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OD REDAKCJI

Przedstawiamy Państwu drugi numer cza-
sopisma „Empowerment”, które powstało w celu 
upowszechniania wiedzy z obszaru nowej polityki 
społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz 
w celu integracji różnorodnych środowisk – teorety-
ków i praktyków, pracowników instytucji rządowych 
i samorządowych, działaczy organizacji pozarządo-
wych i podmiotów prywatnych, których łączy podob-
na wrażliwość na kwestie społeczne i podobny spo-
sób myślenia o rozwoju i systemowych rozwiązaniach 
w obszarze polityki społecznej. Pozytywne reakcje 
i cenne informacje zwrotne, jakie otrzymaliśmy od 
Państwa po publikacji pierwszego numeru „Empower-
ment”, za które jako Redakcja serdecznie dziękujemy, 
podtrzymują naszą motywację i dowodzą, że tego 
typu pismo jest bardzo potrzebne i że powinniśmy 
kontynuować nasze starania, aby na jego łamach łą-
czyć idee, ludzi i dobre praktyki z obszaru socjalnego.

Drugi numer czasopisma oddajemy do rąk 
Czytelników na przełomie roku 2013 i 2014. Nowy 
rok wprowadza nas w Jubileusz dziesięciolecia uczest-
nictwa Polski w Unii Europejskiej. Będzie to z pew-
nością rok refl eksji dotyczący tego, co udało nam się 
w polityce pomocy i integracji społecznej dokonać po 
akcesji do Unii Europejskiej. Z tego powodu bieżący 
numer poświęcamy zagadnieniom takim, jak aktywna 
integracja, którą realizujemy głównie ze środków eu-
ropejskich w ramach projektów systemowych PO KL
w duchu rozwiązań zapisanych w Europejskiej Stra-
tegii Integracji Społecznej, ale także pieniężnym 

świadczeniom pomocowym, jako ważnym instrumen-
cie zabezpieczającym dochód osobom korzystającym 
z pomocy społecznej. 

Z uwagi na fakt, że rok 2014 będzie jubileu-
szowym także ze względu na 25 rocznicę Okrągłego 
Stołu i zainicjowania transformacji ustrojowej w Pol-
sce, w kontekście zmian w polityce społecznej, na ła-
mach naszego czasopisma pytamy ekspertów o doro-
bek oraz przyszłość polityki społecznej i pracy socjal-
nej. Co udało się zrobić w Polsce, jakie błędy popełni-
liśmy w ostatnich dwóch dekadach, czego możemy się 
nauczyć od naszych europejskich partnerów, ale też co 
można wykorzystać z modelu amerykańskiego?

W prezentowanym numerze przedstawiamy 
również ciekawe tematy związane z interpretacją po-
dejścia empowermentowego w kontekście reorganizacji 
systemu pomocy i integracji społecznej oraz pracy 
socjalnej, a także przybliżamy ważny problem bez-
domności w kontekście projektu standaryzacji usług 
na rzecz wspomnianej grupy społecznej.

Przy okazji tego numeru udało nam się do 
dyskusji o rozwiązaniach systemowych pomocy spo-
łecznej włączyć praktyków, realizujących zadania na 
poziomie regionalnym. Czterech dyrektorów ROPS
i MCPS prezentuje na łamach naszego magazynu swój 
pogląd na temat usług aktywizacji w pomocy społecz-
nej – barier i perspektyw związanych z polityką ak-
tywizacji. Ponadto ukazujemy, na przykładzie badań 
przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji 
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Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Spo-
łecznej w Zielonej Górze, diagnozę sytuacji pracow-
ników socjalnych z regionu lubuskiego, z ciekawymi 
wnioskami na przyszłość. 

W numerze drugim krótko opisujemy tak-
że regionalne wizyty członków Redakcji „Empower-
ment” w Szczecinie, Zielonej Górze i Gdańsku, gdzie 
spotkaliśmy się z przedstawicielami ROPS-ów oraz ze 
środowiskami naukowymi związanymi z polityką spo-
łeczną i pracą socjalną. 

Przekazując w Państwa ręce kolejny nu-
mer kwartalnika, życzymy Wszelkiej Pomyślności 
w 2014 roku!

Zapraszamy do współpracy z „Empowerment”.

Mirosław Grewiński
redaktor naczelny

Wersja elektroniczna kwartalnika do pobrania 
na www.standardypomocy.pl



Prof. Auleytner podczas 

inauguracji Katedry 

Przedsiębiorczości 

Społecznej w WSP 

im. J. Korczaka w Warszawie
Przyszłość polityki 
społecznej w Polsce

Fot. Arch. WSP
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Przyszłość polityki 
społecznej w Polsce

Rozmowa Mirosława Grewińskiego 
z Julianem Auleytnerem

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Em-
powerment”: Panie Profesorze, czego możemy 
nauczyć się w Polsce od prekursorów polityki spo-
łecznej?

Prof. dr hab. Julian Auleytner, prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Spo-
łecznej oraz rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Janusza Korczaka w Warszawie: Pytanie jest otwar-
te, dlatego że prekursorzy byli, są i pewnie będą. Mowa 
o prekursorach w wymiarze historycznym, o ludziach, 
którzy zaistnieli dzięki wyjątkowej aktywności.  Kiedy 
polska polityka społeczna startowała, była reprezen-
towana między innymi przez Ludwika Krzywickiego, 
Konstantego Krzeczkowskiego, Zofi ę Daszyńską-Go-
lińską, ludzi nauki, którzy badali tematykę ubóstwa 
w środowiskach lokalnych. Krzywicki pisał o kwestii 
robotniczej i rolnej czy chłopskiej, Krzeczkowski zaj-
mował się warunkami bytu, życia ludzi, podobnie jak 
Daszyńska-Golińska, historyczka gospodarki i socjo-
lożka. To są ludzie, którzy rozpoczynali prace nauko-
we z zakresu pracy i polityki społecznej. Jako prekur-
sorzy, stawiali pierwsze kroki w zakresie wycinkowej 
diagnozy społecznej, odnoszącej się do konkretnych 
grup ludzi. Uważam, że ich pasja w poznawaniu rze-
czywistości społecznej była tym, co możemy na pew-
no przekazywać politykom społecznym zaczynającym 
dzisiaj studia w tym zakresie, lub też tym, którzy zaj-
mują się polityką społeczną zawodowo. Mieliśmy też 
grupę prekursorów, którzy wyróżnili się jako praktycy. 
Takich ludzi, którzy uciekali od nauki, ponieważ nie 
znali jej metod i procedur, ale uznawali się za spo-
łeczników. W tym zakresie mamy jeszcze większe 

doświadczenia, które pojawiają się w związku 
z działalnością na przykład Stanisława Staszica 
w XIX wieku. Mam na myśli Towarzystwo Rolnicze 
Hrubieszowskie, gdzie tworzone były zarówno miej-
sca pracy, jak i kooperatywy. Później przychodzi ruch 
spółdzielczy w Polsce, rozpoczynający się od Wielko-
polski. Ruch ten oznacza praktykowanie solidarności 
w małych środowiskach lokalnych. To praktykowanie 
solidarności zauważa się także w nauce, w której osoby 
angażowały się w diagnozy społeczne właśnie dlatego, 
że solidarnie odczuwały potrzebę bycia w środowisku 
ludzi biednych. Solidarności w działaniach możemy 
uczyć się od prekursorów. Przypomnijmy postać Ludwi-
ka Rajchmana, jednego z założycieli UNICEF. To jest 
klasyczny przykład lekarza, który praktykował w ska-
li międzynarodowej, pokazywał solidarność z dziećmi 
pokrzywdzonymi w trakcie II wojny światowej. Mamy 
także Janusza Korczaka, którego wymienia się może 
nie jako prekursora polityki społecznej, ale pedagogiki 
społecznej. Jego postawa wobec dzieci zaniedbanych 
w środowiskach lokalnych jest godna szczególne-
go wyróżnienia. Współcześnie kwestia dziecięca jest 
ważką sprawą socjalną ze względu na różnego rodzaju 
patologie i zagrożenia. Mam na myśli zarówno prze-
moc w rodzinie, jak i w cyberprzestrzeni oraz zjawiska 
takie, jak alkoholizm czy narkomania. To jest współ-
czesna kwestia społeczna dotykająca dzieci w krajach 
rozwiniętych i w krajach biednych. Prekursorów zwią-
zanych z rozwiązywaniem kwestii socjalnej dziecka 
krzywdzonego w środowisku lokalnym, należy wymie-
niać w pierwszej kolejności. Od nich można bowiem 
uczyć się pasji i podejścia oraz niestrudzenia w po-
szukiwaniu nowych rozwiązań. Marek Kotański był 
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takim aktywistą, który chciał uchronić dzieci i mło-
dzież przed narkotykami i podejmował różne niekon-
wencjonalne akcje, żeby sprostać temu wyzwaniu.

M.G.: Panie Profesorze, jak historycznie zmie-
niała się polityka społeczna? Czy możemy zary-
zykować stwierdzenie, że ewoluuje ona od kwestii 
robotniczej do kwestii konsumenta, klienta czy na-
wet eko-kwestii?

J.A.: Tak. Nie musimy ryzykować. Jest to pew-
ne. Dlatego, że polityka społeczna ma tą samą na-
zwę, ale zmienia się jej treść. Zmieniają się kwestie, 
które muszą być rozwiązywane w ramach polityki 
społecznej. O ile cały wiek XIX i fragment wieku 
XX charakteryzuje kwestia robotnicza, bo ona prze-
mawiała do wyobraźni ludzi krzywdą świata pracy 
i bardzo ciężkimi warunkami pracy, o tyle w wieku 
XXI te problemy zostały w dużej mierze rozwiąza-
ne. Przynajmniej w tej części świata, która jest zali-
czana do krajów wysoko i średnio rozwiniętych, ze 
względu na ustawodawstwo socjalne, ze względu na 
prawa socjalne które chronią ludzi. Kwestia robotni-
cza jest otwarta w krajach, gdzie występuje wysokie 
bezrobocie. Częściowo w Afryce, częściowo w Azji 
Południowej, częściowo też w Ameryce Południowej. 
Można powiedzieć, że ta kwestia społeczna ewoluuje 
i można ją w różny sposób diagnozować, ale w nie-
których częściach, jeśli mówimy o polityce społecz-
nej w wymiarze globalnym, pozostaje bez zmian. 
Tam gdzie jest wysoka umieralność niemowląt, tam 
gdzie jest wysoka przestępczość, tam gdzie mamy do 
czynienia z brakiem pracy, z prostytucją dzieci, tam 
mamy nadal do czynienia z kwestią robotniczą. Jej 
przejawem jest wykorzystywanie dzieci do ciężkiej 
pracy fi zycznej na przykład w Indiach, Bangladeszu, 
Malezji czy na Filipinach. To są klasyczne przykłady 
krajów, może od nas odległych, jeśli chodzi o poglądy 
na kwestie społeczne, ale w dzisiejszym, globalnym 
świecie, musimy podejmować działania solidarnoś-
ciowe na rzecz słabych. Precedensowe wydarzenia so-
cjalne wpływają na późniejsze reakcje ludzi w innych 
miejscach na świecie. Dzisiaj z całą pewnością mamy 
do czynienia z wielką wrażliwością ekologiczną ludzi, 
zwłaszcza w Europie, która chce być czysta ekolo-
gicznie. W związku z tym pojawiają się nowe zadania 

(od czasów powstania precedensowego i prekursor-
skiego Ruchu Zielonych w Niemczech), w tym rady-
kalnie formułowane postulaty czystości środowiska. 
Zdrowe, czyste środowisko z całą pewnością wydłuża 
życie człowieka. Mamy przykłady z Kanady, gdzie 
w wielu miastach bardzo przestrzega się kryteriów 
czystości. Owocuje to wydłużaniem się wieku ludzi, 
obserwujemy tam dużą grupę stulatków. Istnieje bez-
pośrednia zależność miedzy ekologią a wiekiem czło-
wieka, wyrażająca się w statystyce demografi cznej. 
Im czystsze, im zdrowsze środowisko, tym dłuższe 
życie seniorów. To pytanie musi więc być rozpatrywa-
ne jako bardzo zróżnicowane geografi cznie. Z jednej 
strony mamy bowiem kraje, gdzie ciężar rozwiązywa-
nia problemów socjalnych przesunął się do pewnych 
grup, co związane jest z ich zamożnością. Z drugiej 
strony mamy takie kraje, gdzie problemy socjalne nie 
zostały rozwiązane i nie rokują szybkiego rozwiąza-
nia w nadchodzącym czasie. Kiedy przechodzimy do 
ekologii, oczywiście zależy nam na tym, aby dziecko 
mieszkające na przykład na Śląsku nie było zatru-
wane gazami przemysłowymi z hut czy kopalń, żeby 
miało czystą wodę, powietrze, żeby gleba nie była za-
nieczyszczana toksynami przemysłowymi, bo to ma 
kluczowe znaczenie dla zdrowia, wydatków służby 
zdrowia, dobrostanu środowiska lokalnego. Z pew-
nością są to nowe wątki we współczesnej polityce 
społecznej.

M.G.: W swoich książkach pisze Pan, że o zmia-
nie polityki społecznej decyduje, czy też na jej 
zmianę bardzo mocno wpływa, kwestia kształto-
wania się klasy średniej i własności, które ta klasa 
posiada. Tymczasem niektórzy traktują politykę 
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 8 

społeczną tak, jak traktowaliśmy kwestię robot-
niczą w XIX czy XX wieku. Na ile wspomniany 
proces wzrostu klasy średniej i posiadania włas-
ności wpływa na konieczność reorganizacji poli-
tyki społecznej?

J.A.: Moim zdaniem jest to kluczowy temat dla 
orientacji ewolucji polityki społecznej. Mianowicie, 
jeżeli weźmiemy jako przykład model społecznej go-
spodarki rynkowej w Niemczech po II wojnie świato-
wej, to możemy ją porównać do równolegle działają-
cego państwa w ramach socjalizmu realnego, zwanego 
NRD. Porównawczo jest to jeden z kluczowych przy-
kładów w Europie, gdyż pokazuje, w jakim kierunku 
rozwijać społeczną gospodarkę rynkową. W obydwu 
państwach od 1949 roku nastąpiło rozwieranie się 
nożyc w odniesieniu do własności prywatnej. NRD 
jako państwo socjalistyczne poszło w kierunku za-
sadniczego upaństwowienia własności prywatnej. Po-
siadanie własności prywatnej w NRD było swoistym 
grzechem ustrojowym. Ten, kto miał własność pry-
watną był podejrzany o złe intencje, o zły stosunek 
do ustroju i władzy. Oczywiście skończyło się to na 
takiej sytuacji, którą obserwowałem w Niemczech, 
kiedy większość obywateli NRD chciało natychmiast 
przemieścić się do RFN, w związku z otwarciem gra-
nicy. Szczególnym przykładem tego były korki liczące 
500 km z Berlina do Monachium. Niemcy z byłej 
NRD „głosowali” weekendową migracją do RFN. Co 
się takiego wydarzyło w RFN, że mieszkańcy zrobili 
krok do przodu w przeciwieństwie do tych z NRD? 
Główną sprawą była ochrona własności prywatnej 
zapisana w niemieckiej Konstytucji w 1949 roku. 
Stworzono stan średni jako grupę ekonomicznie nie-
zależną od państwa. Jeżeli ktoś miał własność pry-
watną w postaci hotelu czy zakładu rzemieślniczego, 
to z tego faktu wynikało, że o swoją własność pry-
watną będzie dbał, bo było to jego główne źródło 
utrzymania. Stosunek do własności prywatnej w RFN 
prowadził do powstania tam dużej, ekonomicznie 
nośnej grupy, która za własną pracę płaciła państwu 
podatek, ale jednocześnie zwalniała państwo z obo-
wiązku zapewnienia pracy tej grupie. Ludzie uciekali 
od bezrobocia w swoje własne zajęcia, dzięki inicjaty-
wom i pracowitości. Uważam, że nieistniejąca w Pol-
sce, polityka stanu średniego zwana w Niemczech

„Mittelstandspolitik”, jest taką działalnością, któ-
ra otwiera pole inicjatyw ekonomicznych każdemu 
Niemcowi, chcącemu się samozatrudnić. On wie, że 
to od własnej inicjatywy będzie zależała przyszłość 
jego i rodziny. Otwarcie (małego) biznesu w Polsce 
trwa całymi tygodniami. Pod tym względem w ran-
kingu 144 państw jesteśmy na 105 pozycji. Pokazu-
je to, jak wielkie trudności ma inicjatywa prywatna 
w Polsce. W sektorze prywatnym w Polsce średnie 
wynagrodzenie wynosi ok. 3400 zł, a w sektorze pań-
stwowym 4400 zł. Przywołane dane pokazują, że 
nasze państwo ma większe preferencje w odniesieniu 
do sektora publicznego niż do sektora prywatnego. 
Jest to uderzenie w stan średni w Polsce, w warstwę 
nośną gospodarczo, która sama powinna dźwigać cię-
żar reform ekonomicznych, a nie czekać, że państwo 
to zrobi za nią. Stan średni powinien być rozwijany 
w Polsce, ponieważ rozwiązuje problemy polityki spo-
łecznej. Ktoś, kto ma pracę w ramach własnego za-
kładu, zwalnia państwo z zasiłku dla bezrobotnego, 
sam dba o własne zdrowie, o zdrowie swojej rodziny, 
sam rozwiązuje swoje problemy mieszkaniowe. Poli-
tyka społeczna, która składa się z segmentów związa-
nych ze zdrowiem, pracą, edukacją, zabezpieczeniem 
społecznym w dużej mierze opiera się na grupie sta-
nu średniego, która sama z siebie rozwiązuje własne 
problemy socjalne, zwalniając z tego państwo. Jeżeli 
człowiek ma pracę jako właściciel zakładu, to siłą rze-
czy albo wybuduje dom albo kupi mieszkanie, uwolni 
państwo od tego, żeby to mieszkanie mu budować. 
W Stanach Zjednoczonych kampania wyborcza Ba-
racka Obamy opierała się na tym, żeby wyzwolić stan 
średni z różnego rodzaju barier biurokratycznych.

M.G.: Podaje Pan Profesor przykład Niemiec 
i porównuje NRD z RFN, tymczasem jesteśmy 
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23 lata po transformacji w Polsce. Czy Pana 
zdaniem udało się nam stworzyć kompleksowy 
model albo system polityki społecznej?

J.A.: Nie. O to właśnie chodzi, że sprawa modelu 
polityki społecznej w Polsce jest nieobecna w dyskursie 
publicznym. Omawiamy pojedyncze segmenty polity-
ki społecznej, nie widząc ich powiązania. I to jest naj-
większa słabość polityki społecznej, rzekomej polityki, 
bo polityką nazywam działania, które są racjonalne, 
mają sens nie tylko doraźny, lecz także długofalowy. 
Dla polityki społecznej najważniejsza staje się współ-
cześnie kwestia demografi czna. Od liczby mieszkań-
ców zależą późniejsze decyzje związane z rozwojem 
rodziny i rynku pracy. O zbliżającym się kryzysie demo-
grafi cznym mówił Stefan Wyszyński w memoriałach 
do Władysława Gomułki i Edwarda Gierka w latach 
70. i 80. XX wieku, ale jego głos zbagatelizowano. 
Po 40 latach budzimy się z tym samym problemem, 
bez żadnych rozsądnych rozwiązań. Różnica jednak 
polega na kosztach decyzji. Będą one znacznie wyż-
sze niż wtedy, gdy można było z innego pułapu eko-
nomicznego planować wydatki. Chociaż w tamtym 
czasie dziecko postrzegano jako koszt i wyrzeczenie, 
to i dziś niewiele się zmieniło w kwestii planowania 
kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Polityka 
społeczna w Polsce nie ma żadnego wyraźnego wek-
tora rozwojowego. Mieszkalnictwo jest zaniedbane, 
mimo że państwo mogłoby tu zachować się dyna-
micznie. W Niemczech mieszkalnictwo po II wojnie 
światowej było dźwignią rozwoju gospodarczego i roz-
woju stanu średniego. W służbie zdrowia mamy to co 
mamy. Zabezpieczenie społeczne wskazuje na to, że 
emerytury będą spadały ze względu na niski przyrost 
naturalny oraz wyraźny brak powiązania wzrastającej 
liczby seniorów z rynkiem pracy. Mamy od 2004 roku 
wyraźnie widoczną falę emigracji młodzieży w poszu-
kiwaniu pracy i lepszych perspektyw. Najbardziej dy-
namiczna cząstka młodego potencjału pracy wyjeżdża 
z kraju. Ubywają nam więc podatnicy. To wszystko 
świadczy o równi pochyłej. Polityka społeczna w Pol-
sce ma charakter doraźny, koniunkturalny, dopasowa-
ny do danej sytuacji w konkretnym roku, a nie ma 
żadnego wektora przyszłościowego.

M.G.: Wskazuje Pan na fragmentaryzowanie 
polityki społecznej, na brak wizji i długofalowej 
strategii. W pewnym sensie jest to także kryzys 
dyskursu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
coraz częściej mówi się o tym, że polityka społecz-
na powinna mieć charakter aktywizujący, pobu-
dzający, mobilizujący a nie osłonowy. Czy według 
Pana polityka społeczna powinna mieć charakter 
państwowy czy obywatelski?

J.A.: Są dwa fi lary polityki społecznej, na których 
może ona racjonalnie stać. Pierwszy to państwowa 
osłona albo wspieranie bazujące na zasadzie pomoc-
niczości, która to zasada wpisana jest do preambuły 
naszej Konstytucji. Oznacza ona wspieranie i wyzwa-
lanie inicjatyw, a nie ich wymuszanie. To jest zasada 
państwowej interwencji, która wskazuje, że obywatel 
ma wolność działania w różnych obszarach i ma pra-
wo z tej wolności korzystać. Ta wolność powinna być 
wspierana, a nie hamowana różnego rodzaju nadak-
tywnością biurokracji. Drugi to oddolnie ujawniająca 
się aktywizacja obywatelska. Tego typu model wymaga 
zwiększenia udziału obywatelskiego w środowiskach 
lokalnych. To się wiąże ze wsparciem własności pry-
watnej, spółdzielczej, samorządowej. Potrzebna jest 
symetria pomiędzy odgórnymi działaniami państwa 
a oddolnymi inicjatywami obywatelskimi. Działania 
państwa powinny być oparte na minimum ingerencji 
i maksimum wyzwalania inicjatyw oddolnych. Ingeren-
cja państwa jest potrzebna w zakresie osłony najsłab-
szych, ale równocześnie ma ono tworzyć mechanizmy 
do aktywizacji najsłabszych. Gdzie jest swoboda dla 
inicjatyw oddolnych, obywatelskich w postaci różnego 
rodzajów ruchów solidarnościowych? Przede wszystkim 
brak działalności związanej z rozwiązaniem problemu 
bezrobocia. Wynika to z braku koncepcji politycznej. 
Po I wojnie światowej powstała inicjatywa budowy portu 
w Gdyni. Gdynia, jako osada rybacka, liczyła wówczas 
400 Kaszubów. Budowa portu stworzyła perspektywę 
pracy dla tysięcy ludzi i ich rodzin. Dzięki budowie por-
tu powstało wielkie miasto do dziś przyciągające ludzi. 
Taka inicjatywa likwiduje bezrobocie. Inicjatywa budo-
wy Centralnego Okręgu Przemysłowego w centrum Pol-
ski służyła rozbudowie przemysłu lotniczego. Co nam 
zostało z tamtych lat? Gdynia, która jest częściowo 
pustym portem, ponieważ z niezrozumiałych względów 
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podatkowych pozbyliśmy się statków. Pozostał Central-
ny Okręg Przemysłowy, w którym nie buduje się samo-
lotów, ale kupuje się je w USA i Brazylii. Niewykorzy-
stany potencjał kraju wskazuje na brak wizji politycznej 
związanej z likwidacją bezrobocia. Powstała za czasów 
Gierka Huta Katowice zatrudniała 100 tysięcy osób, ale 
przemysł hutniczy kręcił się wokół własnego ogona. Wy-
dobywano węgiel, który był używany w hutach do pro-
dukcji stali potrzebnej do produkcji maszyn związanych 
z wydobyciem węgla. I koło się zamykało. Nie dawało 
nam to przyrostu innowacji, ze względu na zatrudnienie 
niskokwalifi kowanych ludzi jako wykonawców. Oddol-
nie trzeba aktywizować ludzi do pracy nie po to, aby oni 
wyjeżdżali z kraju, ale po to, żeby tu wracali. Dlatego są 
potrzebne nowe, prozatrudnieniowe programy. Nie wy-
starczy zapraszać innowacyjne fi rmy do Polski. Kapitał 
wędruje w poszukiwaniu taniej siły roboczej, aktywizu-
je lokalnie niektórych, ale zostawia ich bezrobotnymi, 
gdy pojawia się dekoniunktura. Warunki do wyjazdu 
są bardziej konkurencyjne niż praca w kraju. Trzeba 
pamiętać, że płacimy już cenę nieobecności w kraju 
najbardziej aktywnych ludzi. Może oni przyślą jakieś 
pieniądze z zagranicy tytułem swojej pracy, ale może 
wygenerują nowe problemy socjalne. Jednym z efektów 
eurosieroctwa jest zachwianie struktury społecznej ro-
dziny. Są takie kraje, które stwarzają warunki rozwoju 
zawodowego, dzięki wolności gospodarczej i są kraje, 
które to hamują pozbywając się najbardziej dynamicz-
nego elementu zatrudnieniowego, młodych ludzi w wie-
ku 30 lat. Średnia wieku naszych emigrantów to 28 lat. 
To jest największy cios dla naszego rynku pracy. Szu-
kamy rozwiązań przedłużających wiek emerytalny do 
67 roku, ale równocześnie nie ma programów aktywi-
zacji ludzi w różnych grupach wiekowych. Najbardziej 
jednak dramatycznym akcentem jest brak dialogu z na-
uką, brak doradztwa naukowego. Obserwujemy uciecz-
kę polityków od nauki i jej rozwiązań.

M.G.: Czy remedium na bezrobocie i ubóstwo 
nie byłaby ekonomia społeczna? Na uczelni, któ-
rą Pan kieruje, powstała Katedra Przedsiębior-
czości Społecznej im. prof. Muhammada Yunusa, 
wybitnego ekonomisty, który dostał nagrodę 
Nobla właśnie za upowszechnianie idei przed-
siębiorczości społecznej. Czy wobec tego przed-
siębiorczość społeczna może być alternatywą dla 

nieskutecznych systemów polityki zatrudnienia 
czy rynku pracy?

J.A.: Mówiąc wprost, tak. Mamy już przedsiębior-
czość społeczną w szarej strefi e. Szara strefa jest kla-
sycznym przykładem nierejestrowanej przedsiębiorczo-
ści społecznej. Natomiast wciąż szukamy rozwiązań 
systemowych, które nie stanowią oparcia dla cwania-
ctwa i kombinatorstwa. Szukamy rozwiązań transpa-
rentnych, bo one powinny wyróżniać politykę społecz-
ną, a nie szara czy czarna strefa. Trzeba więc przywołać 
to, co powiedział prof. Yunus. Kluczem do rozwiązania 
problemu ubóstwa nie jest zasiłek. Jest nim wolność 
pracy, wolność zatrudnienia. Jeżeli państwo stworzyło 
system zasiłków, a nawet mówi się o kolejnym kroku 
w postaci gwarantowanego dochodu socjalnego, to siłą 
rzeczy osłabia się motywację ludzi do samozatrudnie-
nia, szukania własnej perspektywy. Dlaczego człowiek, 
który wyjeżdża z Polski znajduje samozatrudnienie 
w Anglii czy Stanach Zjednoczonych? Czemu tam 
tworzy własne fi rmy? Z drugiej strony mamy dużo śro-
dowisk w Polsce, w których występuje brak woli pra-
cy. Ludzie dostają zasiłek, który w małym środowisku 
lokalnym jest wystarczający do tego, żeby egzystować 
bez wyższych aspiracji. Można to zaobserwować w śro-
dowiskach małomiasteczkowych i wiejskich. Człowiek 
żyje z dnia na dzień, bo ma zabezpieczony byt poprzez 
zasiłek socjalny. Czy zasiłek ma wpływ na motywację do 
pracy? Szczególnym przykładem tego typu braku woli 
pracy są ludzie obserwowani w małych, wiejskich skle-
pikach, w których skupia się życie towarzyskie. Do wiej-
skich sklepików przychodzą ludzie w wieku aktywności 
zawodowej. Nie raz dziennie, ale trzy razy dziennie. 
Rano idzie się po zakupy na śniadanie. Przy okazji małe 
piwko, bo kolegom się nie odmawia. Małe zbiorowe 
piwko to zawsze te 6–7 zł. Drugi raz po obiedzie i trzeci 
raz wieczorem na wymianę poglądów. Przy okazji poja-
wia się giełda informacji o doraźnych robotach dających 
dodatkowe pieniądze, 100–200 zł do otrzymywanego 
zasiłku, które traktuje się jako premię. To osobie na za-
siłku wystarczy na kolejny miesiąc przeżycia. Czy takie 
środowiska są otwarte na przedsiębiorczość społeczną?

M.G.: Od ponad 10 lat jest Pan prezesem Pol-
skiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Jaki jest 
Pana pogląd na temat stanu polityki społecznej 
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jako nauki, a także roli PTPS w kształtowaniu 
świadomości integracji środowiska związanego z tą 
dyscypliną naukową?

J.A.: To jest ważne pytanie, ponieważ wywołuje 
temat doradztwa naukowego. Doradztwo naukowe 
w Polsce jest potencjalnie bardzo dobre, mocne, ale 
niewykorzystywane. Nasze środowisko – polityków 
społecznych – jest marginalizowane przy różnego ro-
dzaju debatach publicznych. Nie jesteśmy zapraszani 
jako środowisko naukowców. Natomiast są zapraszani 
indywidualni eksperci, którzy reprezentują prywatne 
poglądy, nie oparte na wewnętrznym dyskursie śro-
dowiska. To jest pierwszy problem. Wydawało się, że 
środowisko, które ma status organizacji pożytku pub-
licznego, będzie zapraszane do Sejmu, Senatu, do mini-
strów pracy i polityki społecznej, edukacji czy zdrowia. 
Nic podobnego. Istnieje swego rodzaju lekceważenie 
doradztwa naukowego. Szczególnie znajduje to wyraz 
w braku zamówień na projekty systemowe, braku za-
mówień na doradztwo. Może z wyjątkiem takich wy-
darzeń, w których ktoś z pracowników nauki może 
być spektakularnie pokazany w imieniu ministerstwa 
w telewizji czy być użyty instrumentalnie w Sejmie. 
Praktycznie rzecz biorąc, kontakty środowiska nauko-
wego ze środowiskiem decydentów, polityków czy ad-
ministracji rządowej wydają się być iluzoryczne i nie-
efektywne. Drugim problemem jest to, że środowisko 
naukowe rozwija się, gdy jest potrzebne, kiedy są na 
przykład zamówienia rządowe na określone projekty, 
kiedy środowisko naukowe jest pytane, co można by-
łoby zrobić dla pomyślności polityki społecznej. Takich 
pytań nie ma. Do nas nie trafi ają żadne pisma z prośbą 
o rozwiązanie problemu czy zaproponowanie nowych 
rozwiązań. Siłą rzeczy to powoduje swego rodzaju ato-
mizację środowiska polityków społecznych i ucieczkę 
we własne tematy, które nie są koniecznie potrzebne, 
mają charakter wtórny, może nawet trzeciorzędny. 
Jednocześnie pokazują one, że nauka w polityce spo-
łecznej może się rozwijać, jeżeli jest na nią zapotrze-
bowanie długofalowe, a nie doraźne. Kryzys polityki 
społecznej wynika po prostu z braku wizji długofalowe-
go działania. W swoim czasie Aleksander Kwaśniewski 
jako prezydent mówił, że w dwóch kadencjach zrobił 
wszystko, co można było zrobić. Polska została przy-
jęta do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej z tym 

całym bagażem problemów socjalnych. No ale co da-
lej? Zostały zrealizowane określone etapy postawione 
jako polityczne cele w perspektywie 5 czy 10 lat. Ale co 
dalej? Jaka jest perspektywa dzisiaj uczestnictwa Polski 
w Unii Europejskiej z całym bagażem nierozwiązanych 
problemów socjalnych? Co z rozwiązywaniem proble-
mu zdrowia, który się przesuwa w leczeniu do Niemiec. 
Tam można szybciej uzyskać usługę zdrowotną, a tu ją 
później refi nansować. Okazuje się, że znowu są zaległo-
ści ze strony naszej biurokracji, brakuje pieniędzy albo 
rozwiązań. Do problemów zdrowia i pracy dołącza się 
edukacja. Nie znamy liczby studentów polskich studiu-
jących za granicą. Uczelnie nasze dają dyplomy, które 
nie są konkurencyjne na rynku pracy Unii Europejskiej 
i nie liczą się tak jak na przykład dyplomy anglosaskie. 
Czego się nie dotkniemy, to widzimy doraźne rozwią-
zania i brak rozwiązań systemowych, nie mówiąc już 
o celu, który by integrował Polaków w środowisku 
lokalnym, bądź regionalnym. Za czasów Jacka Kuro-
nia, który prezentował pogląd, że nie jest politykiem 
społecznym, a bez wątpienia był fi lantropem, którego 
swoistą praktyką było rozdawanie tzw. zupek, pojawił 
się problem zwolnienia górników. Zlikwidowano wów-
czas wiele kopalni. Nie wykorzystano potencjału górni-
czego. Zwolniono ludzi, którzy mogli budować metro 
w dużych aglomeracjach miejskich. Za te same pienią-
dze, które dostali górnicy jako odprawy i zasiłki, można 
było uruchomić budowy metra nie tylko w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie, lecz także innych miastach, nie 
mówiąc już o Śląsku. Mamy przykład Moskwy, w któ-
rej będzie wybudowane w ciągu najbliższych kilku lat 
150 nowych stacji metra; w Warszawie dla porównania 
raptem kilka. To pokazuje sposób myślenia – jak kupić 
spokój społeczny bez reform.
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M.G.: Jednym z problemów w Polsce jest brak 
zaufania i więzi społecznych, a także niska aktyw-
ność obywatelska. Jak według Pana wyzwolić ener-
gię społeczną, entuzjazm, żeby Polacy mogli się 
zgromadzić wokół wspólnego tematu?

J.A.: To jest bardzo złożone pytanie, ponieważ 
łączy się z autorytetem proponującym ambitne re-
formy. Działamy na podstawie pewnych bieżących 
rozwiązań, a brakuje nam opartego na wartościach 
autorytetu, który pociągnąłby za sobą ludzi. Mówili-
śmy w swoim czasie o Solidarności, która była ruchem 
przeciwko złemu systemowi. Ale solidarność ma dwa 
oblicza. To jest bardzo ważna wartość, o której mó-
wię, ponieważ to ona w Polsce coś znaczyła i to ona 
powinna coś znaczyć. Z jednej strony był to protest 
przeciwko czemuś, co zostało obalone, ale z drugiej 
strony solidarność może być traktowana jako wspól-
ne działanie na rzecz czegoś. Teraz pytanie czego? 

Jeżeli mówimy o solidarności, to pojawiają się nato-
miast spory, co ma być działaniem solidarnym. Ist-
nieje konfl ikt wokół solidarności wynikający z tego, 
że w naszej tradycji historycznej zawsze solidaryzo-
waliśmy się przeciw czemuś. Było bardzo mało wy-
darzeń, może z wyjątkiem sportowych, gdzie ludzie 
solidaryzowali się na rzecz czegoś. Dzisiaj brakuje 
nam celów, które by integrowały ludzi w środowi-
skach lokalnych. Brakuje nam prekursorów i auto-
rytetów. Moim zdaniem nie jesteśmy w stanie roz-
wiązać problemów na szczeblu centralnym. Kraj, 
politycy nie są w stanie narzucić rozwiązań, które 
by pozwoliły na szybkie działania. Chyba że damy 
ludziom inicjatywę oddolną. Tak, aby nie musie-
li się przenosić z Polski do Niemiec. Wiemy, że 
byłe wioski enerdowskie zapełniają się Polakami. 
Ta przygraniczna perspektywa rozwiąże problemy 
mieszkaniowe, socjalne, zatrudnieniowe, zdrowot-
ne, edukacyjne. To jest cała gama problemów, które 
łatwiej można rozwiązać dzięki migracjom w Unii 
Europejskiej. Czy nasz rząd będzie dbał tylko o to, 
żeby zachować władzę a opozycja, żeby ją przejąć? 
Czy celem władzy jest władza czy służba, która wy-
raża się w programach wpisanych w reformy? Brakuje 
nam wyraźnego programu działań społeczno-gospo-
darczych opartych na przedsiębiorczości, poszanowa-
niu człowieka, na rozwiązaniach, które w środowisku 
lokalnym będą integrować ludzi. I właśnie jego brak 
jest najgorszą z możliwych odpowiedzi na to, co moż-
na zrobić.            

prof. Julian Auleytner – prezes Zarządu Głów-
nego PTPS w Polsce, rektor Wyższej Szkoły Peda-
gofi cznej im. J. Korczaka w Warszawie, autor ponad 
300 publikacji naukowych, w tym ponad 30 książek 
z zakresu polityki społecznej, prezes Polskiego Od-
działu Klubu Rzymskiego. 

dr hab. Mirosław Grewiński –  prof. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, 
prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny „Empo-
werment”. 
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Pan Tadeusz z sąsiadką 

na rynku w Nowem

Fot. D. Starzyńska

Pieniężna pomoc 
społeczna w służbie 
empowerment
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Pieniężna pomoc społeczna 
w służbie empowerment

 dr hab. Ryszard Szarfenberg,
prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, 
a czy mogą dać ludziom kontrolę i panowanie nad 
własnym życiem? Czy ich brak lub niedostatek 
może doprowadzić do utraty wolności i godności? 
Innymi słowy, główne pytanie tego artykułu jest 
takie, czy i jakie znaczenie ma stan naszego bu-
dżetu (defi cyt czyli ubóstwo, albo ewentualna nad-
wyżka nad wydatki konieczne) dla sprawy empo-
werment? Pytanie dodatkowe dotyczyć będzie roli 
zabezpieczenia społecznego dochodu, a w szcze-
gólności pomocy społecznej, w tym kontekście.

Cztery argumenty za uznaniem 
fi nansowego aspektu empowerment

Ogólnie rzecz ujmując, zamożność fi nansowa 
ma duże znaczenie zarówno dla przeżycia, jak i osiąga-
nia celów życiowych. Załóżmy uproszczony model spo-
łeczeństwa, w którym wszyscy pracują, otrzymują za 
pracę wynagrodzenie (jego wysokość zależy od rodzaju 
pracy), które wydają na swoje potrzeby i pragnienia. 

Jest jasne, że osoby o niskich dochodach mają mniej-
szy wybór, co do sposobu zaspokajania swoich potrzeb 
i pragnień oraz tego, co je zaspokaja. W związku z tym 
mają również ograniczony wpływ na sposób realizacji 
swojego życia i osiągnięć we wpomnianym zakresie. 
Jest tak dlatego, że w uproszczonym modelu wszystko 
trzeba kupić na rynku. W rzeczywistości nie wszystko 
zależy od dochodu. Część tego, co jest nam potrzeb-
ne i czego pragniemy nie ma charakteru dóbr i usług 
rynkowych (np. nie można kupować mężów, żon czy 
dzieci), a część otrzymujemy bezpłatnie (np. wykształ-
cenie podstawowe i średnie, a czasem wyższe; opiekę 
zdrowotną). Ponadto, gdy z usprawiedliwionych powo-
dów nie możemy pracować, mamy prawo do świadczeń 
pieniężnych zastępujących wynagrodzenie. Wszystko 
to sprawia, że dochód nie determinuje sposobu życia, 
ale trudno zaprzeczyć, że im on jest wyższy, tym więk-
szy zakres wyborów życiowych.

Po pierwsze, gdy brakuje pieniędzy, a w do-
datku mamy na utrzymaniu nie tylko siebie, powstaje 
sytuacja szczególna. Rozpaczliwie zaczynamy szukać 
uzupełniającego źródła dochodu. Taka sytuacja czy-
ni ludzi podatnymi na wyzysk. Pierwszy przykład, 
pod wpływem desperacji decydujemy się na wzięcie 
wysokooprocentowanej pożyczki w parabanku. Drugi 
przykład, zgadzamy się na propozycję, aby pracować 
w złych warunkach lub wykonywać pracę na czarno, 
byle tylko zdobyć brakujący dochód.

Po drugie, gdy się zadłużyliśmy i nie mamy 
środków na spłatę, powstaje specyfi czna relacja między 
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nami a wierzycielem. W starożytności można było, ale 
i obecnie w niektórych krajach można, popaść w nie-
wolę za długi. Skoro dłużnik nie ma jak spłacić długu, 
powinien go odpracować. Jak długo, w jaki sposób? 
To już zależy od widzimisię wierzyciela. Dłużnik jest 
zdany na jego łaskę. Dobrowolne odpracowywanie 
długów o charakterze zaległości w opłatach czynszo-
wych jest rozwiązaniem stosowanym również w Polsce 
(Krupa-Dąbrowska, 2011). Zakładamy jednak, że są 
to cywilizowane formy, a nie niewola za długi.

Po trzecie, wartość pieniędzy mierzona jest 
siłą nabywczą. Po angielsku to purchasing power, ina-
czej mówiąc, jest to rodzaj władzy nad rynkiem. Nie 
w sensie decydowania o cenach, czy o konkurencji, 
ale o tym, co, od kogo i kiedy nabyć. Można w ta-
kim ujęciu rozumieć em-power-ment jako zwiększanie 
władzy tego rodzaju. Im więcej pieniędzy mamy i im 
większą mają one wartość, tym większą władzą ryn-
kową dysponujemy. Możemy kupić coraz więcej tego, 
co oferowane jest na różnych rynkach, nie tylko dóbr 
i usług konsumpcyjnych, lecz także na rynku pracy 
i kapitałowym.

Po czwarte, gdy nabyte zasoby kapitałowe są 
wysokie możemy zatrudniać innych ludzi, aby pra-
cowali dla nas, na nasz rachunek. Wówczas nie tylko 
mamy władzę symbolizowaną przez siłę nabywczą, 
lecz także władzę nad naszymi pracownikami. Praca 
najemna tym się charakteryzuje, że oferujący ją ludzie 
zgadzają się podporządkować kierownictwu tych, któ-
rzy ich zatrudniają.

Wydaje się to wystarczająco przekonująca ar-
gumentacja, aby stwierdzić, że stan naszego budżetu 
ma znaczenie dla możliwości kształtowania sposobu 
życia i osiągania jego celów, a także ochrony przed 
wyzyskiem, niewolą i zależnością (łaską) innych. Po-
ziom dochodu wpływa też na posiadanie władzy ryn-
kowej, w tym tej polegającej na możliwości zatrud-
niania innych ludzi. Podsumowując, dochód należy 
do kluczowych warunków decydujących o tym, jakie 
mamy możliwości panowania i kontroli nad własnym 
życiem.

Znaczenie zabezpieczenia społecznego 
dochodu

Najpierw odpowiedzmy ogólnie, czym jest 
zabezpieczenie społeczne w świetle tego, co napisano 
w niniejszym tekście. Gdy zdamy sobie sprawę z tego, 
że ubóstwo wielowymiarowo zagraża wolności i osią-
ganiu celów życiowych, zobaczymy potrzebę wprowa-
dzenia rozwiązań, które chroniłyby przed ubóstwem. 
Rozważmy dwa z nich w szczególnym powiązaniu: 
ubezpieczenie społeczne i uzupełniającą je pomoc spo-
łeczną. Pierwsze polega na tym, że część dochodu z pra-
cy obowiązkowo przeznaczane jest na wspólny fun-
dusz, z którego wypłacane są świadczenia, gdy wystąpi 
czasowa lub trwała niezdolność lub niemożność pracy 
(np. z powodu choroby, wieku, macierzyństwa, bezro-
bocia). Drugie rozwiązanie ma uzupełniać pierwsze. Je-
żeli ubezpieczenie społeczne nie uchroniło od ubóstwa, 
to wówczas włącza się pomoc społeczna nastawiona 
właśnie na wsparcie przeznaczone dla ubogich.

Oczekiwanie, że zatrudnienie i ubezpieczenie 
społeczne uchronią wszystkich przed ubóstwem jest 
nierealistyczne. Po pierwsze, aby być ubezpieczonym 
trzeba odpowiednio długo legalnie pracować, co może 
nie być możliwe z różnych powodów. Po drugie, praca 
nie we wszystkich przypadkach daje taki dochód, aby 
można było z niego utrzymać siebie i rodzinę (Bukow-
ski, Magda, 2013). Po trzecie, świadczenia z ubezpie-
czenia społecznego mogą nie być na tyle powszechne 
i/lub wysokie, aby ochroniły przed ubóstwem w razie 
niezdolności do pracy. Wobec tych niedoskonałości 
uzasadnione jest wprowadzenie uzupełniającej pomo-
cy społecznej.
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Jaka jednak powinna ona być? Można wska-
zać trzy warunki, aby pomoc społeczna skutecznie 
chroniła przed ubóstwem: uprawnienie, adekwat-
ność, korzystanie (zob. Szarfenberg, 2010). Bez pra-
wa do pomocy nie można z niej korzystać. Z kolei, 
gdy mamy do niej prawo, może być niewystarczająca. 
A gdy nawet są i uprawnienie, i adekwatność, trzeba 
jeszcze mieć możliwość i chęć skorzystania (nie wszy-
scy uprawnieni do odpowiednio wysokich świadczeń 
z nich korzystają). To rozumowanie dotyczy przede 
wszystkim świadczeń pieniężnych, gdyż o ubóstwie 
fi nansowym tu mowa.

Uprawnienie do pomocy powinno uwzględ-
niać też jej uzupełniający charakter. Załóżmy, że do 
pomocy społecznej w postaci pieniężnej uprawnione 
będzie każde ubogie gospodarstwo domowe. Takie 
rozwiązanie wydaje się być niezgodne z uzupełniają-
cym charakterem pomocy. Wątpliwe jest udzielanie 
pomocy pieniężnej tym ubogim gospodarstwom do-
mowym, w których są osoby zdolne do pracy i mogące 
pracować, ale niezatrudnione i/lub osoby, które mają 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale 
nie korzystające z niego. W pierwszym przypadku na-
leży najpierw spróbować pomóc w znalezieniu zatrud-
nienia, a w drugim w uzyskaniu świadczeń ubezpie-
czeniowych. Dopiero, gdy wspomniane działania nie 
odniosą oczekiwanego skutku (uzyskanie zatrudnie-
nia lub świadczenia ubezpieczeniowego, chroniących 
przed ubóstwem), wówczas należy uruchomić odpo-
wiednią pomoc społeczną.

Dlaczego pomoc społeczna zawodzi?

Jeżeli nakreślony system działa dobrze, wów-
czas problem ubóstwa nie powinien w ogóle wystę-
pować, a tym samym nie powinny mieć miejsca za-
grożenia dla szans życiowych i wolności. Załóżmy, że 
nie ma problemów z zatrudnieniem oraz ubezpiecze-
niem społecznym, gdzie i dlaczego może zawodzić 
pomoc społeczna? Trzy wspomniane warunki mogą 
być niespełnione pojedynczo lub w kombinacjach. 
Przyjmijmy, że nie ma problemu z uprawnieniem. Po 
pierwsze, zasiłki z pomocy społecznej mogą być zbyt 
niskie, zbyt krótko wypłacane. Po drugie, nawet gdy 

są one odpowiednie, uprawnione rodziny z nich nie 
korzystają dlatego, że nie wiedzą o takiej możliwości, 
albo też uznają, że im się nie należą, albo nie chcą 
z nich korzystać. Przy czym ta niechęć wynikać może 
nie z tego, że nie ma obiektywnej potrzeby czy są inne 
możliwości, ale z poczucia wstydu i upokorzenia. Pro-
szenie innych ludzi o pomoc pieniężną, która nie jest 
pożyczką, ale darowizną, tradycyjnie uznawane jest 
za sytuację emocjonalnie trudną. Czyni ludzi zależny-
mi od darczyńców ze względu na zasadę wzajemności.

Cywilizowana pomoc społeczna to jednak nie 
pomoc dobroczynna w postaci jałmużny i darowizn, 
ale prawo obywatelskie. Świadczą o tym dokumenty 
ustanawiające prawa człowieka, na przykład prawo 
do pomocy społecznej zapisane w Europejskiej Karcie 
Społecznej, regulowanie zasad jej przyznawania w po-
wszechnie obowiązującym prawie (np. ustawa o pomo-
cy społecznej) oraz możliwość odwołania się od decy-
zji odmawiającej świadczenia do niezależnej instancji 
(w Polsce są to samorządowe kolegia odwoławcze). 
Nie zmienia tego fakt, że administracyjne procedury 
przyznawania pomocy mogą wydawać się na pierw-
szy rzut oka niezgodne z duchem praw człowieka. Są 
to w doktrynie prawa administracyjnego przesłucha-
nia i oględziny (rodzinny wywiad środowiskowy), ale 
służą nie zbieraniu dowodów w sprawie karnej, tylko 
w sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego, czyli 
pomocy ze środków publicznych. Ponadto nie wynika 
z praw człowieka, że nie można ustanawiać dodatko-
wych warunków otrzymania pomocy poza ubóstwem 
dochodowym, na przykład wymóg przyjęcia oferty 
pracy dla osób do niej zdolnych, wymóg poddania 
się procedurze administracyjnej (czyli przesłucha-
niom i oględzinom). Jeżeli te wymogi nie są arbitral-
nie narzucone i niesprawiedliwe, nie naruszą żadnych 
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innych praw, to można je stosować. Ważne jednak, 
aby w praktyce realizacja celu polegającego na tym, 
aby wpływać na zachowania i życie ludzi doświadcza-
jących ubóstwa, nie popadała w sprzeczność z ochro-
ną ich przed ubóstwem.

Są dwa argumenty, z którymi rzadko się 
dyskutuje, a które sprawiają, że współczesna pomoc 
społeczna może źle działać. Pierwszy jest taki, że po-
moc pieniężna zniechęca do pracy, a więc musi być 
jak najbardziej skąpa i niedostępna. Drugi mówi, że 
wielu ludzi, którzy nie powinni korzystać z pomocy 
społecznej, gdyż nie są biedni lub mogliby pracować, 
czy pracują na czarno, jednak z niej korzysta. Drugi 
argument wspiera pierwszy i prowadzi do postulatów 
„uszczelnienia” pomocy, czyli między innymi uczynie-
nia jej mniej dostępną dla tych, którzy mogą pracować 
lub nie są ubodzy.

Oba argumenty są teoretycznie i empirycznie 
wątpliwe, a projektowana na ich podstawie pomoc 
społeczna zawodzi (Szarfenberg, 2008; 2010). Po 
pierwsze, pogląd, że ludzie pracują tylko wtedy, gdy 
są ubodzy jest fałszywy. Liczne badania dowodzą, że 
praca daje wiele niematerialnych korzyści (Waddell, 
Burton, 2006), a ludzie pracują nawet wtedy, gdy nie 
muszą tego robić z przyczyn ekonomicznych, albo 
nie pracują nawet, gdy są bardzo ubodzy. Po drugie, 
szacuje się, że poziom niekorzystania z pomocy spo-
łecznej wśród tych, którzy mają do niej prawo może 
wynosić aż 50%. Z tego wynika, że nie mamy do czy-
nienia z nadużywaniem, ale z niedostatecznym korzy-
staniem z pomocy. Po trzecie, im bardziej będziemy 
chcieli wyeliminować domniemane zniechęcanie do 
pracy i nadużycia, tym więcej będzie przypadków jej 
nieudzielenia, wtedy gdy jest potrzebna. Ponadto, 
ograniczanie wysokości świadczeń, motywowane za-
chowaniem bodźców do pracy i zniechęcaniem poten-
cjalnych oszustów, prowadzi do tego, że pomoc staje 
się nieskuteczna w ochronie przed ubóstwem.

Jak ta ogólna argumentacja odnosi się do sytu-
acji w Polsce? Szacuje się, że u nas liczba osób w skraj-
nie ubogich gospodarstwach domowych to 7% całej 
ludności (GUS, 2013). Są to głównie gospodarstwa 

domowe osób utrzymujących się z niezarobkowych 
źródeł. Czy to dużo? W liczbach bezwzględnych to 
ponad 2,5 miliona ludzi w różnym wieku. Mamy licz-
ne świadczenia, które przeznaczone są dla ubogich 
rodzin, o czym świadczy stosowanie kryteriów docho-
dowych ubóstwa. Są to co najmniej zasiłki wypłacane 
na podstawie ustaw o pomocy społecznej, o świadcze-
niach rodzinnych (z wyjątkami, np. świadczenie pie-
lęgnacyjne i tzw. becikowe nie dla bogatych), o do-
datkach mieszkaniowych. Wniosek jest taki, że nie 
chronią one wystarczająco przed skrajnym ubóstwem. 
Mamy regulacje, których celem jest dostarczenie pod-
stawowych usług społecznych bezpłatnie, a także 
zapobieganie wyzyskowi i lichwiarskim pożyczkom. 
W obliczu desperacji wynikającej ze skrajnego ubó-
stwa oraz wzajemnych korzyści (ubogi ma dodatkowy 
dochód, pracodawca tanią siłę roboczą, a parabank 
zysk), mogą być one mało skuteczne.

Wnioski

Podsumowując, pomoc społeczna jest częścią 
większego systemu społecznego i w tym kontekście 
należy o niej myśleć. Powinna być ona zaprojektowa-
na na podstawie założenia, że  skrajne ubóstwo jest 
sprzeczne z wolnością i godnością człowieka, a więc 
jest naruszeniem jego podstawowych praw (ONZ, 
2012). Reformowanie pomocy społecznej oparte na 
przekonaniu, że człowiek pracuje tylko po to, żeby 
przeżyć i oszukuje, kiedy tylko może, prowadzi do 
tego, że coraz bardziej ona zawodzi. Tym samym roś-
nie zagrożenie dla wolności i godności oraz praw czło-
wieka, które są w centrum myślenia o empowerment.

Bibliografi a

GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

ONZ, Wytyczne w sprawie skrajnego ubóstwa i praw czło-
wieka (rezolucja A/HRC/21/39). Rada Praw Człowieka, 
2012.



 18 

Bukowski M., Magda I. (red.), Zatrudnienie w Polsce 
2011. Ubóstwo a praca. Instytut Badań Strukturalnych, 
Warszawa 2013.

Krupa-Dąbrowska R., Malowanie i sprzątanie formą za-
płaty za lokal. „Rzeczpospolita” z 26.01.2011.

Szarfenberg R., Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja. 
W: Głąbicka K., Grewiński M. (red.), Wokół polityki spo-
łecznej. PTPS, IPS UW, WSP TWP, Warszawa 2008.

Szarfenberg R., Minimalny dochód gwarantowany i pomoc 
społeczna. W: Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. 
(red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego. Elipsa, Warszawa 2010.

Waddell G., Burton K., Is work good for your health and 
well-being? TSO, Londyn 2006.

Wersja elektroniczna kwartalnika do pobrania 
na www.standardypomocy.pl



Aktywna integracja – 
nowy wymiar 
pomocy społecznej

Fot. H. Gorczyca

Animatorka społeczności 

lokalnej z Radomska



 20 

Aktywna integracja – nowy 
wymiar pomocy społecznej

Cezary Miżejewski, polityk społeczny

Debata o aktywnej integracji, która zaczęła 
się kilka lat temu, w zasadzie nie posunęła się ani 
trochę do przodu. Wynika to z braku przełożenia 
projektów systemowych OPS i PCPR na rozwiąza-
nia prawne. Faktycznie jednak koncepcja aktywnej 
integracji znalazła się w klinczu radykalnych, teo-
retycznych propozycji. Z jednej strony pojawili się 
zwolennicy dochodu bezwarunkowego, dla których 
jest on wyrazem najwyższego zaufania do człowie-
ka. Z drugiej zaś – opresyjne pomysły w stylu: „jak 
nie pójdziesz do pracy, to ci zabiorę zasiłek”. Trud-
no w potrzasku wspomnianych oddziaływań, szu-
kać rozsądnych rozwiązań. Istnieje jednak szansa 
na te dobre. Zwłaszcza że źródeł nie trzeba szukać 
daleko. Są one w naszej przeszłości i teraźniejszo-
ści. Są i mogą zdecydować o przyszłości.

Klincz z prawej

Oczywiście musimy sobie zdać sprawę, że wśród 
decydentów przeważa ten drugi sposób widzenia, i co 

ciekawe jest niezależny od barw politycznych. Nie ma to 
nic wspólnego z poważnymi analizami, a raczej z podą-
żaniem za niektórymi liberalnymi rozwiązaniami z Euro-
py oraz społecznym postrzeganiem rzeczywistości.

Gdy w 2012 roku Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej, spytało rodaków o przyczyny ubóstwa w Polsce, 
blisko 42% respondentów wskazało, że jest to spowodo-
wane lenistwem, czy niechęcią do podejmowania pracy 
(CBOS, Polacy o skali ubóstwa w kraju...). Co więcej wśród 
respondentów, określających swoje warunki materialne 
jako dobre, wskaźnik ten wzrasta do 51%, wysuwając się 
na jedną z podstawowych przyczyn. Co tu dużo ukry-
wać, wskaźnik ten rośnie z roku na rok. Wielokrotnie, 
dla polityków, osoba uboga to ta, którą spotykają na 
dworcu, i która prosi o wsparcie.

Co więcej, gdy pytano Polaków kilka lat 
wcześniej (niestety brak badań po 2008 roku), czy po-
moc trafi a do najbardziej potrzebujących, mniej niż 
1/10 Polaków (9%) uważała, że z pomocy społecznej 
korzystają tylko osoby naprawdę jej potrzebujące. Po-
nad 1/3 badanych (36%) uważała, że środki pomocy 
społecznej trafi ają do potrzebujących, ale zdarza się 
również, że otrzymują je także ci, którzy potrafi liby 
sobie poradzić bez takiej pomocy. Niewiele mniej ba-
danych (31%) uważało, że prawdziwie potrzebujący 
i ci, którzy mogliby się obejść bez wsparcia z funduszy 
pomocy społecznej, korzystają z pomocy społecznej 
w podobnym stopniu. Co szósty badany (17%) wy-
rażał opinię, że z pomocy społecznej korzystają prze-
de wszystkim osoby, które poradziłyby sobie bez niej, 
natomiast naprawdę potrzebujący jej nie otrzymują 
(CBOS, Komu i jak pomagać?...).
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Reasumując, refl eksje nie są wcale wesołe. 
I możemy tu oczywiście przytaczać dziesiątki badań, 
jednak społeczne odczucia, jak również odczucia decy-
dentów, zmierzają w kierunku opresyjnym. Dowodem 
na to są między innymi ostatnie koncepcje ministra 
Jacka Męciny, który w nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapropono-
wał projekt współdziałania urzędów pracy i pomocy 
społecznej (Ustawa o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw...).

Przewiduje się w nim między innymi program 
aktywizacja i integracja. W dużym skrócie sprowadza 
się on do pomysłu, w którym osoby bezrobotne korzy-
stające jednocześnie z pomocy społecznej mogą zostać 
skierowane do integracji społecznej realizowanej przez 
OPS lub organizację pozarządową. We wspomnianym 
projekcie zdefi niowano również, że urząd pracy ze swej 
strony umożliwi fi nansowanie prac społecznie użytecz-
nych. Jednak postawiono trzy warunki. Po pierwsze, 
projektowany program aktywizacja i integracja trwa 
dwa miesiące i ani dnia dłużej! Po drugie wskazano, 
że działania OPS lub organizacji w zakresie integra-
cji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu 
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, 
mogą być realizowane w szczególności poprzez grupo-
we poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie 
i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin 
tygodniowo. Po trzecie zaproponowano ustawowo, że 
działania integracji społecznej fi nansowane ze środków 
Funduszu Pracy są ustalane z uwzględnieniem stawki 
godzinowej pracy trenera z 10 osobową grupą bezro-
botnych, w wysokości nie wyższej niż 50 zł. Umów-
my się, że rozwiązanie to jest kompletnie oderwane od 
rzeczywistości, bezmyślne i powielające stosowane od 
wielu lat nieudolne pomysły, jak szybko i bezboleśnie 
rozwiązać problemy społeczne.

Klincz z lewej

Z drugiej strony pojawia się jako rozwiąza-
nie powszechny dochód obywatelski, którego jed-
nym z najwybitniejszych zwolenników jest profesor 
Ryszard Szarfenberg. Wspomniane rozwiązanie sta-
wia na piedestale powszechne świadczenie pienięż-
ne (Szarfenberg, Indywidualne konta obywatelskie...). 

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie takiego roz-
wiązania podniosłoby ogólny poziom dochodów. 
Należy jednak pamiętać, z klasycznej defi nicji profe-
sora Adama Kurzynowskiego (2001), że polityka spo-
łeczna, to działalność „zmierzająca do kształtowania 
ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwo-
jowych struktur społecznych oraz stosunków społecz-
nych opartych na równości i sprawiedliwości społecz-
nej sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych 
na dostępnym poziomie”. A więc, musimy mieć na 
względzie czemu służą i do czego prowadzą nasze 
działania. Profesor Kurzynowski wymienienia tu pro-
rozwojowe stosunki społeczne. Dla liberałów jest to 
dość proste. Rozwój, to znaczy jak największa liczba 
pracujących, bez względu na jakość pracy. Osoba pra-
cująca jest dla nich zawsze lepsza niż niepracująca. 
Stąd zresztą mamy olbrzymią liczbę tzw. biednych 
pracujących.

Radykałowie proponują rozwiązanie zakłada-
jące, że uzyskanie większego dochodu jest samo w so-
bie dobre dla rozwoju człowieka. Generalnie możemy 
przyjąć tę tezę, ale czy w stosunku do wszystkich oby-
wateli?

Ponieważ skupiamy się na pomocy społecznej, 
zadajmy sobie pytanie, czy zwiększenie świadczeń 
pieniężnych o kilkaset procent zmienia postawę czło-
wieka korzystającego z pomocy społecznej? Czy po-
woduje to zmianę sytuacji rodzinnej, środowiskowej? 
Czy zwiększa dostęp do usług społecznych?

Pozwalam sobie postawić tezę, że dla kolej-
nego pokolenia osób wychowanych na tradycyjnej 
paternalistycznej opiece społecznej, nie miałoby to 
żadnego impulsu rozwojowego. Ludzie, którzy od lat 
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przyzwyczaili się do obniżenia swojego poziomu ży-
cia, dostosowując go do świadczeń społecznych, nie 
są w stanie nagle dokonać zwrotu w swoim działaniu. 
Dowodzą tego doświadczenia centrów integracji spo-
łecznej, gdzie ludzie otrzymują dochód, ale w powią-
zaniu z reintegracją społeczną i zawodową. I trudno 
mieć do nich pretensje. To nie oni, ale sytuacja w któ-
rej żyją stworzyła przestrzeń, w której dzieci przejmu-
ją wzory od rodziców, korzystających ze świadczeń 
z pomocy społecznej. Dlaczego mieliby w związku 
z tym nagle zmienić swoje aspiracje. Na warszawskiej 
Pradze są dzieci, które w życiu nie widziały Zamku 
Królewskiego po drugiej stronie rzeki – nie jest to by-
najmniej fi gura retoryczna, ale moje doświadczenie 
z dyskusji o lokalnych projektach rewitalizacyjnych 
na Pradze. Co prawda profesor Szarfenberg (Dochód 
obywatelski to nie utopia...) odwołuje się do badań bry-
tyjskich, według których zaledwie 1% następnego 
pokolenia w rodzinach korzystających ze świadczeń 
społecznych, kontynuuje ten sposób na życie. Jed-
nak teza ta nie jest uprawniona w stosunku do Pol-
ski, gdzie system zabezpieczenia społecznego istnieje 
na skandalicznie niskim poziomie, zaś na obszarach 
choćby dawnych PGR-ów dziedziczenie ubóstwa sta-
nowi olbrzymią kwestię społeczną (Tarkowska, 2006).

Dlatego bezwzględna wiara w moc sprawczą 
świadczenia pieniężnego, może nas w niektórych 
obszarach zaprowadzić na manowce. Nie zmienia 
to faktu, że możemy natomiast rozmawiać o mini-
malnym dochodzie gwarantowanym, którego przy-
znawanie jest obwarowane określonymi warunka-
mi wzajemnymi, choćby na wzór francuskiego RSA 
(Revenu de solidarité active). Zgoda, trudno rozmawiać 
o jakiejkolwiek zmianie życiowej z osobą, która jest 
głodna. Zapewnienie minimum egzystencji to wa-
runek dalszych działań. Jednak musimy pamiętać, 
że w dyskusji w 2003 roku nad Narodową Strategią 
Integracji Społecznej przyjęliśmy, że wykluczenie „to 
coś o wiele więcej niż niski dochód. Odzwierciedla on 
również niedostateczne zdrowie i edukację, deprywa-
cję pod względem wiedzy i komunikacji społecznej, 
niezdolność do cieszenia się ludzkimi i politycznymi 
prawami i nieobecność godności, zaufania i szacunku 
dla samego siebie, czyli sposób i jakość życia” (Zało-
żenia programowo-organizacyjne...). Jeżeli zatem prze-
ciwieństwem wykluczenia jest integracja, to należy 

rozumieć, że podstawowym celem naszych działań 
jest praca na rzecz pełnego uczestnictwa osób i rodzin 
w życiu wspólnoty, co obejmuje zarówno osiągnięcie 
właściwego dochodu, zatrudnienie, jak również nie-
skrępowanego dostępu do dóbr i usług.

Aktywna integracja 
jako umożliwienie rozwoju

Jednak zapewnienie minimum świadczenia 
to nie wszystko. To nadal nie powoduje żadnej zmia-
ny. Odpowiedź na pytanie co robić, już ponad 50 lat 
temu przyniosła Helena Radlińska (1946, s. 3), która 
stwierdziła, że: „Pomoc społeczna zapewnia możność 
utrzymania i podnoszenia kultury, spożytkowania 
wszystkich sił ludzkich. Uruchamia dorobek, uspraw-
nia prace nadające treść dążeniom. Dopomaga roz-
wojowi jednostek i wzrostowi wszystkiego, co zostało 
uznane za dobro. Jedną z najważniejszych dziedzin 
pomocy jest zapobieganie skrzywieniom rozwoju 
i wytwarzanie warunków, które ułatwiają rozwój. 
Metody pomocy są różnorodne: od organizowania 
wielkich instytucji pomyślności powszechnej do po-
rady w przyjacielskiej rozmowie, do podniety w roz-
szerzaniu istniejących poczynań, ułatwiania zdobycia 
narzędzi czy materiałów. Pomoc liczy się ze świado-
mym uczestnictwem, ze współpracą wspomagających 
i korzystających z pomocy, w pełni za siebie odpowie-
dzialnych”.

Tym samym wyraźnie podkreśliła wagę in-
stytucji pomocy społecznej, pracy socjalnej i pomocy 
wzajemnej, bo to one mogą wesprzeć człowieka w jego 
dążeniach. Siłą nikogo do niczego się nie zmusi. W tę 
bajeczkę wierzą liberałowie. Zmiana jest możliwa, je-
śli człowiek sam będzie chciał zmienić swoją sytuację. 
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Ale nie zawsze ma taką możliwość i szansę. A tą szan-
sę mogą zapewnić mu przyjaciele, ludzie z organizacji 
i instytucji.

W 2006 roku Komisja Europejska również 
zwróciła uwagę, że aktywna integracja to coś więcej 
niż aktywizacja zawodowa i coś więcej niż dochód, 
wskazując, że budowa spójnej polityki integracji spo-
łecznej, musi w sobie łączyć trzy elementy działania:

–  łączność z rynkiem pracy poprzez możliwości zdo-
bycia pracy lub szkolenie zawodowe;

–  wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do 
godnego życia;

–  lepszy dostęp do usług, mogących wyeliminować 
pewne przeszkody napotykane przez niektóre osoby 
i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społe-
czeństwa, a przez to wspierających ich powrót do za-
trudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowot-
ną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie 
w celu wyeliminowania niedostatków edukacyjnych, 
szkolenie komputerowe mające pomóc przyszłym 
pracownikom, w tym osobom niepełnosprawnym, 
w korzystaniu z nowych technologii oraz bardziej 
elastycznych uregulowań w pracy, a także poprzez 
rehabilitację psychologiczną i społeczną) (Komunikat 
Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego...).

Dlatego w okresie 2007–2013 szukaliśmy 
takich rozwiązań, niestety tylko na poziomie projek-
tów fi nansowanych z UE, nieco poza głównym nur-
tem systemowym pomocy społecznej. Napotykaliśmy 
również na przeszkody zarówno w środowisku samej 
pomocy społecznej, jak i instytucji, które zajmują się 
przyznawaniem środków.

Podstawowe cechy polskiej aktywnej 
integracji

Wydaje się jednak, że dopracowaliśmy się 
własnego, oryginalnego systemu aktywnej integracji, 
uwzględniającego zarówno możliwości europejskie, 
jak i uwarunkowania krajowe. System ten opiera się 
na czterech zasadach:
1. Aktywna integracja to działanie wszystkich in-

stytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz 

pełnego uczestnictwa osób i rodzin w życiu wspól-
noty, co obejmuje zarówno osiągnięcie właściwego 
dochodu, dostęp do zatrudnienia, jak i równy do-
stęp do dóbr i usług społecznych;

2. Aktywna integracja realizowana jest poprzez kom-
plementarne stosowanie usług i instrumentów 
o charakterze zatrudnieniowym, zdrowotnych 
i społecznym, obejmujących całokształt potencjału 
człowieka, a nie wyłącznie kwestię zatrudnienia;

3. Aktywna integracja zakłada zarówno aktywne 
działania osób i instytucji realizujących działania, 
jak i pełną aktywność człowieka, będącego od-
biorcą, ale i partnerem;

4. Celem aktywnej integracji jest przywrócenie lub na-
bycie możliwości lub zdolności zatrudnienia oraz 
integracji społecznej osób korzystających z pomocy 
społecznej. Tym samym celem są działania długofa-
lowe, mające charakter wpływu na postawę człowie-
ka, jego zachowania oraz relacje w środowisku.

Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kie-
runku. Doświadczenia aktywnej integracji, środowi-
skowej pracy socjalnej, animacji lokalnej, rewitalizacji 
społecznej, zawarte w Krajowym Programie Przeciw-
działania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, dają 
szansę na odrodzenie się systemu pomocy społecznej 
w wymiarze wzajemnościowym, aktywności obywatel-
skiej czy funkcjonowania instytucji. O ile wcześniej 
nie damy się zepchnąć na manowce zarówno wia-
rą w oferowanie jakiejkolwiek pracy za jakiekolwiek 
pieniądze, jak i z niszczącym godność człowieka bez-
warunkowym wsparciem, które jest naiwną ufnością 
w wolną wolę kształtowania swojej przyszłości w każ-
dej sytuacji.
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Przyszłość pracy 
socjalnej w Polsce

Rozmowa Mirosława Grewińskiego 
z Krzysztofem Frysztackim

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Empo-
werment”:  Panie Profesorze, czym różni się praca 
socjalna w Stanach Zjednoczonych i w Polsce? Czy 
jest coś, co moglibyśmy z amerykańskiej pracy so-
cjalnej wykorzystać w działaniach prowadzonych 
na terenie naszego kraju?

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet 
Jagielloński: Tak się złożyło, że Stany Zjednoczone 
wiele lat temu stały się pewnym punktem odniesie-
nia dla moich zainteresowań intelektualnych, ba-
dawczych i publikacyjnych. Stały się drugim domem 
w mojej akademickiej przede wszystkim, ale także 
prywatnej egzystencji. Wielokrotnie zadawałem so-
bie proste pytanie, jakie jest podobieństwo i jakie są 
zasadnicze różnice pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi a naszym krajem. Zaczynając od różnic. Pod-
stawowe jest ciągle chyba założenie i fakt społeczny, 
jakim jest indywidualizacja życia amerykańskiego 
i pewna wspólnotowość życia polskiego. Przeciętny 
Amerykanin, użyję dość zdawkowej przenośni, może 
trochę zbyt uproszczonej, wysysa z mlekiem matki 

przekonanie, że buduje własne życie, że jest za to życie 
odpowiedzialny, że w tym życiu musi sprostać wyma-
ganiom, które dotyczą jego samego, jego rodziny, fi rmy 
i społeczności lokalnej. Krótko mówiąc, musi sprostać 
wymaganiom, jakim jest podmiotowa, indywidualna 
egzystencja. Natomiast w Polsce chyba jeszcze ciągle 
odznaczamy się wyobraźnią wspólnotową i przekona-
niem, że inni są po to, aby nas wzmocnić, wesprzeć 
w trudnościach, pomóc przezwyciężyć sprawy, z któ-
rymi mamy do czynienia i które w danym momencie 
stanowią nasze główne wyzwanie. Nie przypisuję temu 
zjawisku ani plusów ani minusów. Podkreślam jedynie, 
że wspomniana sytuacja tworzy w codziennym życiu 
różnorodne klimaty a to z kolei sprzyja powstawaniu 
zasadniczych, odmiennych punktów odniesienia ame-
rykańskiej pracy socjalnej i pomocy społecznej od tej, 
którą mamy w Polsce. To tylko taki drobiazg. Gdyby 
rozmawiał Pan z amerykańskim pracownikiem socjal-
nym, to istnieje bardzo wysoki poziom prawdopodo-
bieństwa, że padłoby słowo niemal decydujące dla 
codziennej praktyki. Jest nim pojęcie „klinicznej pra-
cy socjalnej” (clinical social work). Słowo klucz, które 
w Polsce praktycznie nie występuje a tam odzwiercied-
la indywidualizację i prywatyzację życia oraz zobowią-
zań, jakie mamy wobec siebie nawzajem. Oczywiście 
znacznie częściej operujemy kategoriami o charakterze 
instytucjonalnym czy wspólnotowym. Ma to swoje 
konsekwencje. Realia są takie, że przeciętny Amery-
kanin należy do rozmaitych instytucji pozarządowych 
z pięciokrotnie większą częstotliwością niż przeciętny 
Polak. Z jednej strony życie indywidualne, prywatne, 
odpowiedzialność sama za siebie. Z drugiej strony zdu-
miewająca wręcz gotowość do tego, co Amerykanie 
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nazywają nation of joiners, do włączania się do szeroko 
rozumianych pozarządowych inicjatyw. Tutaj liczby są 
szokujące. Różnica pomiędzy Ameryką a Polską jest 
wręcz zdumiewająca. Jeszcze raz powtarzam, punktem 
wyjścia jest amerykański indywidualizm i pewna natu-
ralna, polska wspólnotowość.

M.G.: Podczas jednego ze swoich wystąpień 
mówił Pan, że w Polsce zauważa się zmianę z „my” 
na „ja”.

K.F.: Jest takie żartobliwe powiedzenie w środowisku, 
które nie jest publikowane, bo nie jest naukowe i nie 
jest wystarczająco potwierdzone danymi empirycznymi. 
To stwierdzenie można sprowadzić do jednego proste-
go zdania. Co kiedyś było w Ameryce będzie w Polsce. 
Wszystko przychodzi do nas. Pytania, które można so-
bie zadać, to z jaką prędkością i jaką intensywnością. 
Nie pretenduję do żadnej dokładności w tej materii, 
ale powiem, że to 20 letnie przesunięcie w czasie, czyli 
jednej generacji, jest pewnym rozsądnym i pod wieloma 
względami usprawiedliwionym punktem odniesienia. 
Jesteśmy 24 lata po transformacji, której magią i mitem 
była Ameryka. American dream i to nasze marzenie, żeby 
być drugą znakomitą, wspaniałą Ameryką. Po tym ge-
neracyjnym przesunięciu stajemy się być może trochę 
Ameryką tamtych czasów, przynajmniej w tym wymia-
rze. Ale wtedy nie wiedzieliśmy, co się za tym kryje, 
konkurencja, egotyzm, żeby nie użyć słowa egoizm, zde-
rzenie na bardzo trudnym i równocześnie wymagającym 
wysiłku rynku idei, pracy i zaangażowania.

M.G.: Mówił Pan, że wszystko co sprawdziło się 
w Ameryce przyjdzie z czasem do nas. Dekadę temu 
wprowadziliśmy kontrakt socjalny wzorowany na 
rozwiązaniach amerykańskich. Z wielu badań wy-
nika, że kontrakt socjalny, który funkcjonuje w sy-
stemie prawnym i organizacyjny pomocy społecz-
nej w Polsce, nie do końca się sprawdza. Czy zatem 
wszystko, co sprawdziło się w Stanach sprawdzi się 
u nas, w innym kontekście kulturowym?

K.F.: Posłużę się przykładem, który jest pozornie 
bardzo odległy, ale może pozwoli na prostą konkluzję. 
Gdyby Pan spotkał się z grupą młodych Amerykanów, 
studentów bądź uczniów szkół średnich i zapytał ich, 

czy czytali, czy znają, czy potrafi ą się wypowiedzieć 
na temat fundamentalnego dokumentu, jakim jest 
amerykańska Konstytucja, to w przytłaczającej więk-
szości powiedzieliby, że znają Konstytucję, sięgnęli 
do niej, dyskutowali o niej z nauczycielem, rodzicami 
bądź w innych okolicznościach. Gdyby poszedł Pan 
do polskiej szkoły czy uczelni i zapytał młodych ludzi 
o znajomość polskiej Konstytucji, prawdopodobnie 
zapadłaby kłopotliwa cisza. Bo przy całej naszej indy-
widualnej i zbiorowej modernizacji jesteśmy general-
nie rzecz biorąc raczej aformalni czy ainstytucjonalni. 
Wierzymy w nieformalne mechanizmy życia ludzkie-
go a kontrakt, przyzna Pan, jest bardzo formalny, zo-
bowiązujący, być może nawet napełniający pewnego 
rodzaju uczuciem strachu.

M.G.: Być może wspomniana kwestia wynika 
z tego, że amerykańska Konstytucja jest bardzo 
krótka a polska ma kilkaset paragrafów.

K.F.: Tak. Między innymi z tego to wynika. Całko-
wicie się z tym zgadzam. Jak sądzę nie jesteśmy prze-
konani o tym, że świat instytucji, formalnych prze-
pisów czy kodeksów jest światem przyjaznym. Raczej 
jesteśmy skłonni założyć, że są tam ukryte zagrożenia, 
które mogą nas dotknąć.

M.G.: Przechodząc na polski grunt, jak Pan oce-
nia stan i perspektywy rozwoju pracy socjalnej po 
24 latach transformacji ustrojowej?

K.F.: Pozytywnie, ponieważ nie kieruję się naiwny-
mi złudzeniami, tylko staram się przyjmować świat 
takim, jakim jest. Śmiem twierdzić, że we wszystkich 
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trzech podstawowych wymiarach, a więc wymiarze 
edukacyjnym, legislacyjnym i realnie funkcjonują-
cych instytucji, nastąpił widoczny postęp. Uważam, 
że jesteśmy w innym, lepszym miejscu niż ponad 
20 lat temu. Wspomniany postęp może być zweryfi -
kowany, może być niejako zoperacjonalizowany. Co za 
tym idzie, nastąpiło coś pozytywnego. Obecnie zde-
rzamy się z drugim etapem transformacji. Niechętnie 
używam tego terminu, bo jest dla mnie trochę niejas-
ny i nie wiem, jak go precyzyjnie zinterpretować, ale 
tak bym powiedział, że proste zasoby zostały wyko-
rzystane. Zasoby ludzkiej energii, pragnienia, proste 
porównania do Zachodu, korzystanie z tamtejszych 
pieniędzy i wzorów instytucjonalnych. To wszystko 
staraliśmy się importować, przekuć, wykorzystywać 
z dobrym skutkiem. Ale owe proste rezerwy ulegają 
pewnemu wyczerpaniu. Potrzebna jest nowa refl ek-
sja na przykład nad sytuacją osób starszych, o której 
dużo mówimy, ale właściwie nie jesteśmy do końca 
pewni, jak się w tej sprawie zachować i co dla jej po-
lepszenia uczynić. Potrzebna jest refl eksja w związku 
z niekwestionowaną wolnością Polaków i prawem do 
podróżowania, do migrowania, do zmieniania swego 
losu. To są zadania, ale i otwarte pytania, o których 
kiedyś nie myśleliśmy a teraz musimy je sobie stawiać. 
Przepisy czy zagraniczne wzory instytucjonalne w tej 
kwestii nie do końca się sprawdzą. Musimy to prze-
myśleć i użyję najbardziej prostego, banalnego okre-
ślenia – być w przyszłości mądrzejszymi w tej materii.

M.G. Mówi Pan o postępie. Niektórzy twierdzą, 
że nadal mamy defi cyt pracy środowiskowej, że nie 
mamy pracy socjalnej z rodziną i że istnieją duże 
braki w klinicznej pracy socjalnej. Jest wiele do 
nadrobienia?

K.F.: Oczywiście jest wiele do nadrobienia. W Pol-
sce jest ponad sto kilkadziesiąt tysięcy pracowników 
socjalnych. To już jest wymiar praktycznie rzecz bio-
rąc zachodni. Zbliżamy się do tego, że jeden pracownik 
socjalny ma do czynienia ze statystycznym obszarem 
kilkuset osób. Oczywiście jest to bardzo zróżnicowa-
ne. Natomiast pamiętam czasy, kiedy jeden pracownik 
socjalny miał do czynienia z 10 tysiącami klientów, 
co zakrawało na kiepski żart. Po pierwsze ten postęp, 
uchwytny, prosty, został dokonany i jest zdecydowanie 

potrzebny. Teraz zobaczymy, do jakiego stopnia nastąpi 
prywatyzacja ludzkich potrzeb i prywatyzacja ludzkich 
oczekiwań. Żeby wyprzedzić Pana pytanie powiem, 
że ideologicznie nie mam nic przeciwko przynajmniej 
częściowej prywatyzacji pracy socjalnej. Wyobrażam 
sobie, że może do niej dojść, chociażby dlatego, że do-
szło do niej i gdzie indziej a więc przyjdzie prędzej czy 
później również do nas. Podchodzę do zagadnienia pry-
watyzacji bez panicznego strachu, jednak zadaję sobie 
pytanie, co to będzie znaczyło dla szeroko rozumianej 
sfery publicznej. Sfery rozumianej zarówno formalnie 
jako urzędy, przepisy, fi nansowanie czy organizacja, jak 
i sfery widzianej nieformalnie, w sensie ludzkiego ży-
cia, które zasługuje na to, by nie wciskać go wyłącznie 
w mechanizmy wolnorynkowe.

M.G.: Podczas jednego z wystąpień przybliżył 
Pan ciemną stronę superwizji. Wykazał Pan, że su-
perwizja może nieść ze sobą symboliczną przemoc. 
Czy wobec tego superwizja powinna być zakorze-
niona w Polsce jako obligatoryjne narzędzie i me-
toda wsparcia pracownika socjalnego?

K.F.: Superwizja będzie zakorzeniona w Polsce i to 
co mam w tej materii do powiedzenia nie ma żad-
nego wpływu na taką decyzję, ponieważ istnieje pe-
wien oczywisty dla mnie proces urealniania i insty-
tucjonalizacji superwizji. W tej sprawie, jakikolwiek 
profesor uniwersytecki cokolwiek by nie powiedział, 
to będzie miało minimalne znaczenie, a może nawet 
pozostanie kwestią bez znaczenia. Co więcej mam 
tutaj własne słabości. W duchu anegdotycznym chcę 
powiedzieć, że nigdy nie wizytuję zajęć dydaktycz-
nych moich młodszych kolegów, moich podwładnych. 
Jest we mnie coś takiego, co mi mówi nie rób tego. 
Chociaż być może powinienem wejść na ćwiczenia 
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prowadzone przez moich asystentów czy adiunk-
tów, sprawdzić, pomóc czy podpowiedzieć. Nie robię 
tego, bo mam poczucie zakłopotania i wrażenie, że 
wdarłbym się w pewną sferę wolności. Cenię własną 
wolność i staram się szanować wolność innych. Stąd 
być może w konsekwencji moja jednostronna kryty-
ka owej ciemnej strony superwizji. Oczywiście staram 
się wyobrazić sobie, że superwizja ma wspomagającą, 
wzbogacającą, doskonalącą rolę. W żaden sposób tego 
nie kwestionuję. Ponieważ superwizja, mówiąc meta-
forycznie, zaczyna się od góry. Wiemy, że przygotowy-
wane są przepisy, ustawa, rozporządzenia i to będzie 
spływało do nas. To mnie trochę niepokoi, ponieważ 
nie jestem do końca pewien, jakie będą konsekwen-
cje tych formalnych, biurokratycznych rozstrzygnięć. 
Mówię o tym bez negatywnego kontekstu. Myślę ra-
czej o wizji codziennych ludzkich stosunków. O sytua-
cji, w której dwie osoby spotykają się, spoglądają sobie 
w oczy. Tworzone obecnie przepisy mogą tym osobom 
pomóc, ale mogą również okazać się dla nich czymś 
dysfunkcjonalnym.

M.G.: Idziemy w kierunku standaryzacji usług 
społecznych i socjalnych w Polsce. Dużo środków 
europejskich na to przeznaczamy, natomiast w li-
teraturze przedmiotu można spotkać się z krytyką 
wspomnianego zjawiska. Pana zdaniem standary-
zować czy nie standaryzować usługi socjalne?

K.F.: Szczerze mówiąc, nie wiem. Dlatego odpowiem 
na to pytanie w duchu porównawczym i zdroworoz-
sądkowym. Niemal wszystko w naszym życiu w coraz 
większym stopniu jest standaryzowane. Gdziekolwiek 
byśmy nie spojrzeli, czy to na naszą pracę, zaanga-
żowanie publiczne, formy partycypacji kulturowej 
czy życie prywatne i rodzinne, to wszędzie docierają 
sugerowane a czasem nawet wymuszone standardy. 
Zdrowy rozsądek podpowiada więc, że czymże jest 
praca socjalna i pomoc społeczna, żeby uniknąć tego 
procesu? Skoro jest on wszechogarniający i zapewne 
jest logika pozytywna, modernizująca, specjalizująca 
w tym procesie. Staram się pozytywnie na to reago-
wać. Jednak z drugiej strony ta zdolność człowieka 
do wspierania, do pomocy innym jest zdolnością 
esencjalną, fundamentalną. Bez przesadnie górno-
lotnych słów powiem, że jest ona zawarta w istocie 

człowieczeństwa. Nie jestem do końca pewien czy 
ta fundamentalna właściwość naszego losu, naszego 
życia musi być podporządkowana formalnym prze-
pisom. Czy musimy nakazywać sobie udzielania po-
mocy i czy musimy precyzować jak pomocy udzielać? 
Żyjemy w czasach, w których formalizacja następuje 
i będzie dalej następowała. Jednak bałbym się sytu-
acji, w której wszystko będzie podporządkowane od-
górnym standardom. Pozostaje również treść. Tak jak 
standardy są formą, tak treścią jest nasza moralność, 
wyobraźnia, pasja i gotowość do działania. To nie 
może być podporządkowane przepisom, w każdym ra-
zie nie może być całkowicie podporządkowane.

M.G.: Ministerstwo prawdopodobnie będzie 
proponowało, przy okazji prac nad nową ustawą 
o pomocy społecznej, wprowadzenie agencji pra-
cy socjalnej. Jeśli chodzi o pracę socjalną, idziemy 
w kierunku urynkowienia i kontraktowania usług. 
Badania dowodzą, że są zalety i wady tego procesu. 
Czy według Pana będziemy mieli przewagę zalet 
czy wad?

K.F.: Moim zdaniem, żeby poszukać najprostszego 
i najdobitniejszego przykładu, to jest troszeczkę tak, jak 
ze zdrowiem. Zjawisko, o którym mówimy w obszarze 
zdrowia ma tę zaletę, że można się ubezpieczyć. Ubez-
pieczenia zdrowotne okazały się odpowiedzią na fun-
damentalną potrzebę. Ubezpieczenia socjalne, bo użyję 
takiego prostego określenia, są czymś wyobrażalnym. 
Z drugiej strony, wiemy dobrze, że są ubezpieczeni i nie. 
Są ci, którzy ze względu na swoje możliwości, przezor-
ność, roztropność czy determinację, zabezpieczają sie-
bie i swoje sprawy poprzez ubezpieczenia na przykład 
medyczne. Są też i tacy, co to bagatelizują. Jeżeli czynią 
tak w wymiarze zdrowia, to tym bardziej nie będą się 
przejmowali w ulotnym i nieprecyzyjnym wymiarze, 
jakim jest potencjalne zagrożenie socjalne. Dlatego też 
proces, o którym mówimy będzie postępował i uważam, 
że może mieć pozytywne konsekwencje dla zjawiska sta-
rości. Jednak, przy całym swym pozytywnym stosunku 
do wolnego rynku, prywatności, samoodpowiedzialno-
ści, nie potrafi ę wyobrazić sobie polskiego świata bez 
służb publicznych i bez powszechnego państwowego 
zaangażowania. Bez tego parasola, który chroni, może 
słabo, ale jednak chroni Polaków.



 30 

M.G.: Jaki jest Pana pogląd na to, żeby uwolnić 
zawód pracownika socjalnego? Przypisaliśmy ten 
zawód dwadzieścia kilka lat temu do pomocy spo-
łecznej. Tymczasem pracownika socjalnego można 
spotkać w innych systemach czy instytucjach.

K.F.: Na przykład na lotniskach. Co wcale nie jest 
czymś takim zupełnie niepojętnym. Przecież wiele 
osób denerwuje się przed podróżą, przeżywa stany 
napięcia, gubi różne rzeczy i wymaga zdroworozsąd-
kowego wsparcia. W wielu państwach ten zawód jest 
uwolniony. Jestem za.

M.G.: Jak współcześnie powinniśmy kształcić 
pracowników socjalnych w kontekście istniejących 
i przyszłych problemów, potrzeb, wyzwań i no-
wych czasów. Nawiązuję tu także do Pana tezy, że 
żyjemy w innej rzeczywistości niż 20–30 lat temu, 
zatem jak powinniśmy kształcić pracowników so-
cjalnych?

K.F.: Tym razem odpowiem jak profesor uniwersyte-
cki, trochę jak belfer, w duchu autoironii. Miałem pe-
wien realny wpływ na kształtowanie się i zmiany w za-
kresie edukacji socjologicznej. Pamiętam nasze gorące 
debaty w latach 90. XX wieku, gdy tak zwany system 
boloński zaczął pukać do naszych drzwi i zaczęliśmy 
zastanawiać się, co to dla nas znaczy. W konsekwencji 
przekształciliśmy naszą podstawową dyscyplinę aka-
demicką w system dwustopniowy tudzież trzystopnio-
wy. Mamy licencjat i magisterium. Pewne pozytywne 
konsekwencje wprowadzonych zmian sprawiają nam 
wszystkim radość. Są też bardzo poważne trudności 
i kłopoty, o których nie będę tutaj mówił. Czerpiąc 
z tego doświadczenia myślę o wyspecjalizowanej, ale 
będącej w pobliżu, edukacji w zakresie pracy socjalnej. 
Bez przesadnej estymy dla zwyczajów amerykańskich 
uważam, że nasz ogólny, formalny system stosunko-
wo dobrze służy pracy socjalnej. Lepiej na przykład 
niż podstawowym dyscyplinom takim jak socjologia. 
Dlatego, że pełnej dojrzałości w zakresie pracy socjal-
nej nabiera się dopiero na pewnym poziomie zarówno 
ogólnego wykształcenia, jak i przygotowania intelek-
tualnego oraz merytorycznego. Wiem, że nie powin-
niśmy przesadzać z edukacją polskiego społeczeń-
stwa, ale z drugiej strony istnieją powody, dla których 

samodzielność, autonomia, pełna odpowiedzialność, 
profesjonalna, moralna i społeczna wrażliwość pra-
cownika socjalnego, wymagają dodatkowej dojrzałości 
edukacyjnej, którą wiążę z drugim stopniem, magister-
skim. Nie mam nic przeciwko studiom pracy socjal-
nej na pierwszym poziomie, które „produkują” wiele 
dobrego. Zakładam jednak, że ta wielorakość, różno-
rodność i zwiększający się wachlarz odpowiedzialności 
związany chociażby z uwolnieniem zawodu pracow-
nika socjalnego, mogą być i powinny być osiągane 
na wyższym poziomie edukacji, czyli magisterskim. 
Wyobrażam sobie, że coraz większa liczba pracowni-
ków socjalnych będzie pobierała, z pożytkiem dla nas 
wszystkich, ten bardziej dojrzały wymiar edukacji.

M.G.: Czy uniwersytety są w stanie zapewnić 
szeroką ofertę edukacyjną, obejmującą praktykę 
i metodykę? Niemcy na przykład kształcą pra-
cowników socjalnych w Fachhochschule a nie na 
uniwersytecie.

K.F.: Tak, ale Pan, znając niemiecki system, dosko-
nale wie, że owe Fachhochschule mają w istocie ambi-
cje uniwersyteckie. Na przykład, to powiem z żartem, 
jeżeli przysyłają do nas pismo z nadrukiem angielskim 
to jest tam napisane university of applied sciences. Czy-
li ten sam termin „Fachhochschule” jest tłumaczony 
jako uniwersytet. Odpowiadając bardziej serio. Gdy 
na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 25 laty zaczyna-
liśmy specjalność pracy socjalnej, byliśmy przerażeni 
tym kontekstem praktyki społecznej i takiego treningu 
zawodowego. Jak to zrobić? Trzeba wyjść z wieży z ko-
ści słoniowej jaką jest uniwersytet, trzeba się zderzyć 
z realnym światem, trochę negocjować i trochę pro-
sić. Najzwyczajniej w świecie nie byliśmy pewni, czy 
my ludzie uniwersytetu, spędzający życie za murami 
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oderwanej od codzienności uczelni, jesteśmy w stanie 
zbudować to, o czym Pan mówi. Rzeczywistość oka-
zała się lepsza niż niepokoje czy obawy, które przeży-
waliśmy. Okazało się, że jesteśmy w stanie rozwinąć 
kontakty z kilkudziesięcioma instytucjami. W moim 
konkretnym przypadku w Krakowie i w okolicy, ale 
przecież dotyczy to wszystkich polskich metropolii. 
To wyjście z obszaru akademickiego i budowanie prak-
tycznego kontekstu przygotowania do pracy socjalnej 
okazało się możliwe. Przeciętny polski student, pobie-
rający studia z zakresu pracy socjalnej, spędza więcej 
godzin w salach uniwersyteckich a mniej praktykując 
niż student w Ameryce, Anglii czy Niemczech. Oni 
więcej wysiłku kładą w przygotowanie praktyczne. No 
cóż, nadal wierzymy, że mamy studentom coś ważne-
go do powiedzenia w czasie wykładów i ćwiczeń. Rze-
czywistość jak zwykle jest gdzieś po środku.

M.G.: Jak Pan ocenia stan badań nad pracą 
socjalną w Polsce? Gdzie powinniśmy położyć 
akcent? Najpierw na idee a potem działanie czy 
najpierw na działanie a potem na idee? Coraz 

częściej w Polsce ma zastosowanie teoria ugrunto-
wana, która wskazuje, że najpierw ważna jest prak-
tyka a potem teoria i idee...

K.F.: Jeżeli powiem Panu z uśmiechem na ustach, 
że chcę się zmierzyć z tym problemem w najnowszej 
książce, to wypadnę na kompletnego aroganta i będę 
słusznie zasługiwał na ostrą krytykę. W całym jednak 
poczuciu skromności, chcę się z tym problemem po-
ważnie i wnikliwie zmierzyć. Przy podobieństwie do 
psychologii, socjologii, antropologii kulturowej i pe-
dagogiki społecznej, praca socjalna odznacza się tym, 
że bez praktyki po prostu nie miałaby sensu. Kultu-
roznawstwo czy socjologia mogą być ekscytująco roz-
wijane jako dyscypliny teoretyczne. Oczywiście teore-
tyczne w cudzysłowie, w rzeczywistości są bowiem nie 
tylko teoretyczne, ale mogłyby być. Natomiast praca 
socjalna nie może być pozbawiona czynnika prak-
tycznego, zatraciłaby swój sens. Co za tym idzie, au-
tonomiczny pierwiastek praktyki jest moim zdaniem 
czymś bezdyskusyjnym.

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – profesor 
zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dr hab. Mirosław Grewiński – prof. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, 
prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny „Empo-
werment”. 
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Specyfi ka regionalna zawodu 
oraz warunków pracy pracowników 
socjalnych w jednostkach pomocy 
społecznej – przykład woj. lubuskiego

Badania: zespół Obserwatorium Integracji Społecznej 
w Zielonej Górze, przy współpracy z dr hab. Marią Zielińską, 
prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z inicjatywy Obserwatorium Integracji Spo-
łecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze przeprowadzono 
w listopadzie 2012 roku badania empiryczne 
wśród pracowników socjalnych zatrudnionych 
w placówkach pomocy społecznej na terenie wo-
jewództwa lubuskiego. Inspiracją do podjęcia 
problematyki dotyczącej pracowników socjalnych 
były różnego rodzaju trudności w pracy zgłasza-
ne przez pracowników, ale również pogarszający 
się wizerunek pracownika socjalnego w skutek 
nagłaśnianych przez media przypadków, w któ-
rych pracownik socjalny nie wywiązywał się ze 
swoich obowiązków. Uzasadnionym wydało się 
rozpoznanie źródeł tych trudności i poznanie 
przyczyn problemów, z jakimi spotykają się oni 
w swojej pracy.

Podstawowym celem projektu „Specyfi ka zawodu 
oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jed-
nostkach pomocy społecznej na terenie województwa 
lubuskiego” było ustalenie aktualnej sytuacji tej ka-
tegorii pracowników, wskazanie trudności i zagrożeń 
wynikających z pełnienia zawodu pracownika socjal-
nego. Badaniu poddano 378 respondentów zatrudnio-
nych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych 
centrach pomocy rodzinie.

Badanie miało charakter eksploracyjny i polegało 
przede wszystkim na zebraniu opinii pracowników 
socjalnych na temat warunków pracy, organizowa-
nych dla nich szkoleń czy postrzeganych przez nich 
trudności. Ponadto badanie miało na celu wskaza-
nie ewentualnych kierunków działań Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i okre-
ślenie charakteru szkoleń oraz kursów organizowanych 
dla pracowników socjalnych, zgodnie z ich oczekiwa-
niami i potrzebami. Z uzyskanej w badaniach wiedzy 
wynika, że w zawodzie pracownika socjalnego istnie-
ją problemy wymagające przedyskutowania. Koniecz-
ne wydaje się przeprowadzenie pogłębionych badań 
w tym zakresie. Rozpoznanie przyczyn wskazywanych 
problemów stanowiłoby klucz do sformułowania okre-
ślonych procedur obowiązujących pracownika socjalne-
go, co zdecydowanie wpłynęłoby na redukcję proble-
mów i znacząco poprawiło jakość świadczonych usług.

Badanie przeprowadzono metodą standaryzowa-
nej ankiety, która została przygotowana przez zespół 
pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej 
w Zielonej Górze. Wyniki badań stały się podstawą 
do sformułowania kilku podstawowych wniosków.

Nadal w zdecydowanej większości pracownika-
mi socjalnymi są kobiety. Przeważają osoby poniżej 
41 roku życia, prawie 2/3 z nich posiada wykształ-
cenie wyższe, najczęściej pedagogiczne. Prawie 2/3 
respondentów mieszka i pracuje w środowiskach ma-
łych miast (do 20 tys. mieszkańców) i wsi. Blisko 44% 
posiada ponad 10 letni staż pracy w zawodzie, jedynie 
1/5 wskazała staż mniejszy niż 3 lata. 1/3 responden-
tów pracuje na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, 
nieco ponad 40% pracuje na stanowisku pracownika 
socjalnego. Osoby z najdłuższym stażem pracy otrzy-
mują najwyższe wynagrodzenie.

Ponad 80% respondentów uznało wyposażenie 
ośrodków w nowoczesny sprzęt, taki jak kompute-
ry, kopiarki, faksy za bardzo dobre i dobre. Ośrodki 
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pomocy społecznej coraz lepiej dostosowane są do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Ponad 80% ośrodków 
wyposażonych jest w podjazdy dla wózków inwalidz-
kich, około 60% – w toalety przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Za komfortowe i najlepsze 
do wykonywania obowiązków respondenci wskazywa-
li pokoje jedno- i dwuosobowe. W takich pomieszcze-
niach pracuje prawie 40% badanych. Pozostali pracują 
w pokojach 3, 4, 5 i 6 osobowych. Nieco ponad 70% 
respondentów wskazała brak oddzielnego pomiesz-
czenia do rozmów z klientami. Niepokojące jest to, 
że prawie 60% badanych twierdzi, że brakuje im czasu 
na wykonywanie swoich obowiązków. Jako przyczyny 
takiego stanu rzeczy respondenci wskazywali: prze-
ciążenie pracą biurową, zbyt dużą liczbę podopiecz-
nych i dodawanie nowych obowiązków. W sytuacjach 
natłoku pracy zdecydowanie częściej pracownicy 
mogą liczyć na wsparcie współpracowników niż prze-
łożonych.

Najczęściej spotykanymi przez respondentów prob-
lemami społecznymi są: bezrobocie, ubóstwo, niepeł-
nosprawność oraz długotrwała/ciężka choroba. Do 
stosunkowo często spotykanych przez pracowników 
problemów społecznych należy alkoholizm/narkoma-
nia oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-rodziciel-
skich. Alkoholizm i narkomania stanowią według re-
spondentów mniejszy problem niż niepełnosprawność 
i długotrwała choroba. Opieka nad osobami starszymi 
jako problem społeczny jest częściej spotykany wśród 
podopiecznych niż przemoc w rodzinie. Zwraca uwa-
gę fakt, że pracownicy socjalni doświadczyli w swojej 
pracy agresji fi zycznej, dotyczyła ona 14% responden-
tów, a 4,5% wskazało, że zdarza się to często. Wydaje 
się to być zjawiskiem niepokojącym. Z przemocą psy-
chiczną spotkało się prawie 2/3 respondentów, a słow-
nej przemocy doświadczyli prawie wszyscy. Najczęś-
ciej wskazywane przez respondentów problemy w ich 
miejscu pracy to: biurokracja, zbytnie obciążenie pra-
cą, ograniczony kontakt z superwizorami. Niepokoić 
może fakt, że najmłodsi badani, częściej niż pozostali, 
wskazywali brak możliwości podnoszenia kwalifi kacji 
jako istotny dla nich problem. 

Współpraca z instytucjami, które z założenia winny 
stanowić pomoc dla pracowników socjalnych na ogół 
oceniana była jako dobra. Wydaje się jednak, że ten 

obszar pomocy społecznej wymaga poprawienia. Pra-
cownicy socjalni oczekują większej pomocy ze strony 
różnych instytucji pośrednio lub bezpośrednio zwią-
zanych z polityką społeczną.

Z badań wynika, że w ostatnim roku niecałe 
60% pracowników socjalnych uczestniczyło w szko-
leniach. Na ogół ankietowani dobrze je oceniali. Byli 
z nich zadowoleni, najbardziej z atmosfery i organiza-
cyjnych aspektów szkoleń (sposobu prowadzenia, wy-
kładowców, organizacji zajęć). Niepokoić może fakt, że 
respondenci mniej zadowoleni byli z przydatności prze-
kazywanej podczas szkoleń wiedzy, możliwości zdoby-
cia nowej wiedzy i z jakości materiałów szkoleniowych. 
Poddani badaniu pracownicy socjalni oczekiwaliby 
w przyszłości szkoleń (kursów) z zakresu wiedzy psy-
chologicznej, wiedzy dotyczącej pomocy rodzinie oraz 
wiedzy prawnej.

doświadczyło agresji fi zycznej

14% 

doświadczyło przemocy psychicznej66% 

doświadczyło przemocy słownej

95% 

Pracownik 
socjalny

66% 

6% 

Pracownik 
socjalny

Rysunek 2. Zadowolenie z pracy
źródło: Dane z badań OIS przy ROPS w Zielonej Górze

Rysunek 1. Przemoc wobec pracowników socjalnych 
źródło: Dane z badań OIS przy ROPS w Zielonej Górze
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Z badań wynika, że nieco ponad 2/3 respondentów 
jest zadowolona ze swojej pracy. Jedynie 6% stanowiły 
osoby zdecydowanie niezadowolone. Analizy pokaza-
ły, że zadowolenie z wykonywanej pracy w niewielkim 
stopniu zależy od wieku, stażu i miejsca pracy. Naj-
więcej osób niezadowolonych było wśród najstarszych 
pracowników, najwięcej bardzo zadowolonych wśród 
najmłodszych.

Nieco bardziej zadowoleni ze swojej pracy byli pra-
cownicy socjalni pracujący w środowiskach wiejskich. 
Nawet poziom wynagrodzenia nie różnicuje istotnie 
statystycznie zadowolenia. Z badań wynika, że naj-
mniej respondenci byli zadowoleni z tych aspektów 
pracy, które są pochodną relacji z przełożonymi, 
tj. otwartości i elastyczności przełożonych wobec pra-
cowników, z określenia zakresu ich zadań, uznania 
i szacunku z ich strony. Uwagę zwraca fakt, że rela-
tywnie mało respondentów zadowolonych jest z uzna-
nia i szacunku okazywanych im ze strony klientów. 
Oznacza to, że czują się w tym zakresie niedocenieni 
i oczekiwaliby – być może – większej wdzięczności ze 
strony swoich podopiecznych. Na ogół respondenci 
dobrze oceniali uprawnienia gwarantowane im usta-
wowo. Najbardziej zadowoleni są z możliwości sko-
rzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, 
który przysługuje im po przepracowaniu minimum 
5 lat oraz z dodatku do wynagrodzenia, przysługują-
cego pracownikom socjalnym świadczącym pracę so-
cjalną poza siedzibą jednostki.

Pracownik socjalny w opiniach respondentów to 
osoba, która winna posiadać takie cechy, jak: profe-
sjonalizm, wiedza, empatia, tolerancja, odporność na 

stres i asertywność. Jest to podejście modelowe, któ-
re w znacznym stopniu pokrywa się ze społecznymi 
oczekiwaniami wobec tego zawodu, choć – jak poka-
zały badania – odbiega od realnego obrazu pracownika 
socjalnego. Poddani badaniu respondenci bynajmniej 
nie uważają, że w ich zawodzie należy się „poświę-
cać”, że jest to rodzaj misji. Oczekiwaliby wyższych 
pensji i lepszego traktowania. Prawie 94% respon-
dentów wyraziło przekonanie, że zawód pracownika 
socjalnego ma za niski prestiż. Prawie 93% uważa, że 
w porównaniu z nakładem pracy pracownicy socjalni 
nie zarabiają dużo, a jedynie 16% zgadza się z twier-
dzeniem, że w zawodzie pracownika socjalnego chodzi 
o niesienie pomocy, a wynagrodzenie jest mało ważne. 
Przez taki ogląd wyraźnie przebija się rozgoryczenie 
i negatywna opinia o własnym zawodzie. Dodatkowo 
wyniki badań dotyczące zdrowotnych i społecznych 
skutków pracy w zawodzie pracownika socjalnego 
wskazały, że wśród respondentów nieco ponad 40% 
częściej choruje, prawie 2/3 częściej czuje się zmęczo-
na i przygnębiona, prawie 80% czuje się w związku 
z wykonywaną pracą bardziej zestresowana, a połowa 
ma mniej czasu na życie rodzinne i towarzyskie. Nale-
ży zaznaczyć, że badania miały charakter eksploracyj-
ny i jedynie sygnalizują obszary aktywności i działania 
pracowników socjalnych, na które należałoby zwrócić 
szczególną uwagę. Z uzyskanych danych wynika, że 
chociaż pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach 
pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy 
rodzinie w województwie lubuskim są raczej zadowo-
leni ze swojej pracy, warunków pracy i innych podda-
nych badaniu aspektów, to wskazują na występujące 
w ich pracy problemy, które należałoby rozwiązać, by 
polepszyć komfort ich pracy i podwyższyć poczucie 
dobrostanu psychicznego.

Z badań wynika, że konieczne byłoby pogłębio-
ne rozpoznanie następujących kwestii: 1. Braku po-
mieszczeń do indywidualnych rozmów z klientami; 
2. Liczby podopiecznych przypadających na jednego 
pracownika; 3. Zakresu wykonywania prac biurowo-
-administracyjnych; 4. Relacji pracowników socjal-
nych z kierownictwem jednostek pomocy społecznej; 
5. Zachowań agresywnych występujących ze strony 
podopiecznych pomocy społecznej; 6. Współpra-
cy z takimi instytucjami, jak Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, organizacje pozarządowe, Regionalny 
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Rysunek 3. Cechy pracownika socjalnego 
źródło: Dane z badań OIS przy ROPS w Zielonej Górze
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Ośrodek Polityki Społecznej oraz z komornikami; 7. 
Stanu zdrowia pracowników socjalnych. Raport przy-
gotowany na podstawie zebranych w badaniach danych 
sygnalizuje istnienie problemów, których rozwiązanie 
zależeć będzie od różnych czynników, także struktural-
nych i wymagać będzie systemowych rozwiązań.

Pracownicy socjalni, będący głównym fi larem 
pomocy społecznej, są przeciążeni pracą biurową 
i administracyjną, wskazują na zbyt dużą liczbę pod-
opiecznych przypadających na jednego pracownika 
socjalnego, sygnalizują własne problemy zdrowotne 
wynikające z wykonywanej pracy, a mimo to prag-
ną w tym zawodzie pozostać. Dlatego warto poddać 
szczegółowym badaniom i lepiej zdiagnozować wska-
zywane przez nich problemy, by poprawić ich komfort 
pracy i – co za tym idzie – jej jakość i efektywność.

Rola pracownika socjalnego we 
współczesnym świecie – perspektywy 
i zagrożenia

Bezpośrednią inspiracją do przygotowania projek-
tu były wyniki badań zawarte w raporcie „Specyfi ka 
zawodu oraz warunków pracy pracowników socjal-
nych w jednostkach pomocy społecznej na terenie 
województwa lubuskiego”. Badanie „Rola pracow-
nika socjalnego we współczesnym świecie – perspek-
tywy i zagrożenia” jest kontynuacją realizowanego 
w 2012 roku projektu.

Badanie składało się z dwóch modułów. W pierw-
szym etapie zwrócono się do klientów pomocy spo-
łecznej. Uznano, że warto poznać opinie osób korzy-
stających z pomocy pracowników socjalnych, gdyż 
ich odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania 
mogą być przydatne w ustaleniu najbardziej palących 
problemów. Drugi etap polegał na przeprowadzeniu 
indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z do-
świadczonymi pracownikami socjalnymi. Obszerne 
wypowiedzi dotyczące ich pracy, dostrzeganych prob-
lemów i sugestii na temat poprawy sytuacji zawodo-
wej, zgodnie z przyjętymi założeniami, stanowiły 
podstawę sformułowania wniosków i rekomendacji 
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zie-
lonej Górze.

Przeprowadzone wśród pracowników socjalnych 
indywidualne wywiady pogłębione, w dużym stopniu 
potwierdziły problemy wskazywane w badaniu sonda-
żowym. Pracownicy socjalni dostrzegają ograniczone 
możliwości fi nansowe jednostek pomocy społecznej 
i wiedzą, że ich pomoc te ograniczenia musi uwzględ-
niać. Na podstawie przeprowadzonych rozmów moż-
na sformułować kilka ogólnych wniosków.

Pracownicy socjalni podczas wywiadów często mó-
wili o niedoborach środków, jakimi dysponują, o ko-
nieczności dokonywania trudnych wyborów w takiej 
sytuacji. Warto podkreślić, że dostrzegają złożoność 
problemów i nie oczekują radykalnej zmiany w tym 
zakresie. Wśród wskazywanych przez pracowników 
socjalnych problemów społecznych, z jakimi spoty-
kają się w swojej pracy (częściej niż jeszcze kilka lat 
temu) są obecnie: niepełnosprawność, długotrwała 
i ciężka choroba, niedołężność, problemy wychowaw-
cze, brak nawyków w prowadzeniu domowego gospo-
darstwa oraz wszystkie problemy związane z coraz 
większą liczbą ludzi starych i samotnych.

Pracownik socjalny to zawód w większości przy-
padków wybierany świadomie. Rozmówcy pod-
kreślają, że nie jest to zawód dla każdego. Wymaga 
szczególnych cech, a osoby, które nie dają sobie rady, 
szybko rezygnują. Respondenci pytani o klientów po-
mocy społecznej często mówili o postawach roszcze-
niowych, będących w ich przekonaniu konsekwencją 
wyuczonej bezradności. Mówili również o dostrzega-
nym przez nich zjawisku społecznego dziedziczenia 
takich postaw. Postrzegają tę sytuację jako zagrożenie, 
ale wskazują jednocześnie, że konieczna będzie ścisła 
współpraca z urzędami pracy, instytucjami, które mo-
głyby dawać choćby doraźne, czasowe zatrudnienie. 
W szczególności ludziom młodym zagrożonym wy-
kluczeniem, by zapobiec utrwalaniu się obserwowa-
nych przez pracowników postaw.

Zmiana fi lozofi i pomocy społecznej od rozdziału 
środków w kierunku tworzenia możliwości wyma-
ga od pracowników socjalnych większej kreatywno-
ści, z czego badani respondenci w pełni zdają sobie 
sprawę. Bardzo ważnym elementem jest uzyskiwanie 
przez pracowników socjalnych potwierdzenia, przede 
wszystkim ze strony przełożonych, o tym, że praca 
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jest dobrze wykonywana. Respondenci chcieliby być 
częściej doceniani za swój wysiłek, częściej oczeki-
waliby słów wskazujących, że wykonują pracę ważną 
i społecznie użyteczną. W wypowiedziach pojawiło 
się oczekiwanie systemu nagradzania i wyróżniania 
pracowników sumiennie wykonujących swoją pracę. 
Jednocześnie osoby badane postrzegają swoich bez-
pośrednich przełożonych i kierownictwo jednostek, 
w których są zatrudnione, jako osoby pomocne, 
wspierające, chętne do współpracy przy rozwiązywa-
niu konkretnych problemów. W wywiadach pracowni-
cy lepiej ocenili współpracę z przełożonymi, niż wyni-
kało to z badań sondażowych.

Jak pokazały wyniki badań sondażowych, a co po-
twierdzone zostało w wywiadach pogłębionych, istot-
ne są kwestie organizacyjne. Ponad 90% responden-
tów w badaniu sondażowym wskazywało na nadmiar 
biurokracji i wszyscy rozmówcy zaliczali nadmierną 
biurokrację i konieczność „urzędowania” do najwięk-
szych trudności w swojej pracy. Wielu pracowników 
zwracało uwagę na dysproporcje czasowe między pra-
cą terenową a pracą administracyjno-biurową.

Kolejnym problemem jest ograniczony kontakt 
z superwizorami oraz braki kadrowe. Zasadniczo 
wszyscy rozmówcy mówili o zbyt dużej liczbie be-
nefi cjentów przypadających na jednego pracownika 
socjalnego, co według nich jest najczęstszą przyczyną 
mniej wnikliwego rozpoznania konkretnych sytuacji 
podopiecznych.

Bardzo ważną kwestią, która pojawiła się zarów-
no w badaniu sondażowym, jak i w wywiadach po-
głębionych, jest brak w wielu OPS-ach oddzielnych 
pomieszczeń do rozmów z klientami pomocy społecz-
nej. Należy dodać, że benefi cjenci pomocy społecznej 
w sondażu ankietowym również wskazywali, że w wie-
lu przypadkach ich rozmowy z pracownikiem socjal-
nym odbywają się przy innych klientach lub/i przy 
innych pracownikach.

Kwestia szkoleń będzie w przyszłości ważnym ele-
mentem codziennej aktywności pracowników socjal-
nych. Dostrzegają oni konieczność ciągłego dokształ-
cania się i zdobywania nowej wiedzy. Respondenci 
mają świadomość szybko następujących zmian w prze-
pisach, uregulowaniach prawnych, procedurach.

Pracownicy socjalni w dużym stopniu zaintereso-
wani byliby warsztatami, które dostarczałyby prak-
tycznej wiedzy i pozwalały na zdobycie konkretnych 
umiejętności (także w kwestii stosowania określonych 
procedur). Jest to bardzo ważna wskazówka do podej-
mowania działań przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze.

 Niepokojące jest to, że w wypowiedziach pracow-
ników socjalnych często pojawiał się wątek poczucia 
braku sprawstwa, poczucia bezsilności, poczucia dzia-
łania bez pomocy instytucji wspierających, które, jak 
mówili rozmówcy, często traktują ich jak petentów 
a nie współpracowników.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że cho-
ciaż pracownicy socjalni lubią swoją pracę i są do niej 
dobrze przygotowani i zmotywowani, to nie chroni 
to ich przed wypaleniem zawodowym, stresem czy 
wzmożoną zachorowalnością. Zdecydowana więk-
szość z nich, szczególnie osoby z większym stażem, 
mówi o zmęczeniu i o obawach, że nie wykonają 
swojej pracy należycie z uwagi na brak czasu i różne 
dolegliwości. O tym, że zawód pracownika socjalnego 
jest narażony na wypalenie zawodowe, świadczy wy-
nik uzyskany w badaniu sondażowym (potwierdzony 
w wywiadach), że stres i poczucie braku dobrostanu 
wzrasta liniowo wraz z wiekiem i stażem.

Materiał został opracowany na podstawie wyników 
badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze przez Dorotę Starzyńską. 
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Empowerment – idea, 
koncepcje i praktyka 
w pracy socjalnej

dr Dobroniega Trawkowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prezentowanego tekstu jest próba 
odpowiedzi na pytanie czym jest empowerment 
dla współczesnej, polskiej pracy socjalnej? Czy 
kształtuje praktykę w zgodnym z jego jawnymi 
i pożądanymi społecznie celami? W jakim kierun-
ku przeobraża się „zorientowany empowermento-
wo” obszar praktyki?

Idea, koncepcje i praktyka 

Krzysztof Frysztacki (2009, s. 225), cha-
rakteryzując koncepcję, misję i praktykę empower-
ment, podkreślał, że mamy „do czynienia z hasłem 
wywoławczym o wyjątkowo znamiennej wymowie. 
Empowerment zawiera nie tylko wezwanie do wzmoc-
nienia tych, którzy tego potrzebują (przywołajmy 
też termin «uprawomocnienie»); u jego podstaw leży 
swoiste posłanie na rzecz takich wysiłków, które po-
winny zmierzać do przezwyciężenia niesprawiedli-
wości, wykluczenia, bezsilności wynikającej z bloku-
jących stosunków społecznych. Jest to więc posłanie 

łączące konwencjonalne podziały strukturalne, od-
noszące się do pierwiastków życia indywidualnego 
i sytuacji mikrospołecznych, do tego, co składa się 
na lokalne uczestnictwo oraz okoliczności i przeja-
wów aktywności właściwych wielkim segmentom 
i procesom życia społecznego”. Innymi słowy, empo-
werment – konceptualizacja idei oraz towarzyszące 
jej rozumienie procesu wzmacniania/upełnomocnia-
nia (empowering) i właściwych mu rezultatów – może 
być ideą przewodnią, koncepcją (autorską), procesem 
i stanem (rezultatem procesu). Spójrzmy na niektóre 
konotacje i konsekwencje wynikające z różnorodności 
rozumienia empowerment.

Empowerment jako idea przewodnia

Empowerment jest obecną w polityce społecz-
nej, w instytucji pomocy społecznej i w pracy socjalnej, 
wyłaniającą się ideą przewodnią, pozwalającą „po-
rządkować-interpretować, hierarchizować, uzgadniać 
i mediować – chaos ludzkich pragnień oraz wyobrażeń 
o dobrym społeczeństwie” [wyróżnienie oryginału, 
Supińska, 2013, s. 17]. Wokół idei przewodnich kon-
centrują się cele instytucjonalne i sposoby ich osiągania. 
Nie sposób zatem dyskutować o empowerment w od-
niesieniu do polskiej pracy socjalnej, bez odwołania się 
do poziomu makrospołecznego, na którym idea ta – 
w splocie historycznych i współczesnych sposobów ro-
zumienia – towarzyszyła i towarzyszy instytucji opieki 
i pomocy społecznej oraz instytucji polityki społecznej 
w Polsce. Tak rozumiany empowerment można trakto-
wać jako ideę przewodnią polityki społecznej i pomocy 
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społecznej, która pozostaje w dynamicznych związkach 
– kooperuje i/lub konkuruje, wypiera lub jest wypierana 
przez inne idee i koncepcje, organizujące wspomnia-
ne wcześniej dwie podstawowe instytucje życia spo-
łecznego oraz usługę w postaci pracy socjalnej. Mam 
na myśli zarówno inne idee przewodnie obecne w obu 
instytucjach (aktywizacja i integracja społeczna), jak 
i podstawowe dla pracy socjalnej koncepcje (idee szcze-
gółowe lub paradygmaty), takie jak: opieka, pomoc czy 
ratownictwo. Wspomniane idee mogą być traktowane 
jako paradygmaty, wokół których organizowane jest 
„myślenie instytucji” (Douglas, 2011). Wyłaniający 
się w rezultacie starć sposób rozumienia idei empower-
ment kształtuje przede wszystkim struktury idealne 
i normatywne instytucji, organizacji oraz całych środo-
wisk (grup) zawodowych i ich przedstawicieli. Podzie-
lane przekonania, oswojone wartości, towarzyszące im 
mniej lub bardziej transparentne normy, mają wpływ 
na podejmowane realnie działania w obszarze pracy 
socjalnej, na określanie ich celów, preferowanych spo-
sobów, uzasadnianie wykluczeń celów i sposobów dzia-
łania, praktyczne defi niowanie podstawowych wartości 
i związanych z nimi norm działania w obszarze pracy 
socjalnej. Sposób rozumienia idei przewodniej przeni-
ka wszystkie poziomy, ale nie jest jednoznaczny czy 
spójny. Inaczej postrzega się istotę empowerment w in-
stytucjach, organizacjach, grupach/środowiskach zawo-
dowych, a wreszcie w defi nicjach przyjmowanych jako 
robocze dla działania przez poszczególne osoby: profe-
sjonalistów i paraprofesjonalistów w pracy socjalnej.

Empowerment jako koncepcja

Empowerment może być uzasadnianą ideolo-
gicznie koncepcją (autorską – por. Duranowski, 2013), 
poprzez – co podkreślał Jerzy Szmagalski (1996, 
s. 159) – jawne i bezpośrednie powiązanie jej z ideo-
logiami politycznymi, z doświadczeniami ruchów 
społecznych, które nimi się kierowały. Obserwujemy 
również próby pozbycia się ideologicznego bagażu – 
empowerment jest wówczas pojmowany jako teoria 
i praktyka interwencji, a może również oznaczać defi -
niowalne rezultaty procesu, czy warunki konieczne do 
spełnienia w procesie wzmacniania/upełnomocniania 
(tamże, 166–171). Koncepcja empowerment może 

być zorientowana bardziej pragmatycznie niż ideo-
logicznie wówczas, gdy defi niuje się ją jako paradyg-
mat w działaniu – operacyjną, wdrażaną w określo-
ne konteksty społeczne ideę przewodnią instytucji 
pomocy społecznej, starającej się uciec od polity-
ki. Warto podkreślić, że uwikłanie pomocy społecznej 
i pracy socjalnej w politykę, a mówiąc precyzyjniej 
„polityczna natura problemów i kwestii społecznych, 
których rozwiązaniem zajmuje się m. in. pracownik 
socjalny” (Piątek, 2011, s. 21), brak lokalnej polityki 
społecznej, ale również marginalizowanie jej znaczenia 
przez lokalne władze, bariery utrudniające tworzenie 
i funkcjonowanie partnerstw lokalnych, których źród-
łem są postawy i działania władz lokalnych (Krzysz-
kowski, 2011, s. 47–49), są znaczącymi powodami, dla 
których instytucja pomocy społecznej orientuje usługę 
(pracę socjalną) na pragmatyczne, bo sprawiające wra-
żenie neutralnych politycznie (a przynajmniej takimi 
mogą się wydawać wykonawcom i opinii publicznej), 
wskaźniki rezultatów wzmacniania/upełnomocniania 
takie, jak np. poprawa funkcjonowania w rolach spo-
łecznych i zawodowych lub/oraz na mające pozytywny 
wydźwięk procesy aktywizowania, integrowania, a na-
wet aktywnej integracji [!], co jest wyjątkowo niefor-
tunnym połączeniem słów, zacierającym prawdziwe 
znaczenie celów działalności służb społecznych. Pod-
kreślana przez badaczy tendencja do „ucieczki od po-
lityki” kadr pomocy społecznej (Piątek, 2011, s. 20), 
niechęć do angażowania się pracowników socjalnych 
w role zawodowe, postrzegane jako związane z polityką 
np. rola polityka społecznego – planisty, którą „należy 
traktować z ostrożnością, bardziej w kategoriach plani-
stycznych niż jako aktywisty podejmującego działania 
quasi-polityczne…” (Rymsza, 2012, s. 223), dystans 
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wobec wspomnianej roli, zainteresowanie zdystanso-
wanym wobec ideologii „modelowaniem praktyki”, 
tj. budowaniem ogólnych dyrektyw  dla praktyki 
(Szmagalski, 1996, 166–171), niechęć do dyskuto-
wania problemu władzy w pracy socjalnej, w mojej 
ocenie, wyraźnie wskazują na konstruowanie strate-
gii radzenia sobie przez instytucje i „ludzi instytucji” 
(określenie użyte przez Racław, 2011), z nieprzezwy-
ciężonym, i dodajmy, nieprzezwyciężalnym proble-
mem upolitycznienia pomocy społecznej i pracy so-
cjalnej w społeczeństwach nietotalitarnych.

Idea empowerment i jej autorskie koncepcje 
odnoszą się do różnych poziomów, a w szczególności 
do poziomu lokalnego (społeczność lokalna, lokalna 
– gminna i powiatowa pomoc społeczna, lokalne wła-
dze, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne). 
W odniesieniu do społeczności i grup celowych, em-
powerment obejmuje: zjawiska i procesy towarzyszą-
ce podejmowanym przez jednostki i grupy staraniom 
o polepszenie ich pozycji w układzie wpływów w śro-
dowisku; procesy towarzyszące zorganizowanej reak-
cji przeciw zewnętrznie narzuconym społecznościom 
i grupom, ograniczeniom w dostępie do środków i moż-
liwości; celowe działania przeciw bezsilności wynikają-
cej z nierówności społecznych i zewnętrznych ograni-
czeń. Na poziomie jednostki empowerment może być 
rozumiany jako proces, mający na celu rozwijanie indy-
widualnego poczucia kontroli i wpływu na środowisko, 
kształcenia umiejętności osoby w tym zakresie oraz 
stan (rezultat) wyrażany osiągnięciem przez osobę po-
prawy społecznego funkcjonowania w następstwie od-
zyskania przez osobę zdolności do kontrolowania sie-
bie i otoczenia społecznego (Szmagalski, 1996, s. 154). 
Zarówno indywidualny, jak i zbiorowy empowerment 
realizowany pod opieką upolitycznionych instytucji 
społecznych może być przedsięwzięciem ideologiczno
-pragmatycznym lub pragmatyczno-ideologicznym, 
zorientowanym na wybrane podmioty. Społeczności 
lokalne, grupy celowe, osoby oraz profesjonaliści mogą 
być podmiotami, na które zorientowany jest intencjo-
nalny proces upełnomocniania, uruchomiony w insty-
tucjach i w środowiskach zawodowych. O ile wzmac-
nianie społeczności i grup w lokalnych środowiskach, 
to zjawiska – aczkolwiek kontrowersyjne, gdy mówimy 
o ich ekonomicznych aspektach – niebudzące jawnej 
dezaprobaty opinii społecznej, o tyle wzmacnianie 

wzmacniających, choć wydaje się być celem jawnie 
deklarowanym na poziomie polityki społecznej, nie 
wydaje się być procesem angażującym instytucję po-
mocy społecznej, w stopniu porównywalnym do wagi 
jaką przykłada ona – a przynajmniej tak deklaruje – do 
procesów wzmacniania klientów, benefi cjentów, świad-
czeniobiorców (osób, rodzin i w pewnej mierze społecz-
ności, wzmacnianych pracą socjalną).

Empowerment jako proces

Charakteryzując empowerment, Jerzy Szma-
galski (1996, s. 166) zauważył: „[Jednocześnie] przy 
takich rozbieżnościach ideologicznych obserwujemy 
zaskakującą zgodność rozumienia koncepcji empower-
ment na poziomie procesualnym”. Przy analizie procesu 
pojawiają się pytania o źródła bezsilności, subiektywne 
i zobiektywizowane poczucie tego stanu, radzenie sobie 
z oporem i motywowaniem do zmiany, z konceptuali-
zowaniem strategii zmiany indywidualnej i społecznej 
w pracy socjalnej. W teoretycznych podstawach prak-
tyki zorientowanej na wzmacnianie/upełnomocnianie 
znajdujemy różnorodne koncepcje psychologiczne, so-
cjologiczne, pedagogiczne, politologiczne, które umoż-
liwiają udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. 
Modelowanie praktyki wymaga wejścia w nowe role 
zawodowe – badacza, animatora grup, podejmowania 
się ról edukacyjnych, rzeczniczych – i refl eksyjnego 
w nich trwania. Jeżeli empowering odczytamy w pracy 
socjalnej z uwypukleniem roli podstawowych instytucji 
społecznych dla jego przebiegu, lepiej zrozumiemy: 

a. złożoność nacisków strukturalnych, któ-
rym ten proces podlega. Naciski stwarzają ograni-
czenia, ale i szanse, zwiększając możliwości modelo-
wania praktyki pracy socjalnej w powiązaniu z ideą 
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empowerment przez instytucje i działające w jej polu 
organizacje pomocowe. Przemiana mentalności środo-
wiskowej pracowników pomocy społecznej, praktyk 
organizacyjnych, sposobów i form współpracy na po-
ziomie lokalnym, wizerunku całej instytucji i jej or-
ganizacji wynika z tego, że chcemy, ale i musimy na 
te naciski odpowiadać, co nie oznacza respektowa-
nia wartości zawodowych i związanych z nimi norm 
w działaniu (por. Trawkowska, 2012). Dla przykładu 
konieczność edukacyjnego – a przy tym ekonomicz-
nego –  działania, skłania ośrodki pomocy społecznej 
do tworzenia grup samopomocowych i innych grup 
nieformalnych, które w naszych realiach powstają 
wcale nierzadko z inicjatywy pracowników socjal-
nych, a nie z inicjatywy rodziców, którzy na przykład 
wychowują niepełnosprawne dzieci, mają kłopoty 
z dorastającymi dziećmi i sami oceniają swoje funk-
cjonowanie w rolach rodzicielskich jako niesatysfak-
cjonujące, doświadczają trudności w opiece nad osobą 
ciężko i przewlekle chorą. W polskich warunkach sa-
moorganizowanie się środowisk wspierali i wspierają 
pracownicy socjalni, aczkolwiek nie było to regułą, 
gdyż w pracy socjalnej potencjał grup samopomoco-
wych i społeczności lokalnych jest nadal jeszcze słabo 
wykorzystywany (Niesporek, Szarfenberg, 2011, s. 
269), czego przyczyną jest po części słabość sektora 
pozarządowego (Gumkowska, 2012/2013, s. 43–51). 
Procesy samoorganizowania się w środowiskach lokal-
nych wspierają pracownicy socjalni na dwa sposoby. 
Pierwszym jest stymulowanie środowisk do zakłada-
nia grup samopomocy (korzystanie z takich grup we-
szło do strategii pracy socjalnej w USA w latach 80. 
XX wieku), drugim jest zakładanie stowarzyszeń, któ-
re mają na celu prowadzenie pracy socjalnej z klien-
tami. Ta sytuacja, zakładanie stowarzyszeń, aby móc 
prowadzić pracę socjalną z klientami, a czasami są to 
ci klienci, których obsługują pracownicy socjalni za-
trudnieni na umowę o pracę w OPS, jest jedną z prób 
wyjścia naprzeciw niemożności wynikających z łącze-
nia w roli pracownika socjalnego świadczenia wsparcia 
materialnego i pracy socjalnej. Gdyby nie potrzeby 
różnych środowisk, w tym potrzeby samorealizacji 
zawodowej i niezadowalająca kondycja trzeciego sek-
tora, a także bardzo poważne trudności z realizacją 
pracy socjalnej w publicznej pomocy społecznej, nie 
obserwowalibyśmy takich nietypowych rozwiązań. 

Jeszcze raz potwierdziło to starą prawdę – potrzeba jest 
matką wynalazku. Innymi ograniczeniami dla prze-
biegu procesów wzmacniania/upełnomocniania są, dla 
przykładu, postawy środowiska zawodowego, w defi -
niowaniu ról rzeczniczych, jako tych, które nie muszą 
być podejmowane za zgodą klienta, ale powinny być 
podejmowane przede wszystkim w „interesie sprawy”. 
David Brandon i Toby Brandon (za: Beckett, 2010, 
s. 135–150) uważają, że istotą rzecznictwa jest osiąga-
nie zadań określanych przez klienta, a samo rzeczni-
ctwo jako proces nakierowany na usługobiorcę, chroni 
jego prawo do własnych wyborów i ogranicza władzę 
profesjonalistów w działaniach podejmowanych na 
rzecz klienta, ale bez jego udziału i wyraźniej zgody na 
ich podjęcie. Stąd role rzecznicze podejmowane w „in-
teresie sprawy”, ale bez zgody klienta, nie są traktowa-
ne jako rzecznictwo właściwe;

b. niemożność wyjaśnienia orientacji pragma-
tycznej wyłącznie w kategoriach technokratycznych. 
Orientacja pragmatyczna będzie więc nie tylko reakcją 
na upolitycznienie wsparcia, lecz także może być trak-
towana jako przydatna instytucjom ideologia. Wydaje 
się, że teza ta jest ukryta w myśleniu „ludzi instytucji” 
o rezultatach i ich wskaźnikach – preferowane są twar-
de, „obiektywne” dane świadczące o działaniach na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Empowerment jako rezultat

Empowerment to stan osiągnięty na skutek 
wzmocnienia, a przy tym dający się zaobserwować 
w poprawie funkcjonowania społecznego podmiotu. 
W przypadku indywidualnych i zbiorowych klientów, 
benefi cjentów, świadczeniobiorców pomocy społecz-
nej, ma to być pożądana zmiana – poprawa spo-
łecznego funkcjonowania osób lub większych zbio-
rowości, którą ktoś defi niuje, wprowadzając, co 
podkreślała Supińska, „dyskursywny porządek” 
w chaos ludzkich pragnień oraz wyobrażeń o „do-
brym społeczeństwie” [podkreślenie D.T.]. Rezul-
taty wzmacniania/upełnomocniania mogą być zatem 
interpretowane, w perspektywie socjologicznej, jako 
stan pożądany w zgodzie z perspektywami poznaw-
czymi przyjmowanymi przez grupy. Ideologicznie 
i/lub pragmatycznie rozumiany empowerment, 
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zawsze pozostaje rodzajem ideologii – specyfi czną, 
perspektywą poznawczą przyjmowaną przez waż-
nych aktorów, w podstawowych instytucjach: polityki 
społecznej i pomocy społecznej: Ważnymi aktorami 
są/mogą być: środowiska zawodowe, ruchy społeczne, 
grupy społeczne (w tym samoorganizujące się grupy). 
Stąd rodzą się pytania, dla kogo, co będzie wskaźni-
kiem wzmocnienia? Jaką pozycję mają aktorzy w dys-
kursie i w toczonych grach, o których pisał Foucault? 
Jakie kierunki myślenia „ludzi instytucji” lub inaczej, 
jakie koncepcje wzmacniania są preferowane w insty-
tucjach, kontrolujących myślenie, a przez to działa-
nie „ludzi instytucji”? Odejście klientów z systemu 
pomocy społecznej, może być atrakcyjnym celem 
instytucjonalnym, ale nie tak atrakcyjnym celem dla 
organizacji, która traci po odejściu klientów podsta-
wowy atut (liczba klientów), w relacji ze słabo wy-
edukowanymi na temat istoty wsparcia poprzez pracę 
socjalną władzami lokalnymi. Preferowane koncepcje 
wzmacniania odnajdujemy w cechach kultury organi-
zacyjnej publicznej i pozarządowej pomocy społecznej 
(por. Krzyszkowski, 1998, 2005; Bogacz-Wojtanow-
ska, Rymsza, 2009).

Empowerment a społeczno-kulturowe 
dziedzictwo

Co wynika  z tradycji dla współczesnych spo-
sobów rozumienia empowerment w pracy socjalnej? 
Helena Radlińska, która w dwudziestoleciu między-
wojennym ukształtowała podstawy pracy społecznej 
w ramach stworzonej przez siebie pedagogiki społecz-
nej, zaproponowała koncepcje sił ludzkich (fi zycz-
nych i psychicznych), które jako jedno z centralnych 

dla pedagogiki społecznej i pracy społecznej pojęć, 
zostało zaadaptowane na gruncie pedagogicznie zo-
rientowanej pracy socjalnej w powojennej Polsce. 
Uczniowie i następcy Radlińskiej, zainspirowani spo-
łecznym wymiarem sił ludzkich narastających, jed-
nego z typów scharakteryzowanych przez Radlińską, 
rozwinęli koncepcję sił społecznych (za: Marynowicz-
Hetka, 2009, s. 65–72). We współczesnych, pedago-
gicznych koncepcjach pracy socjalnej wykorzystuje się 
koncepcje sił ludzkich w działaniu społecznym na po-
ziomie jednostkowym, grupowym, środowiskowym, 
w modelu pracy socjalno-wychowawczej oraz w edu-
kacji środowiskowej i animacji społeczno-kulturowej. 
Pojęcie sił ludzkich i społecznych zawiera w sobie 
tzw. wzmocnienia, które na gruncie pedagogiki spo-
łecznej doczekały się szerszych analiz (Kamiński, 
1974; Marynowicz-Hetka, 2009; Olubiński, 2004; 
Szmagalski, 1994; Smolińska-Theiss, 1991; Theiss, 
1996). W analizach tych wskazuje się na kreatywność 
i elastyczność koncepcji Radlińskiej, a zarazem na jej 
społeczno-kulturowe osadzenie i zakorzenienie, które 
wymaga nowego spojrzenia i nowego odczytania do-
robku Radlińskiej, jej idei, a zarazem autorskiej kon-
cepcji budzenia sił ludzkich (Olubiński, 2004; Szma-
galski, 1994; Smolińska-Theiss, 2007).

Andrzej Olubiński (1994, s. 135) stawiał 
tezę, że „u źródeł koncepcji sił społecznych leżał 
motyw wyzwoleńczo-patriotyczny, którego celem 
była mobilizacja do pracy oraz aktywności społeczno-
-ekonomicznej na rzecz rozwoju kultury material-
nej oraz duchowej narodu” (wyróżnienie oryginału, 
Olubiński, 1994, s. 135). Tezę tę szeroko dokumen-
towała Barbara Smolińska-Theiss (2007), podkre-
ślając rolę elit intelektualnych w procesach mobi-
lizacji i aktywizacji na przełomie wieków XIX i XX 
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. Zmiana 
ogólnej sytuacji w powojennej Polsce ograniczała 
i marginalizowała zorientowaną na wzmacnianie sił 
ludzkich i społecznych pracę socjalną. Szmagalski 
(1994, s. 115), analizując praktyczne możliwości za-
stosowania pedagogicznej koncepcji sił społecznych 
w powojennej Polsce podkreślał systemowe ograni-
czenia dla jej rozwoju w okresie PRL: „Pochodzące 
z okresu Polski Ludowej diagnozy pedagogów spo-
łecznych, pokazujące marginalne w istocie inicjatywy 
rozwijane ówcześnie w myśl koncepcji sił ludzkich, 
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dowodzą po prostu tego, że system polityczny PRL 
rozwijaniu sił ludzkich nie sprzyjał”. Trzeci etap roz-
woju koncepcji sił ludzkich i społecznych, po mię-
dzywojennym i PRL-owskim okresie, to etap dyskusji 
w środowiskach pedagogów społecznych oraz zo-
rientowanych na pedagogiczne koncepcje praktyków 
(czego przykładem są inicjatywy CAL), to osobny 
wątek, wartych opisania rodzimych doświadczeń, we 
wzmacnianiu ludzi i ich społeczności. W kolejnych 
dekadach, po 1990 roku, zagraniczny empower-
ment robił karierę wraz z pedagogiczną koncep-
cją budzenia sił ludzkich i społecznych. O karie-
rach obu idei – rodzimej i zaanektowanej, w instytucji 
pomocy społecznej i w środowisku pracowników po-
mocy społecznej wiemy niewiele, aczkolwiek pewne 
światło rzucają na nie wyniki badań empirycznych.
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Po co standardy 
w wychodzeniu 
z bezdomności?

Rozmowa Doroty Starzyńskiej z Anną Machalicą

Dorota Starzyńska, sekretarz redakcji „Empo-
werment”: Pani Prezes, proszę powiedzieć, z per-
spektywy partnerstwa zadania czwartego, projektu 
systemowego Standardy w Pomocy, do czego było 
potrzebne ustalenie standardów w zakresie wycho-
dzenia z bezdomności?

Anna Machalica, prezes Stowarzyszenia OTWARTE 
DRZWI: Chcąc odpowiedzieć na postawione pytanie, 
trzeba się cofnąć i przypomnieć, kto służy pomocą oso-
bom bezdomnym? Kim są osoby bezdomne, kim były 
w przeszłości? Rozumiem, że nie mamy czasu, by pro-
wadzić wykład w tej sprawie, ale moim zdaniem… tro-
chę na przełaj, możemy powiedzieć, że bezdomność, 
to problem charytatywnego podejścia do pomocy bliź-
nim, ubogim. Bezdomnymi zawsze opiekowali się inni 
obywatele, albo z potrzeby serca, albo z litości, trochę 
z konieczności a trochę też z poczucia przyzwoitości. 
Długo kategoria ludzi bezdomnych była poza ofi cjal-
nym systemem pomocy społecznej i to we wszyst-
kich krajach. Do tej pory w znacznej części świata tak 

jest. Zwłaszcza w krajach rozwijających się i w kra-
jach, które odchodzą od obecnego systemu i próbują 
budować nowoczesny system pomocy społecznej. Do 
tych ostatnich należy właśnie Polska. Gdybyśmy popa-
trzyli na nasz kraj, na naszą ojczyznę i cofnęli się o dzie-
sięć lat, to byśmy zobaczyli, że osobom bezdomnym 
służyły wsparciem Kościół, CARITAS, MONAR, Stowa-
rzyszenie Brata Alberta, a nie ofi cjalne, państwowe insty-
tucje. Obecnie w wyniku zmian, transformacji ustrojowej, 
gospodarczej i społecznej sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Zobaczyliśmy, że pomoc charytatywna – skądinąd bar-
dzo piękna, szlachetna, nie do przecenienia – nie jest 
świadczona w sposób kompleksowy. Często bywa też jed-
nostronna. Uruchamialiśmy jadłodajnie po to, żeby ktoś 
obok nas nie umierał z głodu. Zobaczyliśmy po pierwsze, 
że ta pomoc nie jest kompleksowa, czyli nie obejmuje 
wszystkich sfer życia. Po drugie jest nieefektywna, bo je-
śli ktoś znalazł się już na ulicy, to zwykle do końca życia 
na niej pozostał a problem narastał. Nie rozwiązaliśmy 
tej kwestii. Nadal nie ma profesjonalnych kadr przygoto-
wanych do świadczenia tego rodzaju pomocy w bardzo 
trudnych warunkach. Z przerażeniem skonstatowaliśmy, 
że ta sfera pomocy ludziom potrzebującym jest całkowi-
cie nieprofesjonalna. Jest piękna, szlachetna, ale nieefek-
tywna, bo nie jest profesjonalna. Zresztą już wcześniej 
ze smutkiem stwierdziliśmy, że samorząd, mimo że prob-
lem bezdomności jest wpisany w statutowy obowiązek, 
tzw. zadanie własne gminy, też nie przystępuje ze szcze-
gólnym zapałem do rozwiązywania tego problemu 
w swojej przestrzeni. Czyli uznaje i przekazuje pewne 
środki na wspieranie tego rodzaju usług, a nie na rozwią-
zywanie problemu, czy na świadczenie usług w formie 
kompleksowej i wystandaryzowanej.  

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a 

i a
rc

h.
 A

ut
or

ki

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a



47    

D.S.: Czyli wcześniej tych standardów po prostu 
nie było?

A.M.: Nie było standardów świadczenia pomocy, 
ponieważ świadczyli ją obywatele, którzy otrzymywali 
lub nadal otrzymują wsparcie w realizacji tego zadania 
jedynie ze strony gminy. Uważam, że ta kategoria osób 
wykluczonych społecznie, bo to są ludzie wykluczeni, 
musi dostać profesjonalną pomoc. Nie jest ważne, czy 
pomoc świadczona jest przez NGO, organizacje takie 
jak CARITAS, OTWARTE DRZWI lub MONAR, czy 
przez kogokolwiek innego. Nie wykluczając ośrodków 
pomocy społecznej, które udzielają wsparcia według 
określonych standardów, ale tam bezdomny się nie 
zgłasza, zwykle sam nie przychodzi. Na ogół, bo są 
wyjątki. My z kolei, organizacje pozarządowe, nie 
mamy środków, ani też nie jesteśmy zobowiązani do 
świadczenia tej pomocy w sposób zgodny ze standar-
dem. Powstał więc pomysł, idea, żeby opracować taki 
standard i wprowadzić go, jako obowiązujący, czyli 
stworzyć wszystkim ludziom, którzy chcą świadczyć 
pomoc, warunki do tego, żeby pomoc była etyczna 
i skuteczna, z poszanowaniem godności człowieka. 
Stąd ten standard, a za standardem idzie konieczność 
stworzenia modelu, czyli takiego lokalnego systemu 
uporządkowanych działań. Profesjonalna pomoc, jak 
się okazało, wymaga zaangażowania wszystkich pod-
miotów, wszystkich interesariuszy, a interesariuszy 
bezdomności, jest całkiem sporo. W tej kwestii ma 
dużo do powiedzenia policja, straż miejska, ośrodki 
zdrowia, szkoła i dom kultury. Kiedy zaczęliśmy pra-
cować nad modelem, z pewnym zdziwieniem skonsta-
towaliśmy, że właściwie wszyscy powinni uczestniczyć 
w tworzeniu rozwiązań tego modelu, oczywiście na 
miarę swoich możliwości i kompetencji. Stąd też na-
czelną sprawą modelu, programu wychodzenia z bez-
domności, a jeszcze w trakcie trwania programu do-
łożyliśmy słowo zapobiegania bezdomności, okazało 
się być stworzenie uporządkowanych działań, rozpisa-
nych i uświadomionych.

D.S.: Jesteście Państwo po fazie pilotażu i nastą-
pił etap, kiedy trzeba wybrać standardy, które na-
stępnie będą wdrażane. Czy może Pani powiedzieć, 
jakie właściwie są owe standardy?

A.M.: Standard, to jest wzór. Można go porównać do 
fi liżanki. Może być ona kolorowa, wykonana z chińskiej 
lub japońskiej porcelany. Standard to taki optymalny 
wzorzec zachowania się z pełną paletą różnych form 
i możliwości. Mogę mieć fi liżankę z uszkiem, albo bez 
uszka. Wybieram taką czy inną formę z tego standardu, 
z tego skarbca, jaka jest mi na danym terenie, w moim 
środowisku najbardziej potrzebna?

D.S.: Na przykład?

A.M.: Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. 
Mieszkamy w gminie, w której nie widzimy, żeby 
wśród nas byli ludzie mieszkający na ulicy. Spraw-
dzamy, rzeczywiście ich nie ma, ale w gminie funk-
cjonuje dom dziecka. Wiemy dobrze, że absolwenci 
domu dziecka z rożnych powodów bardzo często 
kończą swoje życie na ulicy, więc może zainteresuje-
my się tą grupą i zrobimy wszystko, żeby wychowan-
kowie lokalnego domu dziecka, zostali odpowiednio 
usamodzielnieni. Wybieramy tylko te działania, które 
są nam potrzebne do pracy z młodzieżą, z młodymi, 
najczęściej osieroconymi społecznie ludźmi. Czyli nie 
odsyłamy ich do środowiska rodzinnego, z którego zo-
stali zabrani, gdyż nie gwarantowało ono ani zdrowia, 
ani normalnego wychowania. To jest jeden z przykła-
dów. Prawda?

D.S.: A w dużym mieście?

A.M.: W dużym mieście jest taki palący, żywy 
przykład nowego zjawiska – bezdomności wynikają-
cej z zadłużenia. Prowadzę na przykład spółdzielnię 
mieszkaniową i widzę, że liczba osób niepłacących 
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czynszu zatrważająco szybko rośnie. Mówię najpierw 
lokatorom, płaćcie, ale widzę, że nadal nie płacą. No 
to, jakie mam wyjście? Idę do sądu i żądam wyrzu-
cenia tych ludzi na bruk, czyli eksmisji. A może za-
nim przeprowadzę eksmisję, jako prezes spółdzielni 
skontaktuję się z wojewodą czy burmistrzem gminy, 
miasta i zastanowimy się, co zrobić, żeby do eksmi-
sji nie dopuszczać. Skorzystamy na przykład z formy, 
która jest zapisana w standardzie – zatrudnimy do-
radcę fi nansowego. Razem z pracownikiem socjalnym 
skieruje się on do ludzi zadłużonych i zaproponuje 
im pomoc w wyjściu z długu oraz uregulowaniu na-
leżności czynszowych. Zadłużeni jak stracą dom, to 
stracą wszystko. Można by też skorzystać z pomocy 
komorników. Tak z nimi współpracować, czy też tak 
zmienić ustawę, żeby komornicy nie byli tylko i wy-
łącznie bezwzględnie okrutnymi ścigaczami. Zanim 
ściągną należności, żeby wykorzystali pakiet usług 
doradczych i prawniczych. Do tej pory systemowi 
polskiej pomocy społecznej brak nieodpłatnego pod-
systemu informacyjno-poradniczego. To jest też po-
stulat i wskazówka dla gmin. Zanim powstanie ustawa 
o takim systemie, trzeba go prowadzić lokalnie, by nie 
dopuszczać do dramatów.

D.S.: Ma Pani na myśli jakiś system interneto-
wy, czy taki, w którym petent przychodzi do ośrod-
ka i uzyskuje poradę?

A.M.: Można to tak ująć, i w tym duchu są kon-
struowane założenia do nowego systemu opieki spo-
łecznej. Zorganizować też można pomoc wzajemną, 
bo jak w każdej społeczności jest prawnik, to jest też 
ktoś doświadczony, znający się na sądownictwie, na 
prawie fi nansowym. Możemy sobie nawzajem poma-
gać, tylko musi być ktoś, kto tę pomoc wzajemną zor-
ganizuje. Nam się marzy, żeby w ramach partnerstwa 
lokalnego, takie wzajemne usługi zorganizować. To 
niewiele kosztuje. Jest to zaledwie wysiłek skojarzenia 
tych osób, które mogą pomagać wraz z tymi, które tej 
pomocy potrzebują. To jest moje marzenie o nowym 
wymiarze pomocy społecznej. Po to, żeby za wszelką 
cenę nie dopuszczać do tak dramatycznego wyklucze-
nia, gdzie jest bezdomność czy całkowita marginali-
zacja. Ludzie, którzy sami jej nie dotknęli, którzy nie 
zaznali bezdomności, nie są w stanie tego zrozumieć.

D.S.: Czy widzi Pani trudności z wdrażaniem 
wypracowanych przez Państwa poszczególnych 
standardów, składających się na sposób postępo-
wania, który zapobiegnie  bezdomności?

A.M.: Tak, zdecydowanie tak. Standardy wprowa-
dzają zmianę, tę zmianę przede wszystkim mentalną. 
A wiadomo, to jest proces. Potrzebujemy czasu. Po-
trzebują go pracownicy socjalni, potrzebują też samo-
rządowcy, potrzebują ludzie pełniący funkcje ministra. 
Wszyscy potrzebujemy czasu. I teraz jest pytanie, czy 
starczy nam cierpliwości na rozpisanie działań, no 
i czy starczy nam pieniędzy na proces wdrażania, pro-
wadzenia ciągłej debaty i weryfi kacji tego, co zosta-
ło opracowane? Za 10 lat nie będzie to już aktualne, 
gdyż wszystko będzie się zmieniać, więc ten standard 
jest punktem wyjścia, drogowskazem  do zmiany. Lu-
dzie ciągle rewidują swój standard. Kolejne zagrożenie 
jakie widzę to to, że się zatrzymamy i będziemy sztyw-
no trzymać się tego standardu. To jest drugie zagroże-
nie dla mnie. Pierwszym, jest to, że może nam zabrak-
nąć cierpliwości. Zrobiliśmy swoje, odkładamy temat 
na półkę i nie rozkładamy tego na czynniki pierw-
sze. Będzie już nas nużył ten temat. Może tak być, 
prawda? A kolejne zagrożenie może polegać na tym, 
że potraktujemy wymienione założenia jak świę-
tość. Tak też będzie niedobrze. Standard jest po pro-
stu zwyczajnym narzędziem, które trzeba cały czas 
poprawiać i doskonalić, czyścić, zastanawiać się, czy 
poszczególne ogniwa nie powinny inaczej pomiędzy 
sobą pracować.

D.S.: Z tego co wiem, to przygotowują Pań-
stwo wiele rekomendacji, zmian do ustaw, które 
by uwzględniały opracowane przez Państwa roz-
wiązania. Mam na myśli partnerstwo z zadania 

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a



49    

czwartego. Czy to znaczy, że nawet po zakończe-
niu tego projektu istnieje konieczność trzymania 
ręki na pulsie, sprawdzania czy obecnie przyjęte 
standardy obowiązują? Czy też trzeba jeszcze coś 
zmienić? Powołali Państwo forum organizacji po-
zarządowych, zajmujących się problematyką wy-
chodzenia z bezdomności. Czy ta struktura pozo-
stanie również po zakończeniu projektu?

A.M.: Forum będzie istniało, będzie spełniało for-
mułę prawną i to na pewno umożliwi jego stabiliza-
cję, bo to będzie federacja organizacji pozarządowych 
zajmujących się problematyką bezdomności, czyli 
między innymi monitorowaniem procesu wdrażania 
standardów, także zmian zachodzących w tej sferze. 
Osobiście jestem dobrej myśli. Natomiast, jeśli pyta 
Pani o rekomendacje, o ich los, to paradoksalnie nie 
są one stałą, explicite wprowadzoną w obecny system 
prawny, bo cały system prawny się zmienia. One są 
impulsem, przyczynkiem do tego, aby zmienić w za-
sadzie cały system. Rekomendacje dotyczą aktualnego 
status quo, czyli planu ustaw, wprowadzają pojedyn-
cze zmiany do ustawy. A wydaje się jednak, że są to 
dodatkowe rozwiązania do takiego domu, który trze-
ba zburzyć i postawić na nowo. Uważam, że lepiej po-
stawić nowy budynek, niż ten stary naprawiać. Czyli 
stworzyć nowy system, nową ustawę, która będzie 
uwzględniała ducha wszystkich rekomendacji. Podob-
nie, jak to się dzieje w sferze zmian na rynku pracy, bo 
przygotowywana jest poważna reforma. No i dobrze 
by było, żeby wszystkie reformy były wprowadzane 
równocześnie i w takim samym tempie, nawzajem się 
uzupełniając. Przy tym powstałaby nowa jakość, stwa-
rzająca lepsze życie niż to, jakie do tej pory mamy.

D.S.: Z tego, co wiem, zmiany proponowane 
przez partnerstwo organizacji zajmujących się 
działaniami na rzecz wychodzenia z bezdomno-
ści dotyczą nie tylko Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej, ale i kilku innych ministerstw. 
Czy będą im Państwo również wysyłać swoje 
rekomendacje?

A.M.: Tak, bo można powiedzieć, że to dotyczy 
wszystkich resortów. Bezdomność, podobnie jak wie-
le innych zjawisk, na przykład niepełnosprawność, 

dotyczy działań wszystkich resortów. Ubolewamy nad 
branżowością pracy naszego rządu. Swego czasu pro-
ponowaliśmy, aby każde ministerstwo miało ten sam 
departament, który mówi tym samym językiem, posłu-
guje się tą samą terminologią, w którym ministerstwa 
wymieniają się między sobą informacjami o postępie 
prac. To się w ogóle nie udało. Nie udało się tego prze-
prowadzić i każdy minister, traktuje właściwie swój 
resort, jak osobne królestwo. Podkreślamy, że bezdom-
ność, nie jest tylko problemem MPiPS, dotyczy rów-
nież premiera, który powinien rozpisać ten temat na 
wszystkie resorty: gospodarkę, zdrowie i szkolnictwo. 
W tym także na mieszkalnictwo i transport. Bezdom-
ni są stałymi klientami PKP, prawda? Proszę zobaczyć, 
że gdziekolwiek, w którą sferę życia byśmy się nie obró-
cili, czy to będą ulice, czy domy, wszędzie widoczna jest 
kwestia bezdomności? Nie ma czasu na kontynuowa-
nie tego wątku, ale domagamy się szerokiego podejścia 
do rozwiązywania problemów społecznych, ponieważ 
jakikolwiek temat wzięlibyśmy pod uwagę, to się okaże, 
że mamy w nim problem wychodzenia z bezdomno-
ści. Problem dzieci osieroconych, sierot społecznych – 
czyj to problem? Czy nie zarówno ministra edukacji, 
jak i ministra pracy? Natomiast, jak mówiłyśmy na 
początku, jest dla nas obciążeniem to, że bezdomność 
nie jest tylko problemem charytatywnym, zależnym je-
dynie od nas – obywateli. Nie jest też wyłącznie proble-
mem politycznym w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Wszystkie problemy społeczne, ta cała problematyka 
jest źle, w sposób nieprawidłowy, nieskuteczny pro-
wadzona. Nie są to rozwiązania na miarę XXI wieku. 
Wszyscy powinni mieć tego świadomość. Stąd projek-
ty systemowe. Po raz pierwszy zostały przecież zapro-
szone do pracy na taką skalę organizacje pozarządo-
we, żebyśmy wypracowali między sobą zgodę, na takie 
stanowisko i poszukali wspólnie rozwiązania. Stała się 
rzecz rewolucyjna, to jest wydarzenie ogromnej rangi. 
Inną sprawą jest to, czy sprostaliśmy temu wyzwaniu? 
Samokrytycznie wypadałoby powiedzieć, że nie do 
końca jesteśmy w porządku, że częściej i łatwiej przy-
chodzi nam krytyka niż wypracowywanie rozwiązań. 
Budowanie także wymaga umiejętności, kompetencji, 
cały czas skupialiśmy się raczej na przyzwyczajeniu 
do walki o coś, niż na budowaniu czegoś. Mówimy 
o systemach, o rozwiązaniach systemowych, nadal 
jednak nie rozmawiamy o budowaniu. Osiągneliśmy 
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w Polsce bardzo dużo, ale wciąż nie wypracowaliśmy 
systemowego rozwiązania naszych działań.

D.S.: Czego by Pani sobie życzyła na następne 
lata wspomnianego partnerstwa?

A.M.: Czyli czego bym życzyła realizatorom tego 
projektu? Podobnych możliwości współpracy w po-
szukiwaniu nowych rozwiązań. Bo proces poszuki-
wania musi być prowadzony non stop, wzbogacany 
i stymulowany. Takiej możliwości życzę sobie i innym, 
żeby partnerstwo stało się standardem, który uda 
nam się utrzymać.

D.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Anna Machalica-Pułtorak – prezes Stowarzysze-
nia Otwarte Drzwi w Warszawie. 

Dorota Starzyńska – specjalista ds. promocji pro-
jektu w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL, sekretarz redakcji „Empowerment”.



Sonda nt. aktywnej integracji w ROPS i MCPS
Redakcja „Empowerment”

Michał Neumann 
z-ca dyrektora ROPS w Toruniu

■  Jak Pan Dyrektor ocenia aktyw-
ną integrację – w miarę nowe 
narzędzie interwencji w syste-
mie pomocy społecznej?

Aktywna integracja jest niezwykle skutecznym 
narzędziem wsparcia klientów ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. 
Możliwe do zastosowania instrumenty aktywnej in-
tegracji były co prawda dotąd dostępne, ale rzadko 
stosowane, zarówno z przyczyn fi nansowych, jak 
i z braku odpowiedniego przygotowania kadry. Reali-
zacja Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki umożliwiła upowszechnienie instrumentów 
aktywnej integracji, a także odpowiednie przygotowa-
nie kadry. Dzięki ich szerokiemu zastosowaniu w ra-
mach projektów systemowych, znacznie wzrosły moż-
liwości efektywnej pomocy potrzebującym. Szeroki 
zakres wspomnianych instrumentów daje możliwość 
zindywidualizowanego podejścia do każdego z klien-
tów, dzięki czemu udzielane wsparcie jest optymalne. 
Skutkuje to nie tylko integracją społeczną objętej po-
mocą grupy osób, jej wejściem lub powrotem na rynek 
pracy, lecz także, jak wskazuje doświadczenie, znaczą-
co przyczynia się do wyjścia z kręgu osób korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej.

■  Czy pracownicy socjalni i służby OPS, PCPR 
potrafi ą skutecznie prowadzić aktywną integra-
cję czy może usługi te są zlecane na zewnątrz?

Pracownicy socjalni, także dzięki wsparciu ofero-
wanemu im w ramach realizacji projektu systemowe-
go ROPS w Poddziałaniu 7.1.3 PO KL, są coraz lepiej 
przygotowani do samodzielnej realizacji aktywnej 
integracji. Część instrumentów z racji swej natu-
ry wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności 

i kwalifi kacji. Musi być zatem zlecana podmiotom 
zewnętrznym (np. kursy i szkolenia zawodowe, 
psychoterapia). Należy jednak zaznaczyć, że odpo-
wiednio przeszkoleni pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 
coraz częściej w codziennej pracy stosują instrumenty 
aktywnej integracji.

■  Jakie są trudności w realizacji aktywnej 
integracji?

Główną trudnością w realizacji aktywnej integra-
cji jest postawa klientów, którzy mimo kilkuletniej 
realizacji projektów systemowych, nadal postrzegają 
ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomo-
cy rodzinie jako instytucje „zasiłkowe”. Brak przeko-
nania klientów do skuteczności wsparcia oferowanego 
w ramach projektów powoduje, że często ośrodki mają 
probl em z naborem uczestników. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest między innymi trudna sytuacja na 
rynku pracy. Mimo przejścia przez uczestnika projek-
tu ścieżki działań pomocowych, ma on często trudno-
ści ze znalezieniem zatrudnienia. Powoduje to dużą 
frustrację u osób, które chciały dokonać w swoim ży-
ciu zmiany. Kolejną przyczyną może być także ograni-
czanie się pracowników socjalnych do stosowania kil-
ku standardowych instrumentów aktywnej integracji. 
Może to powodować niski stopień zindywidualizowa-
nia (a tym samym trafności) oferowanego wsparcia. 
Ponadto należy zaznaczyć, że stosowanie instrumen-
tów aktywnej integracji, wymaga ponoszenia przez 
organizatora wsparcia odpowiednich nakładów fi nan-
sowych, co w obecnej sytuacji jednostek samorządu 
terytorialnego również jest źródłem trudności.
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Barbara Kucharska 
z-ca dyrektora MCPS w Warszawie

■  Jak Pani Dyrektor ocenia aktyw-
ną integrację – w miarę nowe 
narzędzie interwencji w syste-
mie pomocy społecznej?

Działania określane jako aktywna integracja pojawiły 
się w pomocy społecznej w 2007 roku wraz ze środkami 
Unii Europejskiej. Projekty systemowe pomocy społecz-
nej nadały temu pojęciu wymiar wykonawczy, poprzez 
dość dokładne opisanie działań, jakie można prowadzić 
w ramach środków przeznaczonych na ich realizację. 
Wspomniany sposób wprowadzenia do pomocy spo-
łecznej działań aktywnej integracji spowodował, różne 
rozumienie pojęcia „aktywna integracja” zarówno przez 
pracowników pomocy społecznej, jak i odbiorców usług. 
Na podstawie doświadczeń zebranych w województwie 
mazowieckim, po kilku latach realizacji projektów PO 
KL i tzw. dobrych praktyk, wiemy, że aktywna integra-
cja nie jest narzędziem interwencji w pomocy społecznej, 
ale osobnym działaniem o najważniejszym znaczeniu 
w procesie usamodzielniania osób i grup. Dzięki temu 
nowemu podejściu do działań pomocowych, udało nam 
się wypracować system pomagania oparty na trójpodziale 
działań społecznych: prewencji, interwencji i aktywizacji. 
Można powiedzieć, że aktywna integracja stała się swoi-
stym motorem zmian. Dotyczy to nie tylko sposobu pro-
wadzenia działań pomocowych przez OPS i PCPR, ale 
również spojrzenia na koszty związane z pomaganiem, 
jak na inwestycję a nie wydatek. Obecny okres programo-
wania, wymuszający podejmowanie działań aktywizują-
cych, pokazał kierunek koniecznych zmian w systemie 
pomocy społecznej. Zostały one bardzo dokładnie opisa-
ne w założeniach do nowelizacji ustawy o pomocy spo-
łecznej przygotowanych przez MPiPS. Wyznaczone cele 
to przejście od tradycyjnych działań interwencyjnych 
opartych na transferach pieniężnych do działań pre-
wencyjnych i aktywizujących. Kierunek ten jest zgodny 
z wymogami, jakie nakłada UE na państwa członkowskie 
w nowym okresie programowania na lata 2014–2020. 
Aktywna integracja to cel działań pomocowych, a nie na-
rzędzie interwencji w systemie pomocy społecznej.

■  Czy pracownicy socjalni i służby OPS, PCPR 
potrafi ą skutecznie prowadzić aktywną integra-
cję czy może usługi te są zlecane na zewnątrz?

Aktywna integracja to cel działania służb pomocy spo-
łecznej. Dotychczas pracownicy socjalni OPS i PCPR, ze 
względu na ilość zadań związanych z wypłatą świadczeń 
fi nansowych, w wielu przypadkach nie mieli czasu na 
prowadzenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu działań 
przewidzianych dla aktywnej integracji. Pracownicy od-
delegowani do realizacji projektów systemowych i kon-
kursowych PO KL zgodnie twierdzą, że dopiero projekty 
umożliwiły prowadzenie pracy socjalnej. Można dys-
kutować czy wszyscy sobie z tymi nowymi zadaniami 
poradzili, szczególnie w kontekście skuteczności i trwa-
łości prowadzonych działań. Jest to jednak początek 
drogi w nowym podejściu do działań socjalnych. Biorąc 
pod uwagę tryb i sposób ich wprowadzenia, możemy 
stwierdzić, że ten eksperyment jest udany. Początkowo 
jednostki pomocy społecznej próbowały potraktować 
to zadanie jako usługę, którą można po prostu kupić 
w fi rmie zewnętrznej. W trakcie realizacji wspomniane 
podejście zostało na Mazowszu odrzucone. Pracownicy 
socjalni zrozumieli, że jest to ich zadanie i jeśli ma być 
dobrze zrealizowane, musi polegać na współpracy róż-
nych służb i instytucji, organizacji pozarządowych oraz 
środowiska lokalnego. Aktywna integracja polega prze-
cież na współdziałaniu z samym wspieranym oraz pomo-
cy profesjonalistów. Do tego potrzebny jest system szko-
leń i superwizji zarówno dla pracowników socjalnych, 
jak i osób z zawodów pomocowych. Pewnie w kolejnych 
latach będziemy zastanawiali się nad zlecaniem usług 
podmiotom zewnętrznym. Jeśli tak będzie, to powinno 
się powierzać zadania całościowe wobec wybranej grupy 
klientów przygotowanych do aktywnej integracji wyspe-
cjalizowanym podmiotom (np. agencjom socjalnym), 
o których wspomina się w założeniach do zmian ustawy 
o pomoc społecznej. Ale jest to proces, który musi być 
bardzo dobrze przygotowany.

■  Jakie są trudności w realizacji aktywnej 
integracji?

Aktywna integracja opiera się na współpracy 
i współdziałaniu w środowisku lokalnym różnych 
służb i instytucji. Tak naprawdę aktywna integracja 
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potrzebuje działań partnerskich, a niestety w tym 
obszarze wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia. Nie 
wystarczy przygotowanie służb pomocy społecznej 
do prowadzenia działań aktywnej integracji. Do tych 
działań trzeba przygotować samorządy lokalne i in-
stytucje w nich działające oraz zaprosić organizacje 
pozarządowe. Trzeba przekonać do nich nie tylko „po-
magaczy”, ale również służby fi nansowe i administra-
cyjne w urzędach gmin i powiatów. Oczywiście trzeba 
znaleźć zasoby w środowisku lokalnym do budowania 
pomostu dla aktywizowanych. Tym samym zmienić 
sposób postrzegania wykluczonych przez ogół spo-
łeczeństwa. Bez tego pomoc społeczna nadal będzie 
sama aktywizować osoby, grupy i społeczności mar-
ginalizowane a niestety takie działania są skazane na 
porażkę. Potrzebujemy aktywnej polityki społecznej 
wspierającej społeczności lokalne oraz wzmacniającej 
działania profi laktyczne poprzez rozwój kultury, spor-
tu czy edukacji. Im lepiej będą prowadzone działania 
aktywnej integracji, tym mniej osób będzie trafi ało do 
systemu pomocy społecznej.

Aleksandra Kowalska 
dyrektor ROPS w Poznaniu

■  Jak Pani ocenia aktywną inte-
grację – w miarę nowe narzę-
dzie interwencji w systemie 
pomocy społecznej?

Uważam, że aktywna integracja może być skutecz-
nym narzędziem nie tylko w obszarze interwencji, 
lecz także kompensacji i partycypacji. Doświadcze-
nia pracy socjalnej wskazują, że efektywne wspiera-
nie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem 
społecznym musi rozgrywać się na dwóch płaszczy-
znach. Pierwsza z nich to wsparcie osoby metodą in-
dywidualnego przypadku, bądź dzięki metodzie pracy 
grupowej, natomiast druga płaszczyzna to wpływa-
nie na otoczenie tej osoby – metodą organizowania 

społeczności lokalnej.Możemy wspierać człowieka, 
możemy wyposażać go w nowe zdolności, nowe umie-
jętności, zmieniać jego motywację. Jeśli jednak jego 
otoczenie nie będzie gotowe na przyjęcie tej zmiany 
– narażamy go na kolejne trudności i bariery. Najlep-
szym przykładem jest wspieranie osoby z niepełno-
sprawnością w kształtowaniu jej kompetencji funk-
cjonowania na rynku pracy. Co z tego, że wykonamy 
wspólnie tę część zadania, jeśli po drugiej stronie 
nie ma pracodawcy chętnego do zatrudnienia? Jeżeli 
najbliższe otoczenie tej osoby nie będzie wierzyć w jej 
kompetencje i będzie umacniać jej bierną postawę?

Aktywna integracja to dla mnie odwrócenie postawy 
biernej w postawę aktywną, to zintegrowanie wszyst-
kich zasobów – także zewnętrznych dla rozwiązania 
problemu. Aktywna integracja to narzędzie i metoda 
pracy. Połączenie kompetencji, jakie posiada pracow-
nik socjalny. Zatem mogę powiedzieć, że aktywna inte-
gracja nie jest nowym narzędziem w systemie pomocy 
społecznej – jest nazwaniem tego, co dobrzy pracowni-
cy socjalni rozumieli i realizowali zawsze.

■  Czy pracownicy socjalni i służby OPS, PCPR po-
trafi ą skutecznie prowadzić aktywną integrację 
czy może usługi te są zlecane na zewnątrz?

Myślę, że pracownicy socjalni potrafi ą skutecznie 
prowadzić aktywną integrację, co nie zmienia faktu, 
że jestem zwolenniczką zlecania usług także na ze-
wnątrz i włączania organizacji pozarządowych do rea-
lizacji tych zadań.

■  Jakie są trudności w realizacji aktywnej 
integracji?

To wciąż za mała wiara w metodę organizowania 
społeczności lokalnej. Niedostrzeganie tego, że zmia-
na nie dotyczy tylko osoby. Musi ona dotyczyć całego 
środowiska. Zmiana, aby była trwała, musi wpisać się 
w funkcjonowanie społeczności. To także myślenie 
o aktywnej integracji jako metodzie wykorzystywanej 
w interwencji socjalnej (w działaniach kompensacyj-
nych i partycypacyjnych). To ciągle zbyt małe wyko-
rzystanie metod pracy socjalnej do zapobiegania prob-
lemom – a nie tylko ich rozwiązywania.
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Dorota Rybarska-Jarosz, 
dyrektor ROPS w Szczecinie

■  Jak Pani ocenia aktywną inte-
grację – w miarę nowe narzę-
dzie interwencji w systemie 
pomocy społecznej?

Bardzo trudno przychodzi mi zaakceptowanie tezy, 
że aktywna integracja to nowe narzędzie interwencji. 
Kiedy wczytamy się w zasady i sposoby aktywnego inte-
growania, odkryjemy, że to znane, wręcz stare sposoby 
oddziaływań społecznych, opisane i obudowane sku-
teczną metodyką. Tyle że – póki co – nie w podręczni-
kach pracy socjalnej (tu: pomocy społecznej), ale w me-
todyce harcerskiej, w tradycji pedagogiki społecznej czy 
pedagogiki ogólnej. 

To, że wyodrębniono system pomocy społecznej, jako 
dziedzinę działań administracyjnych wobec mieszkań-
ców – w porządku, ale oddzielanie systemu kształcenia 
pracowników tego systemu z nurtu pedagogiki uważam 
za niekorzystne. Czym jest pedagogika w sensie seman-
tycznym? Nauką o prowadzeniu człowieka! Oczywi-
ście, przede wszystkim małego i młodego, ale przecież 
w polskiej pedagogice jest cały nurt andragogiki, są więc 
gotowe wzorce. Należałoby tylko wrócić do kształcenia 
pracowników służb społecznych w ramach studiów pe-
dagogicznych na specjalności andragogika i praca socjal-
na. Okazałoby się, że nie potrzeba mówić o żadnych „no-
wych narzędziach”, tylko o połączeniu dorobku nauki 
i praktyki starej, polskiej szkoły pedagogiki społecznej…

A odpowiadając wprost na pytanie – nie ma innej 
drogi dla systemu pomocy społecznej, jak tylko przez 
aktywną integrację. Tyle, że nie należy jej mylić z po-
szczególnymi instrumentami pracy socjalnej, takimi 
jak na przykład „kontrakt socjalny”. To jest jedynie 
sposób podejścia do klienta, dający mu szansę na wy-
bór, na własne deklaracje – i to pod warunkiem, że 
jest właściwie rozumiany przez pracownika socjalnego 
i odpowiednio przez niego wprowadzony. 

■  Czy pracownicy socjalni i służby OPS, PCPR po-
trafi ą skutecznie prowadzić aktywną integrację 
czy może usługi te są zlecane na zewnątrz?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
Tyle będzie poziomów skuteczności, ile jest pracow-
ników socjalnych, a przynajmniej ośrodków pomocy 
społecznej. Z mojej analizy wynika, że wielu pracow-
ników socjalnych nie jest przygotowanych do tego 
rodzaju pracy. Oczywiście, do zawodu trafi a wielu 
wspaniałych ludzi, z intuicją i – niezależnie od stu-
diów – osobistymi predyspozycjami. 

Na pewno da się też zidentyfi kować różnice na 
poziomie regionów. W Małopolsce, w Wielkopolsce – 
regionach bardzo samodzielnych i z silną, kulturową 
ambicją w tej samodzielności – stawiałabym na ruchy 
i organizacje pozarządowe, spółdzielcze i inne, które są 
powoływane przez ludzi i dla nich samych. Na Pomo-
rzu Zachodnim czy Ziemi Lubuskiej, gdzie sztucznie 
zaludniono tereny, nie wykształciły się jeszcze wartości 
wspólnotowe, obywatelskie. Zaufanie do instytucji pub-
licznych jest tu wciąż wyższe niż do organizacji, więc 
sektor publiczny powinien jeszcze jakiś czas dźwigać 
odpowiedzialność za realizację zadań. Na wspomnia-
nych terenach trzeba dopiero uruchamiać mechanizmy 
budowania grup, społecznych zespołów zadaniowych, 
organizacji o charakterze lokalnym. Trzeba uczyć ludzi 
wiary w siebie i budzić w nich potrzebę samodzielności. 
To bardzo trudny proces. 

■  Jakie są trudności w realizacji aktywnej 
integracji?

Odpowiedź na to pytanie będzie swoistym resume 
poprzednich wypowiedzi. Przede wszystkim braku-
je usytuowania aktywnej integracji w konkretnej me-
todyce pracy z ludźmi (na przykład w andragogice, 
w pedagogice społecznej), a co za tym idzie – brakuje 
opisanego, sprawdzonego warsztatu pracy, który można 
by upowszechniać. Jest model wypracowany przez Sto-
warzyszenie CAL, ale oczekiwałabym, że zostanie on 
wchłonięty przez system edukacji na poziomie wyższym – 
zawodowym i że stanie się standardem przygotowania 
do pracy (w efekcie – pracy socjalnej). Na razie możemy 
mówić jedynie o interesującym, ale ciągle niszowym mo-
delu OSL, który jest zaledwie opcjonalny wobec innych, 
amatorskich działań. Oczywiście, podobnych modeli 
mogłoby być więcej, ale to ciągle niezrozumiała dla wie-
lu dziedzina aktywności i pracy z ludźmi.
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Sprawozdanie ze spotkań Obserwatoriów 
Integracji Społecznej w Szczecinie 
i Zielonej Górze oraz XXIII Zjazdu Szkół 
Pracy Socjalnej w Gdańsku

Mirosław Grewiński 
redaktor naczelny „Empowerment”

Członkowie zespołu redakcyjnego czasopis-
ma „Empowerment” byli uczestnikami ogólnopol-
skich spotkań Obserwatoriów Integracji Społecznej 
w Szczecinie (17–18 września 2013) i Zielonej Górze 
(25–27 września 2013). Podczas spotkań, organizowa-
nych odpowiednio przez ROPS w Szczecinie i ROPS 
w Zielonej Górze, przedstawiciele „Empowerment” 
mieli możliwość wysłuchania wystąpień, dotyczących 
dorobku badawczego i analitycznego Obserwatoriów, 
zapoznania się z raportami i sprawozdaniami z dzia-
łalności tych podmiotów, a także sposobność dysku-
sji na temat współpracy i przyszłości Obserwatoriów. 
Ponadto na obu spotkaniach redaktor naczelny „Em-
powerment” – dr hab., prof. Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie Mirosław 
Grewiński, przedstawił referat dotyczący wyzwań 
i nowych koncepcji w polityce społecznej. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać 
się z pierwszym numerem magazynu „Empowerment”, 
który w Szczecinie omówiony był przez dr. Bohdana 
Skrzypczaka i Rafała Krentza ze stowarzyszenia CAL, 
a w Zielonej Górze przez Mirosława Grewińskiego. 
Specjalnym gościem wizyty w Zielonej Górze była 
Krystyna Wyrwicka – dyrektor Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej MPiPS, która swoje wystąpienie 
poświęciła między innymi projektowanym zmianom 
w ustawie o pomocy społecznej.

Redakcja „Empowerment” otrzymała ze śro-
dowisk regionalnych wiele cennych pomysłów i in-
spiracji dotyczących linii programowej magazynu, jak 
również nawiązała współpracę z przyszłymi współau-
torami magazynu.

Wnioskiem z obu wizyt jest to, że Obserwato-
ria Integracji Społecznej, funkcjonujące przy regional-
nych ośrodkach polityki społecznej, odgrywają istotną 
rolę w prowadzeniu analiz i monitoringu sytuacji spo-
łecznej w regionach, diagnozując i prognozując proble-
my społeczne oraz możliwości ich rozwiązywania. Ob-
serwatoria podejmują próby współpracy z innymi ob-
serwatorami (np. rynku pracy), istnieje jednak koniecz-
ność dalszych prac w kierunku bardziej zintegrowanego 
systemu pomocy społecznej i rynku pracy. Należałoby 
poważnie zastanowić się, czy Obserwatoria nie powin-
ny stać się trwałym elementem struktur ROPS. Dzia-
łalność Obserwatoriów jest zakontraktowana zaledwie 
do końca 2014 roku w ramach projektu systemowego, 
fi nansowanego z CRZL. Dotychczasowy dorobek Ob-
serwatoriów wskazuje na ważne i potrzebne działania 
zespołów analityków, którzy poszerzają naszą wiedzę 
o społecznej sytuacji wszystkich województw w Polsce. 

Redakcja „Empowerment” była obecna także 
w Gdańsku podczas XXIII Zjazdu Szkół Pracy So-
cjalnej (23–25 października 2013). Zjazd połączony 

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a 

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a



 56 

był z Seminarium Naukowym pt. „Badania nad pracą 
socjalną. Stan aktualny i perspektywy”. Podczas semi-
narium głównym obszarem dyskusji była refl eksja nad 
znaczeniem zróżnicowanych podejść metodologicz-
nych dla rozwoju interdyscyplinarnych badań w pracy 
socjalnej oraz nad innowacyjnymi, jak również domi-
nującymi w ostatnich latach, podejściami w poznawa-
niu i interpretacji problemów społecznych.

Warto przypomnieć, że Polskie Stowarzysze-
nie Szkół Pracy Socjalnej podejmowało już problema-
tykę badań w pracy socjalnej. Była ona przedmiotem 
seminariów w 1998 roku („Badania nad pracą socjal-
ną w Polsce – potrzeby praktyki”) oraz w 2005 roku 
(„Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd do-
konań i perspektywy”). Wskazywane wówczas dyle-
maty badawcze pracy socjalnej: zmieniające się moż-
liwości poznania rzeczywistości społecznej, funkcji 
badań ewaluacyjnych, łączenia badań z praktyką pracy 
socjalnej, znaczenia przygotowania teoretycznego oraz 
metodologicznego do prowadzenia badań w pracy so-
cjalnej, pozostają nadal aktualne i ważne.

Tematyka tegorocznego seminarium w Gdań-
sku koncentrowała się wokół trzech zagadnień:

1.    Wielowymiarowości badań nad pracą socjalną, 
czyli refl eksją związaną ze splotem różnorodnych 
strategii i podejść metodologicznych zbliżających 
nas do poznania specyfi ki profesji, możliwości 
i ograniczeń jej dalszego rozwoju.

2.    Deklarowanych i faktycznych możliwości stoso-
wania badań w pracy socjalnej oraz ich roli w kre-
owaniu zmiany społecznej.

3.    Różnych podejść badawczych w odniesieniu do 
współczesnych problemów i kwestii społecznych.

Formuła październikowego Zjazdu została 
wzbogacona o poprowadzone przez Mistrzów – do-
świadczonych twórców innowacyjnych rozwiązań 
badawczych – warsztatów dla uczestników poszukują-
cych inspiracji w tym zakresie. Zjazd uświetnił swoją 
obecnością prof. Michael Winkler z Friedrich-Schiller 
University Jena, autor znanego podręcznika w prze-
kładzie polskim „Pedagogika społeczna” (2009) oraz 
licznych publikacji nawiązujących do krytycznej ana-
lizy dyskursu w pedagogice społecznej.

Podczas spotkania w Gdańsku Redakcja 
„Empowerment” zorganizowała panel ekspertów, któ-
rzy dyskutowali o przyszłości i dylematach rozwoju 
pracy socjalnej w Polsce, przeprowadziła także wy-
wiad z prof. dr hab. Krzysztofem Frysztackim, który 
ukazał się w bieżącym numerze. Redaktor naczelny 
„Empowerment” Mirosław Grewiński wziął także 
udział w dyskusji podczas seminarium nt. standaryza-
cji superwizji pracy socjalnej w Polsce.
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