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Bernadetta Nitschke

Polityka spo eczna pa stwa i jej instytucjonalne formy

Pojęcie polityka społeczna jest rozumiane w dwojaki sposób. Z jednej strony okre-
śla się ją jako sferę działania państwa, związków zawodowych i innych organizacji, pod-
miotów publicznych, organizacji pozarządowych zmierzających do poprawy warunków 
życia i pracy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności społecznych oraz pod-
noszenia kultury życia. Z innego punktu widzenia politykę społeczną określa się także, 
jako organizację postępu społecznego albo w sposób bardziej rozwinięty, nie tylko jako 
dziedzinę działalności w sferze socjalnej, ale i  w sferze kształtowania życia ludności oraz 
przekształcania struktury społecznej postaw obywateli i stosunków międzyludzkich1.

Politykę społeczną należy zaliczyć do nauk społecznych wskazujących na praktycz-
ne sposoby i drogi osiągania nakreślonych celów społecznych. Jest nauką praktycznie 
stosowaną, dostarczającą naukowych przesłanek podejmowania określonych decyzji.

Do podstawowego katalogu potrzeb polityki społecznej można zaliczyć pracę zgod-
ną z kwali8 kacjami, odpowiedni dochód z pracy, ochronę zdrowia i pomoc w choro-
bie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku i kulturalne spędzanie 
wolnego czasu. Ponadto sfera zainteresowań polityki społecznej rozciąga się na sprawy 
kształcenia zawodowego i upowszechniania kultury oraz walki ze zjawiskami patologii 
społecznej2.

Przebudowa systemu politycznego, gospodarczego i społecznego w Polsce zmieniła 
wiele aspektów życia. Początek transformacji ujawnił natychmiastową potrzebę równo-
czesnego reformowania systemu pomocy społecznej, jak i też systemu zabezpieczenia spo-
łecznego. Zmieniło się podejście do polityki społecznej państwa i jego roli w zakresie rea-
lizacji pomocy społecznej. Kwestią sporną pozostało czy państwo powinno być państwem 
opiekuńczym i jak daleko powinno ingerować w kwestie społeczne. Nie bez znaczenia po-
zostaje kwestia 8 nansowa. Wysokie koszty oznaczają bowiem wyższe podatki i opłaty.

W liberalnym nurcie krytyki podważa się sens prowadzenia polityki społecznej 
ze szczebla państwowego. W warunkach gospodarki rynkowej i dominacji indywidual-

1 J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005, s. 809.

2 www.mpips.gov.pl, Specy8 ka pomocy społecznej w Polsce (25.11.2008).
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nej wolności oraz respektowania społecznych preferencji w procesach decyzyjnych, po-
stuluje się rynkowe podejście do realizacji niektórych funkcji społecznych, a także zde-
centralizowany sposób rozwiązywania problemów społecznych.

Dostosowanie do nowego ustroju politycznego i systemu gospodarczego oznacza, 
przede wszystkim, budowę instytucji zdolnych przejąć i rozwiązywać nowe problemy so-
cjalne. Instytucje te powinny wykazać się dużą skutecznością, gdyż Polska w dobie prze-
budowy systemu politycznego nie należała i nie należy w dalszym ciągu do państw za-
możnych. Ograniczenia budżetowe powinny zmuszać do szczególnej troski o zasadność 
wydawania środków publicznych.

Omawiając charakter i kierunki polityki społecznej w Polsce należy również, a może 
przede wszystkim wskazać uregulowania międzynarodowe w tym zakresie. Najbardziej 
istotna jest tu działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uchwaliła ona kilka 
ważnych aktów prawnych w tym zakresie tematycznym. Warto chociażby wskazać na 
Deklarację w Sprawie Postępu i Rozwoju Społecznego z 1969 roku. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ za główny cel rozwoju społecznego uznało nieustanny wzrost materialnego i kul-
turalnego poziomu życia ludności poszczególnych państw. Przewidziano włączenie pla-
nów rozwoju społecznego do ogólnych planów rozwojowych, zalecano także korzystanie 
z badań społecznych, szczególnie z międzynarodowych badań porównawczych3.

W 1995 roku odbył się w Kopenhadze Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego 
pod auspicjami ONZ. Konferencja ta była poświęcona przede wszystkim walce z ubó-
stwem, promocji produktywnego zatrudnienia oraz integracji społecznej, a więc prob-
lemom występującym praktycznie we wszystkich krajach świata. Wśród nich rosnące 
ubóstwo i powodowana nim marginalizacja społeczna, a także przybierające na sile pro-
cesy migracyjne, uznane zostały za główne czynniki destabilizacji wewnętrznej państw 
i stosunków międzynarodowych. Przyjęta została Deklaracja i Program Działania, które 
formułują konkretne rekomendacje pod adresem zarówno państw, jak i całego systemu 
ONZ4.

Oprócz Zgromadzenia Ogólnego wypada wskazać na działalność z zakresu polityki 
społecznej Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ, w której funkcjonują komisje: Socjalna, 
Praw Człowieka, Praw Kobiet i Ludnościowa. Nie można także pominąć działania orga-
nizacji wyspecjalizowanych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy 
Dzieciom (UNICEF). Występują również pozarządowe stowarzyszenia międzynarodowe 
o znaczeniu globalnym5.

Wiele aktów ustalających prawa pracownicze uchwalono na kongresach międzyna-
rodowych organizacji związków zawodowych. Trzeba tu wskazać szczególnie: Międzyna-

3 K. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2003, s. 44.

4 W. Anioł, Międzynarodowy wymiar polityki społecznej, w: Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Su-
pińskiej, M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 101.

5 K. Podoski, W. Turonwiecki, op. cit., s. 45.
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rodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych, Międzynarodową Konfederację 
Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Światową Federację Związków Zawodowych. 
Międzynarodowe organizacje związkowe działają prócz tego dla krajów Afryki, Ameryki 
Łacińskiej i niektórych obszarów Azji6.

Obecnie mamy do czynienia z międzynarodową polityką społeczną w skali regio-
nalnej. Instytucje działające w ramach organizacji międzynarodowych wypracowują 
koncepcje i programy działania w zakresie obszernej problematyki społecznej. Lansowa-
nie przez te instytucje takich idei i rozwiązań, jak np. ochrona pracy i zwalczanie bezro-
bocia, zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy, ubezpieczenia społeczne, 
planowanie rodziny, równe traktowanie mężczyzn i kobiet, ochrona środowiska natu-
ralnego człowieka, opieka nad dzieckiem, racjonalne kształtowanie osiedli ludzkich itp., 
ma istotne znaczenie programowe nie tylko dla działań tych organizacji, lecz także dla 
poszczególnych państw. Międzynarodowe dyskusje wokół strategicznych celów polityki 
społecznej oraz najbardziej skutecznych sposobów ich osiągania stanowią w sumie czyn-
nik mody8 kujący społeczną i polityczną świadomość narodów, zwłaszcza ich elit przy-
wódczych7. Uwydatnił to najlepiej obecny światowy kryzys gospodarczy.

Zadania z zakresu polityki społecznej muszą być dzisiaj realizowane w skali szer-
szej niż jeden naród lub jedno państwo. Sytuacja ta wynika z dwojakiego rodzaju przy-
czyn. Po pierwsze coraz więcej problemów i zagrożeń społecznych to kwestie uniwer-
salne – powszechnie występujące, podobne bądź wspólne dla większości lub wszystkich 
narodów świata, bez względu na stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. 
Tak więc, nawet wymiana informacji i doświadczeń w przezwyciężaniu tych problemów 
bywa pod wieloma względami korzystna i pouczająca. Po drugie, wiele kwestii, jeszcze 
niedawno wewnątrzpaństwowych, takich jak: zacofanie, zły stan środowiska, zagadnie-
nia ludnościowe czy sprawy wyżywienia, nabierają obecnie wymiaru regionalnego bądź 
globalnego w tym sensie, że ich skuteczne rozwiązanie nie jest w ogóle możliwe bez pod-
jęcia wspólnych skoordynowanych działań8.

Czas szybkich gospodarczych i społecznych transformacji powoduje konieczność 
przystosowania się do nowych warunków życia. Niektóre jednostki z tempem rozwoju 
doskonale sobie radzą, są ich twórcami i ze swojej działalności czerpią korzyści, pozostali 
zaś, mniej kreatywne osobowości, często pozostający w wyniku ustrojowych przemian 
bezrobotnymi, cierpią niedobór. Oprócz bezrobotnych, w grupie tej znajdują się rów-
nież: ludzie chorzy, emeryci i renciści, ludzie starzy, byli więźniowie, rodziny patologicz-
ne, bezdomni czy też ubodzy.

Niepokojąca fala bezrobocia, ubóstwa i bezdomności w Polsce stworzyła wyraźny 
oddźwięk społeczny. Wszystkim potrzebującym należy się określona pomoc. W Polsce 
niosą ją instytucje pomocy społecznej. Zarówno organy państwowe – w ramach opieki 
społecznej opłacanej z podatków, samorządowe, jak i fundacje, które prowadząc wszech-

6 Ibidem, s. 45.

7 W. Anioł, op. cit., s. 101.

8 W. Anioł, op. cit., s. 100.
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stronną działalność charytatywną w kraju i za granicą, 8 nansowane są przez przedsię-
biorstwa i osoby prywatne. Każda niepaństwowa forma pomocy opiera się na ludziach 
dobrej woli, którzy najczęściej udzielają się w wolontariacie, a których liczbę ocenia się 
na 2-3 miliony osób9.

Instytucjonalną formą polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna. Według 
ustawy z 12 marca 2004 roku pomoc społeczna: „jest instytucją polityki społecznej pań-
stwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia”10. Problemy społeczne charakteryzują się występowaniem na masową 
skalę skrajnie trudnych sytuacji w życiu jednostek i rodzin. Uważa się, że najważniejszy-
mi kwestiami społecznymi w Polsce są m.in.: ubożenie ludności, bezrobocie, problemy 
patologii społecznych, kwestia mieszkaniowa, ochrona zdrowia czy też luka edukacyjna. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpra-
cując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowy-
mi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami 8 zycznymi i prawnymi11.

Mówiąc o instytucji pomocy społecznej, należałoby na początku przedstawić jej struk-
turę oraz powiedzieć jaką funkcje pełni ta jednostka w życiu społecznym. I tak według 
J. Szczepańskiego pojęcie instytucji możemy pogrupować według czterech kryteriów:
1. „(…) Instytucjami nazywa się grupy osób powołanych dla załatwiania spraw donio-

słych dla całej zbiorowości. W tym znaczeniu nazywamy grupę ludzi wykonujących 
funkcje publiczne;

2. (…) przez rozumie się formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez 
niektórych członków grupy w imieniu całości;

3. (…) nazwą instytucji oznacza się zespół urządzeń materialnych i środków działa-
nia pozwalających niektórym członkom grupy na wykonywanie publicznych funk-
cji mających na celu zaspokajanie potrzeb i regulowanie czynności całej grupy;

4. (…) instytucjami nazywa się role społeczne niektórych członków, specjalnie donio-
słe dla życia grupy”12.
W tych wszystkich ujęciach możemy według J. Szczepańskiego wyróżnić pewne 

cechy zbieżne i tym samym przedstawić instytucje jako zespoły urządzeń, gdzie okre-
śleni członkowie grup otrzymują uprawnienia, które pozwalają im na wykonywanie 
określonych publicznie oraz niezależnie od osobistych preferencji i interesów czynno-
ści, aby zaspokajać potrzeby jednostkowe i grupowe oraz regulować zachowania in-
nych członków grupy. W identyczny sposób funkcjonują w Polsce instytucje pomocy 
społecznej.

Stanowiące podstawowy element życia społecznego instytucje spełniają szereg funk-
cji. Służą pomocą w zaspokajaniu potrzeb jednostek, nadzorują funkcjonowanie spo-

9 I. Smarsz, Poradnik bibliogra8 czno-metodyczny, Poznań 2000, s. 4.

10 Dz. U. nr 64, poz. 593, Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

11 Ibidem, art. 2.

12 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 203-204.
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łeczności w ramach stosunków społecznych, jak również zapewniają ciągłość społeczne-
go życia.

Wobec powyższych instrumentów działania instytucji pomocy społecznej, wyraźnie 
zaznaczają się cele i funkcje, jakie każda instytucja powinna spełniać. Pomóc w tym ma 
zatrudniony, specjalnie wykwali8 kowany personel.

Biorąc pod uwagę społeczne sponsorowanie i odpowiedzialność, można stwierdzić, 
że istnienie instytucji pomocy społecznej wskazuje na znamienne, specy8 czne cechy. Or-
gan ten posiada swoje cele, metody, jest przed społeczeństwem odpowiedzialny i przez 
społeczeństwo 8 nansowany. Muszą więc tu być spełnione warunki – jednostka ta rozli-
czana jest z wydanych na interesy publiczne funduszy, co z kolei kształtuje jej przyszłoś-
ciowe sponsorowanie, czyli pozyskiwanie środków 8 nansowych z budżetu jak i o8 arowa-
nych z dotacji. Nie powinno zatem dziwić posiadanie przez instytucję swojego statutu, 
w którym jasno określona jest jej odpowiedzialność przed społeczeństwem.

Na rynku funkcjonuje wiele instytucji, które mają na celu zaspokojenie ludzkich po-
trzeb. Instytucje pomocy społecznej z kolei przejmują inicjatywę w momencie, gdy jed-
nostka nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Jak twierdzi T. Kazimierczak i M. Łu-
czyńska: „(…) pogląd ten związany jest z rezydualną koncepcją pomocy społecznej, któ-
ra podejmuje różnorakie działania tylko w sytuacji występowania de8 cytów w funkcjo-
nowaniu innych instytucji”13. Reasumując, zgeneralizowanie funkcji społecznych decy-
duje o tym, że jednostka ludzka stanowi podmiot działania instytucji pomocy społecznej 
w momencie, gdy ta osoba nie może zaspokoić swoich potrzeb w powołanych do tego in-
stytucjach. To całościowe postrzeganie potrzeb ludzkich i chęć ich zaspokojenia poprzez 
odpowiednie procesy, wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej.

Instytucja pomocy społecznej swoje usługi kieruje bezpośrednio do określonych 
rodzin i jednostek, czyli świadcząc usługi bezpośrednie. Zanim rodziny lub jednostki 
otrzymają konkretną pomoc, są analizowane pod kątem potrzeb oraz sytuacji a dopiero 
wtedy wybierany jest optymalny plan pomocy. Jest to wyznacznik, jaki odróżnia instytu-
cję pomocy społecznej od innych społecznie sponsorowanych jednostek.

W ramach pomocy społecznej, podobnie jak w całości systemu zabezpieczenia spo-
łecznego, mamy do czynienia z dwoma rodzajami instytucji: organizującymi i świadczą-
cymi usługi. Instytucje organizujące pełnią funkcje programowe, regulacyjne, admini-
stracyjne i kontrolne, a instytucje świadczeniodowacze – jak sama nazwa wskazuje – zaj-
mują się realizacją usług wobec ludności wymagającej pomocy. Ten podział nie zawsze 
jest widoczny, niekiedy placówki organizujące świadczą także pewne usługi, szczególnie 
te z nich, które usytuowane są na poziomie lokalnym14.

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy admini-
stracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecz-
nymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacja-
mi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 8 zycznymi i prawnymi.

13 T. Kazimierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej, Katowice 1998, s. 70.

14 S. Golinowska, System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform, w: Polityka społeczna…, s. 46.
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W instytucji pomocy społecznej pokłada się wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o wspo-
maganie osób niewydolnych do zapewnienia sobie odpowiednich, godziwych warunków 
życiowych. Wobec zmieniającej się rzeczywistości oraz liczby sytuacji kryzysowych, co-
raz częściej mających miejsce w funkcjonowaniu społeczności, instytucje pomocy spo-
łecznej muszą poprzez swoje środki interwencji wesprzeć jednostki i rodziny przezwy-
ciężające sytuacje problemowe oraz włączyć się w podstawowy nurt życia społecznego. 
W roku 1990, kiedy to nastąpiła zmiana ustroju oraz reforma gospodarki, kolejnym eta-
pem transformacji okazała się decentralizacja państwa. Nastąpiła ona również na grun-
cie pomocy społecznej. Na podstawie ustaw z roku 1990, pomoc społeczna dotychczas 
opierana i zarządzana przez organy państwowe, została w znacznej mierze podporządko-
wana organom władzy samorządowej. Od tej pory ingerencja państwa w sprawy pomocy 
społecznej zmniejszyła się do minimum.

W wyniku decentralizacji pomocy społecznej, nastąpiło przekierunkowanie wielu 
aspektów z kompetencji rządowych do zadań organów samorządowych pomocy spo-
łecznej. Dobrym przykładem może tu służyć przeniesienie obowiązku organizacji świad-
czeń środowiskowej pomocy społecznej. Według P. Błędowskiego, logicznym wydaje się 
być fakt, że przeniesienie problemów pomocy społecznej na samorządy pozwoli im 
trafnie ocenić poziom potrzeb oraz odpowiednio przygotować się do specy8 cznych 
form udzielania pomocy, natomiast „(…) odchodzenie od scentralizowanego systemu 
organizowania pomocy społecznej sprzyja tak ważnemu z punktu widzenia efektyw-
ności świadczeń indywidualnemu doborowi metod i form pomocy, stosownie do fak-
tycznych potrzeb podopiecznego (…)”15. Trudno się dziwić takim poglądom i ocze-
kiwaniom zważywszy na fakt, że pozwoli to na sprostanie oczekiwaniom faktycznie 
potrzebujących.

Reforma samorządowa przyniosła daleko idące zmiany, nie tylko w zakresie samej 
administracji i usług społecznych, lecz również rodzajów usług i programów, które re-
formatorzy przewidzieli dla nowych instytucji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 
Większość z dotychczasowych zadań 49 wojewódzkich zespołów pomocy społecznej zo-
stała przekazana powiatom. W 308 powiatach ziemskich realizacja tych zadań znalazła 
się w gestii nowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, podczas gdy w 65 powia-
tach grodzkich obowiązki te przypadły Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej16.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej, które podlegały decentralizacji należało 
prowadzenie: domów pomocy społecznej dla osób starych, upośledzonych, chorych 
psychicznie; usług na rzecz osób niepełnosprawnych, domów dziecka oraz niektórych 
ośrodków wsparcia oraz ośrodków poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie przejęły odpowiedzialność za usługi adopcyjne i opiekę nad dzieć-
mi w rodzinach zastępczych. Ponadto na szczeblu powiatu reformatorzy ukonstytu-
owali nowe, do tej pory nierozwinięte, rodzaje programów i usług, takie jak: ośrodki 

15 P. Błędowski, Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Polityka społeczna”, 1998, nr 7, s. 15.

16 J. Kerlin, Pomoc społeczna po reformie administracji 1999 roku: analiza polityki i jej skutków, w: Pomoc spo-
łeczna – od klientyzmu do partycypacji, pod red. E. Leś, Warszawa 2002, s. 131.
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interwencji kryzysowej oraz punkty udzielające informacji o prawach i uprawnieniach 
 obywateli17.

Wśród zadań realizowanych przez powiaty utrzymał się podział na zadania zlecone 
przez rząd i przez rząd 8 nansowane oraz na zadania własne, pozostające w gestii powia-
tu, o mieszanych źródłach 8 nansowania. Zadania te w dużej mierze dzielą się na admi-
nistrację świadczeń pieniężnych oraz zadania polegające na realizacji programów. Po re-
formie administracji zauważalny był trend do przekształcania zadań zleconych w zada-
nia własne.

W nowo powstałych województwach wprowadzono dwie kluczowe publiczne in-
stytucje usług społecznych, przez co powstał dualny system pomocy społecznej na tym 
szczeblu. Pierwsza instytucja, Wydział Spraw Społecznych, jest jednostką usytuowaną 
w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, która działa w ramach byłych wojewódzkich ze-
społów pomocy społecznej. Druga, najczęściej nosząca nazwę regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, działa pod kierownictwem samorządu wojewódzkiego18.

Do głównych zadań Wydziałów Spraw Społecznych należy dysponowanie fundu-
szami na pomoc społeczną oraz monitorowanie programów realizowanych w ramach 
zadań zleconych przez powiaty i gminy. Natomiast regionalne Ośrodki Polityki Społecz-
nej, o utworzeniu których decyduje wojewódzki samorząd, odpowiadają za planowanie 
programów społecznych na poziomie wojewódzkim oraz edukację i wsparcie pracowni-
ków socjalnych19.

Istotna rola z zakresu polityki społecznej kraju po reformie administracji przypa-
da samorządowi lokalnemu. Do zadań samorządów terytorialnych należy tworzenie 
i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury społecznej, które za-
spokajają codzienne, najbardziej powszechne potrzeby ludności danego obszaru. Nale-
ży do nich również organizowanie i prowadzenie działań z zakresu zabezpieczenia spo-
łecznego. Za istotne zadanie w tym względzie trzeba uznać właściwe rozpoznawanie po-
trzeb rodziny i pojedynczych osób na danym obszarze. W celu zapewnienia właściwego, 
sprawnego działania konieczne jest funkcjonowanie w organach wykonawczych samo-
rządu służb socjalnych. Przeważa obecnie pogląd, że samorząd terytorialny gminy (mia-
sta) jest strukturą odrębną i jakościowo inną od globalnej struktury aparatu państwowe-
go, posiada podmiotowość prawną i własność umożliwiającą występowanie w charakte-
rze podmiotu uprawnionego20.

Tak pojęty samorząd terytorialny realizuje politykę społeczną w skali lokalnej, ma-
jąc ku temu zapewnione odpowiednie środki dochodowe w budżecie, umożliwia tak-
że działanie w tym zakresie związkom wyznaniowym, organizacjom społecznym i oso-
bom prawnym. Działania takie powinny być także podejmowane w osiedlach mieszka-
niowych i poszczególnych wiejskich jednostkach na wsi, oczywiście na mniejszą skalę. 

17 Ibidem, s. 136.

18 Ibidem, s. 136.

19 Ibidem, s. 137.

20 K. Podoski, W. Turnowiecki, op. cit., s. 49.
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W tym wypadku istotna jest rola samorządu bezpośredniego mieszkańców. Powinien on 
szczególnie oddziaływać na zaspokajanie potrzeb o najbardziej lokalnym charakterze. 
Zadania z zakresu polityki społecznej o szerszym zakresie mogą być realizowane przez 
różnego rodzaju związki międzykomunalne, w tym organizacje samorządowe na szczeb-
lu wojewódzkim21.

Do organizacji pozapaństwowych prowadzących działalność z zakresu polityki spo-
łecznej zaliczyć należy Kościół katolicki, a także kościoły innych wyznań. Działają one 
w zakresie służby zdrowia, w domach pomocy społecznej, prowadzą jednocześnie hospi-
talizację osób nieuleczalnie chorych, domy dla samotnych matek, organizują pomoc dla 
rodzin najuboższych i inne tego rodzaju usługi.

Działalność z zakresu pomocy społecznej niekiedy w innych formach w polityce 
społecznej realizują też różnego rodzaju fundacje, które gromadzą w tym celu środki 
i następnie wydatkują je zgodnie z założeniami statutowymi. W Polsce istnieją: organi-
zacje młodzieżowe (w tym studenckie) działające na rzecz swych członków; organizacje 
kobiece; Polski Czerwony Krzyż, działający w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo-
łecznej, w tym organizujący grupy sióstr PCK, realizujący pomoc dla osób chorych w ich 
miejscu zamieszkania; Komitet Pomocy Społecznej; Społeczny Komitet Przeciwalkoho-
lowy; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Związek Emerytów i Rencistów; organizacje kom-
batanckie i wiele innych. Ze strony administracji, a zwłaszcza samorządu terytorialnego, 
konieczne jest zapewnienie pomocy w działaniu tego typu organizacji, a także w pew-
nym stopniu koordynowanie ich działań na szczeblu lokalnym22.

Obserwując kształtowanie i funkcjonowanie pomocy społecznej na dzień dzisiej-
szy w Polsce, można śmiało stwierdzić, że nie obywa się to bez wielu trudności. Przede 
wszystkim transformacja przysporzyła wielu nowych problemów socjalnych, które bez 
zastanowienia były „dokładane” do istniejącego stanu pomocy społecznej. Problem sta-
nowi także aktywizacja społeczeństwa do samopomocy, chociaż w tej kwestii zauważyć 
można lekkie poruszenie. Dodatkowo, liczba rodzin kwali8 kujących się do udzielenia 
pomocy, stale wzrasta. Instytucje pomocy społecznej doskonale jednak spełniają swoją 
rolę i wykonują powierzone im zadania. Nie oznacza to natomiast odstępstwa od do-
skonalenia odpowiednio do potrzeb. Instytucje muszą dalej kontynuować swoją politykę 
dostosowawczą, tworząc wciąż nowe ośrodki i oddziały oraz mody8 kując je w miarę po-
trzeb. Również instytucje państwowe nie powinny obarczać tak wielką odpowiedzialnoś-
cią samorządów, wspomagając je i do8 nansowując większą ilością środków 8 nansowych. 
Nie może to oczywiście zwalniać instytucji od pozyskiwania funduszy od poszczegól-
nych darczyńców, lecz pozyskiwanie 8 nansów od rządu i gmin powinno nadal stanowić 
znaczący wkład.

Wśród środków pomocy dominują na dzień dzisiejszy świadczenia 8 nansowe i „w na-
tu rze”. Większe znaczenie powinna natomiast mieć praca socjalna, aby nie doprowadzić 

21 Ibidem, s. 50.

22 J. Męcina, Rola prawa w polityce społecznej, w: polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Supińskiej, 
M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 285.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

175

do uzależnienia się jednostek i rodzin od przyjmowania takiej pomocy. Po raz kolejny 
warto tu nadmienić fakt, iż instytucja pomocy społecznej nie zastępuje instytucji, jaką 
jest miejsce pracy i jedynie pomaga w odzyskaniu odpowiedniego statusu. Wszyscy po-
trzebujący pomocy, otrzymawszy ją nie powinni przyzwyczajać się do ciągłego wyciąga-
nia ręki, do życia na koszt gminy, ale winni dążyć do samodzielności i niezależności.

W ciągu ostatnich lat mimo wielu reform nic w zakresie polityki społecznej się nie 
zmieniło, zapowiadane zmiany nie przyniosły oczekiwanych efektów. Przeciwnie, więk-
szość problemów poważnie zaostrzyła się i rozszerzyła. 

Podstawowy wysiłek polityki społecznej skierowany był na udzielanie pomocy do-
raźnej coraz większej liczbie osób, których warunki egzystencji osuwają się w niedosta-
tek i biedę. Natomiast wpływ na procesy, które takie warunki generują na masową skalę, 
okazał się znikomy.

Polityka społeczna skuteczna będzie wówczas, jeżeli wprowadzone zostaną na szero-
ką skalę działania polegające na:
- zwiększeniu efektywności instytucjonalnych podmiotów polityki społecznej w takich 

dziedzinach, jak: ubezpieczenia społeczne, opieka społeczna, zatrudnienie i ochrona 
pracy, ochrona zdrowia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja i promo-
wanie kultury;

- pobudzanie, podtrzymywanie i zestrajanie zaradności zespołowej w rozwiązywaniu 
newralgicznych problemów lokalnych i środowiskowych;

- promowanie takich przeobrażeń w życiu gospodarczym i politycznym oraz takich 
wzorów kulturowych, które nie niosłyby ze sobą zgody na obojętność wobec kwestii 
społecznych.
Konieczna jest aktywizacja wszystkich sfer polityki społecznej w szerokim sensie, 

czyli takiej, która byłaby zdolna stawać się komponentem decyzji dotyczących polity-
ki gospodarczej oraz kształtu życia publicznego i eliminowania z nich mechanizmów, 
które wobec podstawowych potrzeb ludności mogą okazać się deprawacyjne. Rozwiąza-
nie podstawowych kwestii społecznych jest trwałą powinnością państwa na każdym eta-
pie rozwoju. Problem polityki społecznej państwa, które stara się być opiekuńcze wobec 
obywateli, będzie polegał nie tyle na ograniczeniu skali interwencji, ile raczej na zasadni-
czej zmianie treści i metod.

Należy prowadzić otwartą koordynację rozwiązywania podstawowych kwestii spo-
łecznych: bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. To będzie rola znacznie trud-
niejsza, wymagająca od polityków i urzędników znacznie wyższych kwali8 kacji i umie-
jętności aniżeli w warunkach bezpośredniego zarządzania poszczególnymi sferami na-
szego życia. Ogromną rolę mają do odegrania także elity polityczne. Ich dobre przygoto-
wanie, społeczna wyobraźnia oraz morale. Będą one miały wpływ na to, jak w tej prze-
mianie odnajdzie się społeczeństwo z jego społecznymi problemami.


