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opieka Społeczna w ii rzeczpoSpolitej – 
wprowadzenie do tekStów źródłowych

StreSzczenie

Artykuł prezentuje wybrane aspekty funkcjonowania opieki społecznej w Pol-
sce okresu dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszej części wskazano na 
kluczowe dla tworzonego od podstaw systemu opieki społecznej akty prawne, 
tj. Ustawę o opiece społecznej z 1923 r., ponadto akty prawne regulujące pracę 
opiekunów społecznych, a także te rozdzielające kompetencje opiekuńcze po-
szczególnych szczebli administracji państwowej. Druga część prezentuje frag-
menty dzieł teoretycznych kluczowych dla rozwoju dyskursu z zakresu opieki 
społecznej II RP. Z kolei w trzeciej części wskazane zostały praktyczne aspekty 
funkcjonowania systemu. Autorzy starali się ukazać zarówno problemy sys-
temowe, które nie pozwalały na w  pełni skuteczne funkcjonowanie opieki 
społecznej, jak i  doniosłość wprowadzanych rozwiązań, które po raz pierw-
szy w historii Polski zagwarantowały obywatelom dostęp do podstawowych 
świadczeń socjalnych ze strony państwa.
Słowa kluczowe: opieka społeczna, pomoc społeczna, opiekunowie społeczni, 
system pomocy społecznej, historia pomocy społecznej, ustawa o opiece spo-
łecznej

WStęP

W roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w skład te-
rytorium kraju weszły tereny należące do trzech zaborów. Na tere-

nie zaboru rosyjskiego formalnie gminy miały obowiązek opieki i pomocy 

DOI: 10.5604/01.3001.0013.6194
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ubogim na swoim terytorium, nie był on jednak egzekwowany, przez co 
zadania z tego zakresu wzięły na siebie organizacje dobroczynne i filantro-
pijne. Opieka na terenie zaboru austriackiego miała charakter subsydiarny. 
Najbardziej rozbudowane rozwiązania funkcjonowały w zaborze pruskim 
– w „ówczesnych warunkach można było [je] nazwać polityką społeczną, 
wyraźnie wyprzedzały propozycje austriackie, o rosyjskich nie wspomina-
jąc” (Grata, 2013, s. 20). 

Z uwagi na głębokie różnice w zakresie rozwiązań opiekuńczych funk-
cjonujących na pozaborowych terenach, polscy decydenci – zarówno 
w powojennym okresie ratunkowym, jak również w trakcie procesu kon-
struowania nowego, względnie spójnego systemu opieki, mierzyć musieli 
się z  wieloma niedogodnościami. Szczególnie istotne było jednak zorga-
nizowanie sprawnej akcji ratunkowej, zaspokajającej podstawowe potrze-
by opiekuńcze, nawarstwiające się po zakończeniu wojny. Akcja ta, m.in. 
z  uwagi na brak środków oraz spójnego systemu opieki – jak zauważyła 
Melania Bornstein-Łychowska „musiała być pośpieszna i chaotyczna, a co 
za tem idzie, mogła ogarnąć trudne zadanie przedewszystkiem ilościowo, 
z  pominięciem wymagań jakościowych” (Bornstein-Łychowska, 1935, 
s. 292). Kluczową rolę podczas tego dramatycznego okresu odegrała Rada 
Główna Opiekuńcza, koordynująca akcję pomocową. Jej obowiązki w roku 
1920 przejęło państwo (Bołdyrew, Sosnowska, 2014, s. 23).

1. UnormoWania PraWne oPieki SPołecznej – 
charakteryStyka materiałU źródłoWego

Zaproponowany wybór tekstów źródłowych dotyczących przyjętych 
w okresie II Rzeczpospolitej aktów prawnych regulujących kwestie opie-
ki społecznej odnosi się do trzech obszarów: ustawy o  opiece społecznej 
z 1923 r., rozgraniczenia obowiązków opiekuńczych pomiędzy poszczegól-
ne szczeble administracji państwowej oraz powołania instytucji opiekunów 
społecznych.

Od 1918  r. gdy Polska odzyskała niepodległość system uregulowań 
prawnych tworzony był niejako od początku. W  sferze ustawodawstwa 
opieki społecznej opierano się na sprawdzonych doświadczeniach normują-
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cych tę dziedzinę na terenach leżących pod zaborami (zwłaszcza pruskim), 
niemniej jednak sytuacja odrodzonego państwa złożonego z  trzech od-
miennie zarządzanych obszarów stała się ogromnym wyzwaniem. Opisując 
odziedziczone po okresie niewoli narodowej unormowania prawne sektora 
polityki społecznej Paweł Grata pisze: „obowiązujące na ziemiach polskich 
pod zaborami regulacje nie tylko były bardzo zróżnicowane, ale również 
w wielu wypadkach tworzyły stan, który powszechnie określano u progu 
niepodległości chaosem prawnym” (2013, s. 20). Stąd już od pierwszych 
miesięcy po odzyskaniu niepodległości była mowa o  potrzebie uregulo-
wania kwestii opieki społecznej państwa. W marcu 1921 r. grupa posłów, 
na czele których stał wyróżniający się działacz społeczny z Wielkopolski 
ks. Wacław Bliziński (zob. Podkowski, 2001, 2016) wniosła projekt usta-
wy, który miał tymczasowo uporządkować sprawy opieki społecznej. Pro-
jekt w niemalże niezmienionej postaci był wpierw procedowany w Sejmie 
Ustawodawczym, a następie w Sejmie I Kadencji, gdzie został ostatecznie 
uchwalony jako Ustawa o opiece społecznej w dn. 16 sierpnia 1923. Trwa-
jąca dwa lata zwłoka w jej uchwaleniu – co ukazują przytoczone materiały 
z procesu legislacyjnego – wynikała m.in. z obaw o stabilność finansową 
budżetów gmin, na które nałożony został główny ciężar organizowanego 
systemu opieki społecznej (zob. Starczewski, 1937a, s. 4). Zwolennicy takie-
go rozwiązania wskazywali, iż „Jest to ujęcie sprawy zupełnie słuszne, gdyż 
możliwie najlepiej broni interesów osoby, która w tem [niekorzystnym] po-
łożeniu się znalazła” (Bączkiewicz 1924, s. 18).

Ustawa zamyka się w 26 artykułach, które kreślą ogólną koncepcję bu-
dowanego od podstaw systemu opieki społecznej II RP, opartego o dwie 
nadrzędne zasady: 1) wszystkim potrzebującym państwo winno udzielić 
opieki; 2) obowiązek sprawowania opieki ciąży na gminach (Krzywicki, 
1928, s. 15)1). Uzupełnieniem ustawy był szereg aktów prawnych, szczegó-
łowo regulujących poszczególne kwestie wchodzące w zakres opieki spo-

1) Rozwiązania te funkcjonowały już wcześniej w pruskim prawie opieki społecznej, tj. 
Unterstutzungswohnsitzgesetz z 6 VI 1870 r., podobne zasady obowiązywały także w innych 
krajach europejskich, np. we Włoszech, Belgii, Francji (Brenk, 2014, s. 116; Michalski, 
1904, s. 108).
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łecznej (zob. art. 2), choć niektóre z nich doczekały się unormowania dopie-
ro po kilkunastu latach, a inne pozostały na etapie projektów.

Czytając tekst ustawy warto zwrócić uwagę na potraktowanie „opieki”2) 
jako zadań państwa wobec całego szeregu kategorii osób potrzebujących. 
Natomiast ustawa nie wskazuje obowiązków osób potrzebujących, nie za-
chęca ich do aktywności, czy wykazywania chęci zmiany sytuacji nieko-
rzystnej. Nad taką konstrukcją zapisów, umożliwiającą bierność ubolewał, 
jednocześnie sugerując rozwiązania legislacyjne, Jan Starczewski: „(…) 
jednostka jest sprowadzona do roli biernej – ma mieć potrzeby zaspakaja-
ne. Nie znajdziemy również w ustawie o opiece społecznej przepisów o od-
płatności świadczeń opiekuńczych, a w szczególności o obowiązku zwrotu 
wartości świadczeń, z chwilą gdy stan materialny osoby wspieranej ulegnie 
poprawie. Nie znajdziemy również postanowień o obowiązku odpracowa-
nia świadczeń, udzielanych osobom zdrowym zdolnym do pracy” (Star-
czewski, 1937b, s. 8–9).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że omawiana a ustawa nie objęła swym 
zasięgiem całej II RP. W województwie poznańskim, pomorskim i śląskim 
utrzymano regulacje obowiązujące wcześniej w  zaborze pruskim3). Takie 
rozwiązanie podyktowane było dobrze funkcjonującym systemem opieki 
społecznej w prawie niemieckim, na którym zresztą wzorowano się tworząc 
polskie ustawodawstwo z tego zakresu (Zalewski, 2005, s. 71; Grata, 2013, 
s. 21).

Ustawa, a także zamieszczone w wyborze źródeł rozporządzenie doty-
czące rozgraniczenia obowiązków opiekuńczych z 1928 r., nakładały obo-
wiązki organizowania i  finansowania opieki na poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego4). Głównym dysponentem świadczeń opiekuń-

2) Efektywność systemu opieki/pomocy społecznej zakłada tworzenie ram prawnych, 
które umożliwiają usamodzielnianie się części podopiecznych. Literatura przedmiotu 
wskazuje na ewolucję systemu od „opieki” która zezwala na dużą bierność osób wspiera-
nych do „pomocy”, która zakłada możliwą aktywność świadczeniobiorców (zob. Chaczko, 
2017, s. 11 n.).

3) Ponadto w części cieszyńskiej województwa śląskiego opieka społeczna była prowa-
dzona w oparciu o przepisy austriackie (zob. Grocholski, Chwalewik, 1931, s. 5–10).

4) W okresie międzywojennym posługiwano się terminami „związki komunalne” oraz 
„związki samorządowe” (zob. Brenk, Chaczko, Pląsek, 2018, s. 27).
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czych były gminy. Działalność tę uzupełniała aktywność powiatów, z kolei 
na szczeblu wojewódzkim zadania w tym zakresie były z przyczyn admini-
stracyjnych dopiero w fazie projektowania (Brenk, Chaczko, Pląsek, 2018, 
s. 30). 

Zadania jednostek samorządowych miały być – w  myśl ustawy – re-
alizowane we współpracy z  sektorem pozarządowym, co zdaniem Graty 
świadczy o unowocześnianiu systemu opieki społecznej (2013, s. 65). Takie 
współdziałanie na gruncie lokalnym było okazją do zaangażowania spo-
łecznego obywateli, czy też tworzenia struktur samoorganizacji społecznej. 
Ponadto długoletnie, wypracowane w okresie zaborów doświadczenie orga-
nizacji społecznych (w tym kościelnych), ich zaplecze kadrowe, organiza-
torskie, znajomość klientów opieki społecznej sprawiło, że niektóre zadania 
z zakresu opieki społecznej stały się wręcz domeną podmiotów niepublicz-
nych5) (Zalewski, 2005, s. 73–75). 

Konsekwencją włączania struktur lokalnych w  system opieki społecz-
nej było powołanie komisji opieki społecznej oraz opiekunów społecznych, 
o których wówczas pisano, że „instytucja ta nie narusza w niczem organiza-
cji i kompetencji komunalnych organów, a jedynie do wykonywania opie-
ki społecznej przez organa komunalne powołuje specjalne organa, złożone 
z  czynników społecznych o  charakterze pomocniczym, opiniodawczym 
i wykonawczym (Grocholski, Chwalewik, 1929, s. 4). Czytając akty praw-
ne normujące działalność tych instytucji wyraźnie widać, iż komisje miały 
mieć charakter przede wszystkim opiniodawczy (w gminach) oraz opinio-
dawczo-kontrolny (w powiatach). Z kolej „czynnikiem aktywnym”, nada-
jącym bieg sprawom z  zakresu udzielania świadczeń opiekuńczych mieli 
być pełniący swe obowiązki honorowo opiekunowie społeczni. Jedną z po-
żądanych cech opiekunów społecznych miała być zatem dobra znajomość 
środowiska zamieszkania, dzięki której precyzyjnie potrafili wskazać osoby 
wymagające konkretnego wsparcia (Bornstein-Łychowska, 1935, s. 301).

5) Szczególną sferą działalności organizacji społecznych, zgromadzeń zakonnych, 
związków wyznaniowych, fundacji i  osób prywatnych były zakłady zamkniętej opieki 
społecznej dla dzieci i młodzieży. Ja podaje Dariusz Zalewski w latach trzydziestych wy-
mienione podmioty prowadziły zdecydowaną większość takich placówek tj. ponad 80% 
(2005, s. 75).
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Podsumowując rozważania dotyczące kwestii prawnych w zakresie opie-
ki społecznej należy podkreślić, że mimo problemów związanych z tworze-
niem od podstaw organizmu państwowego, konstruowanemu w II RP sys-
temowi opieki społecznej można przywdziać miano nowoczesnego (Wódz, 
1982, s. 16), naśladującego sprawdzone europejskie wzorce, Jednakże jego 
urzeczywistnienie nie było w pełni możliwe w krótkim okresie międzywoj-
nia. Uchwalane akty prawne wychodziły daleko ponad możliwości finan-
sowo-organizacyjne gmin oraz organizacji społecznych, były realizowane 
w sposób wybiórczy, często jedynie w miastach. Jednakże dzięki takiemu 
podejściu wskazywano i  poniekąd zachęcano do nieustannego progresu 
w dziecinie opieki społecznej, budowania struktur i poszukiwania ludzi go-
towych do ustawicznego przekształcania środowiska lokalnego.

2. źródła teoretyczne oPieki SPołecznej – 
charakteryStyka materiałU źródłoWego

Tworzenie systemu opieki społecznej – właściwie niemal od postaw – w dra-
matycznych, ciągle przypominanych o sobie powojennych okolicznościach, 
nie przebiegało bez refleksji natury teoretycznej. Choć źródeł współczesnej 
polityki społecznej, szczególnie w kontekście państwa opiekuńczego, do-
szukujemy się najczęściej w  rozwiązaniach wprowadzanych po II wojnie 
światowej (m.in. w następstwach angielskiego raportu Beveridge’a czy za-
łożeniach realizowanego w  Europie Planu Marshalla), to jej zwiastunów 
– w tym także nowoczesnego podejścia do kwestii organizowania pomo-
cy społecznej – doszukać można się właśnie w okresie międzywojennym. 
Mowa zarówno o konkretnych rozwiązaniach praktycznych wynikających 
z ustawodawstwa, jak i o towarzyszącym im namyśle teoretycznym.

Początkowo wskazywano na rozłączność polityki społecznej i opieki spo-
łecznej, sytuując tę drugą – w nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości – na 
przecięciu zadań własnych samorządu oraz dobroczynności. Antonii Szy-
mański pisał np., że „polityka społeczna tem się różni od opieki społecznej, 
że ma do czynienia z masą a nie z jednostkami, przedewszystkiem ze zjawi-
skami pracy i pojęciem sprawiedliwości a nie ze zjawiskiem ludzkiego życia, 
miłosierdzia i litości oraz że częściej może się posługiwać przymusem” (1925, 
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s. 1–2). Podobnie Zofia Daszyńska-Golińska, jeszcze w roku 1933, uznawała, 
że opieka „należy do samorządów miejskich, gminnych i powiatowych, oraz 
do dobroczynności. Państwo daje tylko ustawy ramowe” (1933, s. 5).

Wraz z  upływem czasu takie pojmowanie opieki społecznej ulegało 
zmianie. Granica pomiędzy polityką społeczną a opieką społeczną zacierała 
się. Najtrafniej ujął to Konstanty Krzeczkowski, w przywołanym w niniej-
szym numerze tekście Uwagi nad drogami opieki społecznej: „zapatrywanie 
się na opiekę społeczną jako na „dobroczynność publiczną” jest tym wiel-
kim nieporozumieniem, które tak często powstaje, gdy pewna instytucja 
w długim swoim rozwoju zmienia swe oblicze, zmienia swe nastawienie, 
swoją postawę. (…) Wszystkie metody oparte o motyw miłosierdzia mu-
szą ustąpić zasadzie prawnej równości i wynikającym stąd konsekwencjom. 
Nie mogą naruszać tej idei, która stała się podstawą ustroju współczesnego” 
(1936, s. 9–10). Dalej zaś, podsumowując przemiany, jakie zachodziły nie 
tylko w sferze praktyki, ale także teoretycznego namysłu nad zagadnieniem 
opieki społecznej w  polskim międzywojniu, Krzeczkowski zauważył, że: 
„trzy cechy charakteryzują dzisiejszą opiekę społeczną: potrzeba pomocy, 
obowiązkowość tej pomocy i pomoc w granicach konieczności. Granice te 
najczęściej dość wąsko zakreślają pole opieki, ale są w stosunku do metod 
dawnej filantropii nowe i wyraźne” (tamże, s.  14). Prawna równość oraz 
wynikające z niej konsekwencje socjalne (cytowana obowiązkowość pomo-
cy) – w ten sposób rodziła się w Polsce idea, zdefiniowana wiele lat później 
przez Thomasa H. Marshalla jako obywatelstwo socjalne.

O rozwoju dziedzin nauki świadczą nie tylko tworzone czy rozwijane 
idee, ale również formalna instytucjonalizacja, przejawiająca się m.in. po-
przez zrzeszanie profesjonalistów zajmujących się daną problematyką czy 
tworzenie specjalistycznych organizacji poświęconych rozwojowi dyscypli-
ny. W tym kontekście instytucjonalizacji polityki społecznej w międzywo-
jennej Polsce wspomnieć z  pewnością należy o  powstaniu takich ośrod-
ków naukowych jak Instytut Gospodarstwa Społecznego (1920), Polskie 
Towarzystwo Polityki Społecznej (1924) czy Instytut Spraw Społecznych 
w Warszawie (1931). 

W kontekście Instytutu Spraw Społecznych zaznaczyć warto, że był pla-
cówką naukową o specjalnym statusie – powstał (formalnie jako fundacja) 
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by wspomagać prace Ministerstwa Opieki Społecznej oraz utrzymywać ści-
sły kontakt z analogicznymi do siebie instytucjami zagranicznymi. Wspo-
minamy o nim również dlatego, że jednym z głównych obszarów jego prac 
była opieka społeczna (Bornstain-Łychowska, 1935, s. 19).

Potrzeba teoretycznego namysłu nad zagadnieniami związanymi z po-
lityką społeczną – nie tylko na szczeblu rządowym – została szybko zdia-
gnozowana, co dość obrazowo przedstawia cytat z dokumentu podsumo-
wującego pierwsze lata funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej (PTPS): „jakkolwiek bowiem polskie ustawodawstwo społeczne 
odrazu stanęło na wysokim poziomie i stale rozwija się, wyprzedzając nawet 
pod pewnymi względami niektóre kraje Zachodu, znajomość problemów 
socjalnych w społeczeństwie naszem i zainteresowanie niemi jest niestety 
bardzo słabe i  stworzenie ośrodka pracy naukowej i  propagandystycznej 
w tym zakresie nasuwało się siłą konieczności” (Polskie Towarzystwo Po-
lityki Społecznej, 1929, s. 5). To właśnie pracę naukową oraz działalność 
upowszechniająca jej wyniki – która, zgodnie z  dokumentem – w  roku 
1929 dopiero się rozwijała – określono jako główne zadania Towarzystwa.

Wspomnienie o Towarzystwie jest istotne również z uwagi na to, że 
kilku autorów przywoływanych w niniejszym numerze tekstów źródło-
wych było jego członkami. Do PTPS należeli cytowani już Antonii Szy-
mański oraz Zofia Daszyńska-Golińska (wieloletni wiceprezes), a  także 
zasiadająca w zarządzie Melania Bornstein-Łychowska, autorka i  redak-
torka niezwykle interesujących opracowań naukowych z zakresu polityki 
oraz opieki społecznej6). Wspomnieć trzeba z pewnością również o wybit-
nym międzywojennym badaczu polityki społecznej, Konstantym Krzecz-
kowskim (w numerze zapoznać można się z fragmentami jego Uwag nad 
drogami opieki społecznej oraz pracy O  trzech etapach opieki społecznej), 
a także o Jerzym Langrodzie, współautorze (wraz z Kazimierzem Ogrodz-
kim) hasła opieka społeczna do Encyklopedii Nauk Politycznych z  roku 
1939. Członkiem PTPS był także Ludwik Krzywicki. Z tym socjologiem, 
od 1921 kierownikiem Instytutu Gospodarstwa Społecznego, kojarzymy 

6) Zob. tejże: Dziesięć lat polityki społecznej państwa polskiego 1918–1928 (1928) oraz 
cytowaną już pracę pod jej redakcją: Polityka społeczna państwa Polskiego 1918–1935 (1935).
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kanoniczne już Pamiętniki bezrobotnych – wydane w 1933  r. jako efekt 
konkursu zorganizowanego przez IGS. Fragment jednego z nich znajduje 
się w trzeciej części numeru, poświęconej ustaleniom praktycznym opieki 
społecznej w II Rzeczpospolitej.

3. UStalenia Praktyczne oPieki SPołecznej 
W ii rzeczPoSPolitej – charakteryStyka materiałU 
źródłoWego

Spośród trzech zakresów proponowanych przez nas tekstów źródłowych na 
temat przedwojennej opieki społecznej, tj. dokumentów o walorze praw-
nym, teoretycznym i praktycznym, te ostatnie należą do najsłabiej zbada-
nych. Wydaje się, że wynika to m.in. z nikłego zainteresowania badaczy tą 
archiwalną specyfiką opieki społecznej II Rzeczpospolitej, co sprowadza się 
choćby do braku wiedzy na temat jakościowej zawartości archiwów (miej-
skich). Poza zespołem archiwalnym pt. „Ministerstwo Opieki Społecznej 
1918–1939”, znajdującym się w  Archiwum Akt Nowych w  Warszawie, 
trudno dociec na dobrą sprawę jakiej wartości źródła na temat funkcjo-
nowania przedwojennej (gminnej) opieki społecznej zawierają archiwa 
państwowe ulokowane w głównych miastach Polski. A przecież praktyka 
przedwojennej opieki społecznej miała przede wszystkim wymiar gminny.

Zaproponowane przez nas źródła na temat praktyki opieki społecznej, 
tj. artykuł Tytusa Czakiego w sprawie współpracy opiekunów społecznych 
z instytucjami opieki społecznej; raport Bolesława Nakoniecznikowa-Klu-
kowskiego w kwestii funkcjonowania opieki społecznej pod koniec dwu-
dziestolecia międzywojennego oraz przejmujący list warszawskiego robot-
nika zgłoszony na konkurs na pamiętnik bezrobotnego ogłoszony w roku 
1931 przez Instytut Gospodarstwa Społecznego, wydają się ukazywać 
tragizm opieki społecznej tamtych czasów – niemożność realizacji założo-
nych celów tej instytucji. Wspomniany wcześniej Grata, który jako jeden 
z nielicznych polskich badaczy podejmował wątek funkcjonowania opieki 
społecznej w II Rzeczpospolitej, stwierdził, że „(…) ta sfera polityki spo-
łecznej państwa i samorządów nie zbliżyła się nawet do miejsca, w którym 
realne potrzeby spotykają się z możliwościami (…) organizatorzy działań 
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opiekuńczych, darczyńcy i aktywiści społeczni stali na z góry przegranych 
pozycjach” (2013, s. 257).

Pytanie, które w tym momencie można sobie zadać brzmi: czy w sytu-
acji rodzącej się struktury i  organizacji państwa polskiego, licznych pro-
blemów społecznych tamtych czasów oraz bolączek finansowych przed-
wojennej Polski (połączonych z kryzysem ekonomicznym lat 30. XX w.), 
była w  ogóle szansa na urzeczywistnienie założeń teoretyczno-prawnych 
systemu opieki społecznej? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Czy-
telnikom tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze „Pracy Socjalnej”.

PodSUmoWanie

Nie zagłębiając się w szczegóły dokumentów zawartych w niniejszym nu-
merze „Pracy Socjalnej”, i zachęcając jednocześnie Czytelników do zapo-
znania się z tymi interesującymi źródłami, chcielibyśmy tylko zasygnalizo-
wać trzy główne trudności praktyki opieki społecznej II Rzeczpospolitej, 
tj. niewydolności organizacyjnej, systemowego niedofinansowania oraz 
misyjnego charakteru kadr. Sądzimy, że poczyniony dalej zarys funkcjono-
wania przedwojennej opieki społecznej, ułatwi Czytelnikowi obcowanie ze 
źródłami zamieszczonymi w dalszej części czasopisma.

Niewydolność organizacyjna instytucji opieki społecznej II Rzeczpo-
spolitej wynikała przede wszystkim z unormowań prawnych (por. doku-
menty zawarte w I cześć tego numeru „Pracy Socjalnej”). Skoro w ustawie 
o opiece społecznej zawarto zapis, że każdy obywatel Polski ma prawo do 
opieki ze strony gminy (w której przebywa), to w praktyce gminy musiały 
zaopiekować się każdym, kto znalazł się na jej terenie i nie był w  stanie 
zaspokoić swych niezbędnych potrzeb życiowych własnymi środkami ma-
terialnymi. O odesłaniu potrzebującego do gminy w której posiadał prawo 
do (trwałej) opieki nie mogło być mowy, również zwrot kosztów od gmi-
ny, w której potrzebujący przebywał wcześniej dłużej niż rok (formalnie to 
ona była zobowiązana do pokrycia kosztów opieki) było niezwykle trudne, 
więc paradoksalnie, jeśli przedwojenna gmina zainwestowała w instytucje 
opiekuńcze (np. przytułki), to poniekąd zmuszona została do utrzymywa-
nia w nich także osób nie mających faktycznie w tych gminach prawa do 
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opieki trwałej (gdyż jak wspomniano, prawo to nabywało się po co naj-
mniej rocznym pobycie na terenie gminy). Rodziło to oczywistą asymetrię 
samorządową – gminy bogatsze z  rozwiniętą infrastrukturą opiekuńczą 
utrzymywały i finansowały potrzebujących mieszkańców z gmin, które nie 
posiadały takiej infrastruktury. Szacuje się, że np. w Warszawie w  latach 
30. XX wieku około ⅓ osób przebywających w  zakładach zamkniętych 
nie miało praw do opieki w tym mieście (Staszewski, 1937, s. 16). Gdy po-
wiążemy tę sytuację z ruchami migracyjnymi ze wsi do miast oraz sytuacją 
społeczno-ekonomiczną II Rzeczpospolitej, ukaże się obraz mas ludzi szu-
kających wsparcia w niedofinansowanych instytucjach opiekuńczych, które 
stały na z góry straconej pozycji.

Problem niewydolności organizacyjnej instytucji opiekuńczych miał 
oczywisty związek z  kwestią finansowania opieki społecznej. Ustawo-
dawca założył, że niemal cały koszt działań opiekuńczych będą ponosiły 
związki komunalne (dziś powiedzielibyśmy: samorząd terytorialny), co 
oznaczało, iż gminy – w zależności od kondycji ekonomicznej – same de-
cydowały o własnych możliwościach finansowania działań opiekuńczych. 
Rodziło to systemowe niedofinansowanie opieki społecznej, a w konse-
kwencji doprowadziło w  wielu ubogich gminach do niewykonywania 
przepisów ustawy o  opiece społecznej. To po pierwsze. Po drugie, wy-
stępowały ogromne dysproporcje pomiędzy nakładem na działania opie-
kuńcze, nie tylko pomiędzy miastem a wsią, ale także w poszczególnych 
dzielnicach kraju. Najwyższa stawka opiekuńcza liczona na głowę miesz-
kańca we wszystkich rodzajach samorządu występowała w  wojewódz-
twach wielkopolskim, śląskimi i w Warszawie, zaś najuboższe budżety na 
opiekę społeczną notowano w gminach najbiedniejszej, wschodniej Pol-
ski, tj. na terenach lwowskiego, stanisławowskiego czy wołyńskiego. I po 
trzecie, następował systematyczny spadek nakładów na opiekę społeczną 
– w 1937 r. ogół wydatków samorządów w Polsce na opiekę społeczną był 
niemal dwa razy niższy niż w 1933 roku.

Sytuacji tej nie były w stanie poprawić kadry przedwojennej opieki spo-
łecznej. Z  powodów finansowanych, urząd (gminnych) opiekunów spo-
łecznych zaprojektowano jako stanowisko honorowe. W  dwudziestoleciu 
międzywojennym mieliśmy zatem do czynienia z koncepcją „czynnika spo-
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łecznego”, czyli działacza społecznego nie będącego profesjonalnym (wy-
kształconym) pracownikiem administracji publicznej. Model honorowych 
opiekunów społecznych o raczej misyjnym charakterze swojej działalności, 
powodował nie tylko niską skuteczność działań opiekuńczych, ale wręcz 
ich zanikiem w obszarach, gdzie opiekunowie społeczni pełnili stanowiska 
li tylko symbolicznie. W  syntetyczny sposób problem ten ujął Jan Star-
czewski: „(…) co ma zrobić opiekun społeczny np. w jednej z gmin woje-
wództwa wileńskiego, która przez cały rok ubiegły wydatkowała na opiekę 
społeczną 3 zł?” (1938, s. 4–5). 

Nie ulega wątpliwości, iż największym osiągnięciem przedwojennej opie-
ki społecznej – czy nawet szerzej – polityki społecznej, było wzięcie przez 
państwo polskie odpowiedzialność za los osób najsłabszych społecznie. Za-
prezentowany w niniejszym numerze czasopisma „Praca Socjalna” przegląd 
tekstów źródłowych, opisujących unormowania prawne, myśl teoretyczną 
oraz ustalenia praktyczne międzywojennej opieki społecznej może stanowić 
dobrą podstawę do refleksji, nie tylko nad (niełatwymi) początkami rozwo-
ju polskiej polityki społecznej, ale także może być impulsem do rozważań 
nad dzisiejszą kondycją pomocy społecznej – wszak i obecnie pojawiają się 
głosy mówiące o niskiej efektywności systemu, problemach finansowych 
i kadrowych, czy wreszcie o rozbieżnościach zawartych w wyznacznikach 
normatywnych (ustawa o  pomocy społecznej), a  empirycznych (statysty-
ki pomocy społecznej). Mało tego, tak jak obecnie twierdzi się, iż system 
pomocy społecznej III Rzeczpospolitej jest kontynuacją rozwiązań PRL-
-owskich, tak też opisuje się czasami system przedwojenny – jako konty-
nuację czasów zaborczych. „System opieki społecznej w okresie II Rzeczpo-
spolitej w opisach współczesnych mu praktyków był oceniany krytycznie. 
Przyjęte rozwiązania podziału praw i  obowiązków miedzy administrację 
państwową i samorządową były wzorowane na niemieckim, dualistycznym 
modelu ustrojowym, a instytucja opiekuna społecznego odwoływała się do 
koncepcji przyjętych w ustawodawstwie Austrii i Niemiec oraz rozwiązań 
lokalnych niektórych miast. Polską tradycją zachowaną z  okresu przed-
rozbiorowego i czasów rozbiorowych byłą znacząca rola organizacji poza-
rządowych, w  tym szczególna rola Kościoła rzymskokatolickiego. Okres 
międzywojenny był w sferze socjalnej bardziej kontynuacją ładu instytu-
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cjonalnego okresu rozbiorów niż jego zasadniczą zmianą” (Bojanowska, 
Krzyszkowski 2018, s. 319).

Kończąc wprowadzenie do tekstów źródłowych z zakresu przedwojennej 
opieki społecznej, nie chcielibyśmy zostawić Czytelnika z całkowicie nega-
tywnym obrazem tamtych czasów. Dlatego podkreślmy raz jeszcze, iż doro-
bek prawny opieki społecznej, na czele z jedną z pierwszych w Europie ustaw 
w tej materii, należy ocenić pozytywnie. Organizm państwowy II Rzeczpo-
spolitej po raz pierwszy w historii Polski wziął odpowiedzialność za los ubo-
gich obywateli, determinując tym samym rozwój praw socjalnych i instytucji 
z tym związanych. Struktury polskiego państwa opiekuńczego (welfare state), 
których początek należy lokować właśnie w  tamtym okresie, uznajemy za 
jedno z najważniejszych dokonań w dziejach Polski. Rozważania teoretycz-
ne na temat opieki/pomocy społecznej czasów międzywojnia niewątpliwie 
wpłynęły na rozwój polskiej polityki społecznej. Dziś przecież nie mniej czę-
ściej niż wtedy odwołujemy się do tych myśli. Tyle że w przypadku opieki 
społecznej II Rzeczpospolitej mieliśmy do czynienia z destrukcyjnym rozdź-
więkiem pomiędzy założeniami a praktyką, czyli procesem charakterystycz-
nym dla państw rozwijających się, które wprowadzają koncepcje zaczerpnięte 
z państw rozwiniętych. Niestety, dwadzieścia lat niepodległości międzywo-
jennej okazało się za krótkim okresem w korekcie tego rozdźwięku. 
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Social care in the 2nd repuBlic of poland – 
introduction to Source textS

aBStract

The article presents selected aspects of the functioning of social care in Poland 
in the interwar period. The first part focuses on the key legal acts for the social 
care system created from the basics, i.e. the Social Care Act of 1923, as well 
as legal acts regulating the work of social carers, as well as those separating 
the assistance competences of individual levels of state administration. The 
second part presents fragments of theoretical works of key importance for the 
development of the social care discourse in the Second Republic of Poland. 
In turn, the third part shows practical aspects of the system’s functioning. 
The authors tried to show both systemic problems that did not allow for fully 
effective functioning of social care, as well as the importance of the solutions 
introduced, which for the first time in the history of Poland guaranteed citi-
zens access to basic social benefits from the state.
Keywords: social care, social assistance, social carers, social care system, his-
tory of social care, the Social Care Act
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M at e r i a ły  ź r ó d ło w e

1. unorMowania prawne opieki 
Społecznej

1.1. WnioSek nagły PoSła kS. WacłaWa BlizińSkiego 
i toW. klUBU narodoWego zjednoczenia 
lUdoWego (nzl) W SPraWie UchWalenia UStaWy 
o oPiece SPołecznej (4 marca 1921 r.)*

J uż od 3 lat istnieje Ministerstwo Pracy i  Opieki Społecznej. W  cią-
gu dwuletniej kadencji obecnego Sejmu Ustawodawczego kilkakrot-

nie były wnoszone do laski Marszałkowskiej wnioski z żądaniem, by Rząd 
wniósł do Sejmu projekt ustawy o opiece społecznej. Niestety życzenia te 
dotychczas nie zostały spełnione, podczas gdy sprawa jest nadzwyczaj waż-
na i nagła ze względu choćby na skutki światowej wojny, której smutnym 
owocem są i przez czas dłuższy będą tysiące sierot, wdów, kalek, inwalidów; 
kiedy wskutek demoralizacji wojennej rosną szeregi zdolnych do pracy, lecz 
nie chcących uczciwie pracować (prostytucja, wstręt do pracy, włóczęgo-
stwo) i przygotowują coraz to nowe zastępy nędzarzy, nie tylko w moral-
nem, lecz i ekonomicznem znaczeniu; kiedy rozpasana spekulacja i szalony 
wzrost cen nędzę tę nawet wśród zarobkujących pogłębiają. Taki stan rze-
czy panuje dzisiaj, a przewidywać należy, że dopóki rany, wojną zadane, 
nie zostaną uleczone, nie można liczyć na skuteczność li tylko ofiarności 
publicznej, prywatnej; nie można pozwolić na dowolność związków komu-
nalnych, pozbawionych zwłaszcza w  mniejszych komórkach administra-
cyjnych wszelkich w tym względzie tradycji, lecz należy opiekę społeczną 
uczynić wspólnym obowiązkiem związków komunalnych i Państwa, okre-
ślić dokładnie jej treść i zadania, wskazać, kto jest do niej uprawniony, kto 
i w jakim rozmiarze obowiązany do jej świadczeń. A jakkolwiek projekto-

 * Źródło: Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolistej Polskiej, Druk Nr 2572.
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wana ustawa ma mieć charakter tylko przejściowy, gdyż zadaniem opieki 
społecznej w najnowszem ujęciu jest dążenie do zastąpienia poszczególnych 
jej działów ubezpieczeniami społecznemi, to jednak z wyżej przytoczonych 
względów, aby zaradzić złemu i ująć akcję opieki społecznej w formę praw-
ną, niżej podpisani wnoszą:

Wysoki Sejm raczy uchwalić
załączoną ustawę.

Warszawa, dnia 4.III.1921 r.

Wnioskodawca:
Ks. W.  Bliziński, Ks. Łosiński, L.  Mrożewski, S.  Sokołowski, J.  Walisiak, 
Kaczmarek, A. Szewczyk, Serwatowski, Piechota, W. Równicki, F. Buczny, 
Łoś, Jakubowski, J. Gradowski, Kuśmierek, Opala, Duda, Gumowski, L. Rol-
la, Kruczyński, Tylman, Imiłkowski, Krysztoforski, D.  Tutaj, St. Szperna, 
I. Brodziak, J. Zmitrowicz, A. Cieśla, Wojtan, Biliński.
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 * Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z  315 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 31 maja 1922 r. (fragmenty).

1.2. Fragment dySkUSji SejmoWej Przed UchWaleniem 
UStaWy o oPiece SPołecznej (31 maja 1922 r.)*
P. Potoczek:
Wysoki Sejmie! Ponieważ ustawa ta obciąża niesłychanie i tak już biedne 
gminy i miasta. (Głos: Rzeczywiście, bardzo biedne). Niedawno Wysoki 
Sejm uchwalił nawet tutaj prawo, aby pewna część dochodów przechodzi-
ła na własność miast, na poratowanie zadłużonych funduszów miejskich. 
Taki sam stan jest w gminach wiejskich, które są obecnie obciążone daniną 
i różnemi innemi podatkami. (Głosy: Biedne gminy, ledwie dyszą. Szcze-
gólniej daninę płacą). Ustawa ta dobiłaby i  tak już zadłużone magistraty 
i związki komunalne. (Głos: Nie macie magistratów).

Wobec tego, że ustawy takiej uchwalić na razie tak prędko nie możemy, 
(Głos: Za 10 lat) więc stawiam wniosek, aby tę sprawę odesłać jeszcze do 
Komisji dla głębszego rozpatrzenia.

Marszałek: Nikt głosu nie żąda. Głos ma jeszcze p. sprawozdawca.

P. ks. Kaczyński:
Jestem przeciwny temu, żeby tę sprawę odsyłać do Komisji. Ustawa jest już 
uchwalona od czterech miesięcy i niema absolutnie dla nikogo wymówki, 
żeby w ciągu czterech miesięcy nie miał możności zapoznania się z nią.

Ustawa ta została uchwalona na Komisji jednomyślnie.

Marszałek: Głos ma p. Minister Pracy i Opieki Społecznej, p. Darowski.

Minister Pracy i Opieki Społecznej Darowski:
Wysoki Sejmie!
Ustawodawstwo socjalne niema przyjaciela w  pośle Potoczku. (Głosy: 
Wiemy).
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Muszę stwierdzić, że z wielu podstawowych ustaw z zakresu prawodaw-
stwa socjalnego ustawa o opiece społecznej jest jedną z najpilniejszych. Przez 
te trzy lata naszej niepodległości szczególnie amerykańskie organizacje po-
mocy niosły niemal cały ciężar opieki społecznej. Myślę przede wszystkiem 
o dzieciach. Nie będę mówił o okresie wojennym, kiedy organizacje polskie 
na emigracji dziesiątki tysięcy dzieci, – jak np. w Rosji do 50.000 dzieci, 
utrzymywały i wychowywały.

W Prezydjum Rady Ministrów odbyła się dziś narada, w sprawie opieki 
nad dziećmi, którą amerykański komitet przekazuje polskim czynnikom 
i rozumie się społeczeństwo polskie – a wyrazicielem jego winny być gmi-
ny – nie może uchylić się od tej opieki (Głosy: Słusznie). Rząd temu nie 
sprosta, szczególnie obecnie w okresie t.zw. naprawy stosunków finanso-
wych budżet nie może pokryć tych nadmiernych wydatków, które są zwią-
zane z tą opieką. Repatriacja jeszcze się nie ukończyła i dziesiątki tysięcy 
dzieci otrzymamy jeszcze z  Rosji. Tej opieki, którą udzielały dotychczas 
organizacje amerykańskie samo Ministerstwo Pracy nie może dać i obecnie 
odraczanie tej ustawy pozbawiłoby nas podstaw dla zorganizowania nale-
żytej opieki społecznej, a  przy braku różnych ustaw ubezpieczeniowych, 
postawiłoby nas w sytuacji zupełnie niemożliwej. Wobec tego apeluję do 
Wysokiego Sejmu: Nie wolno, mojem zdaniem, odmówić dziecku tej pod-
stawy opieki, jaką ma dać ustawa, nie możemy nadal apelować do zagranicy 
o pomoc i pora najwyższa, aby samorządy przyjęły bezpośredni udział w tej 
opiece społecznej i dlatego proszę nie odsyłać projektu ustawy do Komisji, 
lecz merytorycznie dalej ją rozważać.

Marszałek: Do głosu nikt się nie zgłosił. Dalej wymieniam art. 23, 24, 25, 
26, napis. Złożona jest tylko jedna poprawka p. Moraczewskiej. Głosuje-
my nad wnioskiem p. Potoczka, ażeby odesłać ustawę do Komisji. Proszę 
Posłów, którzy są za wnioskiem p. Potoczka o odesłaniu ustawy do Ko-
misji, aby wstali. Jest wątpliwość, musi nastąpić głosowanie przez wejście 
przez drzwi. Proszę tych Panów Posłów, którzy są za wnioskiem p. Potoczka 
o odesłanie ustawy do Komisji, aby weszli przez drzwi z napisem: „Tak”, 
przeciwnicy przez drzwi z napisem „Nie”.

(Po głosowaniu).
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Rezultat głosowania jest następujący: Za wnioskiem p. Potoczka głosowało 
posłów 139, przeciwko 104. (Wrzawa na lewicy, bicie w pulpity, okrzyki: 
Hańba! Marszałek dzwoni).
Przerywam posiedzenie.

(Po przerwie)

Marszałek: Głos ma p. Gdyk.

P. Gdyk:
Ze względu na ważność tej ustawy, ponieważ Sejm uchwalił odesłanie jej do 
Komisji, stawiam wniosek, ażeby Komisja przedłożyła tę ustawę na pierw-
szem posiedzeniu po świętach. (Głosy: Jutro! Niech żyje chłopska ciemno-
ta! Wrzawa. Różne okrzyki).

Marszałek. (Dzwoni) Proszę Posłów, którzy są za tym wnioskiem, ażeby 
ustawę tę Komisja zgłosiła na porządek dzienny pierwszego posiedzenia 
po świętach, ażeby wstali. (Wrzawa. Różne okrzyki). Większość. Wniosek 
przyjęty.
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1.3. WyStąPienie PoSłanki zoFii PraUSSoWej 
PośWięcone głóWnym założeniom UStaWy o oPiece 
SPołecznej (27 czerWca 1923 r.)*
P. Praussowa:
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi w imieniu Komisji Opieki 
Społecznej ustawę o  opiece społecznej. Ustawa ta należy do tych ustaw, 
które mają to szczęście, że są popierane przez wszystkie stronnictwa i przez 
wszystkie kluby, uważane są zazwyczaj na nagłe, pilne i  pomimo to nie 
miały szczęścia przechodzić w Sejmie Ustawodawczym.

Los ten podzieliła i ta ustawa. Została zgłoszona w kwietniu 1921 r., za-
aprobowana przez Komisję Opieki Społecznej, nie spotykając się ze sprzeci-
wem któregokolwiek z klubów, obeszła wszystkie komisje, do jakich ją można 
było odesłać, i  jakkolwiek komisje te nie wniosły żadnych sprzeciwów co 
do niej, Sejm Ustawodawczy na posiedzeniu majowem 1922 r. przekazał ją 
napowrót do komisji na wniosek p. Potoczka, który motywował konieczność 
odesłania ustawy do komisji tem, że podówczas była zbierana jednorazowa 
danina i gminy były obciążone, więc potrzebna była zwłoka ze względu na 
ciężary, jakie ta ustawa rzekomo nakłada na gminny. Taki los spotkał tę usta-
wę. Powiadam, że ustawa była popierana przez wszystkich, była uważana za 
nagłą, konieczną i pilną, a mimo to taki ją los spotkał.

Zatrzymałam się nad tem nie dlatego, żeby szukać winnych, bo nie moją 
jest rolą jako sprawozdawczymi komisji szukać tych winnych, lecz ażeby 
ostrzedz Wysoki Sejm przed błędem popełnionym przez Sejm Ustawodaw-
czy i  zanalizować przyczyny. Przyczyna w mojem przekonaniu jest taka. 
Zdajemy sobie sprawę, że jest źle, że należy to zło wytępić, że ten stan nie-
zorganizowanej opieki społecznej, ten stan żebractwa, zaniedbania dzieci 

 * Źródło: 52 Posiedzenie Sejmu z dnia 27 czerwca 1923 (fragmenty).
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i  starców jest nie do wytrzymania, ale mówimy sobie: Jest zło, ale stare; 
i wolimy to zło stare, niż rzecz dobrą, ale nową. Ludzie przyzwyczajają się 
zwykle do zła starego, to zło jest wypróbowane, jakoś je przeszli, znieśli, 
zżyli się z niem, i pogodzili. Stąd ta bojaźń przed dobrą rzeczą, ale nową.

Otóż, Wysoki Sejmie, ta rzecz jest nowa, ale nawet nie wszędzie u nas, 
bo w b. dzielnicy pruskiej jest stara, a już całkiem stara jest w innych kra-
jach europejskich. Jest to rzecz stara wypróbowana dobra, niezmiernie ta-
nia, tańsza niż niezorganizowana opieka społeczna. Kraje ubogie, które nie 
mogą sobie pozwoli na duże wydatki, właśnie wprowadziły u siebie opiekę 
przymusową, opiekę zorganizowaną, uważając, że to najtaniej społeczeń-
stwo kosztuje, że niezorganizowana opieka jest najdroższą, bo za nią idzie 
występek, choroba i śmierć, t.j. rzeczy, które najwięcej niszczą społeczeń-
stwa. Każde społeczeństwo nowoczesne, cywilizowane, kulturalne musiało 
zorganizować swoją opiekę społeczną na podstawie właśnie tej, jaka jest 
przyjęta w niniejszej ustawie, to jest na podstawie opieki obowiązkowej, nie 
dobroczynności publicznej, nie dobrowolnych datków, tylko przymusowej 
opieki państwowej.

Przechodząc do samej ustawy, do meritum sprawy, zwrócę najpierw 
uwagę, że ustawa, którą przedkładam w imieniu komisji, jest ustawą ramo-
wą, ona niejako daje tylko ramy, w których mają się zmieścić na podstawie 
art. 23 specjalne ustawy, które określą szczegółowo organizację opieki spo-
łecznej, sposoby wykonania świadczeń, najniższą miarę potrzeb, organiza-
cję władz opieki społecznej; to wszystko ma być dopiero zorganizowane na 
podstawie ustaw specjalnych, przewidzianych w art. 23, a ustawa niniejsza, 
jako ustawa ramowa, ustala tylko zasady, na których ma się opierać w Pol-
sce opieka społeczna.

Żeby rozpatrzyć tę ustawę, musimy choć w krótkości zapoznać się ze 
stanem opieki społecznej w chwili obecnej na ziemiach polskich. Stan ten 
jest bardzo niejednolity, tak jest niejednolity, jak niejednolity i różnorodny 
był rozwój prawodawstwa społecznego i rozwój prawa administracyjnego 
i praw komunalnych w trzech b. zaborach Polski, w trzech teraźniejszych 
dzielnicach, wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawodawstwo opieki społecznej najwcześniej i najlepiej rozwinęło się 
w b. zaborze pruskim, w którym istnieje już stan, jaki przewiduje ta usta-
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wa. Mianowicie od r. 1871 na podstawie ustawy niemieckiej obowiązuje 
tam prawo przymusowej opieki społecznej, zorganizowanej przez państwo 
w stosunku do każdego obywatela czy też obcokrajowca, który tej opieki 
będzie potrzebował, niezależnie od czasu, w jakim on przebywa w danej 
miejscowości i niezależnie od nabycia trwałego prawa do opieki społecznej. 
To trwałe prawo do opieki społecznej na podstawie ustawy z r. 1871 zostało 
przyznane po rocznym pobycie, natomiast prawo do świadczeń nabywa 
każdy w momencie, kiedy się zjawia ta potrzeba, a tylko gmina, która te 
świadczenia daje, żąda zwrotu swoich kosztów od owej gminy, która win-
na ponosić koszta trwałej opieki społecznej. W ten sposób w Poznańskiem 
każdy obywatel jest zabezpieczony i w razie nieszczęścia znajdzie pomoc, 
nie dobrowolną, lecz przymusową, opartą o prawo na podstawie dawniej-
szego prawa niemieckiego.

Inny natomiast stan prawny mamy w b. dzielnicy austrjackiej, w teraź-
niejszej Małopolsce. Tam na podstawie ustawy r. 1863 nie istnieje właściwie 
prawo o opiece społecznej, istnieje tylko prawo o przynależności, którego 
integralną część stanowi prawo o opiece społecznej. Jest to ustawa ramowa, 
w którą każdy z krajów, wchodzących w skład b. monarchji austro-węgier-
skiej, mógł wstawić takie lub inne ustawodawstwo. Pewne kraje, wchodzące 
w skład monarchji, takie ustawy sobie uchwaliły i bardzo daleko rozwinęły 
przymusową, państwową opiekę społeczną. Małopolska, wskutek tego, że 
znajdowała się w  specjalnie trudnych warunkach gospodarczych i kultu-
ralnych i musiała przedewszystkiem na te rzeczy zwracać uwagę, odłoży-
ła sprawę opieki społecznej i nie rozwinęła w  ramach tej ogólnej ustawy 
z r. 1863 specjalnego prawodawstwa o opiece społecznej. Zrobiły to tylko 
niektóre miasta zresztą w sposób bardzo różnorodny.

Najgorszy stan prawny pod względem opieki społecznej istnieje na zie-
miach zaboru rosyjskiego. Prawodawstwo rosyjskie nie zna ustawy o opiece 
społecznej, poza świadczeniami opłacania szpitala za chorych i poza ten, że 
wspomina się w niektórych rozporządzeniach, że gminy powinny obmyśleć 
środki utrzymania swoich ubogich. W b. Królestwie gminy szukały takich 
sposobów i niektóre rozwiązały to zagadnienie w sposób nader pomysłowy 
i oryginalny. Nie mając możności rozwinięcia prawodawstwa specjalnego 
np. powiat warszawski w niektórych miejscowościach uchwalił tego rodzaju 
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serwitut, że na poszczególne chałupy nakładało się serwitut i obnosiło się 
chorego albo ubogiego starca na pewien czas, na tydzień lub 10 dni, zależ-
nie od uchwały gminy, na przetrzymanie, roznosząc z nim razem robactwo, 
zarazę, choroby i robiąc oczywiście wielką niewygodę tym, którym, że tak 
powiem, tego starca podrzucano. To był ten prymitywny sposób załatwia-
nia sprawy opieki społecznej z powodu braku podstaw prawnych. B. Króle-
stwo Polskie chciało ten brak ustaw wypełnić dobroczynnością publiczną, 
dobroczynność publiczna jednak wskutek biurokratyzmu władz rosyjskich 
nie mogła się należycie rozwinąć. Instytucje dobroczynności były krępo-
wane przez biurokrację, która chciała używać tych instytucji do swoich 
celów rusyfikacyjnych. Stąd też ani ofiarność, ani samorzutna inicjatywa 
społeczeństwa w b. Królestwie Polskim nie miały szans i nie rozwinęły się 
w dostatecznej mierze.

Taki stan prawny zastaje Polska podczas wojny, podczas tej okropnej 
wojny europejskiej, kiedy to kadry niezdolnych do pracy, kadry kalek, in-
walidów cywilnych i wojskowych, wdów i  sierot powiększyły się do nie-
znanych dotąd rozmiarów; kiedy nawet ci, którzy posiadali jakąś rentę, czy 
emeryturę i mogli przed wojną pokryć koszta utrzymania, stali się absolut-
nymi nędzarzami; kiedy orgja drożyźniana i  spekulacja doprowadziły do 
tego, że ludzie, mający skromne fundusze, absolutnie nie byli w stanie żyć.

Zarazem po wojnie stan ofiarności publicznej na cele opiekuńcze się 
zmniejszył, wskutek tego, że lepsza część społeczeństwa poniosła ogromne 
ofiary na cele odrodzenia politycznego i stworzenia niepodległego Państwa 
Polskiego; że wspomnę o ogromnych wysiłkach społeczeństwa, łożonych 
na rzecz legjonów, na rzecz walki z inwazją bolszewicką, na rzecz Górnego 
Śląska, na rzecz repatrjantów pochodzących z różnych krajów. To były cię-
żary tak olbrzymie, że funduszów tej lepszej części społeczeństwa na zorga-
nizowanie opieki społecznej zabrakło. Natomiast spekulanci i dorobkiewi-
cze wojenni bynajmniej nie okazywali serca i współczucia ubogim bliźnim. 
Dlatego też stan kraju powojenny jest taki, jaki nieznany jest w żadnym 
kraju kulturalnym. To co u nas się dzieje, że na każdym rogu ulicy, przy 
każdym przystanku tramwajowym spotykamy człowieka wyciągającego 
rękę po grosz, te nieszczęścia, które nawet nie są nam znane, te śmierci 
ciche skromnych i ambitnych ludzi, którzy nie chcieli wyciągać ręki, – to 
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ofiary tak duże, że tego żaden kraj kulturalny znieść nie może i dlatego nie 
wątpię, że Wysoki Sejm przyjmie ustawę przedłożoną przez Komisję Opie-
ki Społecznej, a jednogłośnie tam uchwaloną.

Ustawa ta w pierwszym swoim punkcie określa od razu cel opieki spo-
łecznej. W  tem ujęciu spotykamy się od razu nie z  definicją „ubogich”, 
t.j. definicją przestarzałą, definicją, którą posługiwała się dobroczynność, 
lecz z  definicją opieki społecznej terminem nowożytnym. Od razu w  tej 
pierwszej definicji mamy ujętą pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, jak 
również opiekę zapobiegawczą, profilaktyczną dla tych, którzy w razie bra-
ku tej opieki będą jej potrzebowali. To jest rzecz niezmiernie ważna i jest 
to ogromny krok naprzód. Jeżeli pomagamy tylko tym, którzy opieki po-
trzebują, a nie zapobiegamy tej nędzy, to zmieniają się tylko jednostki, ale 
ilość ich się nie zmienia. Jeżeli działu zapobiegawczego niema, to nędza nie 
zmniejsza się absolutnie, zmieniają się tylko jednostki, ilość zostaje ta sama. 
Jest to więc dział niezmiernie dużej wagi, bo po pewnym czasie prowadzi 
do zmniejszenia się nędzy.

Art. 2 i 3 określają zakres opieki społecznej i środki, któremi się opie-
ka społeczna posługuje. Te dwa artykuły musimy rozpatrywać łącznie 
z art. 23, ponieważ, jak powiedziałam, ustawa ta jest ramowa i są tu tylko 
działy przykładowe, a nie są przesądzone wszystkie sposoby i wykonanie 
tych sposobów, bo to jest przewidziane w art. 23, mianowicie, że będzie to 
załatwione przez specjalne ustawy.

Następne artykuły 4, 5, 6 i 7 orzekają kto będzie wykonywał opiekę spo-
łeczną, na jakich organach samorządowych i państwowych będzie ciążyć 
obowiązek wykonywania tej opieki, a następnie, jakie będzie rozgranicze-
nie obowiązków między organami samorządowemi a państwowemi. Arty-
kuły te mówią, że bezpośrednią opiekę społeczną będzie wykonywać gmi-
na. Dlaczego jest przyjęta gmina? Zupełnie słusznie ustawa przyjmuje jako 
jednostkę najniższą bezpośredniej opieki gminę, ponieważ gmina jest tem 
zbiorowiskiem ludzkiem, które ma wspólną sferę interesów, gdzie ludzie 
wzajemnie się znają i gdzie najłatwiej jest uniknąć wszelkich nadużyć, tak 
łatwych przy sprawowaniu opieki społecznej tam, gdzie ludzie mało am-
bitni, a bardzo zachłanni mogą nadużywać opieki społecznej, krzywdząc 
tych, którym ambicja i pewne poczucie godności nie pozwala upominać 
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się o przynależne im nawet prawa. Otóż w gminie łatwo uniknąć takich 
rzeczy, ponieważ tam przeważnie wszyscy się znają. 

Jeżeli chodzi o rozgraniczenie obowiązków opiekuńczych, obowiązki te 
rozgraniczone są w następujący sposób: najpierw załatwia gmina opiekę za-
kładową i pozazakładową; potem związki już powiatowe, wyższorzędne za-
łatwiają opiekę zakładową i pozazakładową i również dopomagają gminom 
do wykonania tej opieki, która przechodzi ich możność finansową. Związki 
wojewódzkie sprawują opiekę zakładową i  pozazakładową i  świadczą na 
rzecz związków powiatowych, które nie są w stanie pokryć kosztów opie-
kuńczych. Najwyższym organem opieki społecznej jest Państwo. Państwo 
ponosi ciężary opieki społecznej, wynikające z § 6 w stosunku do tych, co 
do których nakazuje to prawo publiczne, jak np. w stosunku do inwalidów, 
tych specjalnie zaopatruje Państwo. Państwo ma również na podstawie 
osobnych artykułów świadczyć na rzecz gmin, związków powiatowych lub 
wojewódzkich w razie, gdy się okaże, że te związki nie są w stanie pokryć 
kosztów opiekuńczych na swoim terenie.

Na podstawie art. 7 wolno związkom gminnym, powiatowym i woje-
wódzkim przekazywać opiekę społeczną na podstawie osobnych umów 
różnym prywatnym instytucjom społecznym. Jest to artykuł najzupełniej 
słuszny, gdyż inicjatywa prywatna w dziale opieki społecznej jest wielkim 
skarbem i wnosi bardzo dużo i pracy i specjalnych zabiegów w tym kierun-
ku. To jest rzecz, na którą bardzo łatwo społeczeństwo idzie i w której spo-
łeczeństwo okazuje wszędzie państwu nadzwyczaj wydatną pomoc. A więc 
współdziałanie z  temi organizacjami społecznemi jest wysoce pożądane 
i wysoce dodatnie dla rozwoju opieki społecznej w Polsce.

Następne artykuły mówią o nabyciu prawa do opieki społecznej i utra-
cie tego prawa. Według ustawy prawa do opieki społecznej nabywa się po 
16 r. życia – przedtem, ma się rozumieć, dzieci mają to prawo na podstawie 
prawa rodziców – i po roku zamieszkania w danej gminie. Nie znaczy to 
bynajmniej, i  odpowiednie artykuły w  tym samym dziale zastrzegają to, 
żeby ktoś potrzebujący opieki społecznej, kto nie mieszkał przez rok w da-
nej gminie, był pozbawiony tej opieki. Tak samo w ustawach innych krajów 
europejskich, a przededwszystkiem Niemiec, jak wspomniałam, prawo do 
opieki społecznej nabywa się w chwili, kiedy człowiek znajdzie się w potrze-
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bie. Natomiast prawo do trwałej opieki nabywa się po roku przebywania 
w danej gminie, t.zn. że gmina, która poczyni pewne świadczenie na rzecz 
danego osobnika, ma prawo ściągnąć sobie pokrycie tych kosztów z  tej 
gminy, która powinna sprawować nad nim trwałą opiekę. Stąd wynika, że 
nigdy na ziemiach polskich nie będzie takiego osobnika, któryby nie miał 
praw do opieki społecznej. Wszyscy mają prawo, chodzi tylko o to kto bę-
dzie płacić i ustawa tę rzecz właśnie reguluje w myśl tego, co powiedziałam, 
mianowicie ta gmina, w której dany osobnik przebywał rok czasu.

Pytanie, dlaczego ustawa przyjmuje system zamieszkania, a nie system 
urodzenia albo system przynależności. Są te trzy systemy w ustawodaw-
stwach. Dlaczego ta ustawa przyjmuje właśnie ten system, mojem zdaniem 
i zdaniem Komisji, najlepszy, mianowicie system zamieszkania?

System urodzenia przyjęty jest w  ustawodawstwach dawniejszych. 
W nowoczesnem społeczeństwie, rozwiniętem pod względem organizacji 
gospodarczych; gdzie zmiana miejsca pobytu odbywa się bardzo często, 
gdzie ludzie, którzy urodzili się w danej miejscowości, częstokroć całe ży-
cie przebywają w innych wielkich miastach, nie można kierować się prze-
starzałemi zasadami o prawach urodzenia, bo toby niezmiernie obciążało 
przedewszystkiem ubogie gminy wiejskie, które musiałyby łożyć koszty 
na tych, którzy całe życie przebywali w miastach, całe swoje wysiłki i całą 
pracę oddawali wielkim miastom, a na starość po straceniu zdolności do 
pracy wracaliby do tych gmin i stawaliby się ciężarem dla ubogiej gminy 
wiejskiej. Ten system jest wysoce przestarzały, jest wytworem gospodarki 
naturalnej i bynajmniej nieprzystosowanym do gospodarki kapitalistycznej 
i tego rozwoju przemysłu, jaki widzimy na ziemiach polskich.

System przynależności jest też wadliwy z  tego powodu, że daje gmi-
nom prawo i możność przy zdobywaniu prawa przynależności utrudniania 
tego ze względu na ubóstwo danego osobnika. Czyli inaczej mówiąc, oso-
ba, znajdująca się w ciężkich warunkach finansowych, potrzebująca opie-
ki społecznej, nie znalazłaby jej, bo miałaby trudności w zdobyciu prawa 
przynależności.

Stąd też najracjonalniejszym, najsprawiedliwszym, najbardziej nowożyt-
nym i najwięcej przystosowanym do życia teraźniejszego jest system, oparty 
o czas zamieszkania, i na podstawie tego sytemu jest przyjęta ta ustawa. Jak 
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powiedziałam rok czasu wystarczy, aby to prawo zdobyć. Gminie, do której 
dany potrzebujący zgłasza się po opiekę, przysługuje prawo odesłania po-
trzebującego do tej gminy, gdzie ma trwałe prawo opieki społecznej, ale tyl-
ko w tym wypadku – i to jest zastrzeżone w ustawie – jeżeli to nie zaszkodzi 
zdrowiu i życiu danego osobnika i jeżeli przedtem gmina, obowiązana do 
trwałej opieki społecznej wyrazi zgodę na przyjęcie: jeżeli zaś zobowiąże 
się do zwrotu kosztów, to należy ubogiego potrzebującego zatrzymać w tej 
gminie, w której zaszła potrzeba świadczenia.

W stosunku do obcokrajowców ustawa załatwia w ten sposób tę sprawę, 
że mają dookreślić specjalne umowy międzynarodowe, a dopóki takich nie 
będzie, to sprawy obcokrajowców będą regulowane na podstawie prawa 
wzajemności na podstawie tej ustawy.
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1.4. UStaWa z dnia 16 SierPnia 1923 r. o oPiece 
SPołecznej*

 * Źródło: Ustawa z  dnia 16 sierpnia 1923  r. o  opiece społecznej (Załącznik do 
nr 2572), Dz.U. Poz. 726, Nr 92.
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1.5. rozPorządzenie Prezydenta rzeczyPoSPolitej 
z dnia 6 marca 1928 r. o rozgraniczeniU 
oBoWiązkóW oPiekUńczych zWiązkóW komUnalnych*
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 1. Obowiązkiem gmin wiejskich i  miejskich jest bezpośrednie wy-
konywanie opieki społecznej, polegającej na udzielaniu poszczególnych 
świadczeń, wymienionych w art. 3 ustawy z dn. 16 sierpnia 1923 r. o opie-
ce społecznej (Dz.U.R.P. Nr 92, poz. 726), bądź w naturze bądź w postaci 
zasiłków pieniężnych.

Art. 2. Powiatowe związki komunalne oraz miasta, wydzielone z powia-
towego związku komunalnego, obowiązane są zorganizować i  prowadzić 
zakłady opieki nad matką dzieckiem, nad sierotami oraz nad starcami i nie-
zdolnemi do pracy.

Art. 3. Gminy wchodzące w  skład powiatowego związku komunalnego 
mogą prowadzić zakłady wymienione w art. 2, o  ile wymagać tego będą 
warunki życiowe ludności oraz liczba potrzebujących opieki zakładowej.

Art. 4. Na wniosek wydziału powiatowego wojewoda, z  którym w  tym 
względzie współdziała z  głosem stanowczym wydział wojewódzki, może 
zobowiązać gminę, wchodzącą w skład powiatowego związku komunalne-
go, do prowadzenia jednego lub więcej zakładów wymienionych w art. 2, 

 * Źródło: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o roz-
graniczeniu obowiązków opiekuńczych związków komunalnych. Dz.U. Poz. 232 i  233, 
Nr 26.
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o ile liczba potrzebujących opieki zakładowej w gminie wynosi co najmniej 
połowę liczby osób, korzystających z opieki zakładowej tej samej katego-
rji w zakładach powiatowego związku komunalnego; przyczem powiatowy 
związek komunalny obowiązany jest udzielić gminie na zorganizowanie 
zakładu niezbędnej pomocy materjalnej.

Postanowienie powyższe nie uwalnia powiatowego związku komunal-
nego od obowiązku prowadzenia zakładów tej samej kategorji. 

Art. 5. Wojewódzkie związki komunalne, a  do czasu ich wprowadzenia 
międzykomunalne związki powiatów i miast wydzielonych z powiatowych 
związków komunalnych, obowiązane będą zorganizować i prowadzić za-
kłady dla poszczególnych kategoryj dzieci i dorosłych, wymagających opie-
ki specjalnej.

Art. 6. Powiatowe związki komunalne i miasta wydzielone z powiatowych 
związków komunalnych mogą się łączyć w związki międzykomunalne ce-
lem prowadzenia zakładów wymienionych w art. 5 na zasadach ustalonych 
przez Ministra Pracy i  Opieki Społecznej w  porozumieniu z  Ministrem 
Spraw Wewnętrznych.

Art. 7. Obowiązek prowadzenia zakładów wymienionych w art. 2 i 5 od-
nosi się również do m.st. Warszawy.

Art. 8. Minister Pracy i  Opieki Społecznej w  porozumieniu z  Ministrem 
Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia określi szczegółowo zakłady, 
jakie w myśl art. 2 niniejszego rozporządzenia mają zorganizować i prowa-
dzić powiatowe związki komunalne i miasta z nich wydzielone, oraz zakłady, 
jakie w myśl art. 5 niniejszego rozporządzenia mają zorganizować i prowa-
dzić wojewódzkie związki komunalne, tudzież określi sposób ustalenia liczby 
miejsc w zakładach oraz wyznaczy terminy zorganizowania poszczególnych 
kategoryj zakładów, nadto określi koszta, jakie gminy obowiązane są zwracać 
związkom komunalnym wyższego rzędu z tytułu opieki zakładowej za osoby 
posiadające w tych gminach prawo do opieki społecznej.

Art. 9. Za miasta wydzielone z  powiatowych związków komunalnych 
w województwach: krakowskiem, lwowskiem, stanisławowskiem i  tarno-
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polskiem w rozumieniu rozporządzenia niniejszego należy uważać te mia-
sta, które, według ostatniego urzędowego spisu ludności, liczą więcej niż 
25.000 mieszkańców.

Art. 10. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Pra-
cy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art. 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia 
i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województw 
pomorskiego, poznańskiego i śląskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
Minister: K. Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Dr. Dobrucki
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Komunikacji: Romocki
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński
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1.6. rozPorządzenie Prezydenta rzeczyPoSPolitej 
z dnia 6 marca 1928 r. o oPiekUnach SPołecznych 
i o komiSjach oPieki SPołecznej*
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 1. Celem zapewnienia należytego wykonywania opieki społecznej 
mają być tworzone specjalne komunalne organa opieki społecznej.

Organami temi są:
1) opiekunowie społeczni oraz
2) komisje opieki społecznej.

Art. 2. W  każdej gminie powinien być ustanowiony co najmniej jeden 
opiekun społeczny.

W  zależności od liczby mieszkańców i  obszaru gminy rada gminna 
(miejska) na wniosek gminnej komisji opieki społecznej uchwali podział 
gminy pod względem terytorjalnym na okręgi opiekuńcze, określi liczbę 
opiekunów społecznych, biorąc pod uwagę konieczność umożliwienia każ-
demu z  nich bezpośredniej styczności z  osobami potrzebującemi opieki, 
oraz wyznaczy każdemu z opiekunów społecznych osobny okrąg lub część 
okręgu.

Art. 3. Opiekunów społecznych wybiera na okres trzyletni rada gminna 
(miejska) na wniosek gminnej komisji opieki społecznej z pośród osób po-
siadających prawo wybieralności do rady gminnej (miejskiej), a  przynaj-
mniej od roku stale zamieszkałych w gminie.

 * Źródło: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opie-
kunach społecznych i o komisjach opieki społecznej. Dz.U. Poz. 267, Nr 29.
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Ponowny wybór jest dopuszczalny.
Pozostający w służbie czynnej wojskowi i  funkcjonarjusze policji pań-

stwowej nie mogą być wybierani na opiekunów społecznych.
[…]

Art. 7. Obowiązkiem opiekuna społecznego jest:
1) inicjatywa i współdziałanie z organami gminnemi w zakresie wyko-

nywania opieki społecznej,
2) czuwanie, by osobom opieki i pomocy potrzebującym była udzielo-

na opieka w granicach obowiązujących przepisów,
3) badanie z własnej inicjatywy względnie na żądanie zarządu gminy 

osobistych i majątkowych stosunków osób korzystających lub mają-
cych korzystać z opieki społecznej dla ustalenia ich prawa do opieki 
oraz rodzaju i rozmiarów niezbędnej pomocy,

4) udzielanie w wypadkach nagłych pomocy doraźnej ze środków na 
ten cel przez gminę przeznaczonych i w sposób przez nią ustalony,

5) komunikowanie zarządowi gminy swoich spostrzeżeń i wniosków 
oraz składanie gminnej komisji opieki społecznej przynajmniej raz 
do roku sprawozdań z działalności,

6) wykonywanie czynności, przekazanych osobnemi przepisami.
Sposób wykonywania obowiązków opiekunów społecznych określą 

szczegółowe instrukcje, wydane – w ramach rozporządzenia wykonawcze-
go – przez radę gminną (miejską).

Art. 8. Stanowisko opiekuna społecznego jest honorowe i bezpłatne.
Opiekunom społecznym przyznaje się prawo noszenia oznak według 

wzoru, jaki ustali Minister Pracy i  Opieki Społecznej w  porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Opiekunowie społeczni otrzymują z  funduszów gminnych zwrot ko-
niecznych wydatków, poniesionych w  związku z  wykonywaniem swych 
czynności.
[…]

Art. 10. W każdej gminie miejskiej oraz w każdej gminie wiejskiej liczącej 
ponad 5000 mieszkańców ma być utworzona gminna komisja opieki spo-
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łecznej. Wydział powiatowy może nałożyć na gminę wiejską liczącą mniej 
niż 5000 mieszkańców obowiązek utworzenia gminnej komisji opieki spo-
łecznej.

W skład gminnej komisji opieki społecznej wchodzą:
1) przewodniczący zarządu gminy względnie inny wyznaczony przez 

niego członek tego zarządu, jako przewodniczący komisji,
2) członkowie rady gminnej (miejskiej), wybierani przez radę na po-

czątku jej kadencji w liczbie przez nią określonej,
3) opiekunowie społeczni, a  jeżeli ilość ich przekracza liczbę osób 

wskazanych w  punkcie 2), przedstawiciele okręgów opiekuńczych 
(art. 2) najwyżej w tejże liczbie, przyczem sposób ich wyboru określi 
rada gminna (miejska).

W  miastach wydzielonych z  powiatowego związku komunalnego 
w  skład gminnej komisji opieki społecznej – zależnie od uchwały rady 
miejskiej – wchodzić mogą ponadto przedstawiciele istniejących na ob-
szarze gminy stowarzyszeń i  instytucyj społeczno-opiekuńczych, których 
listę ustali rada miejska z tem jednak zastrzeżeniem, by łączna liczba tych 
przedstawicieli oraz opiekunów społecznych, wchodzących w skład komisji, 
nie przekraczała liczby członków wskazanych w punkcie 2), oraz by liczba 
opiekunów społecznych była większa od liczby przedstawicieli stowarzy-
szeń i instytucyj społeczno-opiekuńczych.

Art. 11. Zadaniem gminnej komisji opieki społecznej jest wydawanie opi-
nji i inicjatywa w zakresie:

1) organizacji i  sposobu wykonywania opieki społecznej na terenie 
gminy,

2) koordynowania wykonywanej przez gminę opieki społecznej z dzia-
łalnością opiekuńczą stowarzyszeń i instytucyj, istniejących na tere-
nie gminy,

3) sprawozdań i spostrzeżeń opiekunów społecznych,
4) podziału gminy na okręgi opiekuńcze, liczby opiekunów społecz-

nych i wyboru kandydatów na opiekunów społecznych,
5) preliminarza wydatków gminy na cele opieki społecznej.

[…]
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Art. 13. W każdym powiatowym związku komunalnym ma być utworzo-
na powiatowa komisja opieki społecznej.

W skład powiatowej komisji opieki społecznej wchodzą:
1) przewodniczący wydziału powiatowego lub inny wyznaczony przez 

niego członek tego wydziału, jako przewodniczący komisji,
2) członkowie sejmiku powiatowego (rady powiatowej), wybrani przez 

sejmik (radę) na początku jego kadencji w liczbie przezeń określonej,
3) opiekunowie społeczni z gmin, wchodzących w skład powiatowego 

związku komunalnego, wybrani przez sejmik powiatowy (radę po-
wiatową) na początku jego kadencji,

4) przedstawiciele istniejących na obszarze powiatu stowarzyszeń i in-
stytucyj społeczno-opiekuńczych, których listę ustali sejmik powia-
towy (rada powiatowa).

Liczba osób wymienionych w punktach 3) i 4) łącznie nie może prze-
kraczać liczby członków wskazanych w punkcie 2), przyczem liczba osób 
wymienionych w p. 3) będzie większa, niż wymienionych w p. 4).

Art. 14. Zadaniem powiatowej komisji opieki społecznej jest wydawanie 
opinji i inicjatywa w zakresie:

1) organizacji i  sposobu wykonywania przez powiatowy związek ko-
munalny opieki społecznej,

2) koordynowania działalności opiekuńczej gmin wiejskich i miast nie-
wydzielonych z powiatowego związku komunalnego oraz stowarzy-
szeń i instytucyj z zadaniami społeczno-opiekuńczemi powiatowego 
związku komunalnego,

3) preliminarza wydatków powiatowego związku komunalnego na cele 
opieki społecznej.

[…]

Art. 16. Do czasu wprowadzenia na całym obszarze Rzeczypospolitej sa-
morządu wojewódzkiego istnieć będą przy wojewódzkich władzach admi-
nistracji ogólnej wojewódzkie komisje opieki społecznej, w których skład 
wchodzą:

1) wojewoda, lub wyznaczony przez niego zastępca, jako przewodni-
czący komisji,
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2) członkowie rady wojewódzkiej, wybrani przez radę w liczbie przez 
nią określonej na przeciąg lat trzech,

3) opiekunowie społeczni, będący członkami komisy opieki społecznej 
w obrębie województwa, powiatowych względnie miejskich miast 
wydzielonych z powiatowych związków komunalnych (art. 10 p. 3) 
i art. 13 p. 3), wybrani przez radę wojewódzką na przeciąg lat trzech,

4) przedstawiciele istniejących na obszarze województwa stowarzyszeń 
i instytucyj społeczno-opiekuńczych, których listę ustali rada woje-
wódzka.

Liczba osób wymienionych w punktach 3) i 4) łącznie nie może prze-
kraczać liczby członków wskazanych w punkcie 2), przyczem liczba osób 
wymienionych w p. 3) będzie większa niż wymienionych w p. 4).

Do czasu ukonstytuowania się rad wojewódzkich na obszarze woje-
wództw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i  tarnopolskiego 
funkcje przewidzianych punkcie 2) ustępu pierwszego członków komi-
syj sprawować będą osoby, wybrane przez wydział wojewódzki, któremu 
do tego czasu przysługują uprawnienia rady wojewódzkiej wymienione 
w punktach 3) i 4) ustępu pierwszego.

Art. 17. Zadaniem wojewódzkiej komisji opieki społecznej jest wydawanie 
opinji i inicjatywa w zakresie:

1) organizacji i sposobu wykonywania opieki społecznej na terenie wo-
jewództwa, w szczególności zaś tych jej działów, które zastrzeżone są 
dla samorządu wojewódzkiego,

2) koordynowania działalności społeczno-opiekuńczej powiatowych 
związków komunalnych i  miast wydzielonych z  powiatowych 
związków komunalnych oraz stowarzyszeń i związków.

[…]

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
Minister: K. Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Dr. Dobrucki
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Komunikacji: Romocki
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński
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1.7. rozPorządzenie miniStra Pracy i oPieki 
SPołecznej z dnia 11 kWietnia 1929 r. W SPraWie 
UStanoWienia oPiekUnóW SPołecznych i SPoSoBU 
WykonyWania Przez nich oBoWiązkóW*
Na podstawie art. 7 ustęp drugi, art. 8 ustęp drugi oraz art. 23 rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach 
społecznych i o komisjach opieki społecznej (Dz.U.R.P. Nr 29, poz. 267) 
zarządza się co następuje:

I. Wybór opiekuna społecznego

§ 1. Przed upływem dni trzydziestu od chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zarząd gminy ustali z pośród osób odpowiadających wyma-
ganiom art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 
1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 29, poz. 267) kandydatów na opiekunów społecz-
nych, o czem przewodniczący zarządu gminy winien niezwłocznie ich za-
wiadomić.

Na każde stanowisko opiekuna społecznego zarząd gminy wyznaczy 
w miarę możności kilku kandydatów.

§ 2. Przy wyznaczaniu kandydatów na opiekunów społecznych zarząd gmi-
ny winien uwzględniać przedewszystkiem te osoby, które mają za sobą pra-
cę społeczną i wyraziły gotowość objęcia stanowiska opiekuna społecznego.
[…]

 * Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i  Opieki Społecznej z  dnia 11 kwietnia 
1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustanowie-
nia opiekunów społecznych i sposobu wykonywania przez nich obowiązków. Dz.U. Poz. 
291, Nr 30. 
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§ 14. Po złożeniu przyrzeczenia (§ 13) opiekun społeczny otrzymuje legity-
mację, która winna zawierać imię i nazwisko opiekuna społecznego, określe-
nie terenu działalności (okręgu, obwodu), termin ważności, tudzież fotografię 
opiekuna społecznego. W gminach wiejskich legitymacja zawierać ma foto-
grafię tylko w razie potrzeby, stwierdzonej uchwałą rady gminnej. Legityma-
cja winna być opatrzona pieczęcią zarządu gminy i podpisem przewodniczą-
cego lub zastępującego go członka zarządu gminy (załącznik Nr 1).

III. Sposób wykonywania obowiązków opiekunów społecznych

§ 15. Każdy opiekun społeczny winien wyznaczyć stałe dni i godziny przy-
jęć w sprawach związanych z jego obowiązkami i podać je do wiadomości 
zarządu gminy.

Rada gminna (miejska) może oznaczyć minimalną tygodniową liczbę 
godzin, jaką opiekun społeczny przeznaczyć ma na przyjęcia interesantów.

§ 16. Zarząd gminy winien dostarczyć opiekunowi społecznemu tabliczkę 
celem umieszczenia przy wejściu do domu, w którym urzęduje. Na tablicz-
ce winny być wypisane wyrazy: „Opiekun społeczny” ze wskazaniem okrę-
gu lub obwodu, na który rozciąga się działalność opiekuna, oraz winien być 
oznaczony lokal tudzież dni i godziny przyjęć.

§ 17. Jeżeli opiekun społeczny nie posiada odpowiedniego pomieszczenia, 
to na jego żądanie zarząd gminy winien mu dostarczyć lokalu dla przyjmo-
wania interesantów i załatwiania innych czynności urzędowych.

§ 18. Opiekun społeczny obowiązany jest zapoznać się z warunkami życia 
ludności na powierzonym mu obszarze i zwracać szczególną uwagę na wy-
padki wymagające roztoczenia opieki społecznej.

§ 19. Opiekun społeczny winien wystąpić do właściwego organu z wnio-
skiem w sprawie roztoczenia opieki nad osobą rzeczywiście opieki potrze-
bującą, nie czekając na jej prośbę.

§ 20. Przed wystąpieniem z wnioskiem w sprawie roztoczenia opieki opie-
kun społeczny winien zbadać stosunki osobiste i majątkowe osoby, mającej 
z opieki korzystać, osobiście w jej mieszkaniu, a także – w razie potrzeby 
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– zasięgnąć informacyj u jej krewnych, powinowatych, sąsiadów, w miejscu 
pracy jej lub krewnych oraz we właściwych urzędach lub instytucjach.

W zakresie stosunków osobistych opiekun społeczny winien wziąć pod 
uwagę stan cywilny osoby, mającej korzystać z opieki, jej wiek, pochodze-
nie, wychowanie i otoczenie, rodzaj zatrudnienia, tudzież wszelkie okolicz-
ności, które wpływają na rodzaj i zakres niezbędnej opieki w myśl obowią-
zujących przepisów.

Zbadanie stosunków materjalnych winno mieć na celu stwierdzenie, czy 
osoba, której badania dotyczą, posiada środki utrzymania z pracy własnej 
lub innych dochodów, a w  szczególności czy pobiera zasiłek, rentę i  t.p., 
czy korzysta w  jakikolwiek sposób ze świadczeń publicznych, względnie 
z pomocy instytucyj lub osób prywatnych, oraz czy istnieją osoby prawnie 
obowiązane do jej utrzymania i mogące obowiązek ten pełnić.
[…]

§ 25. Zasady organizacji opieki społecznej w gminie mogą przewidywać, 
iż wypłata świadczeń z tytułu opieki społecznej w gotówce lub w naturze 
dokonywana ma być za pośrednictwem opiekuna społecznego.

§ 26. Instrukcja uchwalona przez radę gminną (miejską) określi mak-
symalną wysokość świadczeń, jakich w  wypadkach niezbędnej pomocy 
doraźnej udzielać może samodzielnie opiekun społeczny, sposób wypłaty 
tych świadczeń oraz sposób korzystania i wyrachowania się przez opiekuna 
społecznego z  funduszów na ten cel przeznaczonych. Ponadto instrukcja 
określi warunki, przy których istnieniu opiekunowi społecznemu będzie 
przysługiwało prawo prowizorycznego umieszczenia osób, potrzebujących 
niezwłocznie opieki zakładowej w zakładach opiekuńczych lub u osób pry-
watnych, – w obydwu wypadkach na rachunek gminy.

§ 27. Opiekun społeczny winien co pewien czas badać warunki osobiste 
i materjalne osób korzystających z opieki społecznej. 

O ile opiekun społeczny przekona się, że 1) warunki osoby korzystającej 
z opieki społecznej zmieniły się, 2) że zastosowany rodzaj opieki jest nie-
celowy, 3) że udzielane świadczenia są niewystarczające albo nadmierne, 
bądź 4) że udzielane świadczenia są wykorzystywane w sposób niewłaściwy 
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lub oszukańczy, – winien w każdym z wymienionych wypadków wystąpić 
z wnioskiem o zmianę rodzaju lub rozmiaru opieki bądź nawet o zaprzesta-
nie udzielania opieki.
[…]

IV. Oznaki

§ 31. Opiekunowie społeczni mają prawo noszenia oznaki okrągłej o śred-
nicy 24 mm, wytłaczanej w bronzie, srebrzonej, oksydowanej; w otoku na-
pis: „opiekun społeczny”, wewnątrz otoku orzeł, karmiący czworo piskląt; 
wolna przestrzeń wewnątrz otoku wycięta (załącznik Nr 2).
[…]

V. Zwrot kosztów

§ 36. Rada gminna (miejska) zapewni opiekunowi społecznemu bezpłatne 
korzystanie z  gminnych środków lokomocji, o  ile to jest niezbędne przy 
wykonywaniu jego czynności.

§ 37. Opiekunowie społeczni mogą otrzymywać zaliczki na konieczne ze 
swojemi czynnościami związane wydatki w granicach i w sposób przez radę 
gminną (miejską) ustalony.
[…]

VI. Okręgi opiekuńcze

§ 39. W gminach, w których ze względu na obszar i liczbę mieszkańców 
konieczne jest ustanowienie więcej niż jednego opiekuna społecznego, za-
rząd gminy w ciągu czternastu dni od wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia złoży radzie gminnej (miejskiej) wniosek co do podziału całego 
obszaru gminy na okręgi opiekuńcze.

Okręgi opiekuńcze mogą dzielić się na obwody, z których każdy mieć bę-
dzie jednego opiekuna społecznego. W tym wypadku zarząd gminy w ter-
minie wymienionym w ustępie pierwszym złoży radzie gminnej (miejskiej) 
wniosek dotyczący zasad organizacji okręgów opiekuńczych oraz sposobu 
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wyboru przedstawicieli okręgów opiekuńczych do gminnej komisji opie-
ki społecznej (punkt 3 ustępu drugiego art. 10 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r.).

Wzór legitymacji opiekuna społecznego
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2. źródła teoretyczne opieki Społecznej

2.1.
helena radlińska

iStota i zakreS SłUżBy SPołecznej*
Gdy chcemy ująć i s to t ę  służby społecznej – narzuca się Staszicowskie 
określenie pracy kulturalnej: dokonywanie przez człowieka we wspólnic-
twie z Bogiem doskonaleń ziemi i natury.

Zastąpmy „ziemię” stosunkami społecznemi, lub lepiej, dodajmy do zie-
mi i natury „stosunki pomiędzy ludźmi”. Sam Staszic do takiego rozsze-
rzenia upoważnia, gdy mówi o celu społeczeństw, którym jest „ludzi szczę-
śliwość”. W tradycji polskiej znajdziemy w ten sposób najpełniejsze ujęcie 
służby społecznej, zgodne ze współczesnemi nam określeniami marzycieli, 
teoretyków i ustawodawców.

W  imię ideału, siłami człowieka służba społeczna przetwarza dzień 
dzisiejszy. Buduje instytucje jutra. Sięgając do bogatych tradycyj polskich, 
można się wyrazić – tworzy „nowe osady” narodów. Ukazuje wzory, zapo-
biega klęskom, organizuje siły czynne, ratuje wykolejonych, otacza opieką 
niezdolnych do samodzielnego życia.

Idea służby społecznej pogłębia się wraz z kształtowaniem się nowocze-
snych pojęć o życiu gromad i jednostek ludzkich.

Badania naukowe, w  wielu dziedzinach prowadzone, wyjaśniły fakt, 
przez polską myśl społeczną sformułowany przed półtora wiekiem w jędr-

 * Źródło: Referat wygłoszony na Zjeździe Polskich Pracowników Społecznych 
15.04.28. „Opieka nad Dzieckiem”, rok VI, maj–czerwiec, nr 3, s. 201–206.
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nem zdaniu Staszica: „społeczność jest jedną moralną istnością, której 
członkami są obywatele”. 

Związek pomiędzy losem i sprawami jednostki i losem i sprawami ogółu 
jest rozumiany coraz lepiej i coraz powszechniej.

Liczne przykłady i doświadczenia wykazują, że niema innego sposobu 
odgrodzenia się od chorób, jak – polepszanie stanu zdrowia powszechnego 
i tępienie źródeł zarazy. Niema innego sposobu zabezpieczenia dziecka naj-
troskliwszej rodziny przed zetknięciem się z demoralizującemi wpływami 
ghetta nędzy i występku – jak budowanie dla wszystkich lepszych warun-
ków bytu, niweczenie ognisk nędzy. Niepodobna zapewnić rozwój i trwa-
łość dorobku narodowego inaczej jak przez wciągnięcie mas w dziedzictwo 
i w współtworzenie kultury.

Najistotniejszą służbą dla dobra ludzkości jest tak pojęta służba społecz-
na, która wprowadza w życie dawne marzenia o „szczęściu wszystkich”.

Powrót myślą do tradycyj polskiej pracy z okresu twórczości państwo-
wej ma dla nas szczególne znaczenie. „Szczęściu wszystkiego”, wcielaniu się 
w naród, poczuciu jedności nadawaliśmy w okresie niewoli treść swoistą. 
Rozumieliśmy jedność jako współżycie przede wszystkiem duchowe, jako 
utrzymywanie (wbrew prześladowaniom) łączności narodowej, jako – obo-
wiązek jednostki miłowania i brania na się cierpień za miljony.

Cała nasza literatura ostatniego stulecia łączyła „społecznikowanie” 
z męczeństwem. Nawet w „Róży” Żeromskiego na przeżyciach gromadnego 
ruchu opartej – przyszłość zależy od wysiłku, od geniuszu, od poświęcenia 
jednostki. Niebiański „blask męczeństwa”, o którym śpiewaliśmy tragicz-
nym chorałem Ujejskiego, dodawał sił w walce, lecz przesłaniał wiele spraw 
koniecznych, często niemożliwych do urzeczywistnienia w niewoli. Jakżeż 
twórczą reakcją przeciw niemu była modlitwa Wyspiańskiego o „królestwo 
nie Krzyża, lecz – zbawienia”, kształtująca nową ideologię działaczy, którzy 
upatrywali przyszłość nie w ofierze jednostkowej, lecz w wydobywaniu sił 
z mnóstwa, w budzeniu śpiących.

Wydobywanie sił z jednostki i wydobywanie sił z gromad ludzkich – oto 
istota dzisiejszej pracy społecznej. Usiłuje ona przetwarzać życie zbiorowe 
i – w związku z niem życie jednostek – przez trud i twórczość, przez siły 
wszystkich. Odkrywa, budzi i organizuje utajone moce, wskazuje im spo-
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soby działania. Nie jeden ofiarnik, lecz tysiące przodowników muszą dzia-
łać na wszystkich polach życia. Zgodnie z celem, któremu służą, nie mogą 
kroczyć przed gromadą. Przodownik współczesny idzie w gromadzie, jak 
towarzysz i współpracownik, nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, 
zstępującego z wysoka do maluczkich. Wartość jego pracy mierzy się nie 
tem, co uczyni sam, lecz tem, co potrafi wydobyć z gromady, wśród której 
i z którą pracuje.

Odnosi się to do wszystkich dziedzin służby społecznej, stanowi naj-
istotniejszą jej cechę – równocześnie odróżnia najgłębiej służbę społeczną 
od dobroczynności epok ubiegłych.

Dobroczynność lubowała się w sobie. Księżniczki średniowiecza i klasz-
tory średniowieczne szukały zasługi w otoczeniu się rzeszą „swoich” ubo-
gich, przez długie lata tych samych. Dobroczynność wieków późniejszych 
stwarzała specyficzne normy życia dla „ubóstwa”.

Współczesna działalność społeczna pojmuje walkę z pauperyzmem jako 
usuwanie zła. Podobnych przytem używa metod, jak rolnik, który zamiast 
ciągle wyrywać chwasty, odrastające z uporem na ziemi, podatnej do ich 
przyjmowania, ocienia ziemię pożyteczną rośliną, w życiu roślin i w życiu 
gleby, wciąż poruszanej i  zasilanej, znajduje sprzymierzeńców. Wartość, 
tkwiąca w każdej najnędzniejszej nawet istocie ludzkiej, jest dla służby spo-
łecznej punktem wyjścia ku odrodzeniu.

Zakres pracy rozszerza się coraz bardziej. Obejmuje przedewszystkiem 
dopomaganie wszelkiemu ro z wojow i.

Służba społeczna otacza opieką dziecko. W  tej dziedzinie najgłośniej 
i  już najpowszechniej brzmią hasła zasadnicze: wszystkie dzieci mają jed-
nakowe prawo do wszystkich dóbr świata, gdyż wszystkie noszą w  sobie 
zadatki nowego życia ludzkości.

Pomoc dziecku zaczyna się od pomocy matce. Poradnictwo eugeniczne 
i wiążące się z niem dźwiganie wzwyż wychowania fizycznego i moralnego 
wchodzi w ten zakres wraz z opieką nad kobietą ciężarną, zwłaszcza nad 
matką opuszczoną, wraz z dbałością o warunki, w których dokonywuje się 
poród i wychowanie niemowlęcia.

Ta pomoc wyrywa jednostki z miejsc grożących śmiercią i skarleniem. 
Dla ogółu stara się stwarzać lepsze warunki życia normalnego, u własnych 
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ognisk. Instytucje opieki „otwartej” chce rozszerzać bardziej, niż „zamknię-
te”, koszarowe. Nie może więc atakować zła społecznego z jednej tylko stro-
ny, musi koordynować działalność Stacyj Opieki i  Poradni z  budownic-
twem mieszkań, z nauczaniem gospodarstwa, z przetwarzaniem warunków 
pracy zarobkowej.

Całokształty zagadnień, które obejmuje myśl społeczna, uwydatniają się 
dobitnie w zakresie opieki nad młodzieżą. Nie może ona ograniczać swych 
zainteresowań do młodzieży szkolnej, która w  wieku 14–18 lat stanowi 
w Polsce zaledwie kilkanaście procent ogółu młodocianych obywateli. Po-
moc w kształceniu się, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc 
kulturalna i organizowanie rozrywek, wraz z opieką nad wzrostem fizycz-
nym, wchodzą w  zakres służby społecznej młodzieży. Używa ona metod 
różnorodnych. Powołuje siły młodzieńcze, inicjując i wspomagając zrzesze-
nia młodzieży. Stwarza warunki, szczególnie pomyślne dla upośledzonych, 
wyrównywując krzywdę niezasłużoną ich smutnego życia. Odgradza od 
złych wpływów i  równocześnie pobudza instynkty pionierskie do walki 
o dobro.

Służba społeczna obejmuje zakresem swych działań wszystkie dziedziny 
życia zbiorowego. Wkracza do warsztatów pracy i usiłuje do nich wprowa-
dzić inżyniera społecznego, któryby dbał o „materjał ludzki”, nie tylko jako 
o  ręce do obróbki surowca, lecz jako o  twórców i  spożywców, mających 
prawo do radowania się wynikami produkcji. Do zagadnień naukowej or-
ganizacji wprowadza czynnik – człowieka. W  fabrykach stwarza ludzkie 
warunki bytu: bezpieczeństwo i komfort. Chce uczynić pracownika z bez-
wolnego kółka nieznanej maszyny – świadomym uczestnikiem produkcji. 
Inicjuje ustawodawstwo ochronne i wyprzeda je, tworząc wzorcowe i przo-
downicze urządzenia. Dopomaga w organizowaniu zbiorowej siły związ-
ków i – wykazuje konieczność szerszych, społecznych perspektyw przy or-
ganizowaniu przemysłu. Stwarza instytucje rozrywkowe, w dni wczasów 
skierowuje promienie słońc kultury.

Idzie na wieś. Szuka sposobów podniesienia poziomu ciężkiego życia 
rolnika. Ukazuje mu szersze horyzonty, staje do pomocy w dźwiganiu go-
spodarki, inicjuje nowe formy współżycia i wprowadza w nie praktycznie. 
Przynosi wciąż podniety z  szerszego świata, lecz równocześnie stwierdza 
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mocne, żywiołowe poczuci własnej wartości, piękna i dorobku kultury lu-
dowej.

Na wszystkich polach zakres pracy społecznej obejmuje równocześnie 
budzenie potrzeb, uświadamianie ideałów, organizowanie sił, uczenie tech-
niki. Dopóki nie zjawi się poczucie potrzeby, dopóki nie rozpali się pragnie-
nie zmiany – niepodobna pobudzić woli do czynu. Bez pomocy technicznej 
tylko najsilniejsza wola potrafi pokonywać przeszkody. Dlatego w  wielu 
przypadkach pomoc techniczna odgrywa rolę decydującą. Niemożliwy 
byłby np. bez niej rozwój spółdzielczości.

Wszędzie, niemal, obejmując wraz z organizacyjnemi zagadnienia wy-
chowawcze, służba społeczna prowadzi do budzenia duchowego, do na-
uczania i ułatwiania własnej twórczości.

Zakłada bibljoteki, organizuje kursy i szkoły, świetlice i poradnie.
W niektórych dziedzinach służby społecznej w zakres jej wchodzi stwa-

rzanie warunków, ułatwiających kroczenie wytkniętą drogą, podpór, ratu-
jących przed upadkiem. W walce z przestępczością i z alkoholizmem jest to 
konieczne: inaczej, rozbudzenie potrzeby innego życia może zawieść.

Wykolejeńcy ze szczególną troską wprowadzani być muszą w tory nor-
malnego życia. Tu – podobnie zresztą, jak w innych dziedzinach, zakres, 
który objęła już służba społeczna, styka się z reformą ustawodawstwa i ad-
ministracji, lecznictwa i organizacji pomocy doraźnej.

Pomoc chorym nie ogranicza się do leczenia. Dąży do zapobiegania 
recydywom, dostosowuje warunki życia i  pracy do sił rekonwalescenta. 
Zmniejsza ilość dni szpitalnych i przyjęć w przychodniach przez działal-
ność profilaktyczną. Zabezpiecza rodziny przed ruiną przez ubezpieczenia 
i  zakłady dla nieuleczalnych. Stara się równocześnie nawet z  umysłowo 
upośledzonych uczynić pożytecznych członków społeczności, zapewniając 
im nietylko spokój, lecz zadowolenie z siebie.

Nie poprzestaje na daniu łyżki żebraczej strawy i dusznego kąta starcom. 
Współdziała z wprowadzeniem ubezpieczeń czy emerytur społecznych, za-
pewnić chce pogodę latom spoczynku.

Jakie są g r a n ic e  służby społecznej? Trudno je określić, trudno prze-
widzieć jej rozwój w latach najbliższych. Granice moralne leżą tam, gdzie 
się poczyna przemoc duchowa. Służba społeczna (używająca niekiedy, dla 
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dobra ogólnego, środków przymusu prawnego), nie może przy budzeniu sił, 
przy wspomaganiu wdzierać się w tajniki życia indywidualnego. Nie wolno 
jej nadużywać haseł dla celów panowania. Podkreślił to po mistrzowsku 
Wells, w „Nowej Utopji”, przez pracowników społecznych budowanej, za-
kazując im – posiadania większości w parlamencie świata. Służba rozwojo-
wi życia nie może łamać i gasić. Ma dopomagać do prostowania i rozświe-
tlania od wewnątrz. Sama jej istota zakreśla tu granice działania.

Najtrudniejsze do określenia, chociaż najczęściej zakreślane, są granice 
materjalne. One jednak zależą od poczucia potrzeb, mogą się rozszerzać 
i  zwężać, zależnie od psychiki działaczy. Wbrew ogólnemu mniemaniu, 
jesteśmy na pewno dość bogaci na podjęcie wielu prac, z motywów mater-
jalnych dotychczas odsuwanych. Posiadamy środki, tylko są one unieru-
chomione lub inaczej zużytkowane. Przewartościowanie pojęć o niezbęd-
ności wydatków wydobyć może wiele możliwości działania, które z kolei 
doprowadzi do podniesienia dobrobytu i  do zmniejszenia nieprodukcyj-
nych wydatków.

Trudności poruszania się w granicach dzisiejszych muszą być i są prze-
zwyciężane metodami, wypływającemi z  istoty służby społecznej. I znów 
mocne słowo przodownika demokracji polskiej rozświetla drogę. Kołłątaj, 
w jednej z najcięższych chwil swego trudu, napisał dumne zdanie: Trudno-
ści istnieją po to, by siły ludzkie ćwiczyły się w ich przezwyciężaniu.
[…]
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2.2. 
helena radlińska

Badania SPołeczne i Praktyka Pracy SPołecznej*
Z obrad Międzynarodowego Komitetu Szkół Pracy Społecznej.

W związku z II Międzynarodową Konferencją Służby Społecznej odbył 
się we Frankfurcie nad Menem Zjazd Szkół Pracy Społecznej (15–16. VII. 
1932). Zwołany przez t. zw. Komitet Porozumiewawczy, zgromadził on 
przedstawicieli 26 szkół zrzeszonych w Komisji i delegację „wspólnej rady 
uniwersyteckich studjów społecznych”, reprezentującą 13 szkół angielskich, 
oraz 7 gości ze szkół nie zrzeszonych – z 11 krajów Europy i Ameryki.

Przed omówieniem przebiegu i postanowień tego Zjazdu warto przyj-
rzeć się dziedzinom pracy, dla których szkoły mają przygotowywać fachow-
ców. Przegląd placówek dała na Zjeździe kierowniczka Ecole Centrale de 
Service Social z Brukseli, p. M. Mulle w referacie opartym na obfitym ma-
terjale światowym.

Granice zasięgu „służby społecznej” są trudne do ustalenia, zlewają się 
bowiem z granicami niektórych innych prac, zwłaszcza nauczania i pielę-
gniarstwa.

Nauczanie w formie szkolnej w istocie nie należy do zakresu służby spo-
łecznej, chociaż organizacja szkolnictwa wszystkich stopni zyskałaby na 
przepojeniu duchem tej służby. Tam jednak, gdzie nauczanie nie jest dość 
dobrze zorganizowane, służba społeczna wkracza, by inicjatywą ochotniczą 
stwarzać instytucje, których brak jest dotkliwy dla ludności. Tak się dzie-

 * Źródło: „Oświata i wychowanie”, rok IV, grudzień 1932, zeszyt 10, s. 997–999.



2.2. Helena Radlińska. Badania społeczne i praktyka pracy społecznej

61Praca Socjalna nr 4(34) 2019, S. 60–64

je z wychowaniem przedszkolnem, z nauczaniem gospodarstwa, z różnemi 
dziedzinami oświaty pozaszkolnej.

Służba społeczna współdziała ze szkołą, niosąc pomoc kulturalną (ma-
terjalną i  duchową) dzieciom i  młodzieży. Stwarzanie tej pomocy przez 
samą szkołę zazwyczaj nie jest wskazane.

Na polu higjeny pracownicy społeczni spotykają się z pielęgniarkami, 
które w wielu razach spełniają rolę podobną, tak samo nazywaną jako za-
wód (pielęgniarstwo społeczne). Pomiędzy typem pomocnicy lekarza, obo-
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wiązanej do bezwzględnego posłuszeństwa jego rozkazom i  – działacza 
o pełni inicjatywy i samodzielności, jakim powinien być pracownik spo-
łeczny, istnieje jednak granica, utworzona przez odmienny rodzaj decyzji 
i  odpowiedzialności. Na pograniczu, w  służbie społecznej przyszpitalnej, 
bywają czynne oba typy.

Pola własne służby społecznej to: przedewszystkiem 1) opieka nad dziec-
kiem na różnych szczeblach rozwoju, w której opiekunka społeczna zastę-
puje rodzinę dziecku opuszczonemu lub dopomaga rodzinie w  stwarzaniu 
racjonalnych warunków wzrostu. (Organizacja i prowadzenie żłobków, stacyj 
opieki, kolonij, sierocińców, poradni, opiekuństwo prawne sierot umieszczo-
nych w rodzinach, wczasy dziecięce, opieka sądowa, świetlice, kluby).

Równolegle prowadzona jest wśród dorosłych 2) akcja pomocy społecz-
nej, różnorodna co do formy i treści. Tu wchodzi organizacja opieki spo-
łecznej publicznej i prywatnej, wyspecjalizowane co do metod dziedziny: 
pomocy rodzinom i  pomocy indywidualnej, pomocy higjenicznej, psy-
chjatrycznej, opieka sądowa i patronat nad zwalnianymi z więzień, pomoc 
więzienna, opieka dworcowa i pomoc emigrantom, organizacja mieszkań 
i inspekcja mieszkaniowa, kierowanie internatami i instytucjami dobra pu-
blicznego, organizacja spożytkowania wczasów.

Odrębną grupę stanowi 3) organizacja i ochrona pracy i pracowników 
oraz ubezpieczenia. Należą tu prace w zakresie poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, t.zw. komfortu fabrycznego, organizacja jadłodajni 
i hoteli robotniczych, inspekcja pracy, sekretarjat związków zawodowych, 
różne dziedziny działalności ubezpieczeniowej i spółdzielczej, kasy pomocy, 
instytucje funduszu bezrobocia.

Wedle norm belgijskich (odrębnych od niemieckich), p. Mulle wymie-
nia w dalszym ciągu 4) bibljotekarstwo i sekretarjat administracyjno-archi-
walny, dział typowy dla instytucyj belgijskich, stawiających niezmiernie 
wysoko t.zw. „documentalion” oraz służbę informacyjną.

W osobną grupę wydzielić wypadło 5) badania teoretyczne, nauczanie 
zasad służby społecznej i publicystykę.

Oczywiście, schematyczne podziały nie zawsze odpowiadają prawdzie 
życia. Wśród licznych odmian i  niespodziewanych związków spotykamy 
w poszczególnych krajach: służbę społeczną przy kancelarji Prezydenta Rze-
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czypospolitej, czy „wywiad opiekuńczy królowej”, zajmujące się udzielaniem 
pomocy, służbę społeczną uniwersytecką, wyszukującą ubogich studentów 
w  celu ułatwienia im bytu, służbę żołnierzowi, bezpłatną pomoc prawną, 
opiekę nad b. prostytutkami (w krajach znosząych reglamentację) i t.d.

Jak wyglądają dziedziny pracy społecznej w  Polsce? Nie wszystkie są 
w tym stopniu rozwinięte, co np. w Belgji, Anglii, czy Niemczech, wyod-
rębniają się jednak coraz wyraźniej. Swoistą cechą pracy polskiej jest przy-
tem położenie nacisku na działalność społeczno-wychowawczą i  oświatę 
pozaszkolną, co wypływa ze znacznie gorszej, niż w innych krajach euro-
pejskich, organizacji dokształcania.

Według sprawozdania, złożonego Komisji Porozumiewawczej przez 
Studjum Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej, z po-
śród 177 absolwentów z lat 1925–1930 pracowało zawodowo w roku 1931: 
1) w opiece nad dzieckiem i rodziną – 23 osoby, 2) w różnych dziedzinach 
opieki społecznej, wymienionych przez p. Mulle – 12 osób, ponadto w świe-
tlicach – 11 osób, w związkach młodzieży i pokrewnych – 10 osób oraz 
w instytucjach samorządowych, spółdzielczych i gospodarczych – 11 osób, 
3) w ochronie pracy, ubezpieczeniach, organizacji pracy i  t.p. – 10 osób, 
4) w bibljotekarstwie – 28 osób, 5)w  instytucjach badawczych – 6 osób. 
Ponadto, w zawodach, nie wyszczególnionych wyraźnie przez referentkę, 
było czynnych: w oświacie pozaszkolnej – 40 osób (oraz – 26, łączących tej 
rodzaj pracy z zatrudnieniem lub półzatrudnieniem w szkolnictwie).

Dla ludzi stykających się po raz pierwszy z zawodowością w pracy spo-
łecznej dziwnie się mogą wydawać przytoczone powyżej zestawienia. Czem 
jest istota służby społecznej? Spróbowałam ją określić przed I Konferencją 
Międzynarodową, mówiąc, że „w imię ideału, siłami człowieka… przetwa-
rza dzień dzisiejszy. Buduje instytucje jutra”. „Ukazuje wzory, zapobiega 
klęskom, organizuje siły czynne, ratuje wykolejonych, otacza opieką nie-
zdolnych do samodzielnego życia”. Celem jej jest „przedewszystkiem do-
pomaganie wszelkiemu rozwojowi”. „Obejmuje równocześnie budzenie 
potrzeb, uświadamianie ideałów, organizowanie sił, uczenie techniki”1). 

1) H.  Radlińska, Istota i  zakres służby społecznej, Warszawa, 1920, Komitet Polski 
Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej.
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Wkracza częstokroć na pole prac fachowych, wymaga uprzedniego przy-
gotowania naukowego, czy technicznego. Czem się wówczas różni od dzia-
łalności zawodowej, bez dodatku „społeczna”? „Cechy twórcze służby spo-
łecznej tkwią nie w samej tylko umiejętności wykonywania jakiejś pracy, 
jakiegoś zawodu, lecz – w celu i sposobie jego wykonywania. Buchalterja 
jest umiejętnością konieczną dla każdego handlowca. Ale – buchalterja 
w ręku lustratora spółdzielczego stanowi oręż o swoistem znaczeniu wycho-
wawczem”. „Najważniejszą cechę społecznego ujęcia pracy w jakiejkolwiek 
dziedzinie stosunków pomiędzy ludźmi stanowi – myśl o  służbie siłom, 
utrzymującym i przebudowywującym życie społeczne”2).
[…]

2) H. Radlińska, Pracownicy oświatowi. W książce zbiorowej: Pracownik oświatowy. 
Biuletyn XIV Konferencji Oświatowej, Warszawa, 1930. Ministerstwo W.R. i O.P., s. 81.
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2.3. 
konstanty krzeCzkowski

UWagi nad drogami oPieki SPołecznej*
I.

Długą i niezwykłą ewolucję przebyła opieka społeczna.
Zrodzona z idei przezorności społecznej przeszła różne odmiany od do-

browolnej, dobroczynnej, filantropijnej pomocy, aż do dzisiejszej przymu-
sowej działalności ciał publicznych. Była kolebką całej dzisiejszej polityki 
społecznej, a jednak drogi jej i drogi polityki społecznej dziwnie wcześnie 
się rozeszły, wszystkie węzły łączące obie dziedziny uległy zupełnemu roz-
luźnieniu czy zerwaniu1)).

W nowoczesnej polityce społecznej objęto te same dziedziny i działy, 
które również ze swej strony rozwijała opieka społeczna, niezależnie jedna 
od drugiej. Opieka społeczna uważana była za rodzaj surogatu polityki 
społecznej, za niedociągniętą teoretycznie postać tej polityki, odpowied-
nią w innych warunkach ustrojowych i  społecznych. Rozwój jej jednak 
nie ustał, nie zlała się ona ze swą następczynią. Przeciwnie starała się 
rozwinąć swą praktykę, swą sferę działania, swoje metody i zamierzenia, 
niekiedy nawet, ujawniając większą niż polityka społeczna intensywność 

 * Źródło: Odbitka z  zeszytu 1–2 z  1936  r. Kwartalnika „Samorząd Terytorialny”, 
s. 3–27.

1) K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych Warszawa 1936, s. 27 
i n. oraz najnowsze publikacje polskie: Dr J. Zawadzki, Zasady opieki społecznej. Warsza-
wa 1935, s. 8 i n., 16 i n. i zbiorowa praca: Aktualne zagadnienia opieki społecznej. Pamięt-
nik Zjazdu referentek Opieki nad Matką i Dzieckiem Z.P.O.K. w dniach 7, 8, 9 grudnia 
1935. Warszawa 1936, s. 4, 5, 18, 20 itd.
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i śmiałość. Między obu dziedzinami rozwierała się coraz gruntowniejsza 
przepaść. Polityka społeczna, zależnie od potrzeb życia, stosować zaczęła, 
metody masowego działania, środki, które miały na celu zmiany w ukła-
dzie klasowym społeczeństwa, przekształcające porządek i ustrój społecz-
ny, przekształcające strukturę społeczną danego społeczeństwa. Opieka 
społeczna natomiast pozostała wierna dawnym swym tradycyjnym me-
todom, przystosowanym do statycznych warunków bytu społeczeństw, 
nie brała pod uwagę zmian, które wprowadzał szybko wzrastający ka-
pitalizm, nie liczyła się z  nową strukturą społeczną, z  nowymi forma-
mi życia – stosowała wciąż i niezmiennie swe dawne metody działania 
indywidualnego. Jednostka potrzebująca była głównym ośrodkiem jej 
zainteresowań, natomiast nie ciekawiła się i nie umiała wpływać na zmia-
ny strukturalne. W ogóle obce jej było wielkie zagadnienie przeobrażeń 
społecznych, zmian w  stosunkach między grupami społecznymi. Opie-
ka społeczna nie wytwarzała żadnego poglądu na nowy układ społeczny 
i nie wysuwała żadnych ideałów przyszłości, którą pragnęłaby wytworzyć. 
Problematyka jej obracała się wciąż w tych samych ramach i granicach, 
niezmiennych i bezwładnych opieki nad jednostką potrzebującą pomocy. 
Opieka społeczna jakby zmartwiała i zasklepiła się w swej ciągle tej samej 
działalności. Dopiero dziś opieka społeczna zaczyna się przekształcać. 
Jest to okres intensywnej wewnętrznej „rozbudowy”. Tworzy się jakby 
nowa teoria i  nowa praktyka opieki. Niesłuszne jednak wydaje mi się 
twierdzenie p. E. Manteuffel, że dawniej opieka społeczna była masową, 
a dziś przetworzyła się w indywidualną2). – Opieka społeczna, i to stano-
wi jej wyróżniającą cechę, zawsze była nastawiona na pomoc indywidu-
alną i miała zawsze te właśnie cechy, tym różniła się od pomocy masowej 
i prób przekształcania środowiska społecznego, które stosowała polityka 
społeczna. Różnica więc, którą powyższa autorka przytacza, nie mody-
fikuje dzisiejszej opieki społecznej. Raczej gotowi jesteśmy twierdzić, że 
dopiero współczesna opieka społeczna zajmuje się masami i masowymi 
zjawiskami. Wyróżniającą i nową cechą w tej masowej akcji współczesnej 

2) E. Manteuffel, Współczesne formy opieki społecznej. W zbiorowej pracy: Aktualne 
zagadnienia opieki społecznej. Warszawa 1936, s. 21.
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opieki jest wprowadzenie metod indywidualizacji, a  raczej rozwinięcie 
i pogłębienie dawnych metod3).

Wnosimy stąd, że n a jba rd z i e j  d z i e l ą c ą  pr z e g rod ą  po l i t yk i 
spo ł e c z ne j  i   op iek i  spo ł e c z ne j  by ł y  me tody  pr z e z  n i e  s to -
sowa ne, a stąd i nastawienie do przedmiotu zainteresowań obu dziedzin. 
Tutaj musimy stwierdzić wielką plastyczność, wielką zdolność przystoso-
wywania się do powstających zadań w polityce społecznej oraz dziwny kon-
serwatyzm i niezmienność metod w opiece społecznej.

W opiece społecznej wciąż jeszcze drażniącą i najbardziej staroczesną jest 
metoda działalności patriarchalnej, z góry. Opieka społeczna działa w inte-
resie pewnych jednostek czy grup, działalność ta jest prowadzona z a  n ic h 
n ie  pr z e z  n ic h. Zainteresowanych nie wciąga się do akcji, właśnie ich 
bierność ceni się. Zasadą opieki społecznej jest „nieść radę i pomoc słabszym”, 
poprawiać ich warunki społeczne. Polityka społeczna od dawna zarzuciła tę 
metodę. Stara się jak najenergiczniej o wciągnięcie do każdej swej akcji kół 
zainteresowanych i dokonywa wszystkich swych posunięć przy ich pomo-
cy. Wszelka akcja oparta o samopomoc, o zrzeszenia zainteresowanych jest 
w  niej uważana za najbardziej pożądaną. Wytworzenie czynnych sprężyn 
w obrębie zainteresowanych za najbardziej skuteczny instrument działalno-
ści, działalności dobrowolnej, świadomej swych interesów, swych celów, któ-
re państwo czy w ogóle ciało publiczne stara się swym autorytetem poprzeć 
i zabezpieczyć. W najnowszej opiece społecznej tendencja powyższa również 
się rozwija, lecz idzie swoistymi drogami. Stara się ona kształtować i rozwinąć 
osobowość w tych klientach, którymi się zajmuje, stara się uczynić ich od-
pornymi na warunki otoczenia i zdolnymi do samodzielnego kształtowania 
swego losu. Ale zawsze idzie tu o akcję indywidualną4). Nastawienie polityki 
społecznej na zmiany strukturalne, jako najważniejsze w dziedzinie pomocy 
masowej, nastawienie zapobiegawcze, które może usuwać potrzebę pomocy 

3) Mary E. Richmond, Les méthodes nouvelles d’assistance. Paris 1926. Porówn. rów-
nież dość bezceremonialne streszczenie powyższej pracy: Nowe metody pracy społecznej 
– opracowała E. Stoffowa. Lwów 1935. A. Salomon, Soziale Diagnose. Berlin 1926, s. 6 i n. 
Margaret E. Rich, Current trends in social adjustment through individualized treatment. 
Third international conference on social work. London 1936, s. 26–7.

4) M. Richmond l. c., s. 265 i n.
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indywidualnej potrzebującym jej członkom danej społeczności, zrobiło wiele 
wyłomów i  w  opiece społecznej dzisiejszej. Opieka społeczna Anglii, Nie-
miec, Szwajcarii, Austrii daje przykład tej nowej masowej akcji i nowych me-
tod, które wszystkie zostały zapożyczone z polityki społecznej współczesnej. 
To specjalnie również dotyczy różnych akcyzyj zapobiegawczych, w których 
trzeba było uaktywnić samych zainteresowanych i skłonić ich do współdzia-
łania (kolonizacja podmiejska, ogródki działkowe itd.).

Nie mniej różnice metod zasadniczych pozostały i trwają, nawet w krajach 
gdzie obie dziedziny są uprawiane równocześnie i  z dużym powodzeniem. 
Niestety na każdej z powyższych dziedzin działalności ciąży różnica pocho-
dzenia i tradycje, które je zrodziły. Współczesna polityka społeczna powstała 
z akcji zainteresowanych i oni to zmusili niejako państwo dzisiejsze do zajęcia 
się sprawami ochrony pracy, umów najmu, rynkiem pracy, ubezpieczeniami 
itd., gdy opieka społeczna ciągnie za sobą tradycję działalności autorytatyw-
nej, z  góry, bądź dobrowolnej, ale dobroczynnej – tj. działalności ofiarnej 
jednostek, należących do pewnych uprzywilejowanych grup społecznych dla 
jednostek pokrzywdzonych czy poszkodowanych, najczęściej rekrutujących 
się z  grup nieuprzywilejowanych. Pierwsza powstała w walkach i  z walki, 
druga z miłosierdzia lub strachu. Ale i tu ostatnimi czasy ujawniać się zaczy-
na rewizja dawnych stanowisk, przenikanie wpływów współczesnej polityki 
społecznej czy zgoła dochodzenie samodzielne do tych samych rozwiązań. 
Pracownicy społeczni odrzucają dawne hasła wyłączności opieki indywidu-
alnej, coraz silniej wzrasta tam potrzeba znajomości środowiska społecznego, 
warunków otoczenia i stąd znów zarzucanie dawnych metod i środków akcji, 
a sięganie po metody jak gdyby rozbijające dawne ołtarze5).

Te różnice metod i pochodzenia tłumaczą wystarczająco wyosobnienie 
i obecność obu pokrewnych dziedzin działania – zupełna rozbieżność dróg 
prowadzić musiała do odmiennych rozwiązań i wyników. Żadna jednak 
z tych dziedzin nie ujmowała bez reszty życia. Uzupełniały się wzajemnie.

Z czasem budzić się zaczynają po obu stronach refleksje, co do celowości 
i  sprawności stosowanych metod. Ostatnio widzimy nawet jakby pierwsze 

5) S. Rychliński, Środowisko a praca społeczna. Na marginesie III Międzynarodowej 
Konferencji Pracy Społecznej. Przegl. Socjologiczny 1936, t. IV, s. 204.
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pomosty między nimi. Polityka społeczna z konieczności sięga o pomoc do 
opieki społecznej, używa niekiedy jej metod, gdy znów z drugiej strony opie-
ka społeczna nagina się coraz bardziej do wymagań współczesnej polityki 
społecznej. Najlepiej może widoczne jest to w dzisiejszej walce z bezrobociem. 
Skojarzyły się tu dawne metody pomocy indywidualnej, udoskonalone przy 
pomocy wywiadu społecznego, przy pomocy badań środowisk z pomocą ma-
sową, z działalnością ubezpieczeń społecznych, polityki zatrudniania, robót 
publicznych, osadnictwa, emigracji, ochrony pracy itd. Nie daje się rozgrani-
czyć działalności państwa, gminy, działalności zainteresowanych bezpośred-
nio, samopomocy i różnych akcyz prywatnych, filantropijnych o charakterze 
dobrowolnym. Jest to jednolity front różnorodny i pstry, nie zawsze ze sobą 
skoordynowany, kierowany różnymi motywami i  działający z  różnymi re-
zultatami, a  jednak wyjątkowo wskazujący na potrzebę, celowość, a nawet 
konieczność współdziałania pomocy wzajemnej, opieki społecznej publicz-
nej i prywatnej, polityki społecznej państwa i związków samopomocy. Po-
dobną akcję, wspólnie prowadzoną na tych samych polach, widzimy jeszcze 
w ochronie pracy dzieci i młodzieży, w ubezpieczeniu i pomocy starcom, in-
walidom i na wielu, wielu innych polach. Świadczy to o nowej atmosferze, 
o nowym klimacie rozwoju działalności społecznej.

Opieka społeczna, stykając się co dzień z polityką społeczną, musiały 
się dopełniać i  zbliżać. Zwłaszcza od czasu kiedy funkcje obu podzieliły 
się w ten sposób, że polityką, społeczną głównie interesowało się państwo, 
a opieką – gmina. Wzajemne uzupełnianie się występować zaczęło tym sil-
niej, że przy tym podziale czynności uległ załamaniu fundament dobrowol-
ności i dobroczynności w opiece społecznej, a przybrał postać specyficzną 
obowiązku ciał publicznych do przejęcia funkcyj powyższych.

Moment ten miał rozstrzygające znaczenie dla dalszej ewolucji opieki 
społecznej, gdyż zróżniczkował ją stosownie do potrzeb życia i wydobył 
na jaw nowe motywy działania. Te same co w polityce społecznej. I oto 
znów po szeregu lat odrębnego istnienia spotykamy politykę społeczną 
i opiekę społeczną na tych samych płaszczyznach, operujące podobnymi 
metodami i szukające ze sobą zbliżenia w celu udoskonalenia tych metod 
lub wzajemnego przejęcia najwłaściwszych ujęć. Sądzić należy, że w inte-
resie obu dziedzin życia zbliżenie to i może ponowne zlanie się jest ważne 
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i pożądane. Przegrody, które wytworzyły się w ciągu ubiegłego stulecia, 
winny zanikać. 

Sądzimy, że najważniejszym sposobem do pogodzenia obu dziedzin będzie 
uzgodnienie metod działania, może nawet wytworzenie jednolitych metod 
pracy, a przynajmniej rozgraniczenie ich wyraźne i wyraźna myśl przewodnia 
w ich stosowaniu. Dzisiaj rządzi tym przypadek lub tradycja. Stąd pochodzą 
dalsze różnice i sprzeczności między obu omawianymi działami.

II.

Opieka społeczna nie stworzyła własnej teorii i nie może jej stworzyć poza 
polityką społeczną. Chcąc nie chcąc musi pójść tymi samymi śladami6).

Problemat opieki społecznej i sprawa włączenia go do problematyki po-
lityki społecznej jest więc jak najbardziej znów na czasie.

Główna różnica dzieląca obie dziedziny, obok wzmiankowanej wyżej 
metody, to sprawa motywacji działania. Opieka społeczna dla usprawie-
dliwienia swej akcji wysuwa wciąż w pierwszej linii argumenty uczuciowe. 
Przejęła je z  dawnej dobroczynności, gdzie dobrowolny charakter opieki 
i pomocy znajdował motyw miłosierdzia, gdzie wszystkie motywy interesu 
były przyćmione i gdzie trudno było dopatrywać się logicznej konieczności 
w samej działalności opiekuńczej. Polityka społeczna, operując przeważnie 
przymusem, nie brała pod uwagę motywów uczuciowych, r a c z e j  w y s t ę -
powa ł y  w   n ie j  c e lowo ś ć  i   pr z e z or no ś ć  spo ł e c z n a ,  z ł ą c z on a 
z e  ś w i adomo ś c i ą  odpow ie d z i a l no ś c i  z a  u s t ró j  i   s to su n k i 
spo ł e c z ne  or a z  mot y w  be zpie c z eń s t wa  publ i c z ne go. Faktycz-
nie te same motywy leżały na dnie i wszelkiej akcji dobrowolnej, wszelkich 
form opieki, ale bodaj nie zdawano sobie z nich sprawy, a przynajmniej nie 

6) Emmy Wagner, Die Motieve der Fürsorge. Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik, t. 138, 1933, t. I, s. 321. Dr E. Wolf, Die soziologischen Grundlagen der Für-
sorge und Wohlfartspflege. Jena 1927, s. 3 I n. Wydane zbiorowo: Handwörterbuch der 
Wohlfartspflege. Berlin 1929. Art. Wohlfahrtspflege, s. 774, Schrifttum d. W. 559. En-
zyklopädisches Handbuch des Kinderschutzes und der Jugendfürsorge. Lpz. 1930. Dr. 
W. Zeck. Die öffentliche Wohlfahrtspflege. Stutgart 1930, s. 10 i n. H.I.T. Les services 
sociaux Genève 1933, s. XI, A.C. Millspaugh, Public Welfare Organization. Washington 
1935. Poor relieflaws. Public administration service Nr 37. Chicago 1934. 
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starano ich się rozumieć, wysuwając na czoło motywacji względy na mo-
ralność i cele materialne. Motywy te są tam do dziś żywe i nie potrzebują 
niczego więcej na swe uzasadnienie7).

Zapatrywanie się na opiekę społeczną jako na „dobroczynność publicz-
ną” jest tym wielkim nieporozumieniem, które tak często powstaje, gdy 
pewna instytucja w długim swoim rozwoju zmienia swe oblicze, zmienia 
swe nastawienie, swoją postawę. Właśnie tutaj mamy klasyczny wypadek 
takiego pomieszania pojęć. Pomimo że opieka społeczna jako funkcja ciał 
publicznych istnieje już w niektórych krajach od XVI w. (Anglia, Holan-
dia), pomimo że oparta jest o inne podstawy ideowe, że jest wyrazem od-
powiedzialności za ustrój społeczny i wykonywana w imię bezpieczeństwa 
publicznego, jednak wciąż wysuwany jest dla wytłumaczenia jej zadań 
i roli motyw uzasadniający istnienie dobroczynności prywatnej. Motyw ten 
używany i nadużywany zwłaszcza przez autorów kierunku konserwatyw-
nego, mieści w sobie nadużywanie pojęcia „miłości bliźniego” i istoty opie-
ki społecznej nie tłumaczy, ale wciąż spotykamy go w życiu i literaturze8). 
Musimy temu ujęciu przeciwstawić się. Uważamy, że właśnie rozwój współ-
czesnych społeczeństw, znosząc węzły zależności ludzi od ludzi, wyzwolił 
ich również z  poniżających metod pomocy z  góry, a  stworzył natomiast 
różne formy pomocy wzajemnej.

Wszystkie metody oparte o motyw miłosierdzie muszą ustąpić zasadzie 
prawnej równości i wynikającym stąd konsekwencjom. Nie mogą naruszać 
tej idei, która stała się podstawą ustroju współczesnego.

Jeżeli uczucie miłosierdzia stawiamy jako praprzyczynę wszystkich dzia-
łań społecznych, to musimy zwrócić uwagę, że działa ono zwykle zbyt póź-
no, jako instynkt pewnej niejednolitej zbiorowości. Jest to również uczu-
cie, powstające zawsze w  najbardziej prymitywnej formie pomocy. Nie 
mamy zamiaru zaprzeczać potrzeby istnienia prywatnej dobroczynności, 
opartej o ten motyw, ale musimy wyraźnie podkreślić, że motywy opieki 
publicznej płyną z  innych źródeł. Ulegają również pewnemu rozwojowi. 

7) Zawadzki l. c., s. 8–9: „Opieka społeczna względnie dobroczynność publiczna”.
8) Np. w raportach na 3-ą Konferencję Służby Społecznej w Londynie z r. 1936. Po-

równ.: Katharine F. Lenroot (Kierowniczka biura opieki nad dzieckiem w amerykańskim 
Departament of Latour): Social Work and the Community, s. 3–4.
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O ile dawniej pod wpływem nastrojów prywatnej dobroczynności opieka 
publiczna miała posmak działalności filantropijnej dla ludności warstw niż-
szych, o tyle z czasem wyzwala się z tej roli. Ubliżające i poniżające piętno, 
jakie zostawiała na swoich klientach przez traktowanie ich jako obywateli 
niższej klasy, ustępuje stopniowo, ale powszechnie traktowaniu ich jako 
obywateli potrzebujących pomocy, nie gorszych od innych obywateli kraju. 
Stąd dojście do pojęcia prawa do opieki społecznej, pojęcia bardzo realne-
go w  krajach demokratycznych, które wyrównało najbardziej poniżające 
i hańbiące piętno dobroczynności prywatnej, prowadzonej pod szczytnym 
hasłem „miłości bliźniego”.

Właśnie uczucie odpowiedzialności zbiorowej lub solidarności zbioro-
wej stworzyło formy o wiele wyższe pomocy – pomocy zapobiegawczej lub 
pomocy normalnej, wynikającej z  pobudek zbiorowej odpowiedzialności 
za stosunki istniejące, za ustrój i porządek społeczny. Uciekanie się wtedy 
do stosowania motywu miłosierdzia nie jest potrzebne. Różnica każdego 
z tych ujęć jest bardzo duża.

Z różnic motywacyj wynika dalszy konflikt obu dziedzin: zagadnienie 
dobrowolności i przymusu. Stopniowo i z trudem w opiece społecznej prze-
ważyła dziś szala na potrzebę obowiązkowości opieki, na potrzebę i  ko-
nieczność zajęcia się nią przez ciała publiczne.

Do dziś jednak pokutuje w niej pierwiastek dobrowolności, który nawet 
w ostatnich czasach przybrał kształt nowy – już nie dawnej, tradycyjnej 
filantropii, która kierowała się względami moralnymi i religijnymi, ale do-
browolności romantycznej, dobrowolności bezinteresownej – „służby spo-
łecznej” – która nie ma i nie szuka żadnego usprawiedliwienia w interesie 
osób działających, a tylko uzasadnienie swe widzi w jakiejś metafizycznej 
potrzebie moralnej jednostek działających, nie dającej się sprowadzić do 
żadnego motywu celowości.

O  ile rozwój opieki społecznej coraz wyraźniej idzie w kierunku roz-
graniczenia pojęć opieki publicznej od prywatnej, to wprowadzenie do 
terminologii współczesnej pojęcia „służby społecznej” na nowo jakby za-
cieśniło te dwa tak różne ujęcia i z powrotem wtłoczyło w dawne, niejasno 
ujmowane granice. Służba społeczna jest nową nazwą dla opieki społecznej 
niezróżnicowanej, poniekąd dla polityki społecznej i wszelkiej działalności 
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„społecznej” – państwa, gmin, jednostek9). Jest więc jakimś nadrzędnym 
pojęciem w porównaniu z dotychczasowymi.

Pod hasłem tym od szeregu lat urządzane są krajowe i międzynarodowe 
zjazdy, organizowane szkoły, rozwijane badania naukowe itd.10)

Na szczególną uwagę w danej sprawie zasługują trzy zjazdy służby społecz-
nej, które dokonały olbrzymiej pracy informacyjnej, przyczyniły się niezwy-
kle do rozwoju nowych pojęć, do spopularyzowania różnych form działalno-
ści społecznej, ale jednocześnie pomieszały ze sobą dawniej zróżniczkowane 
działy, które tylko z trudem pewno będzie można znów wyosobnić.

Należy z uznaniem podnieść rolę tych międzynarodowych zjazdów jako 
kuźni, w której wykuwają się opinia i różne metody działalności, stosowane 
później w różnych krajach. Natomiast, nie można się pogodzić z niejasno-
ścią i zamazaną treścią nowego pojęcia, które jak nam się wydaje jest zbędne 
i mało pożyteczne. W opinii tej nie jestem zdaje się odosobniony.

W przedmowie do pierwszego sprawozdania Komitetu Polskiego Między-
narodowej Konferencji Służby Społecznej: Służba społeczna w Polsce (Warsza-
wa, 1928) – pisze L. Krzywicki o pojęciu służby społecznej: „Służba społeczna 
poczęła się na gruncie amerykańskim z usiłowań natury mocno filantropijnej. 
Różne instytucje, powołane do życia przez osoby wrażliwsze na cudzą niedolę, 
a więc instytucje opieki nad zwierzętami, starcami, nad pogrążonymi w nę-

9) Porówn. Dr René Sand, Les tendances nouvelles du service social. Londyn 1936. 
Referat na 3-im Kongresie służby społecznej.

10) Première Conference Internationale du Service Social. Paris 1920, 3 tomy (t. I, 
s. 976, t. II, s. 523, t. III, s. 960) oraz trójjęzyczna: Zweite internationale Konferenz für 
Soziale Arbeit. Karlsruhe 1922, s. 816. Sprawozdania zawierają raporty i dyskusje na po-
siedzeniach plenarnych i komisyjnych. Sprawozdanie oficjalne z 3 Konferencji dotąd nie 
ukazało się. Istnieją tylko druki przedzjazdowe: Les service social et la collectivité oraz 
luźne referaty zgłoszone na Zjazd.

Do sprawy omawianej najważniejsze: Dr René Sand, Les tendances nouvelles du ser-
vice social, s. 35 i M. Thélin, Quelques aspects de la politique sociale contemporaine, s. 42.

W języku polskim istnieją liczne sprawozdania z Konferencyj:
Sprawozdanie z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Frankfur-

cie nad Menem 1932  r. Nakładem Polskiego Komitetu drugiej międzynarodowej kon-
ferencji pracy społecznej. Warszawa 1933, s. 48. Dr Czesław Wroczyński, Sprawozdanie 
z drugiej Międzynarodowej Konferencji Pracy Społecznej. Nakładem Zarządu Głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa 1933, s. 130.
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dzy z powodu choroby lub zastoju przemysłowego, nad więźniami po wyjściu 
z więzienia oto zakresy, które obejmowano w Stanach Zjednoczonych pier-
wiastkowo tą nazwą służby społecznej. Różni działacze rozszerzali tę treść to 
w jednym, to w drugim, to jeszcze w innym kierunku, jednak nie sprzeniewie-
rzając się zbytnio zasadniczemu punktowi wyjścia. Termin „służba społeczna” 
doznał jeszcze większego rozszerzenia w Europie. Jednak nawet najbardziej 
rozszerzone pojmowanie zadań służby społecznej jest węższe od tej treści, jaką 
my tutaj w  Polsce gotowi bylibyśmy wepchnąć w  ten termin. Przecież nie 
dalekie są te czasy, kiedy prowadzenie szkół elementarnych w języku polskim, 
nauczanie analfabetów, stwarzanie kółek rolniczych, zakładanie związków 
zawodowych było dla nas, którzy nic nie wiedzieliśmy wtedy o  sposobach 
i drogach służby społecznej w Ameryce, służbą społeczną! I dzisiaj nie sprze-
niewierzyliśmy się swojej przeszłości: wciąż pod nieco innym kątem widzenia 
ujmujemy zadania służby społecznej. Mam wrażenie, że pomiędzy uczestni-
kami Międzynarodowego Zjazdu będzie sporo rozdźwięków, gdy właśnie wy-
padnie potrącić o treść tego pojęcia. Albowiem dzisiaj przynajmniej dla mnie 
osobiście służba społeczna jest wciąż pojęciem płynnym, niedokształconym 
jeszcze, mocno garbatym naleciałościami widnokręgów filantropijnych i stro-
niących dotychczas od wyczerpującej rewizji treści swojej”11).

Pojęcie „służby społecznej” jest poza tym pojęciem szerszym niż zakres 
polityki społecznej – obejmuje bowiem nauczanie i wychowywanie, kul-
turę duchową i  moralną ludzi – tym bardziej też nabiera kształtów me-
tafizycznych, spełniania jakiejś religijnej ofiary, kapłaństwa. To jej nadaje 
cechy wyjątkowości i dlatego zawsze dostępną będzie jedynie dla wtajemni-
czonych. Wnosi ona w pracy wielki wkład entuzjazmu, ale zapomina o re-
alnym gruncie na którym musi się rozwijać, o gruncie potrzeb i interesów, 
którymi zajmować się, które zaspakajać winna. Bez zejścia na ziemię – po-
zostanie zawsze zawieszona w powietrzu12).

11) W sprawie definicji porówn.: Première Conference Internationale du Service Social. 
Paris 1929, t. I, s.  170–176, 687 i n., 745 in., i wiele innych, prowadzące do podobnych 
wyników.

12) H. Radlińska, Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa 1935, 
s. 63 i 253 oraz tejże autorki: Istota i zakres służby społecznej. Warszawa 1928. M. Rich-
mond l.c., s. 85, 97 itd.
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Moglibyśmy jedynie rozumieć to pojęcie jako nazwę dla subiektów poli-
tyki społecznej, nazwę niejako zawodową. Istotnie kształcenie i dobór pra-
cowników na polu opieki społecznej musi być szczególnie ważny13). Słuszne 
jest, że prowadzący różne działy polityki społecznej muszą być nie tylko 
ludzie fachowi, znający swoją pracę, ale również ludzie entuzjazmu, ludzie 
przejęci ideą, której służą, nie zaś bezduszni biurokraci i urzędnicy. Tylko 
w tym sensie zrozumiały jest termin powyższy. Bez tych przesłanek „służba 
społeczna” wydaje się być chimerą nieziszczalną i bezpłodną.

Romantyzm jako źródło entuzjazmu jest cennym zjawiskiem społecz-
nym, któremu należy jak najbardziej sprzyjać, ale dla swej pracy, dla owoc-
ności rezultatów musi mieć grunt pod nogami. Stąd wniosek, nie można 
wracać do metod przestarzałych i ginących.

Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że w nowym terminie nie tkwi re-
forma ideowa starej zrupieciałej opieki społecznej, lecz romantyczne nawra-
canie do starych, wytartych haseł filantropii.

Dlatego też ze słownika opieki społecznej muszą wreszcie ustąpić wszyst-
kie te motywy, które wyrosły z dobroczynności prywatnej. Muszą tu w całej 
pełni zapanować zasady, które wytworzyła nowoczesna polityka społeczna 
i które jedynie są dalszą drogą dla racjonalizacji opieki publicznej.

Krytyczny stosunek do ideologii „służby społecznej” nie powinien prze-
cież zasłaniać tych doniosłych zmian technicznych, które nowoczesna opieka 
społeczna wniosła. W technice opieki społecznej dzisiejszej musimy podnieść 
wielką umiejętność rozplątywania trudnych zagadnień specjalnych, wysub-
telnienie metod pracy, stawianie nowych zagadnień i dobre ich rozwiązywa-
nie. Słowem pogłębienie technicznej sprawności i sztuki działania.

III.

Żeby nie być gołosłownym, należy pokrótce zobrazować istotę i charakter 
dzisiejszej opieki społecznej.

Powszechnie uważa się opiekę społeczną jako działalność ciał publicznych, 
zmierzającą do zaspokojenia elementarnych potrzeb zdrowotnych, moral-

13) Ester Lucile Brown, Social Work as a profession. N.J. 1935, s. 14 i n.
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nych i materialnych jednostek, nie mogących samodzielnie egzystować oraz 
przeciwdziałanie, by takie sytuacje nie powstawały. Obok opieki publicznej 
wciąż żywą i czynną jest opieka filantropijna. Niektórzy autorowie uważają 
je nawet za równoznaczne (wyżej cytowany ustęp z pracy J. Zawadzkiego).

Trzy cechy charakteryzują dzisiejszą opiekę społeczną: 1) potrzeba po-
mocy, 2) obowiązkowość tej pomocy i 3) pomoc w granicach konieczności. 
Granice te najczęściej dość wąsko zakreślają pole opieki, ale są w stosunku 
do metod dawnej filantropii nowe i wyraźne. Mówią o tym, że opieka za-
czyna się tam, gdzie istnieją osoby nie mogące samodzielnie egzystować, 
gdzie istnieje potrzeba pomocy, że pomoc ta jest obowiązkiem ciał publicz-
nych, gdyż na nich ciąży odpowiedzialność za ustrój społeczny i warunki 
rozwoju życia społecznego, wreszcie, że pomoc ta ma się dokonywać w pew-
nych granicach konieczności, których bliżej określić nie można, ale które się 
rozumie przeważnie jako ciasno zakreślone granice minimum egzystencji.

Umyślnie nie różniczkujemy potrzeb zaspakajanych przez opiekę spo-
łeczną, by podkreślić nierozłączność pomocy materialnej i  moralnej, by 
uwydatnić znaczenie obu rodzajów pomocy14).

Praktyka opieki społecznej w różnych krajach granice konieczne pomo-
cy rozmaicie rozumie. Różne są ujęcia tej pomocy w opiece sierot (w ich 
kształceniu), w  opiece nad dorosłymi (dostarczaniu im narzędzi pracy), 
w opiece nad matką i dzieckiem, nad inwalidami itd. Najważniejszą może 
tutaj sprawą jest bezpośredniość opieki, jej zdecentralizowanie – obciążenie 
związków komunalnych obowiązkiem dawania pomocy.

W opiece zatem idzie o to, że jest to obowiązek ciał publicznych. Fakt 
zamieszkiwania określony czas w danej gminie lub fakt „przynależności” 
gminnej jest tu wystarczającą legitymacją, uprawniającą do korzystania 
z instytucji opieki społecznej, jeżeli dana osoba znajduje się w warunkach 
świadczących, że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Za niezdolnych do samodzielnej egzystencji uważa się starców, dzieci, 
kobiety w pewnych warunkach socjalnych, ułomnych, chorych. Faktycznie 

14) Dr H. Muthesius, Fürsorgerecht. Berlin 1928. Definicja i granice pomocy, s. 1 i n. 
Dr G. Bäumer, Soziale Förderung der Familie als Aufgabe der Wohlfahrspflege und So-
zialpolitik. Zweite Internationale Konferenz für Soziale Arbeit. Karlsruhe 1933, s. 27 i n.
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lista ta nie wyczerpuje niezdolnych do samodzielnego zabezpieczenia swej 
egzystencji – są to niezdolni spotykani w społeczeństwach statycznych, ale 
i tam obok nich należy wziąć pod uwagę wszystkich wykolejeńców życio-
wych, którzy aczkolwiek nie należą do kategoryj wyżej wzmiankowanych, 
jednak stanowią dalszą kadrę żywiołów niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji. Specjalnie zwracają na siebie uwagę wszystkie żywioły zdeklasowa-
ne, które jeszcze obejmujemy tym pojęciem. Wszyscy oni niegdyś uznani 
za „ubogich” stanowią stałą klientelę opieki społecznej jako „podopieczni” 
(termin wysmażony w języku biurokracji, utarty już dziś, nic nie mówiący, 
a powszechnie używany). Są to żywioły, które najczęściej wykoleił jakiś zły 
los lub warunki układu społecznego15).

Do tych kategoryj osób, którymi z dawna i stale zajmuje się opieka spo-
łeczna, w  ustroju kapitalistycznym przybyły jeszcze osoby, które zostały 
na skutek kryzysów, zastojów, przemian dynamicznych – technicznych 
i ustrojowych – wyrzucone na bruk i których niezdolność do samodziel-
nej egzystencji polega na niemożności zarobkowania, na utracie warunków, 
w których by ich zdolności produkcyjne dały się zastosować.

Na początku XIX stulecia, kiedy początkowy rozwój kapitalizmu sta-
wiał ten sam problemat przed opieką społeczną, spory toczyły się głównie 
o istotę ubóstwa i nędzy i koncentrowały się na teorii głównego promotora 
automatyzmu liberalnego – na teorii Malthusa. W zjawisku przeludnienia, 
nędzy, widziano fakt działania siły wyższej, naturalnej, która wydziedzicza 
wszystkich nieprzystosowanych, niegospodarnych. Teoria ta po stokroć zbi-
jana, po stokroć powraca na nowo jako obrona istniejącego ustroju społecz-
nego przed jego przeciwnikami, jako argument ponownie wysuwany, który 
ma osłabić odpowiedzialność kierowników dzisiejszego życia społeczno-
-gospodarczego za winy i niedociągnięcia ustrojowe16)

15) Dr G. Bäumer, l. c., s. 30.
16) F. Skarbek. O ubóstwie i ubogich. Warszawa, 1827, s. 23 i n. Tenże. Pisma pomniej-

sze t. I. Pisma ekonomiczne. Warszawa 1936, Bibl. Szkoły Głównej Handlowej, s. 452 i n. 
W. Sombart. Der Moderne Kapitalismus. München 1916, Bd. I, s. 788 i n. L. Brentano. 
Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands. Jena 1927, t. II, s. 435 i n., 
t. III, cz. I, s. 37 I n., 118 i n. itd.

Nicholls. A history of the English poor law. Tom III wydany przez T. Mackay. Londyn 
1904, s. 201 i n., 566.
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Walka z nędzą, praktyka tej walki wykryła dość szybko fałszywość teo-
ryj, które polegały na negacji przyczyn społecznych, które nie brały pod 
uwagę społecznych warunków powstawania nędzy.

Nie mogły skutkować tutaj metody indywidualne akcji opieki społecz-
nej, starające się o znalezienie sposobów wyjścia i określonych przez indywi-
dualnie działające przyczyny spowodowanych wypadków. W wypadkach, 
gdzie działały siły żywiołowe, zjawiska były masowe i wszelka pomoc ina-
czej zorientowana nie była w stanie nic tu zrobić. Stąd to w ustroju kapita-
listycznym państwo, gmina, jako ciała publiczne, a sami zainteresowani we 
własnym dobrze pojętym interesie występować zaczęli przeciw brzemieniu 
masowych klęsk, które bez końca się powtarzały i powtarzały.

Liczba ostatnio wymienionych kategoryj wielokrotnie przewyższa dzi-
siaj wszystkich niezdatnych do pracy i zarobkowania. Winowajcą ich niesa-
modzielności nie jest żaden defekt fizyczny czy umysłowy, wiek lub ułom-
ności, słowem warunki indywidualne, lecz warunki społeczne.

Wraz z  tym zmienia się stopniowo nastawienie opieki społecznej do 
„podopiecznych”. Z terminologii powszechnej ginie gdzieś „ubogi”, w któ-
rym dopatrywano się jakiegoś dziedzicznego nędzarza, a na jego miejsce 
występuje człowiek potrzebujący pomocy – człowiek, któremu społeczeń-
stwo winno dać pomoc. Gdyż jeżeli poprzednio uważano, że potrzebujący 
jest produktem własnej nieopatrzności, to obecnie słusznie uważa się, że 
przyczyny upadku i nędzy są przede wszystkim przyczynami społecznymi, 
zbiorowymi. Gotowiśmy nawet wszystkie przyczyny jawnie indywidualne 
uspołecznić. Wszystkie objawy tzw. patologii społecznej sprowadzamy do 
zjawisk dziedziczenia czy też otoczenia – do zjawisk niezależnych od jed-
nostki. Czyż w takim nastawieniu badań może być mowa o potrzebującym 
pomocy nędzarzu, którego indywidualnymi środkami pomocy usiłuje się 
podnieść na wyższy poziom życia17)?

I właśnie opieka społeczna nastawiona głównie na pomoc indywidualną 
owym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, nie mogła sobie nigdy pora-

17) Porówn. S. Ossowski, Dziedziczność i  środowisko. Przegląd Socjologiczny 1936, 
t. IV, s. 28 i n.
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dzić z tymi o wiele liczniejszymi rzeszami osób, za które ponosi odpowiedzial-
ność bądź ustrój społeczno-gospodarczy, bądź bieg życia i jego fluktuacje.

Z indywidualnej pomocy i opieki nie umiała i często do dziś nie umie 
przejść na metody pomocy usuwające owe masowe zjawiska, owe zjawiska 
dynamiczne, ruchome i wielkie, które życie przed nią stawia. Stawała się 
bezsilną lub stosowała środki, dające pomoc cząstkową i niewystarczającą 
pewnym uprzywilejowanym.

Nie umie i nie może też działać dość sprawnie przy pomocy metod za-
pobiegawczych, gdyż inne jest zagadnienie zapobieżenia nędzy i powrót do 
normalnych warunków pracy dla jednostki, a inne takie same zagadnienie 
w ramach masowych. Nie mniej oddała duże usługi przez wypracowane 
przez siebie metody (np. wywiadu) akcjom wielkim, prowadzonym przez 
ciała publiczne np. akcji osadniczej, robót publicznych itd.

Powstają wtedy różne urządzenia i  organizacje, które zróżniczkowały 
dawne ogólne funkcje opiekuńcze na szereg czynności specjalnych zapobie-
gawczego charakteru. Otoczono ochroną i opieką dzieci, matki, starców, 
zajęto się różnymi formami urządzeń, które czyniły zbędną opiekę społecz-
ną, które w nowy sposób zabezpieczały istnienie pewnych kategorii osób, 
wydziedziczonych przez system gospodarki kapitalistycznej.

IV.

Najbardziej charakterystycznym rysem społecznej polityki współczesnej 
jest owa polityka zapobiegawcza. Ciała publiczne, mające w swym ręku naj-
ważniejsze narzędzia polityki zapobiegawczej, nie chcą i nie mogą czekać, 
aż powstaną objawy życia wymagające poprawy, lecz starają się je uprzedzić 
i powstrzymać. Jest to dobrze zrozumiały interes samozachowawczy pań-
stwa i związków komunalnych. Akcja zapobiegawcza może być dwu rodza-
jów: i ndy w idu a l n a, starająca się o usunięcie indywidualnych przyczyn 
upadku i stwarzająca odpowiednie formy zastępcze indywidualnej pomocy 
oraz spo ł e c z n a, mająca za zadanie usuwanie braków ustrojowych, bra-
ków o charakterze masowymi i zbiorowym.

Polityka społeczna wytworzyła z dawnej opieki społecznej nowe instytu-
cje pomocy, wyrosły one obok opieki i stworzyły pierwszy pomost między 
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współczesną polityką społeczną a  opieką społeczną. Wszystkie instytucje 
dla sierot, podrzutków, opieki nad niemowlętami (żłobki), przedszkola, 
domy dla matek i dzieci, dożywianie dzieci szkolnych, kolonie letnie, sta-
cje pomocy położniczej i opiekuńczej, poradnictwo i opieka nad starcami 
i przytułki dla niezdolnych do pracy, opieka nad kalekami i obłąkanymi, 
b. więźniami, bezdomnymi, asocjalnymi, zwalczanie prostytucji, alkoho-
lizmu, żebractwa itd., wszystkie te i  wiele innych instytucyj powstałych 
w myśli opanowania ujemnych stron życia współczesnego, z krwi i kości 
należą do opieki społecznej, aczkolwiek większość ich posiłkuje się meto-
dami nowymi, metodami zaczerpniętymi z nowoczesnej polityki społecz-
nej. W instytucjach tych nie tylko chodzi o danie pomocy odpowiednim 
kategoriom poszkodowanych i ukrzywdzonych, ile również o działalność 
zapobiegawczą, o usunięcie przyczyn powstawania owych zjawisk, o wyru-
gowanie ich przy pomocy środków polityki społecznej z życia.

Powstają równocześnie instytucje pośrednictwa pracy, ubezpieczeń, 
lecznicze, oszczędnościowe, ośrodki zdrowia, instytucje kulturalne i szkol-
ne, które mają w miarę możności usuwać różne ujemne wpływy ustroju. 
Mają oddziaływać już nie na jednostki i ich los indywidualny, ale przede 
wszystkim na los ś rodow i sk, w  których pewne wypadki, wymagające 
pomocy, powtarzają się. Rola środowiska, warunków społecznych, warun-
ków otoczenia i wpływ na nie okazały się o wiele skuteczniejszym środkiem 
zwalczania niedomagań społecznych niż najlepiej zorganizowana, sztuczna 
często pomoc indywidualna18).

W dawnych instytucjach opiekuńczych panowała zasada w y ł ą c z no -
ś c i  – były to zawsze instytucje budowane dla pewnych grup i osób, przez 
osoby i ciała, kierujące się motywem filantropii.

Pierwiastek ten pod wpływem działania ciał publicznych, opartych o te-
rytorialną przynależność obywateli, musiał ulec zmianie. Polityce społecz-
nej należy jako zasługę przypisać, że korzystanie z  instytucyj i urządzeń 
zastępczych zrobiła pow s z e c h ny m dobrem wszystkich mieszkańców, że 
stworzyła zapobiegawcze instytucje, które służyły wszystkim obywatelom, 
dzięki czemu odjęła z wielkiej części instytucyj opiekuńczych owe odium, 

18) S. Rychliński, l. c., s. 207.
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czyniące z „podopiecznych” obywateli drugiej kategorii, dające jakieś po-
niżające piętno, ciążące na potrzebujących opieki. Ten rys powszechności 
wprowadził opiekę społeczną w nowe stadium.

Czyniąc z instytucyj opieki – instytucje dobra powszechnego wprowa-
dzać w nie zaczęto pierwiastki celowości społecznej, pierwiastki rozumowe, 
pierwiastki racjonalnej przezorności społecznej, w której głos mieć zaczęli 
również i  zainteresowani. Opieka społeczna ze swymi dawnymi cechami 
została z nich wygnana i pozbawiona swych antyspołecznych, kastowych 
przyzwyczajeń. Rozwój nowych instytucyj pomocy został wywołany prze-
kształceniami w stosunkach społeczno-gospodarczych, odpowiadał aktual-
nym potrzebom życia, był do nich przystosowany.

Niemniej więź z opieką społeczną nigdy nie została całkowicie zerwana. 
Większość instytucyj musiała być organizowana i  kierowana metodami, 
które wytworzyła praktyka opieki społecznej, metodami prowadzącymi do 
indywidualizacji pomocy19).

To na nowo uczyniło żywotną sprawę opieki społecznej, jej udział w ich 
życiu i pracy, tym bardziej, że przy terytorialnej, powszechnej zasadzie po-
mocy zniknąć musiał pierwiastek filantropijny, pierwiastek łaski, a wystą-
piła na jego miejsce obowiązkowość pomocy, a więc prawo do korzystania 
z niej, przysługujące każdemu obywatelowi danej społeczności, jako odpo-
wiednik tych obowiązków, które jednocześnie ponosi.

Wszystko to stworzyło potrzebę, a nawet konieczność tych nowych in-
stytucyj pomocy, sprawiło ich rozwój, a również na nowo postawiło pro-
blemat opieki społecznej. Ale tutaj zgubnie odbija się nastawienie opieki 
społecznej, skierowane wyłącznie na ratownictwo, na obronę, a nie mające 
dość mocnej postawy w ofensywie, w akcji zapobiegawczej.

Opieka społeczna wyraźnie tu deklaruje swoją bezsilność. Na przykład 
pisze p. Manteufflowa „Naprawa wad ustroju, powodujących bezrobocie 
i zły podział dóbr leży oczywiście poza sferą działania opieki społecznej. Jej 
zadaniem jest walka z rozkładowymi skutkami nędzy”20).

19) Aktualne zagadnienia opieki społecznej. Pamiętnik Zjazdu. Warszawa 1936. Refe-
raty pp. Manteufflowej, Mokrzyckiej i inne.

20) Współczesne formy opieki społecznej, przez E. Manteuffel w „Aktualne zagadnie-
nia opieki społecznej”, s. 20.
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Podobne twierdzenie spotykamy również w  artykule p. Cz. Babickie-
go: „Kolonia, jako zapobiegawcza forma opieki, ma na celu uodpornienie 
dziecka na destrukcyjny wpływ warunków, w jakich przebywa ono w ciągu 
roku”. Stwierdzenie to21) jest słuszne i nie o nie idzie. Idzie tylko o to, że 
opieka społeczna rezygnuje, a  raczej nie sięga do rozwiązania zagadnień 
środowiskowych lepiej ustrojowych, chcąc zapobiec skutkom, z  którymi 
walczy. Wyodrębnienie więc opieki od polityki społecznej, która stawia za-
gadnienie w całej płaszczyźnie obrony, nie tylko na odcinku ratownictwa, 
jest tu rażące, wskazuje na wzajemne dopełnianie się i potrzebę wspólnej 
ideologii. Zresztą należy stwierdzić, że często i politycy społeczni nie sta-
wiają zagadnienia w całej jego rozciągłości, nie wiążą ze sobą wszystkich 
przeobrażeń społecznych w jedną całość środków i metod, w jedną całość 
ściśle zespoloną ze sobą22). 

Mówi się np. środkami polityki społecznej nie da się rozwiązać sprawy 
bezrobocia – należy tutaj sięgnąć do środków polityki gospodarczej. Twier-
dzenie to jest słuszne tylko wówczas, gdy działalność obu rodzajów „polityk” 
państwa uważamy za odrębne i obce sobie domeny, kierowane różnymi zu-
pełnie kryteriami. W gruncie rzeczy jest to absurd życiowy. Nie może być 
w jednej publicznej instytucji dwu sprzecznych sobie polityk i nastawień, je-
żeli taki fakt zachodzi, to dowód tylko przewagi pewnych interesów nad dru-
gimi. W większości państw dzisiejszych ta różnorodność interesów występuje 
bardzo ostro i stąd to zasadnicze nieporozumienie, bo jeżeli istnieje różnica 
interesów sprawiająca różne posunięcia, to tylko przez przywrócenie jakiejś 
równowagi można ujednostajnić sprzeczności w posunięciach państwa.

W rozumieniu polityka społecznego tylko uwaga na interes społeczny, 
na potrzeby zachwianej struktury społecznej winny decydować o polityce 
gospodarczej danego państwa i do niej być przystosowane. Inaczej państwu 
temu grozić mogą mniej lub więcej silne zakłócenia, które pociągnąć mogą 
najbardziej daleko idące zmiany strukturalne, których już nigdy odrobić 
nie zdoła żadna „polityka gospodarcza”. Ale nie o to na razie chodzi.

21) Cz. Babicki. Zagadnienie wychowawcze na kolonii. Aktualne Zagadnienia itd., s. 5.
22) Prof. dr Gösta Bagge. Schulz der Familie durch Sozialversicherung, Fürsorge und 

Lohnpolitik. Zweite Internatione Konferenz für Soziale Arbeit, s. 325 i n., 329 itd.
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Chcielibyśmy stwierdzić jedynie, że takie nastawienie wyodrębniające 
politykę gospodarczą od polityki społecznej i  stosujące do najżywotniej-
szych, masowych procesów taktykę łatania, ratownictwa jest o wiele zgub-
niejsze, jak prowadzenie tej taktyki w wypadkach indywidualnych. Brak 
przezorności społecznej, brak zmysłu zapobiegania wypadkom przyszłym 
jest tu zwykłą ślepotą społeczną. Polityka społeczna domaga się tutaj od 
dawna owej przezorności, która każe pamiętać przy dobrej koniunkturze 
o możliwości nastąpienia złej i każe celowo przygotowywać się do niej, gro-
madzić środki i odkładać je na ową czarną godzinę.

Stosowanie tej polityki nie może wywołać nigdy sprzeczności w działa-
niu polityka gospodarczego i społecznego. Oczywiście, o ile nie neguje się 
tzw. kosztów społecznych. Pojęci kosztów społecznych, stwierdziliśmy to na 
innym miejscu, jest pojęciem płynnym i nie daje się wyodrębnić od kosz-
tów produkcji, od kosztów wszelkiej działalności gospodarczej, nie powin-
no być też przerzucane, tak jak to się obecnie dzieje, na barki powszechne 
i obciążać niezainteresowanych w owej produkcji23).

Zamiana metod opiekuńczych na środki polityki społecznej, jeżeli ma 
być skuteczna i owocna, będzie zawsze kosztowna, może nawet kosztow-
niejsza od bezpośredniej pomocy. Nie zapominajmy jednak, że zwiększone 
koszty akcji zapobiegawczej służą do celów o wiele szerszych niż proste ra-
townictwo, że są o wiele wszechstronniejsze i usuwają różne ujemne strony 
bezplanowości w rozwoju społecznym, że koordynują różnostronne wysiłki 
zaspokajania wyższych potrzeb społecznych i wreszcie, że stwarzają nowe 
warunki życia, które pozwalają niekiedy zupełnie usunąć potrzebę akcji 
pomocy opiekuńczej.

V.

Jeżeli nowe, powstałe w ciągu ostatniego stulecia różne instytucje opieki 
publicznej wyparły opiekę społeczną z  jej dawnych placówek, to jednak 
nie wyparły jej nigdy całkowicie. Zostały i w dalszym ciągu funkcjonują 
równoległe do owych nowych, nowym duchem owianych instytucyj, urzą-

23) Krzeczkowski l.c., s. 123 i n.
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dzenia prywatne i publiczne opiekuńcze, które całkowicie należą do świata 
przedkapitalistycznego, archaicznego, które nie zmieniły nic w swych me-
todach i nastawieniu. Istnienie ich i trwanie tłumaczy się przede wszystkim 
niewystarczającą działalnością instytucyj nowopowstałych i  istnieniem 
w  stosunkach dzisiejszych warunków, dla których te dawne urządzenia 
bynajmniej nie utraciły walorów i w których ich działalność nie wygląda 
bynajmniej przeżytkowo.

Ale, nawet jeżeli będziemy abstrahować od tych instytucyj dobra po-
wszechnego, istnieje dziedzina, w której w całej pełni zachowała się dawna 
natura opieki społecznej. Myślimy o pomocy materialnej, udzielanej przez 
opiekę społeczną niezdolnym do samodzielnej egzystencji (opieka otwarta). 
Polityka społeczna wytworzyła tu nową i ważną instytucję – ubezpieczenia 
społeczne, które funkcję tę wzięły na siebie, ale nie wypełniają jej w całej 
rozciągłości.

Ubezpieczenia społeczne obejmują nie wszystkich obywateli danej spo-
łeczności, lecz tylko zorganizowanych w pewne grono zamknięte, przynależ-
ność do niego jest uwarunkowana niejako klasową przynależnością, opłatą 
składek, wreszcie ubezpieczenia odszkodowują tylko wypadki natury lo-
sowej. Zatem działalność ich jest mniej uniwersalna, niż opieki społecznej, 
która daje pomoc wszystkim członkom danej zbiorowości, bez obowiązku 
jakichkolwiek wkładek, z  tytułu należenia do danej zbiorowości. Zakres 
praw wynikających z działania jednej i drugiej instytucji nie jest ten sam. 
W ubezpieczeniach prawo nabyte w opiece, jakby „przyrodzone”, właściwe 
każdemu członkowi danej społeczności o  ile wpadł w  stan nędzy, z której 
nie może wydobyć się o własnych siłach. W ubezpieczeniach wystarczy jako 
uprawniający do pomocy fakt losowości wypadku, ubezpieczony uzyskuje 
pomoc wtedy w określonej wysokości, niezależnie czy spadł do poziomu nę-
dzy, czy nie. W opiece społecznej pomoc bynajmniej nie jest z góry ustalona, 
niekoniecznie musi wydobyć potrzebującego z owego dna nędzy, w którym 
się znalazł z własnej czy nie własnej winy, leczy tylko w miarę posiadanych 
środków przez daną instytucję. W ten sposób opieka społeczna ma zawsze 
i mieć będzie charakter pewnej darowizny przypadkowej, zależnej od dobrej 
woli dających, musi mieć zawsze piętno pomocy „z łaski” nie z prawa, jak to 
widoczne jest w urządzeniach ubezpieczeniowych.
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Jest to ten demoralizujący i szkodliwy pierwiastek, który, niestety, wciąż 
jeszcze jest nieodłączny od opieki społecznej i wciąż ma w sobie posmak 
f i l a nt ropi i  i  m i ło s i e rd z i a.

Podkreślić jednak należy, że chociaż ubezpieczenia społeczne wykazują 
tyle przewagi nad opieką, są jednak pod tym względem mniej użyteczne, że 
dają pomoc swym członkom zazwyczaj przez czas ograniczony, natomiast 
opieka działa w czasie nieograniczonym. I to zapewnia jej ową wielką prze-
wagę, a przynajmniej zapewnia konieczność istnienia.

Przed kilku laty J.  Cohen, doskonały znawca zagadnienia, w  bardzo 
interesującym studium24) ujął różnice między opieką społeczną i ubezpie-
czeniami w dwu kierunkach – różnic metod i różnic ducha obu instytu-
cyj. Ubezpieczenia społeczne, według niego, obejmują pewne klasy osób 
i ograniczają się do wypadków losowych. Opieka społeczna natomiast stoi 
otworem dla wszystkich ludzi i grup społecznych bez różnicy na przyczy-
nę nędzy. Ze względu na ducha instytucji – różnica jest jeszcze głębsza – 
ubezpieczony ma prawo do pewnej sumy, potrzebujący opieki ograniczony 
jest stanem funduszów wspomagającej go instytucji, musi dowieść, że jest 
w nędzy, gdy ubezpieczony z tytułu zajścia pewnego faktu losowego pod-
lega odszkodowaniu, również ubezpieczony ma prawo zrobić z  zasiłkiem 
otrzymanym co zechce, korzystający z opieki użyć go musi na cele najnie-
zbędniejszego utrzymania czy w ogóle na cele wytknięte przez instytucję, 
udzielającą pomocy. Wreszcie wysuwa jako różnicę zasadę ubezpieczeń – 
podziału ciężarów i wyrównania ryzyk, które jest z góry przewidziane przy 
gromadzeniu środków. Tak czy inaczej ujmowane zagadnienie wskazuje 
w każdym razie na wyraźne i duże różnice między obu nastawieniami i obu 
systemami działania. Jeżeli nawet ostatnimi czasy coraz częściej mówimy 
o  obowiązku opieki do zabezpieczenia minimum egzystencji, o  prawie 
do tych zasiłków, to jest to idea, która do opieki społecznej zawędrowała 
z ubezpieczeń, gdyż opieka prywatna i publiczna w teorii i praktyce stale 
stała i trzymała się zasady, że pomoc winna być udzielana w miarę posia-
danych środków.

24) L’assurance – chômage et l’assistance publique. Revue internationale du Travail 
1932, s. 804 i n.
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Nie ma potrzeby mówić jak doniosłą jest ta zmiana w nastawieniu no-
wym opieki i  jak odległą od owego dawnego filantropijnego stanowiska, 
stanowiska operującego wyłącznie pojęciem łaski czy daru.

To też idea ta, choć nie jest nigdzie w całości urzeczywistniona, nabie-
ra coraz więcej wagi i znaczenia. Dawne pojmowanie pomocy, usprawie-
dliwione naturą gospodarki naturalnej, staje się coraz bardziej absurdalne 
w nowym układzie społecznym. Potrzebna jest nowa zasada, któraby nada-
ła opiece owe piętno zgodności z istniejącymi pojęciami, potrzeba zasady 
szerszej, opartej o społeczne prawa jednostki potrzebującej pomocy. Można 
ją ująć jako z a s adę  z abe zpie c z en i a  spo ł e c z ne go, która wypłynęła 
z koordynacji ubezpieczeń z opieką społeczną i która wyraża szerzej zasady 
praw nabytych, rozszerza je na wszystkich obywateli, płacących podatki 
i mających z tej racji prawo do odszkodowania we wszystkich wypadkach 
niezdolności do samodzielnej egzystencji materialnej25). Formy te opieki 
służące wszystkim mieszkańcom niewątpliwie staną się problematem ży-
cia w najbliższej przyszłości w całej rozciągłości (zabezpieczenie społeczne 
w  Australii) lub częściowo (emerytury starcze – Anglia). Muszą się stać 
potrzebą planowej gospodarki i interesem instytucyj publicznych.

W  pojęciu „zabezpieczenia społecznego” widzimy zasadę przeniesioną 
z ubezpieczeń społecznych na dziedzinę opieki społecznej26). Każdy obywa-
tel płacący podatki i zamieszkujący w danej terytorialnej organizacji spo-
łecznej posiada prawo do odszkodowania wypadków losowych, które go 
mogą spotkać w  życiu, gwarantowane przez solidarną odpowiedzialność 
wszystkich obywateli.

W pojęciu tym mieścić się musi również wystarczające zabezpieczenie, 
zabezpieczenie nie ograniczone w czasie. W ten sposób na całość pojęcia, 
jak widzimy, składa się szereg warunków, mających na celu uporządkowa-
nie współżycia.

VI.

Dużo trzeba reformatorskiej pracy, aby wdrożyć we właściwe tory dzisiejszą 
i jutrzejszą opiekę społeczną, aby ją zwekslować na tory polityki racjonalnej 

25) Krzeczkowski l.c., s. 155.
26) Projekt polski, porówn. Gospodarka Narodowa Nr 14–15 z r. 1936.
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państw i samorządów, aby ją w całej pełni zużytkować celowo dla plano-
wej gospodarki społecznej, dla gospodarki racjonalnego podziału dochodu 
społecznego. Musi tu nastąpić koordynacja i podporządkowanie opieki do-
browolnej opiece przymusowej oraz uzgodnienie obu tych działów z postu-
latami ogólnej polityki społecznej. Musi polityka społeczna „zniżyć” się do 
tych działów, które dotąd celowo pomija bądź nie dostrzega, a które za nią 
w niedostateczny sposób, muszą wykonywać instytucje opieki społecznej.

Należy w teorii uznać i ocenić to, co w życiu się już dokonało. Wszystkie 
działy dawnej i zreformowanej opieki społecznej podejmują jako zasadnicze 
zagadnienia samorządy. Uważają funkcje wypełniane przez te instytucje 
za lokalne, za własne. Stąd opieką społeczną jedynie należycie zajmowała 
się polityka komunalna. Natomiast polityka społeczna jest głównie funk-
cją państwa ciał zainteresowanych i dokonywa swej pracy z pominięciem, 
a przynajmniej nieoglądaniem się na samorządy. Otóż ten punkt widzenia 
jest obustronnie szkodliwy i obustronnej wymaga rewizji, wymaga uzgod-
nienia nie tylko pola działania, ale metod i sposobów prowadzenia akcji, 
wzajemnego zgodnego uzupełniania się.

Trzeba dodać, że dobrze i celowo prowadzona opieka społeczna, wymaga 
dużych środków, że środków tych najczęściej ciała komunalne nie posiadają, 
że wskutek braku koordynacji z państwem, wobec lekceważenia przez pań-
stwo doniosłości zagadnień rozważanych – gmina jest coraz mniej w moż-
ności ponosić odpowiedzialność i ciężar tej pomocy. I dlatego chętnie widzi 
współdziałanie instytucyj społecznych i prywatnych. Źle jest jednak jeżeli 
instytucje te nie są w ścisłym kontakcie, a poniekąd zależne od samorządu.

Brak tej zgodności i brak wytycznych tutaj sprawia, że opieka społeczna 
nawet kierowana nowocześnie przez samorządy, coraz chętniej ogląda się na 
praktykę prywatnej opieki społecznej, niż na postępy polityki społecznej pań-
stwowej. Cofa to całą akcję, cofa przed szerszymi zagadnieniami i sprowadza 
na dawne manowce, na bezdroża bezideowości, lub fantastycznej romantyki. 
Brak bowiem tej polityce realnych, rzeczowych przesłanek. Nie chcemy ne-
gować, że nie same ujemne cechy zdobyła opieka społeczna z tej łączności. 
Niewątpliwie są tam również i dodatnie doświadczenia, które stopniowo stają 
się dorobkiem całej opieki społecznej, a nawet przenikają jako kierownicze 
zasady w metodach polityki społecznej. Przede wszystkim płodną okazała się 
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zasada indywidualizacji rozważanych wypadków i  stosowane tam metody, 
które znalazły dzisiaj zastosowanie w różnych działach polityki społecznej.

W koordynacji i zbliżeniu wszystkich form opieki do polityki społecz-
nej widzimy przyszłość wszystkich tych rodzajów pracy społecznej. Inaczej 
zawsze będą one niewystarczające i niedostateczne. Dlatego występujemy 
o zniesienie wszystkich barier i przegród, które sztucznie podzieliły i od-
dzieliły od siebie poszczególne, pokrewne działy pracy.

Zadanie zbliżenia tego postawiły sobie międzynarodowe kongresy służ-
by społecznej. Obawiamy się jednak, że go nie spełniają dostatecznie wsku-
tek niedostatecznie jasnej platformy ideowej. Kongresy są konglomeratem 
wszelkich ujęć „pracy społecznej” i dlatego nie mogą mieć żadnego progra-
mu ideowego, natomiast posiadają duże znaczenie informacyjne i w  tym 
tkwi ich waga i walor. Ale przez sztuczne i niejasne zlepienie różnych dzia-
łów opieki i polityki społecznej w jakiś niezrozumiały dział „pracy społecz-
nej”, pogłębiają już istniejące różnice pokrewnych i bliskich działów pracy.

Fakt, że kongresy, które umiały bardzo umiejętnie wyzyskać prakty-
kę życia, zwłaszcza praktykę prywatną opiekuńczą, nie umieją znaleźć dla 
swojej pracy właściwego stanowiska, świadczy, że nie rozumieją nowych 
zadań polityki opiekuńczej i  że tkwią wciąż w  starej liberalno-kościelnej 
ideologii. A właśnie to był powód, dlaczego realna polityka społeczna wy-
rzekła się opieki społecznej. Nie można więc po przebytej tak dużej drodze 
do wzajemnego zbliżenia znów utknąć bezradnie na punkcie wyjścia.

Przeszłość opieki jest niewątpliwie na polu polityki społecznej. Należy 
między nimi wyrównać drogę – związać ją mocnym interesem z potrzebami 
ciał publicznych i pozbawić stygmatu miłosierdzia, a przynajmniej usunąć go 
na właściwe miejsce; motywu działalności indywidualnej a nie społecznej.

Zrozumienie tego faktu zdaje się przenikać do świadomości działaczy 
i teoretyków opieki społecznej.

Na ostatniej – III Konferencji Służby Społecznej w Londynie wypowie-
dział to wyraźnie p. M. Thélin, członek biura międzynarodowego pracy, 
w referacie swoim, którego konkluzje w dużym stopniu pokrywają się z po-
stulatami postawionymi w przyczynku niniejszym27).

27) Quelques aspects de la politique sociale contemporaine. London 1936, s. 31.
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2.4. 

tezy najWażniejSzych zmian W UStaWodaWStWie 
o oPiece SPołecznej* 
W dn. 3 i 4 grudnia 1937 r. obradował w Warszawie, zwołany przez Zwią-
zek Miast Polskich, zjazd naczelników wydziałów opieki społecznej.

Na zjeździe tym dyr. Wydziału Opieki Społecznej i Zdrowia Publiczne-
go Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie p. Jan Starczewski przedstawił 
i szczegółowo uzasadnił następujące tezy najważniejszych zmian w ustawo-
dawstwie o opiece społecznej:

1) Ustawodawstwo o opiece społecznej winno mieć charakter jedno-
lity. Dążyć przeto należy do wprowadzenia jednej ustawy dla całej 
Polski.

2) Ustawowe określenie zakresu opieki społecznej i norm jej świadczeń 
nie jest możliwe i celowe.

3) Należy wydać ustawę o opiece i pomocy społecznej. Konieczne jest 
ustawowe unormowanie metod udzielania opieki i  pomocy. Ko-
rzystający z pomocy społecznej winni być pociągani do współpra-
cy w podejmowanych dla ich dobra wysiłkach i do odpłatności za 
otrzymaną pomoc.

4) Obowiązek sprawowania opieki i  pomocy społecznej musi ciążyć 
zarówno na państwie, związkach samorządowych, jak i na całym 
społeczeństwie.

5) Samorządy winny otrzymać rolę kierowniczą w organizowaniu i ko-
ordynowaniu akcji opiekuńczej.

6) Należy zapewnić ustawowe środki na opiekę i pomoc społeczną.

 * Źródło: „Opiekun Społeczny” 1938, nr 1, s. 2–3.
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7) Konieczne jest wydanie przepisów, mających na celu ochronę fun-
duszów, przeznaczonych na pomoc i opiekę społeczną. 

8) Konieczne jest rozgraniczenie obowiązków opiekuńczych poszcze-
gólnych związków samorządowych. Z najważniejszych zmian wy-
mienia się następujące:
a) prawo do opieki trwałej nabywa się po upływie trzech lat pobytu 

na terenie danej gminy, w  czasie którego to okresu dana osoba 
utrzymywała się z własnych środków, nie korzystając w żadnej for-
mie z opieki społecznej, wzgl. ofiarności publicznej i nie zajmowała 
się żebractwem,

b) gmina ma prawo do opieki w innej gminie, o ile gmina ta w ciągu 
dwóch tygodni od jej zawiadomienia prawa tego nie zakwestionu-
je,

c) oddzielne przepisy umożliwią ochronę miast przed napływem 
uciążliwego elementu ze wsi,

d) koszty opieki nad nie mającymi prawa do opieki w żadnej gminie 
ponoszą wojewódzkie związki samorządowe, a tam, gdzie ich nie 
ma (a więc również i w Warszawie) koszty te ponosi Skarb Pań-
stwa,

e) miasta niewydzielone nie pokrywają kosztów opieki zakładowej. 
Koszty te ponoszą powiatowe związki samorządowe.
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2.5. 
Maria aszoff

WyWiad oPiekUńczy*
Wywiad społeczny odgrywa podstawową rolę w opiece społecznej. Ma on 
na celu, drogą bezpośredniego zetknięcia się z  rodziną i zbadania jej po-
trzeb, możliwie wszechstronnie nakreślenie pewnego planu opieki i oddzia-
ływania, któryby zaspokajał jednocześnie potrzeby materialne, wychowaw-
cze, zdrowotne itp.

Wyraz „wywiad” nie jest szczęśliwym określeniem. Opiekuna, który nie 
tylko zbiera konieczne informacje o rodzinie, lecz interesuje się nią w celu 
niesienia pomocy – razi ten wyraz. I chociaż termin ten utarł się w opiece 
społecznej i jest oficjalnie używany, dobrze byłoby zmienić go na bardziej 
odpowiedni1).

Wywiad w miejskiej opiece społecznej przechodził różne fazy, zarówno 
pod względem dokonywania go, jak i  opisywania. Nawet po ogłoszeniu 
ustawy o  opiece społecznej przez długi czas traktowano pomoc społecz-
ną masowo, to znaczy bez indywidualizowania poszczególnych wypadków 
pomocy. Dlatego też funkcje wywiadowców powierzano ludziom bez przy-
gotowania, którzy zbierali formalne informacje i nie nawiązując żadnego 
kontaktu z rodziną kwalifikowali ją do pomocy materialnej lub odrzucali, 
segregując wszystkie sprawy według przyjętego szablonu: „stan materialny 
dobry, dostateczny, biedny, bardzo biedny lub zły”. Na tej podstawie przy-

 * Źródło: „Opiekun Społeczny” 1938, nr 1, s. 8–14.
1) Słownik opieki społecznej jest jeszcze bardzo ubogi i wymaga odpowiednich termi-

nów. Prócz słowa „wywiad” również pojęcie „petent” czy „podopieczny” czeka na trafny 
polski termin.
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znawano pomoc materialną – najczęściej pieniężną – nie wnikając w po-
trzeby wychowawcze rodziny i nie pomagając jej do usamodzielnienia się.

Obecnie opieka społeczna coraz bardziej przybiera charakter pomocy 
indywidualnej. W  każdym poszczególnym wypadku najważniejszym za-
gadnieniem staje się rozpoznanie przyczyny nędzy oraz poszukiwanie drogi 
prowadzącej do podźwignięcia rodziny.

Osobnik, zgłaszający się o pomoc, interesuje opiekuna społecznego jedy-
nie na tle potrzeb ogólnych rodziny. A potrzeby te bywają bardzo rozmaite, 
choć w podaniach najczęściej spotyka się prośbę o zapomogę.

Świadczenia materialne traktuje się jako jeden ze środków do przetrwania 
krytycznych momentów, a nie jako jedyny sposób wyjścia z trudnej sytuacji.

Opiekun, po najbardziej wnikliwym zbadaniu i  zorientowaniu się 
w przyczynach niezdolności do samoistnej egzystencji, stara się umiejętnie 
pobudzić inicjatywę zgłaszającego się o pomoc. Dąży do tego, aby rodzina 
sama powzięła pewien plan działania, i obiecuje pomoc w przeprowadzeniu 
wspólnie uzgodnionego planu opieki.

Ten sposób traktowania sprawy ma na celu obronę przed osłabieniem 
lub zupełną utratą aktywności życiowej wspieranego.

Zdarza się, że na skutek prośby o  zapomogę lub obiad opiekun przy-
chodzi do wdowy i stwierdza, że zdolność zarobkowania matki jest ograni-
czona przez chorobę łatwą do wyleczenia (np. przepuklinę). Poza tym syn, 
który skończył szkołę powszechną, wałęsa się bez pracy, a matka jest bier-
na, niezaradna, nie docenia kształcenia zawodowego. Najmłodsze wreszcie 
dziecko nie chodzi do przedszkola „bo nie ma ubrania”.

Okazuje się więc, że samo przyznanie zapomogi nie rozwiązuje jeszcze 
kwestii pomocy rodzinie. Ważniejszą sprawą z punktu widzenia przyszłości 
rodziny i możliwości usamodzielnienia jej jest przywrócenie matce zdolno-
ści do pracy, pomoc w kształceniu zawodowym syna, umieszczenie dziecka 
w przedszkolu.

Koniecznym jednak warunkiem należytego przeprowadzenia tego pla-
nu jest obok gotowości pomocy ze strony opieki społecznej zrozumienie 
i współdziałanie rodziny. Bez dobrej woli bowiem i ścisłej współpracy naj-
większe wysiłki opiekuna spełzną na niczym, a najwyższa nawet zapomoga 
nie spełni swego zadania.
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Oczywiście w opiece nad samotnym starcem lub kaleką nie może być 
mowy o budzeniu jego woli w celu usamodzielnienia się. Tu możemy po-
przestać na świadczeniach materialnych.

Ze względów praktycznych rozróżnia się wywiad pierwszy, tj. pierwsze 
zetknięcie się z rodziną i ponowny, tzn. każdy następny wywiad.

Wywiad składa się z dwóch zasadniczych elementów:
a) informacyjnego i
b) oddziaływania.
Część informacyjna zawiera przede wszystkim dane dotyczące perso-

naliów i historii rodziny (z dowodu osobistego, wyciągu ksiąg ludności 
lub – w braku jakiegokolwiek dokumentu – książki meldunkowej). Na-
stępnie ustala się prawa do opieki na podstawie meldunku z okresu ostat-
niego roku.

Po zebraniu danych formalnych przystępuje się do szczegółowego omó-
wienia:

1) warunków mieszkaniowych;
2) warunków materialnych (ze szczególnym uwzględnieniem sprawy 

odżywiania i odzieży);
3) zdrowia i higieny; 
4) stosunków rodzinnych;
5) wychowania i nauki dzieci;
6) atmosfery moralnej w rodzinie;
7) problemów prywatnych.
Na podstawie zebranych danych wyprowadza się wniosek, nakreślający 

pewien plan opieki nad rodziną, wspólnie z nią uzgodniony.
Kolejność omawianych spraw może się zmieniać w  zależności od ich 

ważności, np. czasem należy zacząć od stosunków rodzinnych, czasem 
znów od zdrowia, aby zaznaczyć od razu, że np. choroba ojca czyni rodzinę 
niezdolną do samoistnego utrzymywania się.

W dziale „zdrowia i higieny” należałoby zwrócić uwagę na błąd często 
popełniany, a mianowicie stawianie diagnoz lekarskich przez opiekunów. 
Należy poprzestać na opisaniu objawów, na jakie petent się uskarża, np. 
narzeka na „bóle w okolicy żołądka” lub „kaszle, pluje” itp. Diagnoza może 
być przytoczona jedynie w formie cytatu z zaświadczenia lekarskiego.
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Zdarzają się np. takie zdania w wywiadach opiekunów (autentyczne): 
„była chora na raka, obecnie osłabiona”; „siedziała przy chorej osiem dni 
w jednej pozycji, z czego dostała przewrotu kiszek”; „chora podobno ciężko 
(wątroba, serce)”. W ostatnim przykładzie okazało się, że chora ma otwartą 
gruźlicę płuc. Widocznie udzielała informacyj przy domownikach, przed 
którymi ukrywała zakaźną chorobę.

Dla zilustrowania odpowiednio ułożonych i  zebranych informacji na 
wywiadzie społecznym podajemy poniższą sprawę.

Ziemba2) zwróciła się z  prośbą o umieszczenie dwóch wnuków w  za-
kładzie. Jest ona staruszką ur. w 1869 r., zamieszkałą u niezamężnej córki 
(32 l.). Rodzina ma prawo do opieki w Warszawie.

Stosunki rodzinne

Wnuk Zygmunt (ur. w  1925  r.) i  Tadeusz (ur. w  1927  r.) są zupełnymi 
sierotami. Matka zmarła w 1929 r. na gruźlicę płuc, ojciec w 1935 r. na 
gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Ojciec był krawcem, pracował we 
własnym warsztacie.

Warunki materialne

Babka jest wdową od kilkunastu lat; wyrobnica, do pracy niezdolna. Ostat-
nio była na utrzymaniu zmarłego syna, obecnie córki krawcowej. Córka 
zatrudniona jest w pracowni krawieckiej, zarabia 2–3 złote dziennie wtedy, 
gdy jest robota. Są okresy, kiedy szyje w domach prywatnych. Z zarobków 
swych opłaca całkowicie komorne (52 zł mies.) i daje utrzymanie matce. 

Na utrzymanie chłopców już jej nie starcza. Zygmunt ma bardzo znisz-
czone obuwie. Tadeusz palto.

Mieszkanie

Zajmują dwie izby na III piętrze w murowanej kamienicy w śródmieściu. 
Sypiają w pokoju, w kuchni jest maszyna do szycia, na której w wolnych 
chwilach ciotka pracuje wraz ze swą pomocnicą. Z opłatą komornego nie 
zalegają. Mieszkanie zimne, brudne.

2) Nazwisko zastąpiliśmy fikcyjnym.
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Zdrowie

Babka na nic się nie uskarża. Ciotka pokasłuje, jest pod wrażeniem gruźli-
cy, panującej w rodzinie. Chłopcy bardzo wątli, mizerni. Lekarz nie stwier-
dził zmian w płucach, jedynie niedożywienie.

Nauka i wychowanie dzieci

Obaj chłopcy chodzą do pobliskiej szkoły powszechnej. W nauce nie są 
opóźnieni. Są dożywiani w  szkole, do świetlicy nie zapisani. Od śmierci 
matki opiekuje się nimi babka. Narzeka, że chłopcy nie chcą jej słuchać, 
zwłaszcza od śmierci ojca. Im są starsi, tym większe babka ma z nimi kło-
poty.

Atmosfera moralna

Rodzina sprawia dodatnie wrażenie, cieszy się dobrą opinią pod każdym 
względem. Dzieci są dobrze wychowane, kochane przez babkę i ciotkę.

Wniosek

Umieszczać chłopców w zakładzie nie należy. Babka nie jest niedołężna, 
przeciwnie – zaradna, ruchliwa. Zresztą wychowuje wnuki prawie od nie-
mowlęctwa. Warunki mieszkaniowe są najzupełniej dostateczne; ciotka po-
zwala siostrzeńcom mieszkać nadal; nie opiekuje się nimi, gdyż cały dzień 
jest poza domem.

Należy przyznać pomoc materialną na utrzymanie dzieci w postaci stałej 
zapomogi i chleba. Przyznać potrzebną odzież chłopcom. Porozumieć się 
ze szkołą w sprawie zapisania ich do świetlicy. Zgłosić mieszkanie na odno-
wienie. W lecie – zapewnić chłopcom wyjazd na kolonie.

Wywiad ponowny jest zwykle łatwiejszy do przeprowadzenia i zabiera 
mniej czasu. Polega on na stwierdzeniu wszelkich zmian, jakie zaszły od 
ostatnich odwiedzin i na przeprowadzeniu pewnej kontroli w zakresie re-
alizacji opieki nad rodziną.

Wywiad w rodzinie powinien być prowadzony w formie przyjacielskiej 
rozmowy, czemu do pewnego stopnia nie sprzyja konieczność notowania 
zasadniczych danych. To też tylko pierwsza formalna część formularza 
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powinna być wypełniana w  obecności odwiedzanych; wszelkich innych 
spraw, szczególnie dotyczących stosunków rodzinnych i moralnych, nie na-
leży notować podczas odwiedzin.

Notowanie w ogóle ma duże znaczenie, gdyż zapiski zamieszczone w ak-
tach umożliwiają ciągłość opieki; poza tym czynią daną sprawę dostępną 
dla całego personelu ośrodka, wreszcie – w razie zmiany opiekuna – pozo-
staje historia rodziny, plan pomocy i stan dotychczasowej realizacji.

Przy notowaniu należy unikać niepotrzebnych szczegółów, lecz jedno-
cześnie nie należy operować wielkimi skrótami, gdyż obraz środowiska jest 
koniecznym tłem dla zrozumienia danej sprawy.

Wywiad społeczny nie jest rzeczą łatwą do przeprowadzenia. Do naj-
większych trudności wypadnie zaliczyć stwierdzenie istotnego stanu mate-
rialnego rodziny – zorientowanie się, gdzie jest prawda, a gdzie fałsz. Spo-
tykamy się z najróżniejszymi typami ludzi; jedni są ambitni, skryci, nieufni, 
niechętnie udzielający informacyj o swym życiu i biedzie. Inni znów prze-
ciwnie – wylewni, dużo o sobie mówiący, ubarwiający sytuację, w jakiej się 
znajdują. Wreszcie – kłamliwi, symulanci, często na efekt, w sposób wprost 
aktorski przedstawiający swe położenie.

Trzeba dużego doświadczenia i wnikliwości, aby nie dać się sugerować 
i umieć właściwie ocenić sytuację. 

Wywiad, aby dawał jak najbardziej wszechstronne pojęcie o środowisku, 
powinien być robiony w różnych porach dnia i tygodnia. Inaczej bowiem 
przedstawia się obraz rodziny wieczorem, kiedy zazwyczaj wszyscy domow-
nicy są w mieszkaniu, inaczej zaś przed południem, kiedy np. matka jest na 
posłudze, dzieci w szkole, a w mieszkaniu zastaje się tylko babkę lub sublo-
katorkę. Również niedziela lub wieczór sobotni w wielu rodzinach wygląda 
inaczej, niż każdy inny dzień tygodnia.

Przy pierwszym, jednorazowym zetknięciu się z rodziną jest często bar-
dzo trudno postawić diagnozę społeczną i  sprecyzować plan opieki i od-
działywania, zwłaszcza w  środowisku, gdzie sytuacja przedstawiona jest 
niejasno i  nasuwają się pewne zastrzeżenia. Zbyt dużą ponosimy odpo-
wiedzialność zarówno wobec rodziny, jak i instytucji, abyśmy mogli zbyt 
pochopnie stawiać wnioski. To też w wypadkach trudniejszych, bardziej 
skomplikowanych, nie możemy poprzestać wyłącznie na jednorazowym 
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zetknięciu się z rodziną i na danych jedynie od niej uzyskanych. Zdarza się, 
że przed ostatecznym wypowiedzeniem się trzeba być parę razy w rodzinie, 
zasięgać informacyj sąsiadów, znajomych, instytucyj, które się z nią stykają 
itp. Na relacjach jednakże osób trzeci nie możemy opierać się bezkrytycz-
nie, przeciwnie, zachować musimy dużą ostrożność i oględność w wykorzy-
staniu ich, ponieważ mogą być one zupełnie fałszywe, tendencyjne, uzależ-
nione od wrogich lub przyjacielskich stosunków z rodziną, o którą pytamy.

Opiekun społeczny prócz taktu musi być uzbrojony w maximum cier-
pliwości, prostoty, wyrozumiałości. Konieczne bowiem jest pozyskanie 
zaufania rodziny, bez czego nie ma mowy o nawiązaniu z nią kontaktu, 
przekonaniu o  konieczności wprowadzenia pewnych zmian i  uzyskaniu 
współdziałania. Musimy wykazać szczere zainteresowanie się losem rodziny 
i wczucie się w jej sytuację.

Nie wolno nam wpadać w szablon i rutynę w stosowaniu opieki indy-
widualnej. Musimy uszanować człowieka, który dlatego, że jest w nędzy 
i prosi o pomoc, zmuszony jest do opowiadania o sobie i swych najbliższych 
wielu ciężkich przeżyć.
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2.6.
konstanty krzeCzkowski 

o trzech etaPach oPieki SPołecznej*
I. 

Historia instytucyj społecznych współczesnego życia zbyt mało jest studio-
wana i badana. Drogi, którymi idzie ich rozwój, nie zawsze nam są jasne 
i znane. Instytucje życia społecznego interesują nas głównie ze względu na 
funkcje, które spełniają, ze względu na bieżące ich znaczenie. Natomiast 
przemiany i  kierunki tych przemian nie zawsze są uświadamiane. Brak 
znajomości przemian danej instytucji prowadzi zawsze do wiary w  jej 
sztywność i niezmienność. Każdy stan aktualny uważa się za nieulegający 
przekształceniom i mający dążność utrwalania się, tężenia. Dopiero rzut 
oka historyczny wykrywa w jednolitej postaci danej instytucji różne formy 
i okresy, towarzyszące ciągłej ich zmienności.

Opieka społeczna jest instytucją mającą wielką siłę trwania, wielką moc 
bezwładu, a przecież zwolna i bezwiednie ulega wciąż wewnętrznym prze-
mianom i rozwojowi. Rozwój ten to tworzenie się nowych form, nowych 
metod, rozrastania się i komplikowanie dawnej prostej całości. Coś nowe-
go i nieznanego wyrasta z  tej najstarszej instytucji przezorności ludzkiej. 
Z tego stanowiska instytucja ta rzadko jest rozpatrywana, pomimo że tkwi 
tutaj klucz do zrozumienia jej „ducha”.

Opieka społeczna nie została dotąd umiejętnie zdefiniowana i rozklasy-
fikowana. Dotychczasowe definicje są najczęściej dopasowane do istniejące-

 * Źródło: Odbitka z nr 1–2 kwartalnika „Samorząd Terytorialny” . Warszawa 1938, 
s. 1–8, 14–17.
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go ustawodawstwa. To samo tyczy klasyfikacji1). Oparte są zwykle o prak-
tyczne formy – stąd różnią się, jeżeli wziąć różne kraje i kultury i nie ma 
teoretycznego kryterium, służącego do tego podziału2).

Przyczyna tego stanu jest rezultatem dotychczasowej historii opieki. 
Aczkolwiek jako instytucja społeczna jest niemal odwieczna – istnieje 
w każdym razie od chwili powstania społeczeństw zróżniczkowanych, to 
jednak formy, w jakich się przejawiała, ulegały wielkim zmianom i mieści 
w sobie zarody nowych form, dotąd jeszcze nieutrwalonych, a może nawet 
nieujawnionych i nie ujmowanych jako całość. Dlatego też dotychczasowe 
definicje i podziały pasują głównie dla pewnych okresów i stadiów rozwoju.

Najbardziej ogólnie możnaby określić opiekę społeczną jako s y s t em 
pomoc y  s to sowa ne j  w   spo ł e c z eń s t w ac h  z ró ż n ic z kowa nyc h 
wobe c  s w yc h  c z łon ków,  n i e z do l nyc h  do  s a mod z ie l ne j  e g -
z y s t enc j i  m ate r i a l ne j3).

Określenie to należy omówić i poczynić pewne zastrzeżenia. Idzie o sys-
tem pomocy stosowany wobec członków danego społeczeństwa zróżnicz-
kowanego, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a więc o skali trudno 
wymiernej, o  system oparty o każdorazowo w danym okresie stosowane 
metody – metody te ciągłym ulegały zmianom – była to pomoc w natu-
rze i  pieniądzach, otwarta i  zamknięta. Słowem niezliczona ilość sposo-
bów i metod postępowania i działania. Nie uważamy jednak za potrzebne 
różnicowanie tych form, służą bowiem temu samemu wspólnemu celowi, 
a podział ich nie daje oczekiwanych rezultatów. Mówimy, że idzie o pomoc 
udzielaną przez społeczeństwo zróżniczkowane. Rozumiemy, że w  społe-
czeństwach niezróżniczkowanych ani zawodowo, ani majątkowo, a więc np. 
w społeczeństwach opartych o więź pokrewieństwa – w społeczeństwach 
rodowych – opieki społecznej nie było. Wszelka pomoc ma tam charakter 
pomocy bratniej, rodzinnej, wypływającej z solidarności rodzinnej. Pojęcie 
opieki powstaje dopiero w  stosunku do człowieka obcego. Niewątpliwie 

1) Porówn. np.: Dr J. Zawadzki, Zasady opieki społecznej. Warszawa 1935, s. 8.
2) K. Krzeczkowski, Uwagi nad drogami opieki społecznej. „Samorząd Terytorialny”. 

Warszawa 1936, zesz. 1–2, s. 8 i n., s. 14 i n. Z. Grzegorzewski, Opieka społeczna. Enc. 
podr. prawa publicznego Warszawa, s. 558 i n.

3) Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1936, s. 155.
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możnaby formy pomocy, wynikłe z solidarności rodzinnej, uważać za po-
czątek wszelkiej późniejszej pomocy, jest ona przecież bardzo różna od tego, 
co w  czasach późniejszych za opiekę uchodzi. Przede wszystkim pomoc 
rodzinna nie posiada w sobie cechy poniżającej, tak charakterystycznej dla 
wszelkich form opieki społecznej późniejszych czasów.

Wreszcie z definicji wynika, że pomijamy przyczynę potrzeby pomocy. 
Fakt potrzeby udzielenia pomocy nie potrzebuje dalszej motywacji. Obo-
jętną jest przyczyna. Przyczyny te to skomplikowany splot wypadków loso-
wych, jakie dotknęły potrzebujących opieki. Z przyczyn tych rzadko kiedy 
możemy sobie zdać sprawę i rzadko kiedy możemy ustalić „losowość” tych 
przyczyn. Oczywiście pojęcie „losowości” traktujemy bardzo rozciągle, 
uważając za losowe wypadki zarówno wszystkie przyczyny zewnętrzne jak 
i wewnętrzne, które doprowadziły człowieka do stanu, przy którym – w in-
teresie bezpieczeństwa społecznego i społecznego dobrobytu konieczne jest 
danie mu pomocy.

W definicji pomijamy sprawę, czy jest ona publiczną czy prywatną, jed-
nostkową czy zbiorową. Mówimy „system” w  sensie tym, że rozumiemy 
różne sposoby regulowania tej sprawy, które w biegu lat ulegały przekształ-
ceniom. Nie chcemy więc wykluczyć żadnej z form, które istniały i obo-
wiązywały.

Tylko przy takim ogólnym zakreśleniu ram pomocy społecznej możemy 
popróbować bliżej wniknąć w naturę i cechy charakterystyczne samej in-
stytucji oraz w cechy charakterystyczne jej rozwoju.

Rozwój form opieki społecznej nie ma jednolitej linii. Raczej kilka wąt-
ków tworzy zmienny proces historyczny, powtarzający się wszakże wśród 
różnych ludów i kultur.

W historii opieki społecznej wyróżnić możemy trzy etapy, raczej trzy 
prądy, które ujawniły się dotąd w długiej i bardzo różnorodnej historii tej 
instytucji. Etapy te, a raczej prądy, istnieją i powstają w historycznej pew-
nej kolejności, a jednocześnie istnieją obok siebie i niekiedy niezależnie od 
siebie. Są to okresy opieki i ndy w idu a l ne j,  ś rodow i skowe j  i   i nt e -
g r a l ne j. Wyjaśnienie treści każdego etapu będzie przedmiotem niniej-
szego studium. Żeby ujawnić najważniejsze podziały opieki, należy zrobić 
jeszcze jeden przekrój.
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Wewnętrznie najbardziej decydującego znaczenia dla opieki społecznej 
jest jej dobrowolność i przymusowość. Jedna i druga forma współistnieją 
obok siebie w całej niemal historii opieki.

Dobrowolność i  przymusowość odpowiadają ujęciom prywatnej i  pu-
blicznej opieki. Jedna uzupełnia drugą i w różnych okresach różny był za-
kres każdej z nich. W całej ewolucji przecież wydaje się naturalną stopnio-
wa przewaga drugiej nad pierwszą. Słowem ewolucja dokonywa się jakby 
dwoma drogami – zmiany następują w systemach i metodach sprawowania 
opieki społecznej. Pierwsza droga, to owe trzy etapy, druga jednoczesna, to 
stopniowa ewolucja od opieki prywatnej do publicznej.

II.

Pierwszy etap opieki, to opieka i ndy w idu a l n a. Rozumiemy przez nią 
pomoc udzielaną osobom, które dotknęły wypadki losowe jakiejkolwiek 
natury i  które bez tej pomocy nie mogłyby egzystować. Pomoc ta ro-
dzi się w  społeczeństwach zróżniczkowanych społecznie i  gospodarczo, 
w  społeczeństwach terytorialnych, w  których zanikła więź pokrewień-
stwa. Indywidualistyczny charakter pomocy ujawnia się w niej wyraźnie, 
gdyż najczęściej poszkodowany jest jednostką i jednostką jest osoba po-
moc dająca. Zróżniczkowany charakter budowy społeczeństwa i różnice 
społeczne, które się wyjaskrawiają właśnie z okazji potrzeby okazywania 
pewnym jednostkom pomocy, sprawiają, że pomoc ta ma w sobie od po-
czątku pewną dozę wzgardy i niechęci, że okazywana jest z łaski. I acz-
kolwiek powszechny jest nakaz religijny wśród wszystkich ludów świata 
do tej pomocy, nic nie może zmazać tej poniżającej skazy, jaką niesie 
w zanadrzu ze sobą miłosierdzie ludzkie. Na tym szczeblu indywidualnej 
pomocy obowiązuje jednostki udzielające pomocy przymus wewnętrzny, 
obowiązek moralny, który się czyni dla zbawienia duszy czy innych łask 
niebieskich.

Cnota religijna ma jednak swoje granice – jest to najczęściej pomoc bez 
naruszenia stanu posiadania danych jednostek. Rzadkie i bynajmniej nie 
mające powszechnego waloru są inne wypadki miłosierdzia. A miłosierdzie 
ograniczone przez różnice posiadania nie wystarcza dla wszystkich.
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Nie chcemy tu opisywać historii wysiłków opiekuńczych. Wystarczy, 
jeśli zaznaczymy, że stawała się w dziejach stopniowo coraz większą i licz-
niejszą, a jednocześnie coraz mniej skuteczną. Pomijamy starożytność i śre-
dniowiecze jako zbyt odległe i odmienne od czasów dzisiejszych i od razu 
przechodzimy do charakterystyki czasów nowszych.

Pomoc indywidualna wszelkich rodzajów w społeczeństwach nowocze-
snych dość wcześnie przestaje wystarczać.

We wszystkich społeczeństwach europejskich dość szybko następuje 
pauperyzacja i nędznienie mas. Przekształcenie ustroju rolnego, tworzenie 
się miast, wojny, pomory – wszystko to wywołuje niszczące fale, które czy-
nią coraz bardziej masowymi fakty dawniej indywidualne nędznienia ludzi.

Miłosierdzie indywidualne, a nawet zorganizowane zbiorowo przez za-
kony, przez gildie i cechy nie wystarcza. Zwłaszcza widocznych masowych 
kształtów nabiera zjawisko nędzy w krajach luterańskich po sekularyzacji 
zakonów, a  zresztą w  całej Europie po wojnie 30-letniej. Nędza staje się 
zjawiskiem masowym, groźnym dla bezpieczeństwa publicznego, niebez-
piecznym dla ustroju społecznego.

Potrzeba walki z nędzą staje się problematem, otwierającym współczesne 
dzieje świata kapitalistycznego. Nędza zaczyna zagrażać bezpieczeństwu 
publicznemu i władza publiczna musi wkroczyć jako władza karna i opie-
kuńcza.

Są dwie drogi, którymi próbuje młody tworzący się nowy układ sił spo-
łecznych – kapitalizm bronić się przed niszczącą falą i zalewem przez nę-
dzę. Z jednej strony to przymus pracy, stopniowo coraz szerzej stosowany, 
w celu wyszkolenia sztabu pracowników w przyszłości wolnych, mających 
do sprzedania na rynku swą siłę roboczą. Z drugiej strony to system pomo-
cy obowiązkowej, udzielanej w zasadzie przez państwo, a przerzuconej od 
razu na gminy czy związki religijne, który stosować zaczęto niemal równo-
cześnie z pierwszym środkiem.

Oba te środki, użyte naprzód w Anglii, dały początek dwu formom po-
mocy publicznej, stosowanymi obecnie: opiece produkcyjnej i opiece spo-
łecznej.

Nas tu interesuje najbardziej wprowadzony do Anglii w  r. 1601 obo-
wiązek parafii do pomocy swoim biednym. Jest to akt przełomowego zna-
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czenia dla opieki społecznej, gdyż on w Europie współczesnej zrodził przy-
mus opieki państwowej. Fakt przynależności do danego państwa uprawnia 
w pewnych warunkach do pomocy publicznej. Ciała publiczne ten swój 
obowiązek precyzują bardzo wyraźnie; idzie tu o  wypadki niemożności 
wyjścia z danego stanu o własnych siłach, o wypadki bezradności indywi-
dualnej. Tak ustalona zasada stała się kamieniem węgielnym całej opieki 
społecznej Europy4).

Prąd angielski w  opiece społecznej, czyniący z  opieki obowiązek ciał 
publicznych, uprawniający pewne kategorie do świadczeń, stworzył nowe 
pojmowanie obowiązków państwa i ma epokowe znaczenie.

Opieka społeczna, wykonywana przez państwo, była oczywiście pew-
nego rodzaju polityką społeczną państwa. Szła jednak odrębnie od dróg, 
którymi rozpoczęła swoje koleje w nowożytnej Europie oficjalna polityka 
społeczna, mająca przede wszystkim na widoku procesy masowe, zagra-
żające bytowi ustroju całego oraz zagadnienia, które nabierały szczególnie 
ostrego zabarwienia w życiu5).

Tymczasem opieka społeczna tych czasów zdaje się lekceważyć ustrojo-
we przyczyny nędzy i braki istniejącego układu stosunków, a skupia swoją 
uwagę na człowieku jako sprawcy własnego losu. Teoretycy w dobie po-
czątkowego kapitalizmu starają się badać owe indywidualne przyczyny nę-
dzy i  braku dobrobytu i  starają się w  swoich wysiłkach zapobiegać tym 
indywidualnym przyczynom ludzkiego nieszczęścia. Charakterystyczne 
dla tych czasów jest wciągnięcie do środków polityki społecznej państwa 
metod poprawczo-więziennych i wiara w pożytek tych metod6). Pogłębia 
to różnice i tym bardziej wyodrębnia metody indywidualnego traktowania 
opieki społecznej.

Losowość zjawiska nędzy, losowość potrzeby korzystania z pomocy spo-
łecznej nie jest uznawana, raczej wina za stan rzeczy, niekorzystny dla danej 
jednostki, przypisywana jest poszkodowanemu. Cechy natury, charakteru, 

4) K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, s. 28–29. Z. Grzego-
rzewski l. c., s. 559.

5) Porówn. Uwagi 3 i n.
6) F. Skarbek, Pisma pomniejsze, t. II. Pisma społeczne. Warszawa 1937. Nakładem 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. VII–X, 88 i nast.
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są tu obarczającymi winą, przyczynami – lenistwo, pijaństwo, rozpusta, oto 
znane i przeklinane źródła indywidualnej nędzy ludzkiej.

Walka z  nędzą i  szkodami społecznymi prowadzona jest bez wiary 
w możność ich usunięcia, bez zmian natury człowieka. Fakty nędzy ludz-
kiej to zło konieczne, na które trudno znaleźć środek poza człowiekiem7). 
Rozwijają się w tym czasie liczne i różnorodne metody opieki, które stop-
niowo ogarniają wszystkie kategorie potrzebujących jej. Mamy do czynie-
nia ze zróżniczkowaną opieką, próbującą usunąć wszystkie możliwe skutki 
losowych wypadków, uchwytnych w  jednostkowych zdarzeniach. Na te-
mat tych dziejów napisano już całe tomy8). Należy podnieść, że drogi tej 
opieki szły zarówno wysiłkami jednostek jak i państwa, gminy i w ogóle 
ciał publicznych. Szły w formie opieki zamkniętej zakładowej, jak i otwar-
tej, zawsze jednak opierały się o jednostkę ludzką, o pomoc jednostkową. 
Nie myślano o przekształceniach społecznych, które z opieką się wiązały 
i  których racjonalna pomoc społeczna wymagała, nie myślano również 
o akcji zapobiegawczej, któraby czyniła zbędną opiekę indywidualną.

Opieka społeczna stworzyła jakby odrębne pole działalności państwa, 
która była uważana za konieczność państwa, a pozostawała jednak na ubo-
czu od głównych szlaków działalności społecznej państwa.

Stopniowo przecież tworzy coraz większy wyłom w istniejących formach 
pomocy i zaczyna skupiać na sobie uwagę i domaga się reformy.

Opieka społeczna jednostkowa nie wypełnia swego zadania, prowadzi 
niekiedy do rezultatów wprost przeciwnych niż zamierzenia.

Tam, gdzie indywidualna opieka nabiera cech masowych, giną wszyst-
kie korzyści i dodatnie strony pomocy jednostkowej. Zaczyna powstawać 
przeciw niej sprzeciw, zaczynają się tworzyć nowe jakby formy pomocy, 
a  przede wszystkim rodzi się nowa idea przezorności społecznej – ubez-
pieczenia społeczne, która chce indywidualne korzyści pomocy połączyć 

7) Porówn. H. Spencer, Jednostka wobec państwa. Warszaw 1886.
8) G. Nicholls. History of the english poor law. Londyn 1904. 3 tomy. E. Laurent. Le 

pauperisme et les associations deprévoyance Paris, 1865, 2 t. B. i S. Webb English local go-
vernment. English poor law history. Londyn 1927. Tychże. Geschichte der Armut. Berlin 
1911.
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z korzyściami grupowymi, chce przekształceń, usuwających potrzebę indy-
widualnej pomocy.9)

Prywatna dobroczynność o nastawieniu wybitnie indywidualnym od-
czuwać zaczęła również braki tego nastawienia. Chociaż obca społecznemu 
ujęciu zagadnień, musiała w obręb swoich rozważań wziąć pod uwagę nie 
tylko człowieka cierpiącego i potrzebującego pomocy, ale również jego oto-
czenie, środowisko, w którym żyje i w którym się obraca.10)

Również w kołach prywatnej opieki fakt dawania pomocy, najbardziej 
nawet zróżniczkowanej i najbardziej opartej o racjonalne podstawy, prze-
staje zadowalać.

Wpływ p. Richmond w  opiece społecznej Ameryki ma to znaczenie, 
że nie tylko dla racjonalnej opieki umiejętnie bada każdy wypadek w jego 
całokształcie, ale widzi również, jak wielką rolę odgrywa w nich wpływ 
otoczenia, wpływ środowiska. W ten sposób od zupełnie indywidualnego 
traktowania wypadków opieka społeczna dochodzi również do społecznych 
źródeł faktu.

To zadecydowało o nowym nastawieniu organów opiekuńczych prywat-
nych i o ich metodach działania. Nastąpił zwrot, który pozwolił na pewną 
politykę zapobiegawczą, niemożliwą dawniej.

Otóż na obu drogach – reformy opieki społecznej publicznej i prywatnej 
opieki indywidualnej dochodzimy do związku z metodami polityki spo-
łecznej – do opieki środowiskowej.
[…]

IV.

To samo tyczy się różnych form opieki nad bezrobotnymi – od form prze-
różnych produkcyjnego zatrudnienia bezrobotnych (roboty publiczne, obo-
zy junaków, spółdzielnie pracy itd.), aż do różnych form pomocy bezpo-
średniej jednostkowej, rodzinnej, zakładowej lub otwartej, widzimy łączny 
wysiłek obu rodzajów opiek.

9) Porówn. Idee, S. 10 i n.
10) Mary E. Richmond. Les méthodes nouvelles d’assistance. Paris 1926.
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Do opieki integralnej można by zaliczyć próby stosowania w  różnych 
ośrodkach koordynacji wszystkich instytucyj opieki społecznej w celu peł-
niejszego i skuteczniejszego działania.

Są to wszystko przykłady opieki integralnej, oczywiście nie zawsze sto-
jącej na wysokości swego zadania i umiejącej pogodzić ze sobą sprzeczne 
systemy dotychczasowe. Niewątpliwie jednak stoimy dzisiaj wobec naro-
dzin nowych form opieki, narodzin w dużym stopniu bezwiednych, które 
przecież wyraźnie przekształcają formy rutyniczne dotychczasowe. Całe 
zagadnienie nabrzmiałe nową treścią czeka wciąż jeszcze na rozwiązanie.

Idzie tu o przepojenie dotychczasowej opieki indywidualnej metodami 
działania opieki środowiskowej, przewidującej i liczącej się z wielkimi ma-
sowymi procesami historycznymi, stosującej i rozumiejącej inny stosunek 
do potrzebującego opieki, aniżeli opieka indywidualna.

Z drugiej strony dotychczasowa działalność profilaktyczna i opieka śro-
dowiskowa odda największe usługi wówczas, gdy zostanie w niej również 
uwzględniony indywidualny czynnik ludzki, gdy przeprowadzając swoje 
szerokie cele będzie widziała wyraźnie różne typy i jednostki, potrzebujące 
zróżniczkowanej pomocy, gdy zacznie widzieć człowieka potrzebującego 
żywego, a nie jednostki statystyczne, bezkształtne i upodobnione ze sobą.

Skromne te początki całkowania opieki społecznej muszą prowadzić do 
dalszych wielkich posunięć, mających sprawić, że opieka społeczna i inne 
formy przezorności społecznej nie będą toczyły się różnymi łożyskami, ale 
że tworzą jeden wielki prąd, w którym znajdą się najważniejsze pierwiastki 
pomocy różnych rodzajów.

Nowa pomoc musi być pozbawiona wszelkich poniżających godność 
ludzką elementów, musi starać się o wszechstronną współpracę zaintereso-
wanych, jako czynnika twórczego i obywatelskiego, musi wyzbyć się sza-
blonu w traktowaniu spraw i ludzi, musi wziąć pod uwagę jednostkę ludzką 
w całej różnorodności potrzeb i interesów, wydobyć słowem z każdego ro-
dzaju opieki jego najcenniejsze walory.

Opieka integralna w pełnym rozumieniu jest systemem zabezpieczenia 
społecznego, o którym mówiliśmy na początku. Jest to system zabezpie-
czenia istnienia we wszystkich przypadkach losowych wszystkich poszko-
dowanych w  danym społeczeństwie członków. Dokonywać się winien 
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w drodze rozłożenia na całe społeczeństwo ciężarów tej pomocy w formie 
podatków. Jest to zatem połączenie wszystkich dotychczas stosowanych 
metod udzielania pomocy w jedną całość.

W społeczeństwach, gdzie organizacja życia gospodarczego dokonywa 
się planowo – system ten jest naturalną formą dopełniającą11).

V.

Na tle rozważań ewolucji opieki społecznej może najciekawszą jest historia 
różnych wysiłków przezorności społecznej i ich wzajemny stosunek. Przede 
wszystkim interesujący jest wzajemny stosunek opieki społecznej i ubezpie-
czeń społecznych. Dwie te formy pomocy społecznej obecnie są najbardziej 
częste w społeczeństwach dzisiejszych i odgrywają w dziejach przezorności 
ludzkiej najważniejszą rolę.

Obie mają na celu pomoc w wypadkach losowych, dotykających jed-
nostki i grupy i obie dzisiaj w pewnym stopniu się uzupełniają, a jednocze-
śnie istnieje między nimi pełno sprzeczności i niedociągnięć. Inne są pod-
stawy działania każdej instytucji, inne metody i zasady odszkodowywania, 
inne prawa i przepisy o zakresie ich działania.

Inną jest wreszcie historia obu instytucyj. O ile opieka społeczna jest od-
wieczną niejako formą pomocy społecznej, o tyle ubezpieczenia społeczne 
mają niezmiernie jeszcze krótką historię. Ale dzieje obu instytucyj wska-
zują niejako na zanikającą rolę opieki społecznej, a przynajmniej niektó-
rych form tej opieki, gdy odwrotnie ubezpieczenia wykazują dzięki swym 
metodom zorganizowanej samopomocy i celowej akcji, mającej zapobiegać 
i  przeciwdziałać wypadkom losowym – niezwykłą prężność i  siłę dyna-
miczną, która każe przypuszczać, że najbliższe czasy należą do tej formy 
pomocy społecznej. Ubezpieczenia, wnosząc nowe metody pomocy i orga-
nizując zainteresowanych, dają najsilniejszą gwarancję, że cele swoje będą 
umiały w  przyszłości bez reszty załatwić. Upowszechnienie ubezpieczeń 
społecznych na wszystkie grupy społeczne, niezabezpieczone od wypadków 
losowych, na wszystkich nieposiadających odciąży i zrobi zbędą ogromną 

11) Porówn. Gospodarka Narodowa. Nr 14–15, 1936 r. projekt H. Greniewskiego.
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ilość instytucyj opieki indywidualnej12). W miarę coraz większej planowo-
ści w  życiu gospodarczym funkcje te coraz sprawniej będą niewątpliwie 
załatwiane.

Nie znaczy to przecież, aby kiedykolwiek ubezpieczenia mogły zupeł-
nie usunąć działalność opieki społecznej. Zawsze można pomyśleć istnienie 
wypadków losowych, których ubezpieczenia najbardziej szeroko rozwinięte 
nie obejmą.

Również zostanie pewno żywą zawsze akcja zapobiegawcza – opieka śro-
dowiskowa, która, jak sądzimy, nie tylko nie będzie się zwężać, ale bodaj 
nawet musi się rozszerzać, aby zdobyć należne miejsce wśród środków po-
mocy społecznej. Sądzimy, że jest to dziedzina, w której stale, najczęściej 
spotykać się będą obie instytucje w swojej działalności. 

Pomimo tych horoskopów, jakby niekorzystnych dla opieki społecznej 
i  zastępowania jej przez różne metody polityki społecznej, należy raczej 
przypuszczać, że wcześniej czy później społeczeństwa nowoczesne pójdą na 
drogę tzw. bezskładkowych ubezpieczeń czy też zabezpieczenia społeczne-
go13).

Wejście na tę drogę musimy przecież uznać za to, co nazwaliśmy opieką 
integralną i  co jest istotnie jakby syntezą wszystkich form opiekuńczych 
w jednej instytucji, przepojonej metodami wytworzonymi przez ubezpie-
czenia społeczne.

I właśnie tutaj tkwi sens teoretyczny i praktyczny próby, którą uczyniliśmy, 
przeprowadzając rozbiór przekształceń dotychczasowych i przyszłych opieki 
społecznej. Pragnęliśmy uchwycić istotę ważnego procesu historycznego.

12) E. Arnekker, Ubezpieczenia społeczne za granicą. Warszawa 1938, s. 57, w rozdzia-
lika działalność ubezpieczeń społecznych a opieka społeczna, pisze: „W sprawozdaniach 
francuskich oceniane są np. oszczędności spowodowane wprowadzeniem ubezpieczeń spo-
łecznych w r. 1934 na 200 mil. fun., czyli o  tę sumę zmniejszyły się wydatki instytucji 
opieki społecznej w r. 1934 w porównaniu z r. 1932 i 1933”.

13) Krzeczkowski, 1. e., s. 155 i n.
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2.7.
jan starCzewski

nieBezPieczeńStWa SzkodliWości oPieki SPołecznej*
Poczynania opieki społecznej mogą być szkodliwe. Stwierdzenie takie wy-
dawać by się mogło paradoksem, tym boleśniejszym, skoro uprzytomnimy 
sobie, jak minimalne są środki przeznaczone na opiekę społeczną i równo-
cześnie – jak olbrzymie są potrzeby opiekuńcze.

W  obliczu tej dysproporcji byłoby zbrodnią marnotrawienie każdego 
grosza przeznaczonego na opiekę społeczną. A cóż dopiero mówić o tym, 
jeśli z  funduszów przeznaczonych na opiekę – zamiast ulgi wyrządza się 
człowiekowi krzywdę?

A jednak każdy pracownik służby opiekuńczej zdaje sobie sprawę, jak 
trudno uniknąć niebezpieczeństwa szkodliwości poczynań opiekuńczych.

Niebezpieczeństwa te tkwią przede wszystkim w ustawodawstwie, któ-
re normuje podstawy opieki społecznej. Najlepsze intencje ustawodawcy 
niejednokrotnie nie tylko nie osiągają zamierzonego celu, lecz przeciwnie, 
obracają się na niekorzyść poszczególnych obywateli, bądź całych ich grup.

Sięgnijmy do przykładów. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dn. 14 października 1927 r. normuje sprawę zwalczania żebractwa i włó-
częgostwa uprawianego przez osoby mające więcej niż 17 lat. Prowadzona 
na podstawie tego rozporządzenia akcja zwalczania żebractwa i włóczęgo-
stwa dała w rezultacie zmniejszenie się liczby żebrzących i włóczęgów. Rów-
nocześnie jednak wzrosło niepomiernie żebractwo małoletnich – dorośli 
bowiem w obawie kar i represji zaczęli się wyręczać dziećmi (zapowiedziane 
w art. 1 cyt. wyż. rozporządzenia przepisy specjalne, które miały uregulo-

 * Źródło: „Opiekun Społeczny” 1939, nr 2, s. 16 i n.
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wać zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa nieletnich do lat siedemnastu, 
dotychczas się nie ukazały).

Inny przykład. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 
11 marca 1927 r. nakłada na przedsiębiorcę zatrudniającego więcej niż 100 
kobiet – obowiązek prowadzenia żłobka. I oto jesteśmy świadkami, że wielu 
przedsiębiorców, chcąc uniknąć zakładania żłobka, ogranicza liczbę robot-
nic tak, by nie przekroczyć przewidzianego w rozporządzeniu minimum.

Obowiązujące przepisy skarbowe uzależniając wysokość stopy podatko-
wej od liczby zatrudnionych pracowników powodują, że niektóre warsztaty 
pracy nie angażują dodatkowych sił i starają się nie powiększać stanu za-
trudnienia. W tych warunkach przepisy te nie przyczyniają się do zmniej-
szenia bezrobocia.

A ileż to i jakże słusznie mówi się i pisze w Polsce o przymusowym bez-
robociu młodzieży kończącej szkoły powszechne, która musi czekać rok 
cały na prawo przystąpienia do pracy (młodzież kończy szkołę mając lat 14 
– ustawa zaś z dn. 2 lipca 1924 r. zabrania przyjmować do pracy zarobkowej 
młodocianych przed ukończeniem lat 15-tu).

Podobnych przykładów, że przepis zawarty w ustawach osiąga niejedno-
krotnie inny cel, niż było to zamiarem jego twórców, można by wymienić 
niestety bardzo jeszcze wiele.

Ale niebezpieczeństwo szkodliwości opieki społecznej istnieje również 
przy rozwiązywaniu konkretnych spraw dotyczących zarówno poszczegól-
nych osób, jak całych ich grup. Dość wspomnieć o  ujemnych skutkach 
rozdawnictwa zapomóg pieniężnych, które nie jednego petenta z biegiem 
czasu przekształciło w zawodowego żebraka, dość wspomnieć o olbrzymiej 
sumie niepowodzeń w  rozwiązywaniu problemów bezdomności poprzez 
budowę baraków itd.

A ileż to ujemnych skutków spowodował brak równowagi serca i rozu-
mu w pracy wychowawczej wielu zakładów opiekuńczych? 

O wszystkich tych problemach nieraz była nowa w „Opiekunie Społecz-
nym”. Uzupełnijmy je kilkoma konkretnymi przykładami.

W jednym z wielkich miast zaczęto wypłacać matkom nieślubnym mie-
sięczne zapomogi po 20 zł na dziecko. W konsekwencji wzrosła liczba uro-
dzeń tej kategorii dzieci.
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Znany jest nam fakt, że w pewnym mieście, w którym bezrobocie jest 
olbrzymie, wprowadzono zasadę, że pierwszeństwo w  otrzymaniu pracy 
mieć będą ojcowie najliczniejszych rodzin. I oto jeden z bezrobotnych, cier-
piący straszną nędzę, w dodatku chory na gruźlicę postarał się coprędzej 
o siódme dziecko. Tragiczny wyścig o prawo do pracy.

W innej miejscowości Komitet Pomocy Bezrobotnym wprowadził zasa-
dę, że pomoc udzielana będzie w zależności od liczby osób w rodzinie, przy 
czym ustalono, że za liczną rodzinę uważać się będzie tę, która ma czworo 
lub więcej dzieci. Rodzina mająca ośmioro dzieci, chcąc otrzymać większą 
pomoc, podzieliła się na dwie: ojciec wziął czworo dzieci i zamieszkał od-
dzielnie. W ten sposób rodzina otrzymała dwa razy większe świadczenia. 
Ale pomoc społeczna zamiast wzmocnić więzy rodzinne – przyczyniła się 
do ich rozluźnienia.

W podanych wyżej przykładach nie było niewątpliwie złej woli ze strony 
tych, którzy wydali te czy inne zarządzenia. Ale nie potrafili oni przewi-
dzieć wszystkich ich ewentualnych wyników.

Jak wspomnieliśmy, niebezpieczeństwa szkodliwości działania opieki 
społecznej są bardzo wielkie. Stwierdzenie to może być jednak pretekstem 
do zwężania zakresu pomocy opieki społecznej. Ale musi być ono stałym 
memento zarówno dla tych wszystkich, w  których rękach spoczywa los 
ustawodawstwa o opiece społecznej w Polsce, jak i tych, którym dane jest 
ustawodawstwo to wprowadzać w życie.

Błąd przy projektowaniu ustaw popełnić łatwo. Problemy, które mają 
normować są bardzo skomplikowane, z drugiej strony – musimy dosto-
sowywać się do naszej rzeczywistości, do naszych realnych możliwości. 
Nie możemy zatem przejmować rozwiązań, które znalazły inne państwa 
– sami zaś dysponujemy bardzo niewielką dotychczas – ze względu na 
krótki okres naszej państwowości – praktyką. Chodzi jednak o to, by sta-
le trzymać rękę na pulsie życia i wydatne ustawy dostosowywać do jego 
zmiennych wymagań.

Przez szereg lat rzecz miała się zgoła inaczej. Wydane w 1923 r. ustawo-
dawstwo o opiece społecznej zaczęto przez pewien okres – mniej więcej do 
1929 r. – korygować i rozbudowywać – potem zrezygnowano z prób do-
stosowania go do rzeczywistości – zresztą coraz bardziej pogarszającej się.
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Z prawdziwą zatem radością trzeba sygnalizować fakt, iż Ministerstwo 
Opieki Społecznej przystępuje obecnie do gruntownej rewizji ustawodaw-
stwa opiekuńczego.

Nie możemy jednak składać wszystkich naszych niepowodzeń na karb 
braków i luk w obecnych ustawach.

Musimy szczerze przyjrzeć się naszej pracy i odważnie wytknąć jej nie-
domagania i błędy.

Lecz przede wszystkim w pracy codziennej nie możemy zapominać ani 
na chwilę o tym, że łatwiej można w opiece społecznej zaszkodzić niż na-
prawdę pomóc. Że tym trudniejsze są nasze obowiązki – że tym większego 
wymagają od nas wkładu pracy i jej sumienności.

Musimy zwłaszcza nie zapominać, że niebezpieczeństwa ujemnych skut-
ków, wynikających zarówno z faktu istnienia urządzeń opiekuńczych, jak 
i sposobu ich oddziaływania, są szczególnie wielkie w chwili, gdy przyszły 
„przedmiot” opieki społecznej styka się z nią po raz pierwszy.
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2.8.
jerzy langrod, kaziMierz ogrodzki 

oPieka SPołeczna* 
I. Z ad a n i a  i   o r g a n i z a c j a  opiek i  spo ł e c z ne j. 1. Definicja i ewo-
lucja pojęcia opieki. 2. Opieka społeczna w ważniejszych krajach europej-
skich. 3. Opieka społeczna w  Polsce. II. Po l sk i e  pr z epi s y  pr aw ne. 
1. Opieka. 2. Żebractwo i włóczęgostwo.

I. Zadania i organizacja opieki społecznej.

1. Definicja i ewolucja pojęcia opieki. O.s. jest jedną z dziedzin działal-
ności państwa i samorządu w zakresie ich zadań socjalnych. Dociera ona 
tam, gdzie nie ma możności samodzielnego zaspokajania niezbędnych po-
trzeb życiowych przy jednoczesnym braku świadczeń opartych o inne ty-
tuły prawne. O. s. daje nic zazwyczaj w zamian nie biorąc. W dziedzinie 
tej dominowały dawniej: miłosierdzie, litość, ofiarność osób prywatnych, 
obecnie zaś wkroczył na pierwsze miejsce publiczno-prawny obowiązek, 
wykonywany według racjonalnego systemu działania i przy pomocy urzą-
dzeń temu działaniu służących. Akcja opiekuńcza nie sprowadza się jednak 
wyłącznie do udzielania wsparcia. Rozwija ona również wydatnie formy 
pomocy profilaktycznej, dążąc do zachowania zdrowia, energii, zdolności 
do pracy i samoradności życiowej człowieka.

W ewolucji o. s. uwydatnia się granica między dobroczynnością publicz-
ną i prywatną w zależności od kryterium inicjatywy oraz – między dobro-

 * Źródło: Encyklopedia Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospo-
darcze) z 1939, T. IV, Z. I – od Nacjonalizm do Ortes Glammaria, marzec 1939, s. 126–131.
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czynnością przymusową a dobrowolnością w zależności od kryterium obo-
wiązkowości świadczenia. Ze względu na strony: potrzebujących pomocy 
i zaspokajających te potrzeby odróżnić można w procesie rozwojowym trzy 
etapy, a  niekiedy – równoległe prądy: o. s. indywidualną, środowiskową 
i integralną. Obserwujemy przy tym zjawisko ustąpienia dotychczasowych 
określeń „ubogi”, „armer”, „pauvre”, „poor” wobec nowego mianownictwa 
„potrzebujących pomocy”, „Hilfsbedürftig”, „necéssiteux”, „destitude”.

2. Opieka społeczna w  ważniejszych krajach europejskich. Pomimo 
pewnej jednolitości w ustalaniu się pojęcia o. s., wykonywanie jej w róż-
nych krajach przedstawia się dosyć rozmaicie.

W Anglij opieka społeczna bierze początek z parafii, gdzie zasilana była 
ze składek publicznych, które z czasem przekształciły się w daninę przymu-
sową. Organami opiekuńczymi są członkowie Boards of Guardian wybiera-
ni na okres 3-letniej kadencji i sprawujący swe funkcje honorowo. Nadzór 
spoczywa w Local Gouvernment Board. Od 1909 starcom ponad 70 lat wy-
płacana jest w określonych warunkach renta dożywotnia.

Francja, od czasów Wielkiej Rewolucji, wprowadziła w  każdym de-
partamencie zakład dla ubogich (depôts de mandicité). Centralną władzą 
w sprawach opiekuńczych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i funk-
cjonująca przy nim Rada Dobroczynności. Od 1893 roku pomoc lekar-
ska pokrywana jest przez gminy, które w 1905 obejmują także opiekę nad 
starcami, kalekami i  nieuleczalnie chorymi. Od 1913 wprowadzono za-
siłki rodzinne z uwzględnieniem, po wojnie, tych zwłaszcza rodzin, któ-
re dotknięte zostały przez jej skutki. Opieka dobrowolna prowadzona jest 
równolegle obok obowiązkowej, co znajduje wyraz w organizacji aparatu 
wykonawczego.

Belgja uchodzi za kraj o  szczególnie dobrze postawionej opiece nad 
dziećmi i młodzieżą skoncentrowanej w tzw. L’oeuvre national de l’enfance.

W państwach skandynawskich uprawnieniom do opieki odpowiada wy-
soki poziom świadczeń. Starcy otrzymują w określonych warunkach rentę 
dożywotnią (Danja, Szwecja). Wprowadzone tu są specjalne podatki.

Niemcy i  Włochy, opierając swe zadania opiekuńcze, o  odmiennych 
zresztą formach organizacyjnych i finansowych, na działalności samorządu 
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terytorialnego, odznaczają się prowadzeniem na wielką skalę zakrojonych 
akcyj masowych. Wskazać tu należy we Włoszech Narodową Organiza-
cję Opieki nad Matką i Dzieckiem (Opera Nationale per la protezione del-
la maternitó e dell’ infanzia) rozporządzającą ogromnym budżetem około 
800 000 000 lirów i w Niemczech Pomoc Zimową (Winterhilfe), obejmują-
cą swym zasięgiem około 17 000 000 osób potrzebujących pomocy.

3. Opieka społeczna w  Polsce. Pod względem ustrojowym posiadamy 
w Polsce dwa niezależne od siebie w zasadzie obszary: Śląsk, gdzie Ustawa 
Konstytucyjna z dn. 15.VII.1920 zawierająca statut organiczny Wojewódz-
twa Śląskiego, zastrzega autonomię w sprawach zaopatrzenia ubogich oraz 
zwalczania żebractwa i włóczęgostwa oraz – pozostały obszar kraju podda-
ny jednolitemu kierownictwu władz centralnych. Wykonywanie o. s. nale-
ży na obydwu terenach do samorządu terytorialnego wspomaganego przez 
komunalne organy opiekuńcze (m.in. komisje o. s. i opiekunowie społecz-
ni) oraz, w pewnym zakresie do Państwa.

Pod względem prawnym i  organizacyjnym istnieją dwa kompleksy 
ustawodawstw: polskie w województwach centralnych, wschodnich i po-
łudniowych zainicjowane ustawą z 16.VIII.1923 o o. s. (Dz.U.R.P. Nr 92, 
poz. 726) wraz z późniejszymi przepisami szczegółowemi oraz – pruskie, 
obowiązujące w  województwach poznańskiem, pomorskiem i  śląskiem 
oparte o ustawę z 30.V.1908 o siedzibie uzasadniającej wsparcie (Dz.U.Rz., 
s. 381–396) i związane z nią inne akty prawne.

Zasadnicze postanowienia ustawy z 1923 rozciągnięte zostały na woje-
wództwa poznańskie i pomorskie.

Wspólne są także dla całego obszaru Rzeczypospolitej przepisy o  opie-
ce wykonywanej przez Państwo nad osobami, względem których ma ono 
specjalne obowiązki z tytułu publicznego (inwalidzi, weterani powstań na-
rodowych i uczestnicy walk o niepodległość), a ponadto dla tegoż obszaru 
z wyjątkiem województwa śląskiego – przepisy o nadzorze i kontroli, o zwal-
czaniu żebractwa i włóczęgostwa, o opiekunach społecznych i komisjach o. s.

Z  pozostałych odrębnych przepisów prawnych podstawowe różnice 
sprowadzają się głównie do odmiennej struktury samorządu terytorialne-
go sprawującego opiekę (w województwach zachodnich istnieje samorząd 
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wojewódzki), do zakresu udzielanych świadczeń (w  województwach za-
chodnich: wychowanie opiekuńcze nieletnich, szkolne kształcenia dzieci 
niewidomych i głuchoniemych, na Śląsku zaś – opieka nad kalekami) oraz 
do zasad postępowania (w województwach zachodnich – postępowanie są-
dowo-administracyjne i uchwałowe).

Pod względem gospodarczym różnice świadczeń opiekuńczych cechuje 
ich wysoki poziom w zachodniej części kraju i coraz niższy w miarę po-
suwania się ku wschodowi. Wynika to z lepszego usytuowania związków 
samorządowych w województwach zachodnich (zasobniejszy majątek, do-
tacje Państwa) oraz – większych potrzeb w pozostałej części Państwa.

Wykonywanie o. s. omówione będzie z wykluczeniem wszystkich zaopa-
trzeń (inwalidzi, powstańcy i uczestnicy walk o niepodległość) jako opar-
tych już o przepisy specjalne.

Świadczenia opiekuńcze zamknięte są w  budżetach: Państwa – w  su-
mie około 11  000  000 zł, związków samorządowych – w  sumie około 
45 000 000 zł, a ponadto w zakresie zadań podejmowanych dobrowolnie 
przez instytucje – Funduszu Pracy – w sumie około 22 000 000 zł, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych – w sumie około 2 500 000 zł i Ubezpieczalni – 
w sumie około 6 000 000 zł. Wydatki stowarzyszeń i fundacyj trudne są do 
ustalenia, stwierdzić jednak należy, iż majątek tych ostatnich, przeznaczony 
na cele opiekuńcze i lecznicze, wynosi ponad 200 000 000 zł.

Na czoło wszystkich zadań wysuwa się opieka nad dziećmi i młodzieżą. 
Podstawowemi wytycznemi tego działu opieki są zasady powszechności, 
ciągłości i celowości oraz koordynacja organów, funkcyj i środków mate-
rialnych.

Akcja pomocy dzieciom i młodzieży koncentruje się głównie w powoła-
nych w 1936 Komitetach (wojewódzkich i powiatowych), w skład których 
wchodzą przedstawiciele władz, zainteresowanych instytucyj, Pomocy Zi-
mowej i licznych środowisk społecznych.

Komitety Pomocy Dzieciom i Młodzieży organizują szereg akcyj maso-
wych, z których przede wszystkim wymienić należy dożywianie. W latach 
1935/36 objęło ono 364 182 dzieci (100%), w 1936/37 – 659 276 dzieci 
(181%), zaś w 1937/38 – 800 000 dzieci (220%).
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Dalszą dziedziną działalności Komitetów jest organizowanie kolonji 
i półkolonji letnich. W 1936 obejmowały one 323 546 dzieci, w 1937 zaś 
– 430 000 dzieci.

Ponadto wskazać należy na akcję Komitetów w  zakresie dostarczania 
pomocy szkolnych, rozdawnictwa tranu, odzieży, opieki higjeniczno-sani-
tarnej i pracy kulturalno-wychowawczej.

Ważna pozycją w wysiłkach czynników sprawujących opiekę jest rozcią-
gnięcie jej na ludność wiejską. W szczególności zwraca tu uwagę sieć dzie-
cińców oraz ognisk matki i dziecka. Liczba dzieci korzystających z dzieciń-
ców w okresie pracy rodziców na roli stale się powiększa. W 1936 wynosiła 
ona 30 438 dzieci w 785-ciu urządzeniach tego typu; w 1937: 47 988 dzieci 
w 1 326 urządzeniach; na 1938 projektowano umieszczenie 75 707 dzieci 
w 2 109 urządzeniach.

Dalszą szeroko zakrojoną akcją jest tzw. opieka zlecona w rodzinach za-
stępczych, polegająca na przekazywaniu za wynagrodzeniem zadań czyn-
ników sprawujących opiekę nad dziećmi-sierotami rodzinom, które wyrażą 
po temu gotowość, celem stworzenia odpowiednich warunków środowi-
skowo-wychowawczych dla tych dzieci. Prowadzona jest ona ostrożnie ze 
specjalnym uwzględnieniem konieczności dopełnienia szeregu warunków, 
jakim winni odpowiadać opiekunowie i  powierzane im dzieci. W  1938 
8 173 dzieci umieszczonych było w  6 491 rodzinach, z  czego na miasta 
przypada 4 257 dzieci na 2 101 rodzin.

Wreszcie wskazać należy również jako pożyteczną formę opieki ogródki 
jordanowskie, których na dzień 1 stycznia 1938 czynnych było 54, w budo-
wie 36 i projektowanych 54.

Opieka nad dorosłymi sprawowana jest głównie w formie pomocy do-
raźnej lub udzielania właściwym instytucjom subwencyj. Opieka zakłado-
wa roztaczana jest przeważnie nad kalekami (ociemniali, głuchoniemi, pa-
ralitycy). Poza tem czynniki kierownicze popierają samopomoc społeczną, 
rozdzielając przeznaczone na ten cel sumy pomiędzy domy ludowe, świetli-
ce, ogrody działkowe, spółdzielnie pracy itp.

Poważnem narzędziem w wykonywaniu zadań opiekuńczych są funda-
cje. Liczba fundacyj nadzorowanych przez Ministerstwo Opieki Społecznej 
wynosi w 1938 – 1 541, z  czego 1 425 przypada na ściśle opiekuńcze, 
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29 na mieszane i 87 na lecznicze (w czem 64 szpitale). Fundacje prowadzą 65 
zakładów opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży z 4 854 wychowankami 
i 167 zakładów dla dorosłych, w których przebywa 4 089 pensjonariuszów.

Akcja zwalczania żebractwa i włóczęgostwa prowadzona jest w niektó-
rych tylko częściach Państwa, a to w związku ze stopniowym rozciąganiem 
postanowień o przymusowym umieszczaniu w przytułkach i domach pracy 
przymusowej, zapewniającym jej egzekutywę. Dotychczas wydano tylko 
rozporządzenia w  tym przedmiocie dla województw poznańskiego i  po-
morskiego (1930, uchylone nowym z 1938), dla m. st. Warszawy (w 1933) 
i dla m. Łodzi (w 1938).

Literatura: Derouin, Gory et Worma: Trailé théorique et politique d’as-
sistance publique. Paris 1906. – Grocholski St. i  E.  Chwalenik: Opieka 
Społeczna. Zbiór ustaw: rozp. (…) Warszawa 1929, 1930, 1931. – Kisie-
lewska-Zawadzka Róża: Organizacja opieki społecznej nad dzieckiem w Bel-
gji. Warszawa 1934. – Korytowska Marja: Organizacja opieki nad dziećmi 
i młodzieżą we Włoszech. Warszawa 1930. – Krzeczkowski Konstanty: Uwagi 
nad drogami opieki społecznej. Warszawa 1930. – Tenże: O trzech etapach 
opieki społecznej. Warszawa 1938. – Nakoniecznikow-Klukowski Bolesław: 
Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu opieki społecznej. „Praca 
i opieka społeczna” 1938. – Ogrodzki K.: Możliwości wzmocnienia podstaw 
gospodarczych opieki społecznej. „Praca i  opieka społeczna”. 1936. – Tenże: 
Opieka społeczna na tle niektórych form i  zadań życia zbiorowego. „Praca 
i opieka społeczna”. 1937. – Tenże: Kilka kwestyj prawnych z zakresu opieki 
społecznej. „Praca i opieka społeczna”. 1938. – Zawadzki Józef dr.: Zasady 
opieki społecznej. Warszawa 1938.

K. Ogrodzki

II. Polskie przepisy prawne

1. Opieka. Opieką społeczną w  rozumieniu ustawy z  16.VIII.1923 
(Dz.U.R.P. Nr 92, poz. 726) znowel. rozp. Prez. Rzpl. z 27.X.1932 
(Dz.U.R.P. Nr  94, poz.  808) i  z  28.XII.1934 (Dz.U.R.P. Nr  110, 
poz.  976, art.  119) jest zaspakajanie ze środków publicznych nie-
zbędnych potrzeb życiowych tych osób, które trwale lub chwilowo 
nie mogą tego uczynić własnemi środkami materjalnemi lub własną 
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pracą, jak również zapobieganie wytwarzaniu się tego rodzaju sta-
nu. W tem ujęciu o. s. obejmuje zarówno samo zaspakajanie w tych 
warunkach powyższych potrzeb (opiekę społeczną sensu stricte), jak 
i działalność prewencyjną o charakterze polityki społecznej. Działal-
ność opiekuńcza i zapobiegawcza polega na sprawowaniu opieki nad 
niemowlętami, dziećmi i młodzieżą (zwłaszcza nad sierotami i dzieć-
mi zaniedbanymi, opuszczonymi lub przestępnymi), starcami, inwa-
lidami, kalekami, nieuleczalnie chorymi, bezdomnymi ofiarami woj-
ny, więźniami po odbyciu kary oraz w ogóle niezdolnymi do pracy, 
poza tym na ochronie macierzyństwa, na walce z żebractwem, włó-
częgostwem, alkoholizmem i nierządem oraz na pomocy prywatnym 
instytucjom opiekuńczym i współdziałaniu z niemi. Przez niezbędne 
potrzeby życiowe rozumie prawo polskie konieczne środki żywności, 
bielizny, odzieży, pomieszczenia, niezbędne narzędzia do pracy za-
wodowej, pomoc higjeniczno-sanitarną oraz pomoc w przywróceniu 
utraconej lub podniesieniu zmniejszonej zdolności do pracy, pomoc 
religijno-moralnem, fizycznem i  umysłowem wychowaniu dzieci, 
wreszcie sprawienie pogrzebu. Ze względu na pochodzenie środków 
publicznych, przeznaczonych na cele o.s., prawo polskie obciąża wy-
datkami na ten cel w pierwszym rzędzie związki samorządu teryto-
rialnego (gminy miejskie i wiejskie, miasta wydzielone ze związków 
powiatowych, związki powiatowe i wojewódzkie) rozp. Prez. Rzpl. 
z 6.III.1928 Dz.U.R.P. Nr 26, poz. 232), następnie zaś państwo, atoli 
to ostatnie tylko, o ile chodzi o koszty opieki nad osobami, wzglę-
dem których ma szczególne obowiązki z publicznego tytułu oraz o te 
rodzaje opieki, które przekraczają możności świadczenia samorządu. 
Obowiązek pokrywania tych wydatków spada zaś na osoby fizyczne 
i prawne prawa prywatnego o  tyle, o  ile w poszczególnych wypad-
kach te ostatnie na podstawie innych tytułów prawnych są obcią-
żone tym obowiązkiem. Dla przeprowadzenia zadań związanych ze 
sprawowaniem o. s. związki samorządowe mogą łączyć się w związki 
międzykomunalne (rozp. Prez. Rzpl. z 22.III.1938 Dz.U.R.P. Nr 39, 
poz.  386). O.s. może być trwała i  tymczasowa, zakładowa i  poza-
kładowa. Prawo do trwałej o. s. ze strony gminy nabywa obywatel 
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polski przez co najmniej 1-roczny pobyt w gminie, traci je zaś przez 
nabycie to w innej gminie lub przez jednoroczną trwałą nieobecność 
w gminie, o  ile nie spowodowała jej służba wojskowa, pobyt w za-
kładach leczniczych, opiekuńczych, przymusowego zamknięcia oraz 
na emigracji za granicą; kobiety przez zamążpójście nabywają pra-
wo do o. s. w gminie męża. Prawo do tymczasowej o. s. ma każdy 
obywatel polski w  stosunku do gminy pobytu w  chwili powstania 
potrzeby o. s. (bez względu na długotrwałość pobytu). Gmina taka 
ma prawo regresu (rozp. Min. Op. Sp. z 24.IV.1924 Dz.U.R.P. Nr 38, 
poz.  404), do gminy obowiązanej do sprawowania trwałej opieki 
względnie może tam odesłać (rozp. Min. Op. Sp. z 27.III.1924 Dz. 
U.R.P. Nr 31, poz. 318) potrzebującego o. s., atoli tylko wtedy, jeżeli 
właściwa gmina uzna w danym wypadku swój obowiązek do spra-
wowania trwałej o. s. i oświadczy gotowość przyjęcia potrzebującego. 
Odesłanie takie jest niedopuszczalne wtedy, gdyby było połączone ze 
szkodą dla zdrowia lub życia, oraz jeżeli gmina trwałej o. s. oświad-
czy gotowość zwrotu wydatków poniesionych na o. s. tymczasową. 
O. s. nad obywatelami polskimi, nie mającymi w żadnej gminie pra-
wa do trwałej o.s. (rozp. Prez. Rzpl. z 29.VI.1924 Dz.U.R.P. Nr 56, 
poz. 576) sprawuje gmina pobytu na koszt państwa. Gmina obowią-
zana do o.s. nie może odmówić jej potrzebującemu z tego powodu, 
że inne osoby są z innych tytułów obowiązane do zaspokojenia jego 
potrzeb; służy jej tylko do tych osób prawo regresu. O.s. zakładową 
sprawują spośród związków samorządowych w  zasadzie tylko mia-
sta wydzielone, zaś gminy wiejskie i  miasta niewydzielone jedynie 
w miarę posiadanych funduszów, poprzestając poza tem na sprawo-
waniu opieki pozazakładowej; związki powiatowe i wojewódzkie uzu-
pełniają opiekę samorządów niższych stopni. Koszty o.s. pokrywa się 
z budżetów związków samorządowych, z dochodów z majątków na 
ten cel przeznaczonych, z sum przeznaczonych specjalnymi przepisa-
mi (np. grzywien) i subwencyj Min. O.S. Władza nadzorcza władna 
jest, w razie uchylenia się samorządów od wstawienia pokrycia na ten 
cel do budżetu, wstawiać potrzebne sumy do ich budżetów, a nad-
to, jeżeli związek samorządowy mimo jej wezwania nie wykonywa 
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w granicach budżetu swych obowiązków z dziedziny o.s., przepro-
wadzić sama niezbędne zarządzenia na jej koszt. Zwierzchnią władzą 
w sprawach o.s. jest Min. O.S., przy którem działa jako organ dorad-
czy i opiniodawczy Rada O.S. (ustawa z 18.II.1925 Dz.U.R.P. Nr 26, 
poz. 171), (zmien. ustawą z 10.III.1932 Dz.U.R.P. Nr 30, poz. 298), 
złożona z przedstawicieli samorządów, instancyj o.s. i zainteresowa-
nych ministerstw. Prócz ustawy z 16.VIII.1923 istnieją jeszcze normy 
szczególne z zakresu o. s., w szczególności dotyczące opieki nad in-
walidami wojennymi i wojskowymi, nad weteranami powstań naro-
dowych itp. Instytucje i zakłady, których cele należą do zakresu o. s. 
podlegają, niezależnie od formy, w jakiej powstały i od nazwy (z wy-
jątkiem związków publicznych, prawnych i wyznaniowych) nadzoro-
wi i kontroli wedle rozp. Prez. Rzpl. z 22.IV.1927 (Dz.U.R.P. Nr 40, 
poz. 354) zmien. rozp. Prez. Rzpl. z 22.III.1928 (Dz.U.R.P. Nr 38, 
poz. 359); władzami nadzoru są starostowie w I instancji, a wojewo-
dowie w II instancji. Stowarzyszenia te obowiązane są prowadzić ra-
chunkowość wedle rozp. Min. O.S. z 25.II.1930 (Dz.U.R.P. Nr 23, 
poz.  210) i  posiadać regulamin odpowiadający postanowieniom 
rozp. Min. O.S. z 12.X.1927 (Dz.U.R.P. Nr 100, poz. 867) zmien. 
rozp. Min. O.S. z 20.II.1930 (Dz.U.R.P. Nr 20, poz. 169). Nadzór 
więc nad instytucjami opiekuńczymi jest dwoisty (wedle cytowane-
go rozp. z 22.IV.1927 i wedle prawa o stowarzyszeniach z 27.X.1932 
Dz.U.R.P. Nr 94, poz. 808, § art. 43 i 44).

[…]
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3. uStalenia praktyczne opieki Społecznej

3.1.  

Pamiętniki BezroBotnych*

W pamięci mojej wypływa jeden z utworów Kielanda.
Ku schyłkowi wspaniałej uczty proszą obecnego tam wirtuoza, 

ażeby zechciał coś zagrać. Mistrz siadł do fortepianu i  zgrzytem przejął 
obecnych – zaimprowizował pieśń głodnych…

Mam wrażenie, że Pamiętniki Bezrobotnych będą dla wielu takim 
zgrzytem. Ale niechaj idą w świat, choćby miały wywoływać takie ciężkie 
wrażenie, niechaj budzą sumienia ludzkie! Niechaj idą w świat te odgłosy 
nędzy, która w chwili obecnej nietylko u nas, ale i gdzie indziej rozsiadła 
się tak buńczucznie – te podźwięki ciężkich doświadczeń, a przedewszyst-
kiem głodu i chorób, te niedopowiedziane męki cierpień moralnych, które 
tak obficie tkwią w  sytuacji dzisiejszej. Liczba wołających o pomoc idzie 
w dziesiątki i setki tysięcy! A nie jest to sprawa zamknięta tylko w obrębie 
chwili obecnej. Chodzi tam o przyszłość naszą, o to nieodrosłe jeszcze od 
ziem i pokolenie, na którego barkach spoczną kiedyś losy kraju, a które dzi-
siaj niedojada, podupada na zdrowiu, karłowacieje i wyrodnieje. Albowiem, 
pomimo nędzy, dzieci rodzą się obficie. Rodzą się i umierają! Traktuje się te 
narodziny jako dopust boży, który wywołuje niekiedy westchnienie: „ach! 
Boże z wysokiego nieba, nie daj już nikomu dużej rodziny, aby chodzili po 
ojczystej ziemi boso i głodno!”. A ojcom opadają bezwładnie ręce: „powiła 
mi żona aż dwoje dzieci… Przyzwyczaiłem się już do dziecka, które miało 

 * Źródło: Pamiętniki bezrobotnych. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 
1933, s. 1–6.
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przyjść, ale dwoje – tego się nie spodziewałem. Sąsiedzi z suteryn mi gratu-
lowali, a ja stałem prawie oszołomiony, widząc całą grozę swego położenia. 
Żona wzrokiem jakby mi się tłumaczyła, że nie jest temu winna”. Rodzice 
korzą się przed „wolą nieba”, a dla niemowlęcia nastają ciężkie chwile do-
świadczeń: pierś matki wyschnięta nie darzy dziecka pokarmem, na kupno 
mleka nie stać rodziców, dziecku wlewa się do ust czarne pomyje, które no-
szą miano kawy… Może wybawi je śmierć, a jeśli tego nie uczyni, krajowi 
przybędzie cherlak ze skutkami wygłodzenia w ciele swojem na całe życie. 
Wśród ciężkich doświadczeń nawet pożycie rodzinne ulega rozprzężeniu: 
mąż opuszcza żonę i przemierza nieraz kraj cały, czy nie znajdzie zarob-
ku. Żona przyjmuje miejsce stałej posługi lub wraca do swoich rodziców. 
Małżonkowie marzą o wznowieniu wspólnego pożycia, gdy nastaną lepsze 
czasy. Niekiedy żona zniecierpliwiona niedołęstwem męża, „który nie umie 
znaleźć pracy” porzuca go i żyje z mężczyzną, który ma zarobek. To rozej-
ście się małżonków, chwilowe lub stałe, jest ostatniem ogniwem długiego 
pasma swarów i kłótni. Nędza materjalna, zanik więzi uczuciowych, nie-
kiedy kompletne piekło! Człowiek marnieje. Marnieje fizycznie, marnieje 
duchowo. A  ponieważ największem bogactwem społecznem jest niewąt-
pliwie istota ludzka, klęska dzisiejsza zastoju, tak chłoszcząca ją głodem 
i chorobami tak szarpiąca jej nerwy i tak wroga subtelniejszemu poczuciu 
godności osobistej, jest wielkiem marnotrawieniem tego bogactwa. 

Ale w zastoju istnieje jeszcze inna strona, znaczenia pierwszorzędnego. 
Chodzi o nastroje tłum ów dotkniętych klęską bezrobocia.
Tam, wśród tych tłum ów odsuniętych od jedynego źródła utrzymania, 

jakiem jest praca, z konieczności narasta jakiś osad stanów uczuciowych 
dotychczas nieznanych wcale, albo nieznanych w  takiem napięciu. Kieł-
kują tam poglądy mocnem zabarwione niezadowoleniem, a nieraz i chęcią 
odwetu. Narastają i kiełkują żywiołowo z dnia na dzień, z tygodnia na ty-
dzień. Oddźwięki tych kiełkowań rozbrzmiewają obficie w nadesłanych pa-
miętnikach, oddźwięki tem rzetelniejsze, iż głos zabiera człowiek, któremu 
najczęściej obca jest umiejętność przyoblekania swoich myśli w barwne wy-
razy, a nawet niekiedy w logiczny tok skojarzeń. I właśnie to oddziaływanie 
zastoju na umysły ludzkie, to rzeźbienie przezeń – z potulnego człowieka 
– zgorzkniałego malkontenta, to kiełkowanie tu i ówdzie możliwości jakie-
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goś odruchu zbiorowego, są sprawą niezmiernie doniosłą z punktu ogól-
nospołecznego. Każdy, usiłujący trzymać rękę na pulsie życia społecznego: 
mąż stanu, polityk partyjny, działacz społeczny powinien mieć to w pamię-
ci swojej, że chwila taka, jak dzisiejsza, nietylko doświadcza ludzi nędzą 
i głodem, ale nadto krzesze w jaźniach ludzkich iskry rokoszu – żywioło-
wo, samorzutnie w każdej chwili ich ciężkiego żywota. Dlatego Pamiętniki 
Bezrobotnych są nietylko opowieścią mającą ocknąć sumienia ludzkie, ale 
także książką dla ludzi dbałych o  przyszłość, dla polityków, dla mężów 
stanu, aby wiedzieli, co tam w głębi narasta w duszach ludzkich. Niekiedy 
wyrazy tego narastania są mocno naiwne, niemal dziecinne, nieraz nawet 
zakrawają na niepowiązany bełkot, na odruch emocjonalny w jednym wy-
krzykniku zawarty, ale swoją drogą są wyrazami czegoś, co chociaż nie 
zawsze dorzeczne, staje się przecież wyznaniem tysięcy.

Ale zanim podejmiemy sprawę tych nastrojów, warto poznać tych, któ-
rzy są wyrazicielami tych stanów, jak rzekliśmy raczej emocjonalnych, niż 
jasno sformułowanych.

W Pamiętnikach doszli do głosu różni ludzie: mocno religijni i zdecy-
dowani ateusze, osobistości o dużej wrodzonej inteligencji i półanalfabeci, 
duchy niespokojne żądne wciąż nowych wrażeń i oportuniści z urodzenia, 
godzący się z losem swoim i z każdą sytuacją. Są w tej gromadzie wyznawcy 
różnych stronnictw, a obok nich inni zupełnie obojętni na sprawy ogólniej-
sze. Różnobarwna mozaika typów! I tak samo unosi się nad nimi złożona 
atmosfera zapatrywań i nastrojów, acz bardzo jednolita przy głębszem wej-
rzeniu. W tym rozbiorze poczesne miejsce należy się tym, którzy zaliczają 
siebie do tej lub innej partji, a więc bezrobotnym, którzy mają jakiś wyro-
biony pogląd na stosunki społeczne, lub raczej jakieś ułomki sformułowa-
nych aspiracyj. Albowiem o konsekwentnej całości powiązanych zapatry-
wań wyjątkowo może być mowa wśród tego grona osób, które nadesłały 
do Instytutu Gospodarstwa Społecznego swoje wynurzenia. Ale różnego 
znaku „partyjniacy” są w nieznacznym odsetku, nawet bardzo nieznacz-
nym. Rdzeń pamiętników tworzą zwyczajni śmiertelnicy, może żywiący 
jakieś żywsze sympatje dla haseł tego lub innego stronnictwa, ale nie idący 
w żadnym ordynku partyjnym , a więc mający swoje własne drogi myślenia, 
swoje własne zapatrywania i nawet własne środki zaradcze na poskromienie 
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kryzysu – naiwne, nieraz bardzo naiwne, ale, jeszcze raz powtarzamy, wła-
sne bez jakiegokolwiek stempla partyjnego. A w tej gromadzie bezkształtnej 
są niektórzy jako tako oczytani, ale znowu ci stanowią niewielki odsetek, 
większość zaś nie grzeszy ani umiejętnością zdawania sobie sprawy z natury 
tej klęski, jaka ich dotknęła, ani potrzebą głębszego wniknięcia w jej isto-
tę. Nie winniśmy temu się dziwić. Kryzys jest swego rodzaju huraganem 
natury społecznej, który oddaje tłumy najmitów pracy fizycznej i umysło-
wej na pastwę nędzy, a przemysłowców przyprawia o ruinę. Jest to klęska 
wśród nadmiaru produktów i z powodu takiego nadmiaru. Jedni staczają 
się w ruinę, ponieważ nie mogą sprzedać posiadanych tkanin. lub zboża, 
inni marzną, bo nie mają się w co przyodziać, i przymierają głodem, bo 
nie mają co w łożyć do ust. Klęska o charakterze żywiołowym, która wy-
wiązała się jako naturalne a konieczne ogniwo dzisiejszego nieplanowego 
a prywatnego ustroju produkcji i w której nikt osobiście nie zawinił, choć 
wszyscy „jakoś” przyłożyli do niej rękę. Wiele z pośród osób, które nade-
słały pamiętniki, odczuwa tę żywiołowość klęski, ale nadaje jej charakter 
jakiegoś fatum – widzą w niej dopuszczenie Boże i w bezwładnej rozpaczy 
opuszczają ręce. Ale przecież zrozumienie istoty kryzysu i jego źródeł jest 
rzadkie nawet wśród osób bardziej wykształconych z pośród inteligencji! 
Jest również rzadkie pomiędzy naszymi pamiętnikarzami. Bądź co bądź 
kryzys jest ostatecznie dziełem rąk ludzkich po omacku plączących się 
i  poruszających wśród bezplanowej anarchji w  sferze produkcji. Ale jego 
wyładowanie się, jego przebiegi stale posługują się świadomą działalnością 
ludzi. Właśnie tych ludzi stawia się zwykle pod pręgierz jako sprawców 
i winowajców. Żywiołowe, ślepe potęgi anarchji gospodarczej rozpływają 
się w ludziach, zostają przetłumaczone na czyny woli ludzkiej, na skutki ich 
świadomości.

Takie stanowisko zajmują zazwyczaj nasi pamiętnikarze.
Myśl ich w uściskach ciężkiej rzeczywistości pracuje – naiwna, niepo-

głębiona.
Rzecz ciekawa, u wielu daje się wyczuwać jakiś żal, niekiedy niejasny, 

jakgdyby zamglony, a  niekiedy wyraźny, do Niepodległej Polski, iż po-
zwala na srożenie się takiej klęski: w głowie nić może im się pomieścić, 
ażeby ta Niepodległa nie zdołała ukrócić kryzysu. Częściej jednak szuka 
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się winowajcy wyraźniej skrystalizowanego, a więc czyjejś złej woli, która 
przyczyniła się do rozpanoszenia się kryzysu, a w każdym razie sprawiła, iż 
niema wystarczającej pomocy zbiedzonym ludziom w tej ciężkiej potrzebie, 
albo że pomoc o ile istnieje jest powolna, niedostateczna, niedbała. Wino-
wajcami są przedewszystkiem przemysłowcy, którzy wypowiedzieli pracę. 
Poprzez pamiętniki wije się nieustająca skarga na niesprawiedliwy sposób 
dokonywania redukcji: zwalnia się nie tych którzy najmniej potrzebują za-
robku, ale, tych, którzy nie byli dostatecznie czołobitni i potulni, lub nie 
mieli „pleców za sobą”. Pozostają przy pracy tacy, którzy mają grunty i skle-
py, pozostają młodociani, a tymczasem ojcowie licznej rodziny są odsunięci 
od zarobku. Niekiedy pozostaje dziewczyna, ponieważ złożyła daninę ze 
swoich wdzięków… O to pierwsze źródło obrachunków bezrobotnego – ze 
swoim przedsiębiorcą, obrachunków odbywających się w izdebce poszko-
dowanego w  jego rozmyślaniach wśród ciszy nocnej, w  jego rozmowach 
z żoną, w jego żalach przed towarzyszami niedoli. Zarzuty czepiają się na-
razie jednej osoby, t.j. pryncypała, który wymówił miejsce, ale w zetknięciu 
z innym i poszkodowanym i tak samo dotkniętym i redukcją i tak samo 
pielęgnującymi w sercu swoim żal narazie tylko do swego pryncypała, rzecz 
żywiołowo, samorzutnie przybiera charakter ogólniejszy, klasowy. Czło-
wiek zaczyna, że tak powiemy, chwytać z powietrza nastrój o takiem za-
barwieniu. Te nowe pierwiastki poczynają się nie tyle z  samej nędzy, ile 
z  rozważań, z  rozmów o  niej. Zwłaszcza dojrzewają tam, wśród długich 
wystających ogonków przed różnemi instytucjami pomocy. Ach, te ogon-
ki!… ludzie wystają głodni, nieufni, zdenerwowani, toczą się rozmowy, 
rozbrzmiewają żale. Uczestnik tych zborów odchodzi stamtąd z ułomkam 
i filozofji klasowej, z wrogością dla komitetów pomocy. A te komitety, te 
instytucje pomocy!… To inni winowajcy. W Pamiętnikach pełno utyski-
wań na te instytucje, przecież tak szczupło uposażone, rozporządzające tak 
skromnemi funduszami i taką nieznaczną liczbą czynnych pracowników. 
Sypią się narzekania, nietylko na to, że sprawdzają tak długo, ale wogó-
le że sprawdzają dowody ubóstwa i dokonywują wywiadów, czy słusznie 
należy się komuś zasiłek, że utrudniają otrzymanie zapomogi, lub po pew-
nym czasie przerywają go, odwołując się do jakichś przepisów. Ogonki owe 
gromadzą się o świcie, uczestnicy wyczekują całemi godzinami chwili roz-
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dawnictwa numerków, niekiedy tylko po to, ażeby ich nie otrzymać, gdyż 
wyczerpane zostały nim nadeszła na kogoś kolejka. Wszystkie te komitety 
wyglądają na to, iż są zbiorem ludzi twardego serca, którzy stojąc u zasobów 
jadła, skąpią głodnym i nieszczęsnym. Nie wszyscy z  pamiętnikarzy tak 
myślą. Jednak wielu tak a nie inaczej przedstawia sobie sytuację… I wresz-
cie jeszcze jeden winowajca, zresztą rzadziej wysuwany. Są to organizacje 
państwowe. Ten i ów zwraca się z prośbą o pracę do władz różnej instancji 
od najniższych do najwyższych. Patrzy się tam na państwo jako na po-
tęgę, która na wszystko ma środki, wszystkiemu może zaradzić. A ponie-
waż państwo jest również bezradne i bezsilne, rodzi się żal do niego i do 
Niepodległej Polski. Jakto w Polsce niema miejsca dla chcących pracować! 
Czy Polska nie jest niepodległa! A zwłaszcza takie żale występują w postaci 
napiętej u tych, którzy prężnie walczyli o Polskę1), a obecnie znaleźli się bez 
pracy. A jest ich przeszło 15 % wśród naszych pamiętnikarzy. A pomiędzy 
nimi są tacy, którzy poszli na obronę kraju od warsztatu zarobkowego lub 
odeń zostali powołani do wojska – a gdy wrócili, bez ogródki odmówiono 
im pracy…

Winowajców więc jest co niemiara.
Winowajców, którzy niekiedy są coś winni, ale najczęściej są bezsilni 

wobec podmuchów huraganu gospodarczego. Im wyrobienie społeczne 
pamiętnikarza jest mniejsze, tern więcej rozbrzmiewa skarg przeciw po-
szczególnym osobom, tern namiętniej są piętnowane jako sprawcy sytu-
acji obecnej. I tylko u niewielu występuje świadomość, że klęska tkwi nie 
w osobach, nie w poszczególnych instytucjach, nie w dobrej lub złej czyjejś 
woli, ale w anarchji dzisiejszej produkcji, w bezplanowości dzisiejszego go-
spodarstwa społecznego, znajdującego się w  rękach przedsiębiorców pry-
watnych.

Wzbiera więc powódź utyskiwań, urasta w napięciu żal zwolna nabiera-
jący charakteru klasowego, potężnieje niechęć ku okupionej tylu ofiarami 

1) Z pośród 774 pamiętnikarzy (tej liczbie są i kobiety) 121 walczyło w latach 1918–
1921 o Niepodległą Polskę, a nadto 28 służyło w formacjach polskich w latach 1914–1918 
(w tej liczbie było 11, którzy uczestniczyli później w walkach lat 1918–1921). Pomiędzy 
tymi 121 bojownikami jest 62 ochotników do wojska z dobrej woli, 9 powstańców ślą-
skich, 6 ochotników do wojska a później do powstania śląskiego.
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Niepodległej Polsce, a  w  końcu kiełkują możliwości różnych dreszczów, 
przynajmniej dreszczów miejscowych. A w tym zamęcie niejasnych stanów, 
rozgoryczonych myśli, tego szukania winowajców, silnem tętnem uderza 
tęsknota do utraconej pracy i jej idealizowanie.

O to wiązanka takich wynurzeń:
…„Wszędzie i  zewsząd płyną skargi ludu, dotkniętego bezrobociem, 

tłumnie i gromadnie skarga łączy się w jedno wielkie, rozpaczliwe wołanie: 
Pracy! pracy nam dajcie!”

…„Robotnik pracowałby chętnie, gdyby zaofiarowano mu zamiast jał-
mużny pracę za sprawiedliwą zapłatę”.

…„Bez pracy nikczemnieją dusze, lamią się charaktery. O pracę więc 
wołam z głębi serca, o pracę dla siebie i tych tysięcy innych bezrobotnych, 
którzy pracować są zdolni do niej, ale nie mają sposobu na jej zdobycie. 
Witaj jutrzenko pracy!”.

…„Nie chcę zapomogi ni wsparcia – dajcie mi pracy!”.
…„O kiedyż się skończą te nasze męczarnie? Kiedy wreszcie przestanie-

my być nędzarzami my wszyscy, którzy przecież mamy zdrowe i młode ręce 
do pracy, z której moglibyśmy żyć jak ludzie? O kiedyż znów zaryczą syreny 
fabryki, by oznajmić, że jest praca? Kiedy to nastąpi, kiedy… O błogosła-
wiona praca, praca, praca!”.

Do konkursu stanęło 774 bezrobotnych: jeden uczestnik przypada na 
400 zarejestrowanych bezrobotnych.

Liczba uczestników jest poważna, tembardziej, iż ta gromada powstała 
samorzutnie w różnych zakątkach kraju, i to z pomiędzy osób, które siebie 
nigdy nie oglądały.

Wolno więc się spodziewać, iż ogół tych pamiętników posiada charakter 
dostatecznie przedstawienniczy, że użyjemy starego wyrażenia zamiast dzi-
siejszego „reprezentatywny”.

Nasuwają się jednak różne zastrzeżenia co do wagi tego przedstawien-
nictwa.

Po pierwsze, wśród bezrobotnych, którzy stanęli do konkursu, wielu 
mogło ulec złudnej pokusie, że ten uzyska nagrodę, kto przeszedł naj-
cięższe doświadczenia, i dlatego przedstawiali swój los beznadziejniej niż 
było w rzeczywistości. Istotnie, moglibyśmy wskazać kilka pamiętników, 
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z których w całej pełni wyziera chęć wzruszenia czytelnika – może ktoś 
litościwy pośpieszy z pomocą… Ale opowieści robione rzucały się odrazu 
w oczy swoją nienaturalnością. Wypadło nam odrzucić dwa opowiadania, 
nibynowele, które niezręcznem mnożeniem sytuacji ciężkich i ponurych, 
a do tego niedorzecznych, dawały zamiast rzeczywistości jej karykaturę. 
Są to jednak wyjątki. Ludzie pracy fizycznej nie są przyzwyczajeni do 
chodzenia na szczudłach i nawet gdyby chcieli nakładać sztuczne barwy, 
poczucie prawdy bierze górę a obraz kreślony staje się rzetelnem odtworze-
niem tego co było. Przesady nie było! I nie było także tego czego obawiał 
się jeden z bezrobotnych: „W ankiecie – pisał – weźmie udział nieliczna 
garstka bezrobotnych, umiejących się wysłowić w piśmie i ci nie opiszą 
wszystkiego, nie opiszą dokładnie swej nędzy, gdyż w naturze Polaka leży 
hardość, która wyraża się w przysłowiu: Trzy dni wodę krasić, a o biedzie 
nie dać po sobie znaczyć. A Litwini o Polakach (a właściwie Polacy na 
Litwie) tak mówią: koroniarz, psia krew, trzy dni nie je, a  jeszcze wy-
kałaczką w zębach dłubie. Gdyby jednak ci oficjalni bezrobotni chcieli 
opisać swe zmagania się z ciężką swoją sytuacją, to burżuazja miałaby taki 
obraz, że piekło dantejskie zbladłoby przy nim. Ta ankieta uchyli tylko 
skromny rąbek tajemnicy – bezrobocia”. Obawy płonne! Wielu jęło się 
pióra nie poto by otrzymać nagrodę, lecz ażeby wyspowiadać się z swo-
ich utrapień, jak ktoś w ciężkiem zmartwieniu płacze, aby się wypłakać. 
Niektórzy nietylko opowiadają o  swoich upokorzeniach, ale spowiadają 
się także z chwilowych pomysłów zbrodniczych, przyznają się do czynów, 
które bądźcobądź nie przynoszą zaszczytu, acz które nędza całkowicie 
uniewinnia. 

Jednak istnieje inne poważniejsze niebezpieczeństwo.
A mianowicie wielu z pamiętnikarzy niewątpliwie posiada talent lite-

racki. Nawet niekiedy duży! I kto uważnie będzie odczytywał ogłoszone 
pamiętniki, dostrzeże niejednokrotnie tę – że użyjemy staroczesnego wyra-
żenia – iskrę bożą. Dochodziło do tego, iż niektóre pamiętniki w pierwszej 
chwili budziły w nas powątpiewanie, czy istotnie wyszły z pod ręki człowie-
ka pracy fizycznej. Ale papier na którym kreślono opowieść o przeżytych 
doświadczeniach, charakter pisma wykazujący często bardzo małą wprawę 
w posługiwaniu się piórem, a przedewszystkiem ortografja, świadczyły, iż 
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niema tutaj mowy o podejściu ze strony jakiegoś „inteligenta”2)*. W paru ja-
skrawszych wypadkach docieraliśmy do autorów i staraliśmy się rzecz wyja-
śnić, a gdy chodziło o kogoś na prowincji korzystaliśmy parokrotnie nawet 
z pośrednictwa osób trzecich. Nasze podejrzenia okazywały się niesłuszne-
mi, przynajmniej gdy chodzi o przyczynki dużego talentu, które właśnie 
najwięcej nieciły wątpliwości. Podkreślamy tę okoliczność, gdyż w druku 
zniknęły owe zewnętrzne dowody autentyczności, acz całą pełnią wyzierały 
ze stronic rękopisów. Albowiem nie chcąc odstręczać czytelników od książ-
ki, która przecież winna przedewszystkiem przemówić do sumień ludzkich, 
usunęliśmy ortografję oryginałów. Nie zmienialiśmy jednak miejsca zna-
ków pisarskich, chyba gdy pozostawienie ich w postaci pierwotnej utrud-
niało zrozumienie treści. Natomiast całkowicie utrzymaliśmy styl i wyra-
żenia rękopisu. Ale talent pisarski robił swoje: ten i ów „upiększał” sytuację, 
innemi słowy ją koloryzował. Postępowanie to jest bodaj nieodłączne od 
talentu literackiego – polot twórczości wplata w  rzeczywistość obce jej 
i nieznane pomysły. Stwierdziliśmy właśnie w paru wypadkach taki wpływ 
twórczej fantazji. Lecz fantazji, która nietyle fałszowała sytuację zastojowi 
pracy towarzyszącą, ile idealizowała emocje i zamiary pamiętnikarza. Ale 
znowu powtórzymy: człowiek pracy fizycznej, z konieczności zmuszony po-
ważnie patrzeć na życie, nie umie chodzić na Szczudłach, i to nawet w tedy, 
gdy uniesie go fantazja twórcza.

Słowem, pamiętniki ogarniają dość rozległe koła ludzi pracy i po zostawiają 
po sobie wrażenie wynurzeń rzetelnych, zabarwionych niekiedy chęcią i zwró-

2) Przytaczamy ustęp z jednego rękopisu – zresztą wyróżniającego się wyjątkowo kiep-
ską ortografją:

„Ja leżałem jak w odrętfieniu i  zdawało się że nie czuje tego niemego skomlania bo 
zaczęłam nie opanowywać jakaś ochydna myśl zemsty za wyrządzaną mi krzywdę… prze-
suwa się przed oczyma taśma Filmowa przeżytych momentów chfile w kturych stawało 
sie do zawodów z  wrzechmocną śmiercią nasuwają sie przed oczy obrazy w  kturych to 
człowiek stawał oko w oko z potfornemi paszczami armat lub przed drżącem od naporu 
ognia karabinem maszynowem ktury tak obficie asz do nie uwierzenia zieje rozpalonem 
żelazem. I była odwaga: ani cienia bojażni nicht nie dostrzekł na mojej prawie dziecinnej 
tfarzy bo te uwczas mjałem zaledwie 18-cie lat nie było bojazni bo skąnt mjała być pszeciesz 
tu chodziło o polskie o kturej tak Ludzie marzyli przy tokarni kowadle i szrubsztaku gdy 
pracowałem jako praktykant mając lat 14-cie”.
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cenia uwagi na czyjąś nędzę lub uniesieniem twórczem. Ale nie ogarnęły nizin 
świata pracy, a więc tłum ów najbardziej zahukanych, tych, które nawet gdy-
by wiedziały o naszym konkursie i chciały podać wiadomość o swoim losie, 
nie mogłyby temu podołać – nie umieją bowiem pisać, a nieraz i czytać. Do 
konkursu stanęli przedstawiciele świata pracy, bardziej wyrobieni, niekiedy 
otrzaskani z piórem, lubiący zajrzeć do gazety i nieraz posiadający niewielkie 
zbiory książek. (W prawdzie ten i ów z pamiętnikarzy dowiadywał się o kon-
kursie przypadkowo, z gazety znalezionej w koszu na ulicy, lub nalepionej 
na ścianie przed redakcją, a niekiedy kupując chleb lub inny produkt spo-
żywczy i odczytując drukowany papier w jaką ów przedmiot był zawinięty). 
W każdym razie stanęły do konkursu osoby, o większej niż przeciętna rzut-
kości i  rozgarnięciu. Niewątpliwie, pamiętniki pochodzą od pracowników 
pod względem ruchliwości umysłowej będących w swojem otoczeniu powy-
żej średniego poziomu i może dlatego wrażliwszych na swój stan i nędzę, na 
swoje upokorzenia. Przytem w przeważającej większości zabrali głos ludzie, 
którzy umieli pracować i  chcieli pracować, ale których kryzys wyrzucił na 
bruk, słowem właściwi bezrobotni. W prawdzie jest nieco pamiętników od 
ludzi nierobotnych, od łazików , którzy częściej byli bez pracy, niż pracowali 
– opowieściami swemi urozmaicili treść plonu konkursowego, ale bynajmniej 
nie zajęli pod względem liczby miejsca jako tako poczesnego. Zabrali więc 
glos różni ludzie o różnej wartości i różnym temperamencie. Swojemi przy-
czynkam i wydali stanowczo chlubne świadectwo naszej warstwie pracującej 
a jednocześnie wykazali iż są tam talenty, nieświadome iż są nimi. Niechaj 
ogłaszane przez nas przyczynki poniosą wiadomość o ich niedoli, o wzlotach 
ich ducha i marzeniach, sposobie ujmowania dróg życia i borykania się z lo-
sem swoim. Nie krępowaliśmy ich treści żadnemi ograniczeniami – społe-
czeństwo w własnym dobrze zrozumianym interesie powinno wiedzieć co ci 
głodni czują i myślą. Pamiętniki te, to przecież głos zrozpaczonych, zdener-
wowanych, rozżalonych! Pozostawiliśmy ich żale, ich złorzeczenia nawet bez 
jakiejkolwiek zmiany z powodów któreśmy wyłuszczyli. Usunęliśmy jedynie 
błędną ortografję. Tak samo usuwaliśmy spotykane, acz nieliczne, porachun-
ki natury partyjnej, zupełnie obojętne dla treści pamiętnika, ale nie tknęliśmy 
wyznań wiary partyjnej, jako też opowiadań o działalności. Ale tych usunięć 
na przestrzeni całej książki nie zbierze się nawet na jedną stronicę.
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Głód i nędza były źródłem z którego myśl o pamiętnikach się poczęła. 
Drukujemy obecnie 57 przyczynków, które właśnie treścią swoją wysunęły 
się na stanowisko poczesne. O d funduszów, jakiemi Instytut będzie rozpo-
rządzał, zależy, czy wyjdą dalsze tomy i kiedy. Pozostało przecież jeszcze 717 
pamiętników! Swoją drogą, i ten tom początkowy – może jedyny! – uwypu-
kla w całej pełni ciężkie chwile jakie przeżyw a Polska bezrobotna – sytuacje 
są ostre, jaskrawe w swojej posępnej rzeczywistości. Ów zbiorowy obraz – ob-
raz nękanej klęską bezrobocia wielkiej rzeszy istot ludzkich – stworzyły swo-
im wysiłkiem zbiorowym setki rąk, które nadesłały do Instytutu opowieść 
o swojej nędzy. W pierwszej chwili tym znękanym, zrozpaczonym pragnęli-
śmy poświęcić książkę. Ale zrozumieliśmy, iż taka dedykacja byłaby jedynie 
szyderstwem z ich nędzy – im potrzeba nie takiego hołdu czołobitnego, ale 
pracy, owej „błogosławionej” pracy, i jeszcze raz pracy!… 

Ludwik Krzywicki

***
Murarz-sztukator 
zamieszkały w Warszawie

Zamieszkuję w  jednopokojowem mieszkaniu z  żoną i  czworga dziećmi 
drobnymi. Mam lat 41, z żoną Marją lat 29, Romcio lat 10, Apolonja lat 7, 
Danuta lat 5 i Januszek latek 2 miesięcy 6.

Opisuję pożycie nasze w  czasie bezrobocia mego od dnia 9 września 
1929 r. aż do dnia dzisiejszego.

Jestem z zawodu murarz sztukator, już lat 23 pracuję w swym fachu. 
W  początkach pracowałem u  majstrów samodzielnych, potem w  roku 
1921 dostałem się do firmy budowlanej Martens i Daab. Było to jeszcze 
na tysiące jak płacili za wypracowane godziny, ale nie pamiętam dotych-
czas ile marek. Jak mogę zapamiętać, że przepracowałem lat 3 miesięcy 2. 
W zimę odpoczywałem, miałem zapas żywności i kilkadziesiąt marek od 
wypadku jakiej choroby. Oczekiwałem wiosny i nie martwiłem się, bom 
wiedział, że pracę zawsze na wiosnę dostanę. Tego wypoczynku miałem 
5 miesięcy, w kwietniu w końcu miesiąca 1925 r. dostałem się do firmy 
poznańskiej budowlanej przy remontowaniu Teatru Narodowego przy 
ulicy Wierzbowej i  Placu Teatralnego jako również czeladnik w  swym 
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fachu i zarabiałem dziennie na 8 godzin pracy 16 zł. To mi w zupełności 
wystarczało na wyżywienie mej rodziny, która liczyła wtenczas wraz ze 
mną czworo dusz. Przepracowałem w tej firmie lat 2 miesięcy 3, potem 
pozostałem zwolniony z powodu wykończenia danego remontu. Nie mar-
twiłem się, bom był zażyty w  gotówkę i  żyłem sobie normalnie, prócz 
tego zarobiłem letnią porą, bo to było jeszcze ciepło, zawsze co parę dni 
kilkanaście złotych. Następnie Bóg zesłał na świat mnie jeszcze jedno 
dziecko, które ochrzciłem imieniem Danusia. Wtedy pozwoliłem sobie 
się ubawić na wyprawienie chrztu mej córki i  to mi pękło kilkadziesiąt 
złotych, ale nie odczuwałem na tem nic, bom miał i wtedy zapas żywności 
i pieniędzy. Powodziło mi się nie najgorzej. Szczęście sprzyjało mi. Pan 
Bóg o mnie pamiętał. Dnia pamiętam jak dziś 14 kwietnia 1928 roku 
przyszedł do mnie kolega i powiedział, że protegował mnie do firmy B-cia 
Karjo na wyjazd. Poszedłem i zgodziłem się w akord wykonać ołtarze, do 
stacji Pasieki, wieś Wąsewo, ziemi Łomżyńskiej przy budowie kościoła. 
Wtenczas przepracowałem 1 miesiąc i  zapracowałem prócz wydatku na 
życie dla siebie, wręczyłem żonie 480 zł. Zaś sam prosiłem żonę o niewy-
dawanie pieniędzy na zbędne rzeczy, bo co prawda, tożem przeczuwał, że 
to będzie moja ostatnia praca i tak się sprawdziło, że do dnia dzisiejszego 
pozostałem bez pracy. Z roku na rok gorzej i gorzej.

W  początkach mego bezrobocia nie odczuwałem nic, bom pokładał 
w Bogu nadzieję, że dostanę pracę. Mija tydzień za tygodniem, dzień za 
dniem, gotówka się wyczerpuje, a pracy jak niema tak niema. Począłem 
handlować drobiem, parę razy zarobiłem kilkadziesiąt złotych, a  potem 
straciłem, bo mi się dużo podusiło. Postanowiłem inaczej sobie radzić, za-
cząłem kupować na placu ubrania używane, bieliznę, buty, kamasze i na 
tem zarobiłem czasem parę złotych, czasem musiałem oddać za tę cenę com 
kupił i  to się psom na budę zdało, bo to trzeba być człowiekiem w  tym 
rozwiniętym. Zlikwidowałem ten swój fach i postanowiłem inaczej opra-
cowywać nad swym losem, a tu coraz mniej gótowki, chociaż wydawało się, 
że człowiek pracuje, czyli też handluje.

Następnie z tej niedoli i z tego zmartwienia Pan Bóg dał znowu syna, któ-
rego ochrzciłem imieniem Januszek i to mi nie stało kością, ale co do chrzcin, 
to już odbyły się tylko na małem i skromnem przyjęciu chrzestnych.
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Zawsze myślałem, że mi się czas poprawi. Natomiast jako człowiekowi 
bezrobotnemu, jak się rwie, tak się poczęło rwać. Żona mi zachorowała 
i dziecię również i potrzeba ratować i to mi wypłoszyło całą moją gotówkę 
com posiadał, ale mi żal nie było, bom ich utrzymał przy zdrowiu. Pocze-
kałem do połowy lata i nie mogłem zarobić nic, opracowałem inny sposób 
do życia, począłem robić figurki na odpusty, na tem zarobiłem parę złotych 
tygodniowo i  to również nie utrzymanie z  tego dla domu, tylko tyle że 
człowiek żył. Aby nie wyprzedawać rzeczy i  ubrań z  domu, jak widzia-
łem u drugich, tego żem się bał najgorzej. Otóż ten sam los spotkał i mnie 
już w zimę. Gdy nadszedł mróz i  śnieg począłem pracować przy śniegu. 
Każdy dzień zapracowany wypłacają co dzień po ukończeniu godzin pracy 
po złotych 7 gr. 50. Ale ta praca to niestała, chcąc się do niej dostać to 
trza było przyjść na dzielnicy do wyznaczonego miejsca o  godzinie 2-ej 
w nocy i  stać do przyjęcia aż do rana do godziny 6 rano. Czasem dostał 
się człowiek, a czasem nie, bo był nad liczbę z kolei, bo przyjmowali nie 
zawsze jednakowo, raz 100 osób, a drugi raz 150, a pozostałe osoby musieli 
zmarznięte i głodne pójść do domu. Otóż i ja w takim samym czasie by-
łem tam. Postanowiłem koniecznie się dostać do pracy, by zarobić te parę 
złotych. Cóż było robić? Trzeba było czekać od godziny 10 wieczór aż do 
rana to dopiero byłem z kolei 22, to jakżem zobaczył, to mi włosy stanęły, 
bom myślał, że to ja będę pierwszy a tu tylu ludzi. Przestałem tę bożą noc 
i otrzymałem numerek do pracy od godziny 6-ej rano do 2 p. p. O głodzie 
i zmarznięty na mrozie poszedłem do pracy mało ze mnie duch nie wyle-
ciał. Przepracowałem te parę godzin w mękach nie z lenistwa tylko z zimna 
o czczym żołądku. To było gorsze jak katorgi za czasów carskich dla mnie, 
wtenczas poznałem co znaczy biedny człowiek bezrobotny. Przyniosłem te 
7 zł 50 żonie i opowiedziałem o tem wszystkiem. Poczęła płakać. Ale co 
zrobić, trzeba znowuż zapracować te parę złotych i  trzeba pójść znowuż 
tego dnia com przyszedł z roboty na dzielnicę i stać do rana na numerek 
byleby być przyjętym do pracy. Postanowiłem nie chodzić, pomyślałem, 
że człowiek to nie stal, zamęczy siebie, a potem zamęczą się z głodu dzieci, 
bo ja nie wydołam dzień po dniu tak dyżurować za pracą. Począłem się 
wyprzedawać stopniowo z ubrania, a poza tym cokolwiek byleby zarobić 
parę groszy. Chodziłem na kolej, odnosiłem pasażera bagaże do domu, ale 
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policja przeganiała, zarobiłem, był dzień i 2 zł i 4 zł. Z tym przeganianiem 
sprzykrzyło mi się i zacząłem handlować pod Żelazną Bramą włoszczyzną, 
byleby zarobić cokolwiek i doczekać lata. Bo człowiek zarobi – pokładałem 
nadzieję. Ale jak widzę dziś, to nadzieja dla głupiego, kiedy w torbie chleb 
ma. A tu lato przyszło, jak nic tak nic robót nie ma, wyprzedałem ubranie 
i bieliznę lepsze, aby jąć się za jaki wynik do życia, byleby się nie dać bie-
dzie. Teść mój, człowiek w latach 72, mając mały warsztat na siebie stolarski 
na ulicy Wroniej, również mi począł dopomagać w mej niedoli chociaż parę 
złotych na dzieci, bo widział, że dzieci wynędzniały i poschły, byleby prze-
walczyć tę biedę. Nareszcie i teściowi z nieba nie kapało, bo miał również 
rodzinę i czasem moje dziecko się tam żywiło. Chodziłem jak błędny, nie 
wiedziałem co mam czynić. W roku 1930 dostałem pracę przy wyprawie 
na ul. Żelaznej – i Leszna. Odczułem lżej na sercu i mój duch co innego 
myślał. Myślałem, żem się na świat narodził z  tej radości. (Żona i dzieci 
odczuli straszną radość w domu jak zobaczyli, że idę do pracy). Pierwszy 
tydzień pracowałem o jednej zupie kartoflanej, zapalonej mąką, o chlebie 
nie było mowy bo człowiek musiał pozostawić dzieciom. Dopiero po ty-
godniu tom oddychnął z lekka, a poprzednio tom mdlał na rusztowaniu. 
Przepracowałem tam 3 miesiące i 4 dni, z powrotem okupiłem się cokol-
wiek, ale jak wyliczyłem tom był stratny na tem bardzo dużo. W sklepach 
zaprzestano mi dawać żywność na kredyt bom nie miał dawniejszego za 
co oddać. Jestem winien w sklepie jednym 10 zł, w drugim 7 zł. Dzieci mi 
się znowuż pochorowali, ja wtenczas myślę, czy mnie kto przeklął, czy co? 
Ale wola Boża, niech się co chce dzieje, co Bóg czyni to będzie, bo wszelkie 
moje zabiegi daremne, tak się męczyć, pomyślałem. Za chwilę zastanawiam 
się, że nadchodzi burza, ta straszna zima, to dla mnie śmierć i wysyłka na 
Sybir, a dzieciom męczenie i wycieńczenie, bom przechodził jedną ciężką, 
to do drugiej jak wspomnę, to aż na mnie skóra drży. Śni mi się w nocy to 
wystoiwanie przy śniegu, to nieopalone mieszkanie, jak dzieci czekają na 
mnie pod pierzyną w dzień, a tu zimno w domu. Bałem się jakby na wojnie 
jakich gazów trujących. Nadeszła jesień, robót nie ma murarskich, musia-
łem z powrotem wrócić do dawniejszej nędzy. Ale tym razem było dla mnie 
straszną klęską dla domu. Obmyśliłem swój los i swą bezrobotną niedolę, 
postanowiłem w swym umyśle wymęczyć swą rodzinę to jest dzieci, a póź-
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niej samego siebie. Spotkałem człowieka znajomego, w podeszłym wieku, 
który mnie przetłumaczył i doradził mi jak można sobie radzić byleby nie 
umrzeć i tego czynu się nie dopuścić. Więc usłuchałem się i napisałem o ja-
kiekolwiek wsparcie do opieki społecznej podanie. Zgłosiłem się do opieki 
to mi powiedziano, żebym się dowiedział za 2 tygodnie, a tu ja już głodny 
i dzieci, przeczekałem w męczarniach głodu, mrozu z dziećmi te dwa ty-
godnie. Przychodzi do mnie niewiasta jako wywiad z opieki i powiada mi, 
że mnie zawiadomiom. Zdenerwowany myślę: przecież ja człowiek kaleka 
na zdrowiu i na nogę, mam przestrzeloną 6-ma kulami na polsko-bolsze-
wickiej wojnie. Broniłem Niepodległości naszej Polski, a dziś mam takie 
poparcie i mam taką biedę i nędzę cierpieć i  gdzie zapukam to mi każą 
czekać, ale dokąd to sam nie wiem.

W  opiece patrzę na ludzi przyzwoicie ubranych na ul. Krakowskie 
Przedmieście 60 (to jest w  centrali), że otrzymują wsparcie, a  ja biedny 
człowiek nic z tymi dziećmi. Począłem zwracać uwagę Panu Kierownikowi 
i opowiadać los swego przeżycia, na co miałem trochę dowodów piśmien-
nych, ten mnie się ulitował i dał kartkę do kasy i dostałem 10 zł. To była 
ostatnia i pierwsza pomoc z opieki. Wracam więc co do wywiadu później 
za ile dni to nie pamiętam przychodzi do mnie powtórnie wywiad, ale 
już mężczyzna, ogląda moje bogactwo i powiada mi, że u mnie nie znać 
biedy, bo może zobaczył szafę, stary grat na trzech nogach i  kredens co 
go robaki drzewne zjadły. To miała już u mnie nie być bieda. Mówię mu 
„czy Sz. Pan oblicza te moje sprzęty przedpotopowe za bogactwo czy też 
raczy zbadać niedolę naszą wewnętrzną i jak sąsiedzi mi żywią dzieci zupą 
lub chlebem?”. Na me słowa usiadł przy stoliku i  opisał kartę wielkości 
papieru prośbowego, ale co, to sam nie wiem. Za dni 18 idę z powrotem do 
opieki i błagam, że przyjdzie mi wyprzedać te moje sprzęty i odzież jaką 
posiadam, byleby nie dać komu z mej rodziny pomrzeć z głodu przy mnie 
dopóki żyję, odpowiedziano mi, że mogę czynić co sam uważam i tem się 
nie zrażali, tylko żebym oczekiwał odpowiedzi. Wyszedłem i udałem się do 
Kurjera Warszawskiego i dostałem zł. 5. Zbrzydło mi to żebractwo. Następ-
nie gdzieżem poszedł, tam prosił o jakąkolwiek robotę byleby zapracować 
a nie żądać darmo wsparcia od ludzi bo to dla mnie było strasznem bólem 
dla serca. Potem poradziłem się żony i począłem się wyprzedawać. Bo sze-
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ścioro dusz, to chociaż na kompot kartoflany żeby wystarczyło. Przeżyłem 
połowę zimy w mękach głodowych. Mam gospodarza, że jak nie zapłacę 
komornego to zara figuruje w sądzie, ale wolę płacić byleby nie mieszkać 
na schodach; niech z nas nikt nie doje byleby zapłacone było mieszkanie. 
Pozostało mi tylko się zgładzić, myślę szkoda dzieci, tygodnie mijają i dni 
zimy roku 1930. Nachodzą święta Wielkiej Nocy, patrzę, a tu u mnie nie 
ma ni co w garnek włożyć, widzę, że nędza ogólna. Idę do Pana Kierownika 
opieki i pokazuję zaświadczenie, żem już winien komorne za tyle miesięcy, 
może mnie co dopomogą, bo jeść dzieci i  żona głodują i wołają, a mam 
jeszcze w dodatku mieszkać na ulicy z  czworgiem drobnych dzieci. Mó-
wię, Panowie, czeka mnie eksmisja, radźcie opiekunowie co możecie. Otóż 
przyszli, sprawdzili u gospodarza i u mnie znowuż, dali mi wtenczas 25 
zł., to miało być przeznaczone na święta, a potem nic aż do odwołania. 
Przeżyłem z dziećmi święta na zupach i  chlebie i  z powrotem wyczuwa-
łem i wyczekiwałem wiosny i w Bogu pokładałem nadzieję, że może mi się 
poprawi. Ale zawisło jeszcze ostrzejsze bezrobocie i znowuż musiałem się 
męczyć. Gospodarz za komorne mnie eksmituje, mieszkałem wtedy ulica 
Wronia Nr. …,wyrzuca mnie na schody z dziećmi, tam zamieszkują parę 
dni. Wychodzę na miasto, dostaję od znajomego kawałek roboty sklep do 
remontu, przynoszę zaraz parę złotych com dostał zadatek. Potem opowia-
dam o swem położeniu tam na robocie i mi nastręczono mieszkanie przy 
ulicy Płockiej Nr. …, ale co zrobić, pieniędzy nie ma skąd zapłacić po 20 zł. 
na miesiąc z góry za trzy miesiące. Proszę owego gospodarza com u niego 
robił, ten człowiek poczciwości dał mi 60 zł. i żem opłacił i się sprowadził 
pod dach. Tera odetchnąłem, że chociaż mam dach nad głową. Ale trzeba 
się poczuwać, żeby płacić komorne, uskramiam sobie w życiu byleby za-
płacić, a nie mieszkać z powrotem na schodach lub ulicy. Odżywiam swe 
dzieci kartoflami i marchwią, nawet i burakami, bo kapusty tonie mam bo 
nie było za co kupić i nakwasić. To było pożycie nasze i straciłem siłę nawet 
chodzić z wycieńczenia. Doszło do tego stopnia, że dzieci poczęli prosić 
o kawałek chleba. Przychodzi Romcio, synek najstarszy i przynosi chleba 
bochenek, zapytuję się skąd to dostał, on mi mówi: ja żem to dostał. Do-
wiaduję się, że on ten chleb uprosił w piekarni, opowiadając ojca pożycie. 
Mało z żalu mi serce nie pękło, że moim dzieciom przyszło na taki koniec 
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i począłem płakać. W tą porę wchodzi Siostra Miłosierdzia, to jest zakon-
nica i prosi, żebym co ofiarował na biednych sierot z listą w ręku. Opowia-
dam jej całą swą biedę i pożycie dawniejsze jak mi było wprzód, a obecnie 
teraz i jakie wsparcie pobrałem na swą biedę od swych braci polaków za tak 
wielką męczarnię na froncie. Owa zakonnica pozostawiła mi 2 zł. na chleb 
dla dzieci bo widziała u mnie na oczy swe nędzę, napisała karteczkę, moje 
imię i nazwisko swym charakterem i kazała się zgłosić do ich zakładu; tam 
dostałem dla dzieci koszulki, 2 pary bucików używanych i 20 kajecików 
dla synka do szkoły oraz złotych 15 gotówki, za co złożyłem serdecznie Bóg 
zapłać. To wtenczas było dla mnie wiekiem poparciem.

Z opowiedzy dowiedziałem się od ludzi, że można pisać do Dóbr książąt 
Czartoryskich podanie, napisałem i nic nie uzyskałem. Potem znowuż Bóg 
zesłał mężczyznę, który zapytuje się o moje imię i nazwisko i wręcza mi 
kartkę, żebym się zgłosił do pracy na ulicę Barską Nr. *** do gospodarza 
domu przy budowie tegoż domu, bo gospodarz to był sam prowadzącym 
robót. Ucieszyłem się radośnie i począłem pracować, zarabiałem na godzinę 
1 zł. 50 gr., przepracowałem aż do dnia 18 stycznia 1931 r. Wtedy trochę 
odetchnąłem i zaoszczędziłem sobie kilkadziesiąt złotych od jakiej gorszej 
biedy. Komorne zaś opłaciłem naprzód za 3 miesiące z góry byleby mieć 
spokój z  jedną niedolą i  z  powrotem oczekuję wiosny. Wiosna przyszła, 
robót nie ma, ani nawet nie słychać o robotnikach, żeby co było do pracy, 
strach znów ogarnia mnie bom już dwie zimy przeżył na cierpieniach, to 
naprzód myślę o trzeciej. Zapas kartofli com miał oraz produktów żywno-
ściowych wyczerpuje się mi. Żona zaś kupuje do okraszenia barani łój byle-
by zaoszczędzić parę groszy na zimę. Zamiast mięsa kupowałem trybowiny 
w halach Mirowskich po 30 gr. za kg, ale powiadam, że te przysmaki gotują 
się pół dnia zanim się ugotują do spożycia i  tak właśnie w naszej Polsce 
musimy się odżywiać, byleby nie dać się tej zimie strasznej.
[…]
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3.2.
tytus Czaki 

WSPółPraca oPiekUnóW SPołecznych z ośrodkami* 
Instytucja opiekunów społecznych jest przewidziana rozporządzeniem Pre-
zydenta Rzplitej z dnia 6 marca 1928 r. (Dz.U. nr 29, poz. 267). Stolica 
już od szeregu lat czyniła próby zorganizowania tej instytucji, lecz dopiero 
w roku 1935 została ona zorganizowana.

W chwili obecnej Warszawa posiada 10 okręgów i 308 obwodów. Z tego 
obsadzonych okręgów jest 9 i obwodów 268. Na obsadę czeka 1 okręg i 40 
obwodów.

Na obwodach tych pracuje obecnie 171 opiekunów zatwierdzonych, 91 
kandydatów i 57 praktykantów oraz 9 opiekunów okręgowych mianowa-
nych i 1 zastępca. Ogólny stan opiekunów społecznych czynnych obecnie 
w stolicy jest 329. Praca opiekunów społecznych jest bezpłatna i wymaga 
poświęcenia jej dużo czasu, wysiłku i samozaparcia. Aby nakreślić wytycz-
ne dla tej pracy, trzeba przede wszystkim przyjrzeć się potrzebom, jakie 
stoją przed opieką społeczną na terenie stolicy.

W  roku budżetowym 1936/37 z  opieki częściowej (otwartej) Zarządu 
Miejskiego m. st. Warszawy korzystało 27.536 rodzin i 79.198 osób – na-
tomiast zgłosiło się o pomoc 44.415 rodzin liczących 133.247 osób. Odmó-
wiono więc pomocy 16.879 rodzinom liczącym 54.049 osób. Nie należy ro-
zumieć, że rodziny, którym odmówiono pomocy, bezwzględnie tej pomocy 
nie potrzebują. Większości rodzin pomoc ta jest potrzebna, ale ponieważ 
posiadają one minimalne warunki istnienia, z  braku funduszów ze strony 

 * Źródło: „Opiekun Społeczny” 1937, nr 13, s. 3–7.
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miasta pomocy otrzymać nie mogą. Budżet Wydziału Opieki Społecznej 
i Zdrowia Publicznego, bez Wydziału Szpitalnictwa, stanowi ca 20% budże-
tu administracyjnego Warszawy. Wysiłek stolicy w tym kierunku wyższy już 
być nie może. Zrozumienie jednak miasta dla potrzeb opiekuńczych, mimo 
tak wielkich obciążeń, nie słabnie. Gdy np. w r. budż. 1935/36 wypadło na 
rodzinę przeciętnie 14,5 zł, z czego na osobę 5,– miesięcznie, to w r. 1936/37 
przeciętna wysokość świadczeń na rodzinę wyniosła zł 17,2, w czym na osobę 
zł 6,5 miesięcznie. Z liczby 79.198 osób, korzystających z opieki społecznej, 
jest 44.615 dorosłych i 34.583 dzieci. Niezdolni do pracy – kaleki, anormalni, 
chorzy, starcy itp. stanowią ok. 54%.

Są to tylko cyfry osób znajdujących się pod opieką miasta. Nie wchodzą 
tu bezrobotni, którymi opiekuje się Fundusz Pracy, oraz ubodzy będący pod 
opieką różnych organizacji społecznych. Poza tym są liczne rzesze tych, któ-
rzy nie korzystają ze stałej opieki, a utrzymują się z dorywczych zarobków 
oraz z innych nieznanych źródeł, często nielegalnych i niemoralnych. Wiele 
z tych rodzin na skutek długotrwałego pozostawania bez pracy wykoleiło się. 
Nie posiadając od wielu lat stałego budżetu domowego i trwałego domowego 
ogniska – zżyły się one ze stanem tymczasowości, tworząc typ tzw. „dojutr-
ków”, a nieraz jeszcze gorzej, bo dopiero, kiedy głód zawita do domu, dzieci 
płacząc wołają jeść, wówczas wychodzą z domu, aby coś dorywczo zarobić, 
użebrać albo… ukraść. Ten stan marazmu jest punktem zwrotnym w życiu 
bezrobotnego proletariusza. Z chwilą, gdy stracił on wolę do walki z przeciw-
nościami losu, zaczyna cofać się wstecz i schodzi do klasy lumpenproletariatu. 
Odtąd każde najmniejsze niepowodzenie, najmniejsza trudność spycha go 
coraz niżej i toczy się on na dół po równi pochyłej.

 – Jak pan może – mówi urzędniczka opieki społecznej do petentki – 
mając sześcioro dzieci i otwartą gruźlicę, starać się o siódme?

 – Bo jak ja mam więcej dzieci, to łatwiej dostanę pomoc w Ośrodku.
To jest rzeczywistość dzisiejsza, gdzie już nawet tak pozornie błahy po-

wód, jak brak nafty na oświetlenie wilgotnej nory ze wspólnymi narami 
dla wieloosobowej rodziny, zapędza ją w zimie z braku światła do ogólnego 
łoża. Z tego nie tylko rodzą się dzieci gruźlicze, weneryczne, dzieci alkoho-
lików, obciążone wszystkimi chorobami społecznymi, ale mamy do czynie-
nia ze zjawiskiem kazirodztwa, prostytuowania się 9-letnich dziewczynek, 
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sutenerstwa, wynajmowania mieszkań do nierządu, który się odbywa na 
oczach dzieci, itp. zjawiskami.

Wielka i co gorsza stale wzrastająca liczba dzieci nieślubnych, podrzu-
cania niemowląt, porzucania na ulicy dzieci niedorozwiniętych, zaniedba-
nych moralnie, chorych umysłowo, obciążonych dziedzicznie itp. kładzie 
się coraz większym ciężarem na barki państwa, samorządu i społeczeństwa 
i co najgorsze – obciąża przyszłe pokolenia skutkami alkoholizmu, gruźlicy, 
wenerii i innych chorób społecznych. W parze z tym idzie wzrost przestęp-
czości nie tylko wśród starszego pokolenia, ale wśród dzieci, nieraz już od 
piątego roku życia począwszy i wśród młodzieży obojga płci. To wszystko 
zaczyna już obecnie poważnie ciążyć nad życiem Polski, a więc jeszcze za-
ciążyć może nad przyszłymi pokoleniami naszego Narodu.

W  tych warunkach dzisiejsza forma opieki otwartej nie może się spro-
wadzić do repartycji kredytów przeznaczonych na ten cel. Dzisiejsza opieka 
nad rodzinami – to opieka rodzicielska, to wychowanie każdej poszczególnej 
rodziny, wyrwanie jej ze stanu, w jaki została wtrącona przez twarde prawo 
życia, przygotowanie fachowe do pracy, wyszukanie jej zajęcia i wdrożenie 
do pracy, ponieważ wskutek długotrwałego oderwania się od niej – od tej 
pracy odwykli. Aby w ten sposób przywrócić narodowi ponad 27.000 rodzin, 
jako zdrowych i pożytecznych komórek życia i pracy dla państwa, potrzeba 
nie tylko wielkich środków materialnych, nie tylko organizacji wielkiej ilości 
placówek wychowawczych i szkolenia zawodowego oraz odpowiedniego kon-
tyngentu przygotowanych fachowo kierowników tej pracy, ale i dużo samo-
zaparcia i wielkiej ilości rąk do pracy i szlachetnych serc.

Dziś już wszystkie Ośrodki posiadają poradnie prawne, w których gros 
spraw, to sprawy alimentarne i mieszkaniowe oraz poradnictwo i pomoc 
w uzyskaniu rent starczych itp. Organizują się na Ośrodkach kursy gotowa-
nia, szycia, reparacji i trykotarstwa, stolarskie, szewskie, ślusarskie, introli-
gatorskie, zabawkarskie i inne przy czynnym współudziale Wydziału Kul-
tury i Oświaty oraz Miejskich Szkół Zawodowych. Tworzy się poradnictwo 
zawodowe dla młodzieży, kierowanie młodzieży do szkół, do praktyk i do 
pracy, wyjednywanie stypendiów itp. Organizują się orkiestry i teatry przy 
Ośrodkach, świetlice dla młodzieży i dorosłych, świetlice dla dzieci zanie-
dbanych moralnie, żłobki i przedszkola dla dzieci, tworzą się koła „Trzeź-



3. Ustalenia praktyczne opieki społecznej

142 Praca Socjalna nr 4(34) 2019, S. 139–143

wość”, prowadzi się akcję korzystania z  bibliotek publicznych, organizu-
ją konkursy czystości mieszkań, nagrody za hodowlę kwiatów, wycieczki 
do Belwederu, Muzeum Narodowego, Cytadeli i in. Urządza się obchody 
rocznic narodowych, opłatki, choinki, święcone dla dzieci, starców itp.

W  roku budżetowym 1936/37 29 opiekunów miejskich dokonało 
87.997 wywiadów domowych. Wywiady te stwierdziły, że większość ma-
tek nie umie utrzymać igły w ręku, nie potrafi dokonać najprymitywniej-
szej naprawy odzieży i  bielizny, buty dzieci starszych, często otrzymane 
z Ośrodka, po krótkim czasie lecą z nóg, bo nie ma kto i nie umie zająć się 
naprawą. Matki nie umieją zgotować najprymitywniejszej potrawy. Wy-
mienione wyżej kursy, konkursy czystości itp. wprowadzają do ich domów 
inną atmosferę psychiczną i stają się pierwszym bodźcem do otrząśnięcia się 
ze stanu odrętwienia psychicznego i bezwoli.

Oczywiście, na tę miarę zakrojona praca nie może być wykonana wy-
łącznie przez Ośrodki, skoro na jednego opiekuna miejskiego wypada 411 
rodzin. I tu się zaczyna rola opiekuna społecznego.

Jak z powyższego szkicu potrzeb wynika, praca opiekuna społecznego 
siłą rzeczy musi iść w dwu kierunkach. Pierwszy – to ścisła jego współpraca 
z Ośrodkiem w kierunku zarówno organizacji wymienionych wyżej placó-
wek, jak i prowadzenia ich. Drugim działem ich pracy, w którym opieku-
nowie społeczni są niezastąpieni – to opieka nad rodzinami. Bo czyż jest 
do pomyślenia, aby opiekunka miejska, mająca w swej opiece 411 rodzin, 
mogła się zająć nimi tak, jak tego wymagają warunki ich życia? Tam trzeba 
w  każdym mieszkaniu dokonać niemal wszystkiego – od przeprowadze-
nia czystości i  czuwania nad jej przestrzeganiem, poumieszczania dzieci 
w żłobkach, przedszkolach, szkołach, skierowanie ich na półkolonie i kolo-
nie letnie, odzianie i obucie tych dzieci, dostarczenie im książek do nauki 
i znalezienie kąta w mieszkaniu i stołu, przy którym będą odrabiać lekcje. 
Wyszukanie rzemiosła dla młodzieży i pracy dla dorosłych. To wszystko 
muszą wykonać i wykonują opiekunowie społeczni. Ale jest ich za mało. 
Obecnie, uwzględniając, że każda z w/w rodzin korzysta przeciętnie z opie-
ki 5,4 miesiąca w roku, na jednego opiekuna społecznego wypadnie prze-
ciętnie około 40 rodzin. Faktycznie jednak tych rodzin będzie znacznie 
więcej, gdyż opieki potrzebują nie tylko rodziny, które korzystają z pomocy 
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materialnej Ośrodka, ale rodziny, które posiadają minimalne warunki eg-
zystencji, lecz nie mają na kształcenie dzieci i na szkolenie zawodowe oraz 
pozbawione są akcji wychowawczej, którą objęte są rodziny pozostające pod 
bezpośrednią opieką Ośrodków. Takich rodzin jest co najmniej drugie tyle, 
jeśli nie więcej.

To też w zrozumieniu tych potrzeb już dziś rozważa się sprawę podziału 
obwodów opiekuńczych na mniejsze jednostki – bądź rejony, bądź opie-
ki domowe, do granic, przy których na jednego opiekuna przypadnie nie 
więcej, niż trzy do pięciu rodzin. Wówczas dopiero podjęte wysiłki w za-
kreślonych wyżej kierunkach mogą dać zamierzone wyniki. Jest to praca 
długa i żmudna i może się rozwijać tylko bardzo powoli. Najwyższy czas 
jednak, aby społeczeństwo nasze zostało zaalarmowane o stanie rzeczy na 
tym odcinku życia narodowego i wezwane do rychłej i czynnej współpracy.
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3.3.
Bolesław nakonieCznikow-klukowski

Przegląd najBardziej aktUalnych zagadnień 
z zakreSU Polityki oPiekUńczej* 
(Referat Dyrektora Departamentu Opieki Społecznej, wygłoszony na Zjeź-
dzie naczelników wojewódzkich wydziałów pracy, opieki i zdrowia, odby-
tym w Warszawie w dniach 21 i 22 marca 1938 r.)

Ministerstwo Opieki Społecznej gromadzi od lat wielu materiał istotny i do-
świadczalny z działu opieki społecznej. Analiza zebranego materiału jest już 
w końcowym stadium i czeka na wyprowadzenie ogólnej linii działania.

W materiale zebranym znajdują się zarówno blaski jak i cienie opieki spo-
łecznej. Ani jedne ani drugie nie są przypadkowe: mają swe źródła i przyczy-
ny, w które należy wniknąć i możliwie rychło wyciągnąć właściwe wnioski.

Osiągnęliśmy już taki stopień rozwoju pracy społecznej, że możemy opie-
rać się w przyszłych działaniach opieki społecznej na doświadczeniach doby 
ubiegłej, unikając dzięki temu ryzykownych improwizacyj i eksperymentów.

*
Zróbmy przegląd najbardziej palących i  aktualnych zagadnień z  zakresu 
polityki opiekuńczej i wyprowadźmy najogólniejsze wnioski.

Jako pierwsze wysuwa się przede wszystkim zagadnienie ustalenia istot-
nych potrzeb w zakresie opieki społecznej w całym Państwie i w poszcze-
gólnych województwach. 

 * Źródło: „Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 1, s. 18–25.
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Zagadnienie to jest niewątpliwie trudne i  skomplikowane, ale można 
pokusić się o rozwiązanie go bodaj pośrednio i w przybliżeniu przez:

a) racjonalne budżetowanie tych potrzeb przez Państwo, samorząd tery-
torialny oraz organizacje publiczne i społeczne,

b) zaewidencjonowanie opieki społecznej, wykonywanej we wszystkich 
jej formach przez organizacje społeczne. 

Budżet Państwa na opiekę społeczną utrzymuje się od lat kilku na jed-
nym poziomie, z pewną nawet tendencją in plus, i posiada zupełnie skry-
stalizowane linie rozwojowe.

Suma ogólna waha się około 11 milionów złotych rocznie i wynosi prze-
ciętnie na głowę mieszkańca w1933/34  r. – 29 gr, w 1936/37  r. – 31 gr, 
w 1937/38 r. – 33 gr.

Budżet samorządu terytorialnego, który jest ustawowo obowiązany 
ponosić ciężary opieki społecznej, ma od szeregu lat wyraźną tendencję 
zniżkową i odznacza się, biorąc porównawczo poszczególne samorządy, ja-
skrawą niewspółmiernością zarówno ze względu na rodzaj samorządu jak 
i geografię położenia.

Gdy zestawić wydatki związków samorządowych na opiekę społeczną 
z wydatkami ogólnymi samorządu, wynika co następuje: 

taBela [1]

Według preliminarzy
Według zamknięć 

rachunkowych

rok suma
% ogólnej 

sumy
suma

% ogólny 
wydatków

1932/33 77 mil. 12,1 66 mil. 11,3
1933/34 59 „ 10,7 56 „ 10,5
1934/35 44 „  8,4 42 „  8,0
1935/36 43 „  8,4 42 „  8,0
1936/37 42 „  8,7 – –
1937/38 44 „  8,4 – –

W okresie 1932–1936 zaznacza się wyraźny spadek kredytów jak i fak-
tycznych wydatków na opiekę społeczną zarówno w sumach absolutnych 
jak i liczbach procentowych.
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Poczynając od 1936 r. obserwuje się aczkolwiek powolny, ale stopniowy 
wzrost budżetów samorządowych na opiekę społeczną.

Dla ilustracji zagadnienia w poszczególnych rodzajach samorządu tery-
torialnego, porównajmy rzeczywiste wydatki na opiekę społeczną w pro-
centach od ogółu wydatków: 

taBela [2]

W roku
Gminy 
wiejskie

Miasta 
niewydzielone

Miasta 
wydzielone

Powiatowe 
związki 

samorządowe

1932/33 7,8 11,4 14,6 4,8
1935/36 5,2  8,9 10,4 2,8

W tymże okresie występuje również spadek wydatków na opiekę społeczną na głowę 
mieszkańca w złotych

1932/33 0,36 2,47 8,20 0,18
1935/36 0,21 1,51 5,01 0,11

Przy wyprowadzaniu obciążenia n a  g łowę  m ie s z k a ńc a  wzięto licz-
bę ludności według przydziału do poszczególnych rodzajów samorządu. 

Analizując to obciążenie w rozbiciu na poszczególne województwa, mu-
simy stwierdzić jego wielką rozpiętość.

Przede wszystkim występuje jaskrawo pod z i a ł  na dzielnice: zachod-
nią, środkową, wschodnią, południową, niestety odpowiadający geogra-
ficznie b. zaborom.

Z tej mozaiki liczb wynika, że najniższa stawka na głowę mieszkańca we 
wszystkich rodzajach samorządu jest smutnym przywilejem województw 
małopolskich, najwyższa zaś stawka jest zaszczytnym przywilejem woje-
wództw wielkopolskich, śląskiego i m.st. Warszawy. Najuboższe budżety 
na opiekę społeczną w gminach wiejskich, bo w granicach 1–12 gr na głowę 
mieszkańca, dotyczą następujących województw:

1) lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie – 1 gr i krakowskie – 2 gr.
2) wileńskie –7 gr, wołyńskie, białostockie – 9 gr, kieleckie – 10 gr, 

poleskie – 11 gr, lubelskie – 12 gr.
Niewątpliwie dotyczy to tych połaci kraju, gdzie wieś jest stosunkowo 

najbiedniejsza, ale nie rozgrzesza to bynajmniej jej samorządu na przyszłość. 
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Stawka 1 gr miesięcznie, a 12 gr rocznie na głowę mieszkańca jest to mi-
nimum, które winno być w zasadzie punktem wyjścia wzwyż w budżetach 
na opiekę społeczną dla najbiedniejszych gmin wiejskich. W pozostałych 
rodzajach samorządu minimum stawki na głowę mieszkańca powinno być 
odpowiednio wyższe.

taBela [3]

Obciążenie 1 mieszkańca

Stosunek 
najniższej 
stawki do 

najwyższej

1) W gminach wiejskich:
Województw b. zaboru rosyjskiego …
 „  „ niemieckiego …
 „  „ austriackiego …

od  7 gr do  20 gr
 „ 55  „  „ 196 „
 „  1  „  „   2 „

1 – 196

2) W miastach niewydzielonych:
   b. zaboru rosyjskiego …
 „ niemieckiego …
 „ austriackiego …

od  44 gr do 139 gr
 „ 339  „  „ 630 „
 „  33  „  „ 120 „

33 – 630

3) W pow. związkach samorządowych:
   b. zaboru rosyjskiego …
 „ niemieckiego …
 „ austriackiego …

od  4 gr do 12 gr
 „ 38  „  „ 53 „
 „  1  „  „  3 „

1 – 53

4) W miastach wydzielonych:
   b. zaboru rosyjskiego …
 „ niemieckiego …
 „ austriackiego …

812 (Warszawa)
od 180 gr do 389 gr (Wilno)
 „ 547  „  „ 803  „ (Poznań)
 „  82  „  „ 525  „ (Kraków)

82 – 812

Ministerstwo Opieki Społecznej stawia jako zadanie na najbliższą 
przyszłość – przepracowanie przez województwa stawek na głowę miesz-
kańca, które winny być zastosowane do budżetów na opiekę społeczną 
w  poszczególnych samorządach, uwzględniając rodzaj samorządu, jego 
potrzeby i zasoby.

Jak daleko jesteśmy pod tym względem poza krajami zachodnio-euro-
pejskimi, świadczą dane porównawcze. Obciążenie na głowę mieszkańca 
w Polsce z racji wydatków państwowych i samorządowych na opiekę spo-
łeczną wynosiło przeciętnie w złotych:
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taBela [4]

1933/34 1936/37

Wydatki  państwowe 
samorządowe

0,29
2,34

0,31
1,75

Razem 2,63 2,06

W innych krajach w okresie 1933/34 sprawa obciążenia mieszkańca na 
głowę z tytułu opieki społecznej przedstawiała się, jak następuje (po prze-
liczeniu na złote):

Niemcy  60.00 zł pol.
Finlandia  13.30 
Anglia z Ulsterem 101.50
Norwegia  59.30
Dania  71.50
Szwajcaria  36.60
Czechosłowacja  11.80
Francja  36,40

Podając powyższe liczby, należy się zastrzec, że ujmowanie pojęcia „opie-
ki społecznej” i jej zasięgu w różnych krajach jest nie jednakowe, przepro-
wadzenie zatem ścisłej analizy wymienionych liczb, w celu porównania ich 
z wydatkami na opiekę społeczną w Polsce, wymagałoby dłuższej pracy, 
opartej przede wszystkim na porównawczej analizie budżetów i  ustawo-
dawstwa. W każdym bądź razie, uwzględniając nawet konieczne poprawki, 
które należałoby dokonać w razie porównania, można śmiało zaryzykować 
twierdzenie, że co do wysokości i obciążenia na głowę mieszkańca z tytułu 
opieki społecznej jesteśmy daleko w tyle poza krajami zachodnio-europej-
skimi. O  tym świadczą same liczby, które w  wielu krajach przekraczają 
kilkadziesiątkrotnie analogiczne liczby u nas.

Z tego wniosek, że w tym zakresie mamy jeszcze dużo do zrobienia. Na 
szczęście koniunktura dla budżetów na opiekę społeczną w samorządach 
zaczyna obecnie zarysowywać się u  nas pomyślnie, co widać chociażby 
z okólników Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 7 i 19 stycznia 1938 r.
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Przechodząc z kolei – w zakresie ustalania istotnych potrzeb opiekuń-
czych – do sprawy zewidencjonowania opieki społecznej, wykonywanej we 
wszystkich jej formach przez organizacje społeczne, należy dać kilka słów 
wyjaśnienia.

Kilkuletnie wysiłki Ministerstwa w kierunku uporządkowania statysty-
ki i sprawozdawczości tzw. „opieki zamkniętej czyli zakładowej uwieńczone 
zostały o tyle sukcesem, że nareszcie rozporządzamy dostatecznie poważ-
nym materiałem, i że w dalszym ciągu prace rozwijają się planowo i syste-
matycznie.

W roku ubiegłym zapowiedzieliśmy przystąpienie do załatwienia tego 
zagadnienia w zakresie tzw. opieki otwartej. 

Technicznie zagadnienie to było trudniejsze do rozwiązania ze względu 
na bardzo liczne formy tzw. opieki otwartej czy półotwartej.

Dzisiaj wzory wojewódzkich kartotek opieki społecznej i odpowiednie 
instrukcje opracowano już w ostatecznej formie.

Wydział opieki społecznej komisariatu rządu na m. st. Warszawę otrzy-
mał już zarządzenie celem uruchomienia kartotek na swoim terenie i zapro-
wadzenia ewidencji, obejmującej wszystkie formy opieki za okres sprawoz-
dawczy 1936/37.

Urzędy wojewódzkie przystąpią do zrealizowania tej ewidencji jeszcze 
w tym roku na podstawie sprawozdań rocznych instytucji i stowarzyszeń 
za rok 1937/38.

Jednolita ewidencja urządzeń opieki społecznej na całym terenie Rze-
czypospolitej będzie niewątpliwie dużym krokiem naprzód w  kierunku 
usprawnienia obsługi sprawozdawczo-informacyjnej, umożliwiając trzy-
manie stale ręki na pulsie działalności opiekuńczej i  wyciąganie na czas 
odpowiednich wniosków zarówno wojewódzkich, jak i Ministerstwu.

W konsekwencji da to możliwie całkowity obraz istotnych potrzeb w za-
kresie opieki społecznej w kraju oraz rozmiarów i formy ich zaspokojenia.

*
Drugim z kolei zagadnieniem jest sprawa zastosowania nowych względ-
nie udoskonalenia niektórych dotychczas stosowanych form opieki spo-
łecznej.
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W tym zakresie na pierwszy plan wysuwa się sprawa, że się tak wyra-
żę, pójścia na wieś z opieką społeczną i wprowadzenie tej opieki, planowo, 
systematycznie i metodycznie. Niedawno zorganizowane na wsi dziecińce 
sezonowe i stałe ogniska matki i dziecka zyskały sobie już tam prawo oby-
watelstwa i rozwijają się ilościowo i jakościowo w szybkim tempie.

Tą dziedziną pracy zajmują się prawie wyłącznie dwie organizacje: Koła 
Gospodyń Wiejskich i Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet.

Rozwój dziecińców sezonowych według poniższej tablicy przedstawia 
się w okresie 1935/38, jak następuje: 

taBela [5]

Rok
Liczba

dziecińców dzieci

1935 656 31.441 (akcja powodziowa)

1936 785 30.438

1937 1.326 47.988

1938 2.109 75.707 (projektowane)

Dane dotyczą 14 województw, 2.595 gmin wiejskich i 21.527.000 lud-
ności wiejskiej na ogólną liczbę 3.133 gmin wiejskich oraz 23.130.000 lud-
ności wiejskiej.

Osiągnięte liczby dają właściwy obraz akcji, wysuwając na pierwsze 
miejsce organizację Kół Gospodyń Wiejskich, nie tylko pod względem li-
czebnym, lecz również i pod względem organizacyjnym.

Zaobserwowane w akcji dziecińców wiejskich braki, które należy usunąć 
w najbliższej przyszłości, są następujące:

1) wypadki niezdrowej konkurencji między niektórymi organizacjami 
społecznymi, prowadzącymi akcję opiekuńczą na wsi,

2) niedostateczne kwalifikacje kierowniczek (wychowawczyń),
3) zbyt mała kontrola ze strony województw i starostw.
Ogniska matki i dziecka, jako dziecińce stałe, rozwijają się na wsi w po-

wolniejszym tempie. Wpływa na to znacznie większy koszt prowadzenia 
stałego dziecińca w porównaniu z sezonowym.
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Podane powyżej uwagi co do dziecińców sezonowych mają analogiczne 
zastosowanie i do dziecińców stałych.

Drugą akcją, mającą duże znaczenie, jest opieka zlecona w rodzinach za-
stępczych.  Mamy 8.173 dzieci, umieszczonych w 6.491 rodzinach, w tym:

w miastach 4.257 dzieci w 3.320 rodzinach
na wsi 3.916 dzieci w 3.101 rodzinach
Ministerstwo Opieki Społecznej od pierwszego momentu zapoczątko-

wania tej akcji kładło specjalny nacisk na ostrożność w postępowaniu oraz 
na konieczność dopełnienia szeregu warunków.

Z warunków tych najważniejsze: 1) konieczność odpowiedniego dobo-
ru rodzin zastępczych pod względem warunków materialnych, moralnych, 
zdrowotnych, mieszkaniowych i składu rodziny; 2) kierowanie do rodzin 
zastępczych pełnych sierot, zdrowych i normalnych.

Ministerstwo asygnuje stale znaczne kredyty na organizację kontroli 
opieki zleconej w rodzinach zastępczych, a w najbliższym czasie zamierza 
przeprowadzić bezpośrednio inspekcję na terenach poszczególnych woje-
wództw akcji opieki zleconej w rodzinach zastępczych.

Z dotychczas istniejących form opieki społecznej, wymagających udo-
skonalenia i  usprawnienia w  działaniu, na specjalną uwagę zasługują 
ogródki jordanowskie.

Na 1.I.1938 r. mieliśmy ogródków jordanowskich:
czynnych – 54
w budowie – 36
projektowanych – 54.
W szczególności zasługuje na podkreślenie rozrost kolonij i pókolonij 

letnich w okresie 1933/37: 

Kolonie Półkolonie

1933 100.613 – 63%  60.143 – 37%

1936 133.371 – 42% 190.175 – 58%

1937 170.000 – 42% 260.000 – 58%
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O ile w okresie pięcioletnim 1933/37 ilość dziatwy na koloniach zwięk-
szyła się o 1 1/2 raza, to liczba dziatwy na półkoloniach wzrosła więcej niż 
czterokrotnie.

Tak jak przy dożywianiu charakterystyczną jest również kolejność, 
w jakim układa się stosunek 0/0 liczby dzieci i młodzieży, korzystających 
z kolonii i półkolonii letnich, do ogólnej liczby dzieci i młodzieży według 
poszczególnych województw:

   1936 r. 1937 r.
1) m. st. Warszawa 27% 29,9%
2) Woj. Śląskie 22% 25,1%
3)  „ Poznańskie 6% 19,3%
4)  „ Łódzkie 5% 11,8%
5)  „ Lwowskie 5% 9,2%
6)  „ Tarnopolskie 5% 6,2%
7)  „ Wileńskie 4% 7,4%
8)  „ Poleskie 4% 4,2%
9)  „ Krakowskie 4% 11,2%

10)  „ Stanisławowskie 3% 9,0%
11)   „ Białostockie 2,5% 7,9%
12)  „ Pomorskie 2,5% 13,3%
13)  „ Warszawskie 2% 12,0%
14)  „ Kieleckie – –
15)   „ Lubelskie 2% 5,7%
16)  „ Wołyńskie 1,5% 3,8%
17)   „ Nowogródzkie 1,0% 8,4%

Cóż można powiedzieć w ogóle o dotychczasowych wynikach działal-
ności Komitetów Pomocy Dzieciom i Młodzieży? Przede wszystkim należy 
podkreślić, że pomyślne wyniki swej pracy zawdzięczają one wydatnej po-
mocy finansowej Komitetów Pomocy Zimowej.

Na marginesie ich działalności można już dzisiaj konkretnie odpowie-
dzieć na pytanie, dlaczego one powstały?

Spośród przyczyn, uzasadniających ich powstanie, do najważniejszych 
należą:
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1) wzrastające potrzeby opieki społecznej, wymagające rozszerzenia 
i pogłębienia akcji,

2) powstawanie coraz to nowych organizacyj dla fragmentu tylko, lub 
nawet dublowania akcji,

3) rozstrzelanie sił społeczeństwa, a przez to rozdrabianie funduszów, 
i w ślad za tym zbędny wzrost kosztów administracyjnych,

4) nie dysponowanie przez poszczególne instytucje społeczne dosta-
tecznymi materiałami, odzwierciedlającymi potrzeby terenu,

5) brak należytego kontaktu instytucyj dla uzgadniania pomiędzy 
sobą swojej akcji – z czego wynika dwutorowość,

6) przypadkowość w  nasileniu pracy i  zaspakajaniu poszczególnych 
potrzeb,

7) trudność ujednolicenia metod pracy, wysokości świadczeń, podziału 
terenu na pola działania itp.,

8) wytwarzanie się dyletantyzmu i znachorstwa w pracy społecznej.
W rezultacie pomimo pesymistycznych przewidywań co do komitetów, 

dotychczasowe wyniki ich akcji koordynacyjnej przeszły wszelkie oczeki-
wania.

Wyrazem tego są sprawozdanie informacyjne z działalności, nadsyłane 
przez Wojewódzkie Komitety do Ministerstwa.

Ostatnio zaś stały się godne naśladowania, jako nowa forma akcji koor-
dynacyjnej, wojewódzkie zjazdy przewodniczących i sekretarzy Komitetów 
powiatowych i miejskich.

Zjazdy takie odbyły się już w  5 województwach: śląskim, wileńskim 
łącznie z nowogródzkim, wołyńskim oraz poznańskim.

Należyty poziom, rzeczowość obrad, dobra organizacja, a nade wszystko 
doskonałe wyniki obrad tych zjazdów są przekonywającym dowodem ich 
potrzeby i celowości.

Z  tego względu Ministerstwo Opieki Społecznej, zalecając podobne 
zjazdy, żywi nadzieję, iż wszystkie województwa zechcą tę formę współpra-
cy oraz bezpośredniego zetknięcia się z działaczami społecznymi z terenu 
należycie docenić i periodycznie zwoływać tego rodzaju zjazdy.
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Rafał Pląsek, Instytut Studiów Politycznych PAN
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in f o r M a c j e  d l a  au to r ó w 
p u B l i k a c j i  p r z e S y ł a n yc h 

do druku w „pr ac y Socjalnej”

1. Objętość nadsyłanych artykułów nie może przekraczać 20 stron znor-
malizowanego maszynopisu (tj. Times New Roman 12 pkt z 1,5 odstę-
pem w edytorze Word), w przypadku recenzji, sprawozdań z konferen-
cji, głosów w dyskusji, dobrych praktyk – 12 stron.

2. Teksty należy przysyłać drogą mailową (pracasocjalnaredakcja@ 
aps.edu.pl) w pełnej wersji oraz w wersji do recenzji wraz z wypeł-
nionym Oświadczeniem (do pobrania ze strony http://www.aps.edu.
pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma.aspx). W  tej ostatniej należy 
usunąć z  nagłówka swoje nazwisko i  afiliację (uczelnia/instytucja, 
wydział), z publikacji odwołania do badań własnych (można masko-
wać dane pozwalające zidentyfikować Autora używając symboli XY), 
z bibliografii pozycje własnego autorstwa. 

3. Do artykułu w pełnej wersji należy dołączyć krótką informację o Au-
torze (tytuł, afiliacja – uczelnia/instytucja, wydział), nr ORCID oraz 
oświadczenie, że tekst nie był wcześniej opublikowany i nie został zło-
żony w innych wydawnictwach.

4. Tabele, wykresy, ilustracje opatrzone numerami i  tytułami oraz ad-
notacją, w jakim programie (innym niż Word) zostały wykonane i do 
którego miejsca w tekście się odnoszą, powinny być umieszczone w od-
dzielnych plikach. 

5. Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenie (200–250 wy-
razów), odzwierciedlające strukturę artykułu (wstęp, metodę, wyniki, 
wnioski), oraz słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i/lub języku pu-
blikacji oraz w  języku angielskim. Weryfikację streszczenia w  języku 
angielskim zapewnia Wydawnictwo. 

6. Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone 
zgodnie ze standardem APA (6th Edition). 

7. Odwołania do źródeł powinny być umieszczone bezpośrednio w tek-
ście i zawierać:

a) w przypadku cytowania – nazwisko autora, rok wydania, nr strony, np.
(Malinowski, 2016, s. 12).
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b) w przypadku powoływania się na źródło – nazwisko autora, rok wy-
dania (ew. nr strony), np.

Zdaniem Adama Malinowskiego (2016)…
Zdaniem Malinowskiego (2016, s. 18)…
Zdaniem wielu autorów (Kowalski, 2010; Żak, 2012; Malinowski, 
2016)…

[przy pierwszym powołaniu podajemy pełne imię]

8. Bibliografia powinna obejmować uporządkowane alfabetycznie (wg 
nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i infor-
macje zamieszczone w tekście. Elementy opisu bibliograficznego:

a) książki – nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, 
tytuł, miejsce wydania, wydawca, np.

Smolińska-Theiss, B. (2014). Dzieciństwo jako status społeczny: edu-
kacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo 
APS.

b) rozdziału w książce – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł 
rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora (redaktora) książki, tytuł 
książki, miejsce wydania, wydawca, np. 

Szmagalski, J. (2007). Metody pracy socjalnej w kontekście funkcji 
prakseologicznej pedagogiki społecznej. W: E. Marynowicz-Hetka, 
Pedagogika społeczna (t. 1, s. 381–424). Warszawa: WN PWN.

c) artykułu z  czasopisma – nazwisko i  inicjał imienia, rok publikacji, 
tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nr (t.) czasopisma, s. od–do, np.

Gulczyńska, A. (2011). Stygmaty i schematy. Nowy Obywatel, 4(2), 
38–39.

d) pracy niepublikowanej – nazwisko autora, rok, tytuł, określenie ro-
dzaju pracy, siedziba i nazwa instytucji, w której wykonano pracę lub 
w której jest ona przechowywana, np.

Gnoińska, B. (2006). Cyberprzestrzeń kreatorem rzeczywistości dziec-
ka. Praca magisterska. Warszawa: APS.

e) opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora 
i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu, a także datę dostępu.
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9. Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych ani 
prac w przygotowaniu. Odwołanie się do takich źródeł może występo-
wać jedynie w przypisach. 

10. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i  zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian w tekście artykułu, nie zmieniając treści meryto-
rycznej. 

11. Teksty niespełniające wymagań Redakcji nie będą kierowane do re-
cenzji. 

12. Wszelkie prawa do nadesłanych i opublikowanych tekstów przechodzą 
na Wydawcę. 

13. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów 
w powstanie publikacji, wkład innych podmiotów oraz źródła jej finan-
sowania („financial disclosure”), przy czym główną odpowiedzialność 
ponosi autor zgłaszający tekst. 

14. Autorzy zobowiązani są również do starannego i rzetelnego podawania 
źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp. 

15. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej („ghostwriting” – 
brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji, „guest 
authorship”, gdy udział Autora w powstanie publikacji jest znikomy lub 
nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji) 
będą dokumentowane i nagłaśniane. 

16. Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recen-
zja”) przez dwóch ekspertów niepozostających w konflikcie interesów 
z Autorem/Autorami tekstu zgodnie z  „Dobrymi praktykami w pro-
cedurach recenzyjnych w nauce” (2011) opracowanymi przez MNiSW 
oraz zgodnie z COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors. 

17. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku.
18. Teksty niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane 

pod kątem publikacji.
19. Warunkiem opublikowania artykułu jest pozytywna opinia recen-

zentów.
20. Autorzy otrzymują autorski egzemplarz czasopisma.



WARUNKI PRENUMERATY

Koszt całorocznej prenumeraty (6 numerów) „Pracy Socjalnej” w 2018 r. 
wynosi 180 zł (cena egzemplarza – 30 zł). Zamówienia na prenumeratę krajową 

i zagraniczną przyjmują:

I. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej – wydawca miesięcznika

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
Tel. 22 589 36 45

e-mail: prenumerata@aps.edu.pl

W zamówieniu (przesłanym listownie lub pocztą elektroniczną – 
prenumerata@aps.edu.pl) należy podać dokładny adres, nr NIP oraz okres, 

na jaki dokonywana jest prenumerata. Na tej podstawie zostanie wystawiona 
faktura VAT. Konto: Bank BPH SA 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993. 

II. RUCH S.A.
Zamówienie na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio 

na stronie:
www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta pod numerami: 22 693 70 00 lub 
801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00–17.00. Koszt połączenia 

wg taryfy operatora.

III. Kolporter S.A.
ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce
tel. 41 367-84-02

infolinia: 801 205 555

IV. Garmond Press 
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa
tel. 22 836-70-08

e-mail: prenumerata2.gpsa@garmondpress.pl

W ramach prenumeraty czasopisma przygotowaliśmy dla Państwa 
ofertę promocyjną.

Przy zamówieniu więcej niż jednego z czasopism wydawanych przez 
Akademię Pedagogiki Specjalnej otrzymają Państwo 20% zniżki na wszystkie 

zamówione tytuły.
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