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S łu ż b y  S p o ł e c z n e  – 
to ż S a m o ś ć  i  r ó ż n o r o d n o ś ć

Tomasz KaźmierczaK

o potrzebie uznania Służb Społecznych 

W tym tomie „Pracy Socjalnej” zostało opublikowanych osiem – 
zdawałoby się – bardzo różnych artykułów. Mowa w nich o pra-

cownikach socjalnych, kuratorach, asystentach rodzinnych, pedagogach 
szkolnych, multidyscyplinarnej działalności organizacji pozarządowej, jest 
też nawet odrobina historii. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że to zbiór 
przypadkowy, że nic opracowań tych nie łączy. Oczywiście to pozór. Tak 
naprawdę wszystkie one mieszczą się w obrębie tej samej problematyki, tj. 
służb społecznych. Prawda, że czynią to wyrywkowo, ale jak inaczej, skoro 
problematyka ta jest bardzo rozległa; prawda, że są różne, ale różne być 
muszą, skoro mają zasygnalizować jej bogactwo i różnorodność. W gruncie 
rzeczy wspólna ich publikacja jest intencjonalna – taki właśnie skład po-
zwala zilustrować – z konieczności w bardzo niepełnym zakresie – istnienie 
i działania służb społecznych. Ma też stanowić zachętę do rewitalizacji i do-
wartościowania kwestii służb społecznych, a w konsekwencji zapewnienia 
im właściwego miejsca w ładzie instytucjonalnym polityki społecznej.

*
W dyskursie o pomaganiu i  jego zorganizowanych, publicznych formach 
„służby społeczne” mają ugruntowane miejsce od dziesiątków lat, można by 
wręcz powiedzieć – od samego początku. Mimo to, ale przede wszystkim 
mimo rzeczywistego znaczenia, jaki ma dla ludzi rodzaj praktyk społecz-
nych „ukrytych” za tym terminem, ranga służb społecznych – jak do tej 
pory – nie znalazła właściwego uznania ani w  teorii (doktrynie) polskiej 
polityki społecznej, ani „w oczach” polityków i decydentów odpowiedzial-
nych za tworzenie agendy polityk publicznych. 

O ile o potrzebie zmian w obszarach pomocy społecznej i pracy socjal-
nej mówi się i pisze od lat, o tyle o tym, że „coś trzeba zrobić” ze służbami 
społecznymi – cisza. Tymczasem – jestem o tym głęboko przekonany – klu-
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czem do modernizacji pomocy społecznej, rozwoju pracy socjalnej jest, po 
pierwsze, uprzednie dostrzeżenie i  dowartościowanie problematyki służb 
społecznych i, po drugie, ich konceptualne i instytucjonalne uporządkowa-
nie. By tak się stało, trzeba służbom społecznym przywrócić/nadać należną 
im rangę, a jej kwestię ulokować w centrum dyskursu.

Z samą definicją służb społecznych nie ma specjalnego problemu. Jest 
w tym w duża zasługa Barbary Szatur-Jaworskiej, która tej kwestii poświę-
ciła kilka swoich prac (Szatur-Jaworska, 1995, 2001, 2006, 2010), ale godna 
odnotowania jest także m.in. praca Michała Porowskiego (1998). 

Służby społeczne wg M. Porowskiego to: zespół zróżnicowanych działań (usług) 
 • prowadzonych z profesjonalnego lub zawodowego obowiązku lub na zasadzie 
wolontariatu, 

 • w ramach instytucji publicznych, organizacji pozarządowych lub niesformalizowanych 
grup zadaniowych (samopomocowych), 

 • polegających na pomaganiu jednostkom, rodzinom i społecznościom doświadczającym 
różnego typu trudności życiowych w odzyskiwaniu poczucia własnej wartości, 
sprawstwa, przełamywania bezradności, usprawnieniu bądź odzyskiwaniu zdolności 
społecznego funkcjonowania, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb przez odpowiednio 
dobrane czynności edukacyjne, wspierające, opiekuńcze, ochraniające, rehabilitacyjne, 
korekcyjne itp., a także 

 • tworzenie warunków potrzebnych do osiągania tych celów.
Służby społeczne wg B. Szatur-Jaworskiej to instytucje, zorganizowane grupy, a także 
pojedyncze osoby realizujące szeroko rozumianą pracę socjalną i inne powiązane z nią 
formy wsparcia ludzi. Spośród pozostałych podmiotów polityki społecznej wyróżnia je:
1.  bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z ich usług;
2.  indywidualizacja celów i metod działania;
3.  poprzedzanie interwencji diagnozą potrzeb i możliwości jednostek, rodzin i zbiorowości 

mających być beneficjentami służb społecznych;
4.  reagowanie w takich sytuacjach, w których zawodzą wypracowane w danym 

społeczeństwie powszechne procedury zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów 
jednostek, rodzin, grup;

5.  skoncentrowanie na tych potrzebach jednostek, grup i zbiorowości, które są ważne dla 
ich społecznego funkcjonowania, bycia członkami społeczeństwa.

Podstawą wyróżnienia służb społecznych spośród innych podmiotów polityki społecznej jest 
koniunkcja wszystkich podanych wyżej cech.

Źródło: Szatur-Jaworska, 2001, 2010; Porowski, 1998. 

Rzecz natomiast w  tym, że – jak do tej pory – definicje te nie mają 
zastosowania praktycznego – nie są używane do wyodrębnienia i pełnego 
opisu właściwego służbom społecznym fragmentu rzeczywistości, admini-
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stracyjnej i/lub badawczej inwentaryzacji wchodzących tu w grę praktyk 
społecznych, zakreślenia obszaru(ów) prowadzonych działań i ich wyczer-
pującej charakterystyki. 

Bez wątpienia dostrzeżeniu służb społecznych „w całej pełni” nie sprzyja 
ich wewnętrzne zróżnicowanie oraz przestrzenne i  organizacyjne rozpro-
szenie: 
•	 służby społeczne działają na rzecz bardzo wielu różnych kategorii 

społecznych, w tym m.in.: ludzi starych, osób z niepełnosprawnością 
fizyczną lub mentalną i  ich rodzin, dzieci pozbawionych właściwej 
opieki, rodzin problemowych, dzieci i  młodzieży niedostosowanej 
społecznie, osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych od al-
koholu czy środków psychoaktywnych, byłych więźniów, imigran-
tów i uchodźców, osób bez lub o niskich dochodach, różnego typu 
mniejszości itd.; 

•	 są takie służby społeczne, które – w sensie prawno-organizacyjnym 
– działają samodzielnie, ale są też takie, które świadczą swoje usłu-
gi w połączeniu z innymi rodzajami/systemami usług, np. usługami 
zdrowotnymi lub edukacyjnymi, często działając z nimi „na styku”, 
co rozmywa granicę między nimi (to np. przypadek wsparcia społecz-
nego dla osób z chorobami psychicznymi, nauki języka kraju pobytu 
uchodźcy, mieszkań chronionych czy aktywizacji kulturalnej dzieci 
ze slumsów); 

•	 służby społeczne funkcjonują we wszystkich możliwych trybach: 
w  domu usługobiorcy (np. domowe usługi opiekuńcze), ambulato-
ryjnie (np. wszelkiego typu poradnie), w trybie półstacjonarnym (np. 
ośrodki wsparcia, świetlice socjoterapeutyczne, centra integracji spo-
łecznej), w trybie stacjonarnym (domy pomocy społecznej, schroniska 
dla bezdomnych), ale i na ulicy czy w nocnym klubie (tzw. party work);

•	 służby społeczne tworzą kadry o bardzo zróżnicowanych rodzajach 
wykształcenia i poziomach specjalistycznych zawodowych/profesjo-
nalnych kompetencji; jest tu miejsce zarówno na bardzo wysokie 
kwalifikacje (np. terapeuci rodzinni), jak i wykonywanie względnie 
prostych czynności (np. usługi w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego);

•	 służby społeczne, jak żadne inne, otwarte są na wolontariuszy – nie 
tylko z przyczyn ekonomicznych, ale przede wszystkim dlatego, że 
niektóre rodzaje pomocy (np. opieka terminalna) wymagają od osób 
wspomagających innej motywacji niż zwykła ekonomiczna.
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Zasygnalizowane tu zróżnicowanie i  rozproszenie służb społecznych 
wynika w znacznej mierze z ich natury. Należy podkreślić jednak, że do-
datkowo wzmacniają je czynniki instytucjonalne. Zauważmy więc, że – po 
pierwsze – część aktywności służby społecznych co prawda przebiega w wy-
kształconych ramach prawno-organizacyjnych, tyle że tych ram jest kilka: 
przede wszystkim chodzi tu o  system pomocy społecznej, ale także – by 
wymienić te najważniejsze – edukacji (np. pedagodzy szkolni, poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne), ochrony zdrowia (np. terapie uzależnień), 
wymiaru sprawiedliwości (np. kuratela), a ponadto: a) poza przypadkiem 
pomocy społecznej, w systemach tych zajmują one pozycje peryferyczne; b) 
w różnym stopniu systemy te gotowe są na akceptację właściwych służbom 
społecznym etosu i zasad deontologicznych; c) nie ma wypracowanych re-
guł i mechanizmów wzajemnej sprawnej kooperacji. Po drugie, część służb 
społecznych funkcjonuje na swoistych instytucjonalnych polach niczyich 
(np. reintegracja społeczne i  zawodowa, która nie należy ani do pomocy 
społecznej, ani do służb rynku pracy). Po trzecie wreszcie, są takie aktyw-
ności służb społecznych, które mają miejsce w  sferach słabo zinstytucjo-
nalizowanych (niektóre usługi/działania organizacji pozarządowych, np. 
poradnictwo obywatelskie).

W konsekwencji istnienie i działanie służb społecznych jako odrębnej, 
mającej swą własną tożsamość, dziedziny życia publicznego i polityk pu-
blicznych, umyka uwadze nie tylko tzw. opinii publicznej, polityków i de-
cydentów, lecz także samych osób zatrudnionych w służbach społecznych 
odpłatnie i nieodpłatnie. Nie jest realistyczne w  tej sytuacji zakładać, że 
łatwo wyrobi się w nich świadomość wspólnoty położenia i interesów. Za-
uważmy jednocześnie, iż owo „ich” obejmuje naprawdę długą listę profesji 
i  paraprofesji, zawodów i  parazawodów oraz aktywności (zaangażowań) 
wolontariackich. Są na niej m.in.: pracownicy socjalni (ogólni, kliniczni, 
organizatorzy społeczności), terapeuci rodzinni, terapeuci uzależnień, te-
rapeuci zajęciowi, wychowawcy (różnego typu), kuratorzy, doradcy zawo-
dowi, animatorzy kultury, pedagodzy szkolni, asystenci rodziny, rodziny 
zastępcze i koordynatorzy pieczy zastępczej, trenerzy zatrudnienia wspie-
ranego/socjalnego, asystenci/coachowie osoby bezrobotnej, asystenci osoby 
niepełnosprawnej, street-workerzy, opiekunki(owie) domowe(i), członkowie 
grup AA i in.

*
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Zapewne nie bez związku z tym stanem rzeczy pozostaje pojęciowy nieład, 
jaki występuje w dyskursie o pomaganiu i jego zorganizowanych formach. 
Kluczowe dlań pojęcia to – oprócz „służb społecznych”, terminu w  cią-
gu ostatnich dwóch–trzech dekad, niestety, nieco zmarginalizowanego – 
przede wszystkim „pomoc społeczna” i „praca socjalna” (także w wersjach 
często stosowanych w  wypowiedziach ustnych: pomocy społecznej/pracy 
socjalnej rozumianych „szeroko” lub „wąsko”). Problem w tym, że pojęcia 
te – przywoływane mniej lub bardziej intencjonalnie jako określenia bli-
skoznaczne lub wręcz synonimy – często stosowane są wymiennie, mimo iż 
w istocie są różne. Podkreślmy – służby społeczne to nie to samo, co praca 
socjalna i nie to samo, co pomoc społeczna. 

Mylenie służb społecznych z pracą socjalną wynika zapewne ze szcze-
gólnego miejsca, jakie w obrębie rozproszonych i zróżnicowany służb spo-
łecznych zajmuje praca socjalna. Występuje ona w dwóch niejako rolach. 
W  pierwszej roli praca socjalna jest standardową usługą (jedną z  wielu, 
choć na ogół uważaną za usługę o podstawowym znaczeniu) dostarczaną 
osobom/rodzinom, na rzecz których służby społeczne działają. Może ona 
wystąpić w formie tzw. praktyki ogólnej albo bardziej zaawansowanej prak-
tyki klinicznej lub praktyki środowiskowej (organizowanie społeczności). 
W drugiej roli praca socjalna to swoista metasłużba – usługa wykonywana 
na rzecz/w stosunku do pozostałych usług bezpośrednio oferowanych oso-
bom/rodzinom w potrzebie przez służby społeczne. Chodzi tu bądź o za-
rządzanie, bądź rozwijanie usług służb społecznych, bądź też udostępnianie 
i koordynowanie nimi na poziomie poszczególnych konsumentów. Pośród 
wchodzących w grę ról pracowników socjalnych szczególnie ważna wyda-
je się rola polegająca na pośredniczeniu między klientami/konsumentami 
a potrzebnymi im usługami; w swej najbardziej rozwiniętej postaci przyj-
muje ona formę case managementu.

Z  kolei źródłem praktyki utożsamiania służb społecznych z  pomocą 
społeczną jest wspomniany już wcześniej fakt, że to właśnie w jej ramach 
prawno-organizacyjnych służby społeczne w znacznej mierze funkcjonują. 
Praktyka ta jest myląca z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, wy-
klucza te aktywności, do których dochodzi w  ramach innych systemów 
(o czym też już była mowa). Po drugie – w warunkach polskich – pomoc 
społeczna to także zasiłki pieniężne, których istota, sens, „logika” i pragma-
tyka są dalece odmienne niż służb społecznych (o czym będzie dalej).

Niedbałość językowa czyni język dyskursu nieprecyzyjnym (by nie po-
wiedzieć – mętnym). Za pomocą takiego języka nie da się ani uporządko-
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wać, ani porządnie opisać odnośnej praktyki społecznej, ani też jej zmieniać 
(reformować) za pośrednictwem dobrze zaprojektowanych polityk publicz-
nych. Być może mamy tu do czynienia ze swoistym błędnym kołem: nie-
adekwatny język nie jest w stanie wyrazić wagi problematyki pomagania, 
w konsekwencji nie trafia ona do agendy polityk publicznych; z kolei gdy jej 
w tej agendzie nie ma, nie ma też presji na doprecyzowanie języka.

Można jakoś wytłumaczyć sobie, dlaczego opinia publiczna, decydenci 
i politycy nie dostrzegają i nie doceniają służb społecznych, trudniej – że 
ciągle nie znajdują one właściwego miejsca w polskiej doktrynie polityki 
społecznej. 

W rozwiniętych welfare states służby społeczne jako nowy, autonomiczny 
i równorzędny wobec innych, system polityki społecznej służący realizacji 
właściwych sobie, ważnych funkcji społecznych, wyłoniły się na przełomie 
lat 60. i 70. XX w. Dostrzeżono wówczas wspólną tożsamość szerokiej ka-
tegorii działań już prowadzonych, ale instytucjonalnie niezintegrowanych 
i nieskoordynowanych – usług adresowanych do zróżnicowanych populacji 
osób i rodzin ze specyficznymi problemami i potrzebami. Ich przedmioto-
wą odrębność uzasadniano następująco (Kamerman, Kahn, 1976): 
•	 służby społeczne są wewnętrznie zróżnicowane, ale istota ich zadań 

jest bardzo podobna – podejmują zespół w gruncie rzeczy bliskich 
sobie i społecznie bardzo istotnych zadań, które, co istotne, leżą poza 
zakresem działania innych zinstytucjonalizowanych systemów – 
opiekują się, pomagają/wspierają osoby i/lub rodziny doświadczające 
różnego typu trudności/problemy życiowe; 

•	 służby społeczne działają w sposób zindywidualizowany (spersonali-
zowany) – są dopasowywane do indywidualnych potrzeb lub okolicz-
ności życiowych usługobiorców; 

•	 oferty służb społecznych nie da się zastąpić ani wsparciem finanso-
wym, ani innymi rodzajami usług, np. zdrowotnymi, edukacyjnymi 
czy jakimikolwiek innymi; 

•	 w  służbach społecznych praca socjalna jest zawodem o  znaczeniu 
centralnym, na takiej samej zasadzie, na jakiej zawody medyczne od-
grywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej, a nauczyciele – w edu-
kacji; tym niemniej służby społeczne wymagają udziału przedstawi-
cieli także innych zawodów i quasi-zawodów, i to w stopniu liczebnie 
przewyższającym udział pracowników socjalnych;

•	 służby społeczne ze swej istoty działają na rzecz osób i  rodzin bez 
względu na ich status ekonomiczny.
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W rozwoju welfare states moment dostrzeżenia i uznania służb społecz-
nych można – jak sądzę – traktować jako dopełnienie procesu instytucjo-
nalizacji idei powszechnych, bezwarunkowych praw socjalnych. Oznaczał 
on jednocześnie ostateczne zerwanie z  sięgającą XIX  w. tradycją dobro-
czynności publicznej, która adresowana była tylko do osób/rodzin ubogich 
i która łączyła – traktowane priorytetowo – wsparcie materialne z – nazwij-
my to – wsparciem niematerialnym. Niestety, mimo że w ówczesnej Polsce 
usługi właściwe służbom społecznym były obecne i świadczone w zakresie 
wcale niemarginalnym, do ich uznania nie doszło. Wydaje się, że głównym 
praktycznym refleksem zmian i reorganizacji zachodzących w polityce spo-
łecznej krajów Zachodu była decyzja z połowy lat 60. o formalnym wpro-
wadzeniu do katalogu zawodów nowego zawodu pracownika socjalnego, co 
wiązało się z uruchomieniem odpowiedniego szkolnictwa zawodowego i co 
dało podstawę, by wkrótce przygotować i rozpocząć wdrażanie rządowego 
programu rozwoju zawodowej służby socjalnej (tj. zastępowania w działa-
niach PRL-owskiej pomocy społecznej opiekunów społecznych pracowni-
kami socjalnymi). 

Działania podjęte w Polsce w nawiązaniu do obserwowanych w innych 
krajach procesów autonomizacji służb społecznych i wynikających z nich 
instytucjonalnych reorganizacji, paradoksalnie przyniosły skutek odwrot-
ny. W istocie bowiem przywiązanie pracy socjalnej do pomocy społecznej 
potwierdziło obowiązujące w  doktrynie polityki społecznej stanowisko, 
zgodnie z  którym wsparcie niematerialne (usługi) udzielane obywatelom 
nieradzącym sobie z trudnościami życiowymi należy obok zasiłków do za-
dań pomocy społecznej, która – jako instytucjonalizacja techniki opiekuń-
czej – stanowi element uzupełniający system zabezpieczenia społecznego. 

Co ciekawe, przywoływany tu fragment doktryny polityki społecznej 
nie zmienił się po dziś dzień, mimo upadku PRL i ogromu następujących 
po nim przemian. Dla potwierdzenia krótki cytat z podręcznika wydanego 
w ramach Biblioteki Pracownika Socjalnego: „Terminem pomocy społecz-
nej określa się zaspokajanie ze środków publicznych niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i  rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy 
ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz w formie usług. Pomoc 
społeczna wypełnia luki pozostawione przez inne rodzaje świadczeń, ze 
względu na ich ograniczony zakres przedmiotowy (rodzaj świadczeń) lub 
podmiotowy (krąg osób), odgrywając istotną rolę w systemie bezpieczeń-
stwa socjalnego obywateli. Ingeruje wtedy, gdy jednostka lub rodzina nie 
jest w  stanie własnymi siłami przezwyciężyć swego trudnego położenia, 
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bez względu na to, czy doszło do niego z jej winy, czy też na skutek zdarzeń 
losowych. […] 29 listopada 1990 roku Sejm uchwalił nową ustawę o pomo-
cy społecznej, odpowiadającą aktualnym potrzebom i określającą miejsce 
pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego” (Księżopolski, 
Magnuszewska-Otulak, Gierszewska, 1996, s.  262–263). Dla porządku 
wypada dodać, że obecnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej (tj. 
z 2004 r.) niczego w tym zakresie nie zmieniła. 

Zauważmy, że pomoc materialna (zasiłki) i  pomoc w  formie usług 
(w tym praca socjalna) służą realizacji innych funkcji. Pomoc materialna 
stanowi istotę funkcji, którą nazwać można kompensacyjno-protekcyjną 
i której sens polega na zapewnieniu środków utrzymania niezbędnych dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb, tym którzy takich środków nie mają 
czy też umożliwiających godne warunki życia. Z  kolei usługi społeczne 
wraz z pracą socjalną służą funkcji promocyjno-rozwojowej – nabywaniu/
wzmacnianiu zasobów i kompetencji, dzięki którym jednostki i/lub rodzi-
ny przeżywające trudności życiowe mogą poprawić swoje funkcjonowanie 
społeczne, pozycję społeczną i pozycję w społeczności, podnieść jakość ży-
cia. O ile funkcja kompensacyjno-protekcyjna bez wątpliwości wpisuje się 
w porządek zabezpieczenia społecznego, o tyle funkcja promocyjno-rozwo-
jowa – nie (więcej na ten temat patrz: Kaźmierczak, 2014).

Okazuje się, że funkcje te – gdy wpisane są, tak jak w Polsce, we wspólne 
prawno-organizacyjne ramy pomocy społecznej – trudno, bez szkody dla 
którejś z nich, pogodzić. Dzieje się tak dlatego, że logika obu funkcji jest 
zasadniczo odmienna: innym celom służą, innych reguł działania wymaga-
ją, innymi instrumentami (formami pomocy) się posługują. Różni je także 
zakres, w jakim wymagają one stosowania procedur administracyjnych – ta 
pierwsza do takiego postępowania na ogół się sprowadza, dla drugiej ma 
ono znaczenie wtórne, bo w procesie kwalifikowania do pomocy oraz póź-
niej, w fazie realizacji, inne niż prawno-administracyjne kryteria – przede 
wszystkim profesjonalne – mają kluczowe znaczenie. Praktyka polskiego 
systemu pomocy społecznej pokazuje, iż niejako silniejsza jest funkcja kom-
pensacyjno-protekcyjna, która marginalizuje funkcję promocyjno-rozwojo-
wą. Prawdę mówiąc, trudno oczekiwać by było inaczej, skoro to właśnie ta 
funkcja czyni z pomocy społecznej element uzupełniający system zabezpie-
czenia społecznego.

Funkcja promocyjno-rozwojowa, jak łatwo spostrzec, w gruncie rzeczy 
realizowana jest nie tylko przez usługi i pracę socjalną świadczone w ra-
mach systemu pomocy społecznej, lecz także przez całość służb społecz-
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Tabela 1. Charakterystyka kompensacyjno-protekcyjnej i promocyjno-rozwojowej 
funkcji pomocy społecznej 

Kompensacyjno
protekcyjna funkcja 
pomocy społecznej

Promocyjnorozwojowa funkcja 
pomocy społecznej

Cele zapewnienie godnych 
warunków życia

samodzielność życiowa i integracja 
ze środowiskiem

Podstawowe 
formy pomocy 
(instrumenty): 

podstawowe znaczenie 
ma pomoc materialna, 

a usługi ( przede wszystkim 
o charakterze czysto 

opiekuńczym) ją uzupełniają

podstawowe znaczenia mają 
usługi polegające na nabywaniu 
i/lub wzmacnianiu różnego typu 

umiejętności adaptacyjnych 
i zdolności sprawczych, 

kluczowych z punktu widzenia 
środowiskowych wymagań 

stawianych jednostkom, 
rodzinom i społecznościom przez 
współczesne społeczeństwo; ich 

uzupełnieniem może być (ale nie 
musi) pomoc materialna 

Zasada 
redystrybucji:

selektywność – świadczenia 
przysługują osobom/rodzinom 

spełniającym kryterium 
dochodowe

powszechność – o przyznaniu 
świadczenie decyduje fakt 

wystąpienia potrzeb/problemów

Podstawowe 
procedury na 
„wejściu do 
systemu”:

procedury kwalifikacyjne 
(sprawdzanie warunków życia, 

w tym przede wszystkim 
czy kryterium dochodowe 

jest spełnione) przebiegające 
w ramach postępowania 

administracyjnego 

procedury diagnostyczne 
(identyfikacja potrzeb, problemów, 

zasobów) prowadzone zgodnie 
z profesjonalną deontologią 

Rola odbiorcy 
świadczeń:

z punktu widzenia celu 
aktywne współdziałanie 

odbiorcy świadczeń nie jest 
konieczne

odbiorca usług jest ich aktywnym 
współproducentem – od niego 

w ostateczności zależy skuteczność 
pomocy

Relacja pomocy: nie jest konieczne 
zawiązywanie pomiędzy 

świadczeniodawcą 
i świadczeniobiorcą relacji 

pomocy

usługodawcę i usługobiorcę 
wiązać musi relacja pomocy 

jako podstawa ich wzajemnej 
współpracy
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nych. Problem w tym, że, niestety, niezależnie od tego, w jakich układach 
prawno-organizacyjnych faktycznie działają, zawsze są zmarginalizowane, 
bo w żadnych z nich nie odgrywają podstawowej roli, w żadnym z nich nie 
są „u siebie”. Ten stan rzeczy, jak sądzę, już od dawna nie ma racjonalne-
go uzasadnienia, jedynie wyjaśnienie, że „tak było zawsze” (Kaźmierczak, 
2012). Istnieje za to bardzo silny argument na rzecz jego zmiany – za-
pewnienia służbom społecznym odrębnego miejsca w doktrynie polityki 
społecznej oraz wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych uwzględniają-
cych tę odrębność. Tym argumentem jest oczywiście funkcja promocyjno-
-rozwojowa, której są wyłącznym wykonawcą. Jeśli zatem zgodzimy się, 
że współczesne państwo, sprawiedliwe i dobrze urządzone, nie może się 
bez tej funkcji obejść, musimy też uznać potrzebę reorganizacji instytu-
cjonalnego ładu polityki społecznej. W  szczególności niezbędna jest za-
sadnicza transformacja systemu pomocy społecznej i – nazwijmy to – jego 
otoczenia. Innymi słowy konieczne są nowe regulacje – nie jedna ustawa, 
ale kilka, na pewno dwie: o usługach/służbach społecznych i o transferach 
socjalnych, ale zapewne też inne, m.in. o (re)integracji społecznej i zawo-
dowej i o opiece długoterminowej.

Kompensacyjno
protekcyjna funkcja 
pomocy społecznej

Promocyjnorozwojowa funkcja 
pomocy społecznej

Skutki uboczne: nieuniknione – reguły 
i wymagania kwalifikacyjne:

 • stygmatyzują 
świadczeniobiorców (przede 
wszystkim zasiłkobiorców), 

co wpływa na ich status 
społeczny i wywołuje postawę 
roszczeniową (Kaźmierczak, 

1998) 
oraz

 • zachęcają ich do 
prowadzenia z „opieką” 

swoistych „gier o zasiłek”, 
czego konsekwencją jest 

wzajemna nieufność 
i negatywna stereotypizacja

istnieje zagrożenie pozorowania 
aktywności przez usługobiorców, 
gdy relacja pomocy nie zostanie 

realnie zawiązana i\lub gdy 
usługodawcy nie przestrzegają 

reguł profesjonalnej deontologii

Źródło: Kaźmierczak, 2014.
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Zmiany, o których tu mowa, same z siebie nie nastąpią – ktoś ich musi 
chcieć i o nie zabiegać. Siłą tą raczej nie będą użytkownicy służb społecz-
nych, z tych samych zresztą względów, dla których zdecydowali się sięgać 
po pomoc. Siłą tą muszą się stać sami pracownicy służb społecznych. Wy-
maga to od nich uświadamiania sobie wspólnoty położenia i interesów jako 
podstawy integracji i budowy własnego środowiska, aktywnego na scenie 
publicznej i zdolnego do skutecznego lobbingu. 

Małym krokiem w  tym kierunku są prezentowane w  tym numerze 
„Pracy Socjalnej” artykuły. Nie tylko bowiem szkicują obszary działania 
służb społecznych i rodzaje podejmowanych aktywności, ale także sygnali-
zują kwestie dla nich wspólne: tradycje, z której wyrastają (A. Żukiewicz), 
kluczowe kompetencje (E.  Grudziewska), problemy wewnętrznej i  ze-
wnętrznej kooperacji (M. Arczewska), znaczenie zaangażowania użytkow-
ników (E. Flaszyńska), związki z innymi systemami usług (K. Wasilewska-
-Ostrowska), dylematy, przed którymi stoją (T. Kamiński), rolę i potencjał 
III sektora (E. Bielecka). 

Każde z tych opracowań jest wartościowe samo w sobie. Zachęcam jed-
nak, by potraktować je jako pewną całość, w niej bowiem tkwi ich wartość 
dodana.
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arKadiusz ŻuKiewicz

 

geneza profeSjonalizacji 
polSkich Służb Społecznych

abStrakt

Artykuł jest kontynuacją rozważań o tożsamości i historii polskich służb społecz-
nych. W szczególności nawiązuje do zagadnień związanych z genezą i początka-
mi formowania się systemu edukacyjnego pracowników społecznych. Pamięć 
o początkach jest nieodzownym elementem myślenia o przyszłości w teraźniej-
szości. Kreowanie rozwiązań dla przyszłości bez szacunku dla dorobku przeszło-
ści niesie liczne ryzyka błędów, które są doświadczeniem minionych pokoleń. 
Oznacza także ryzyko zaniechania w rozwoju sprawdzonych rozwiązań, które 
wpisują się w specyfikę rodzimych uwarunkowań społecznych, kulturowych czy 
mentalnych. Historia jest bowiem doskonałą nauczycielką dla współczesnych 
aktywistów zaangażowanych w polu praktyki jak i teorii.
Słowa kluczowe: służba społeczna, pracownik społeczny, praca społeczna, 
kształcenie pracowników społecznych, historia edukacji służb społecznych

WProWadzenie 

Z agadnienie kształcenia polskich służb społecznych jest zadaniem, któ-
re podejmowali i podejmują specjaliści z zakresu pedagogiki społecz-

nej, socjologii, polityki społecznej i odpowiednio dla tych dyscyplin, histo-
rycy szczegółowi. Przykładem prac o tematyce edukacji służb społecznych 
w  Polsce są w  szczególności publikacje takich autorów/redaktorów, jak: 
Pruszkowski Andrzej [red.] (1996), Kwak Anna, Mościskier Andrzej [red.] 
(1997), Nocuń Aleksander W., Szmagalski Jerzy (1998), Czekaj Krzysz-
tof, Gorlach Krzysztof, Leśniak Małgorzata [red.] (1998), Kolankiewicz 
Maria, Zielińska Anna [red.] (1998), Niesporek Andrzej, Wódz Kazimiera 
[red.] (1999), Kotlarska-Michalska Anna (2003, s. 31–43), Zasada-Chorab 
Anna (2004), Kantowicz Ewa (2005, s. 3–14), Żukiewicz Arkadiusz (2005, 
s. 45–58), Szmagalski Jerzy (2006, s. 5–24), Kantowicz Ewa (2008), Tra-
fiałek Elżbieta (2008, s. 3–17), Kantowicz Ewa (2008, s. 84–92), Żukie-
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wicz Arkadiusz (2008, s. 92–107), Mroczek Ilona (2010, s. 79–88), Piątek 
Krzysztof, Szymańska-Zybertowicz Katarzyna [red.] (2011, s.  109–196), 
Kantowicz Ewa (2012) i  inne. Zbliżający się jubileusz stulecia utworze-
nia w  Polsce Studium Pracy Społeczno-Oświatowej stanowi inspirację, 
by poprzez odniesienie historyczne przybliżyć się do początków polskiego 
szkolnictwa służb społecznych. Można to czynić ponad dyscyplinarnymi 
ramami nauk lokujących swój dorobek w przestrzeni treści programowych 
kształcenia pracowników społecznych (socjalnych) i ich partnerów współ-
tworzących dawne i współczesne systemy opieki, pomocy, integracji, wspar-
cia czy rozwoju społecznego. Taki też zamiar towarzyszy prezentowanym 
rozważaniom. Intencją jest tu w szczególności historyczne ujęcie zagadnień 
związanych z procesem budowy polskiego systemu kształcenia profesjonal-
nych służb społecznych w tzw. pierwszym jego okresie. 

Przystępując do rozważań szczegółowych, warto dookreślić sens wynika-
jący z treści przyjętego tytułu. Może on bowiem budzić mylne skojarzenia, 
czego należy unikać w ramach ograniczeń narzucanych warunkami publi-
kacji w specjalistycznych czasopismach. Samo pojęcie geneza jest niejedno-
krotnie różnorodnie pojmowane. W przyjętym tu rozumieniu obejmuje ono 
zarówno przyczyny, źródła, jak i początki danego procesu. Orientacja na za-
gadnienie służb społecznych i ich profesjonalne przygotowanie do aktywno-
ści zawodowej wyznacza tym samym przymiotnikowy zakres owej genezy. 
Samo zaś pojęcie profesjonalizacji jest wysoce problematyczne i zasługuje na 
odrębną analizę. Tu, jako punkt odniesienia, wskazać można pracę zbiorową 
Krzysztofa Piątka oraz Katarzyny Szymańskiej-Zybertowicz (2011). Jej au-
torzy podejmują zagadnienia profesjonalnej pracy socjalnej w świetle teorii 
oraz praktyki działalności służb społecznych, w tym kształcenia do profesji. 
Prezentowane rozważania będą się skupiać na przyczynach oraz uwarunko-
waniach, jakie towarzyszyły kształtowaniu się polskiego szkolnictwa służb 
społecznych. Wskazane będą także konkretne inicjatywy edukacyjne, które 
dały początek polskiej oświacie stanowiącej fundament dla późniejszego sys-
temu szkolnictwa zawodowego służb społecznych. Jest to w zamyśle początek 
opracowania cyklicznego. Zakłada się, że zamierzony zbiór będzie elementem 
wpisującym się w szerszy zakres badawczej działalności naukowej konstytu-
owanej na historycznej metodologii eksploracji przeszłości dotyczącej prze-
strzeni pracy społecznej i pracy socjalnej1). 

1) W ramach wprowadzenia do cyklu rozważań o polskim szkolnictwie zawodowym 
służb społecznych opublikowane zostały teksty stanowiące przyczynek do dyskusji o po-
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od akcyjnej filanTroPii do SySTemoWej Służby

Sięgając czasów europejskiego średniowiecza, można wskazać początki 
państwowości polskiej (996  r.), którym towarzyszyło rozszerzanie się idei 
chrześcijańskiej miłości względem Boga i  bliźniego. Zarówno miłość, jak 
i  wynikające stąd miłosierdzie względem ludzi pozostających w  potrzebie 
orientowało społeczną myśl w  stronę dobroczynności. Oparta na ewange-
licznych regułach caritas skutkowała w praktyce tworzeniem takich miejsc, 
w których udzielano pomocy osobom chorym, rannym, bezdomnym, siero-
tom, ubogim itp. Powszechnym zjawiskiem były wówczas rozliczne wojny, 
zarazy, klęski żywiołowe dziesiątkujące ludność, a niekiedy prowadzące do 
całkowitego wymierania osad, wiosek czy miast (szerzej patrz: Davies, 1992, 
s. 122 i nast.). Swoisty popyt na filantropię rósł w miarę narastania proble-
mów życiowych związanych z  zaspokajaniem podstawowych ludzkich po-
trzeb życiowych (por.: Radwan-Pragłowski, Frysztacki, 1998, s. 215 i nast.). 

Działalność dobroczynna podejmowana na ziemiach polskich od począt-
ku państwowości Państwa Polskiego po czasy Drugiej Rzeczypospolitej sta-
nowiła odpowiedź na aktualne potrzeby społeczne ludności zamieszkującej 
jej terytorium. Pozostawała przy tym spójna z ideologią chrześcijańskiej troski 
o bliźniego, „…jak o siebie samego”. O sile oddziaływania wynikającej stąd 
zasady świadczyć mogą liczne dzieła pomocy człowiekowi znajdującemu się 
w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności były to szpitale, hospicja, przy-
tułki, jadłodajnie itp. Działania te były domeną donatorów, którzy w spo-
łecznym zaangażowaniu odnajdywali możliwość realizacji założeń światopo-
glądowych lub obowiązków prawnych nakładanych na właścicieli ziemskich, 
włodarzy miejskich itp. Przykładem mogą być edykty zobowiązujące do ewi-
dencji żebraków, którym przysługiwały odpowiednie prawa i obowiązki (Ra-
dwan-Pragłowski, Frysztacki, 1998, s. 216–217; Davies, 1992, s. 141 i nast.; 
Huizinga, 1967, s. 276 i nast.; Gawlas, 2011, s. 63–105). 

Rodząca się już w XV w. myśl społeczna akcentowała potrzebę troski 
o  obywateli, którzy stanowią fundament państwa. Niedobory demogra-
ficzne, deficyty socjalne czy ograniczenia edukacyjne stanowiły przyczy-
nę publicznych wystąpień takich autorów jak Mikołaj Rej, Andrzej Frycz 

czątkach polskiej edukacji zawodowej pracowników systemu opieki i pomocy społeczne, 
patrz: A. Żukiewicz, O początkach kształcenia polskich służb społecznych. Przyczynek do 
dyskusji o źródłach profesjonalnej tożsamości, Praca Socjalna, 6/2014, s. 76–88; A. Żukie-
wicz, Tradycja i rozwój. W dziewięćdziesięciolecie kształcenia polskich służb społecznych, 
Praca Socjalna, 5/2015, s. 3–11.
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Modrzewski, Jan Kochanowski, Piotr Skarga i innych. Oprócz publikacji, 
podejmowali oni konkretne działania praktyczne nakierowane na urze-
czywistnianie głoszonych ideałów (Radwan-Pragłowski, Frysztacki, 1998, 
s. 217–224). Egzemplifikację stanowi Bractwo Betanii św. Łazarza, którego 
celem działania była walka z ubóstwem i pomoc żebrakom (szerzej patrz: 
Kracik, Rożek, 2010; Balon 2015). 

Okres oświecenia owocował w Polsce wzmożoną działalnością protago-
nistów rozwoju społecznego, odnowy państwa poprzez oświatę i  kulturę 
narodową. Trosce o Rzeczpospolitą towarzyszyły działania reformatorskie 
w ramach przebudowy społecznych stosunków opartych na idei wolności, 
równości i  poszanowania godności ludzkiej, a  także miłości do ojczyzny 
i patriotyzmu. Do grona osób opowiadających się publicznie za zmianami 
społecznymi, politycznymi i gospodarczymi zaliczali się m.in. Adam Ka-
zimierz Czartoryski, Andrzej Zamoyski, Ignacy Potocki, Stanisław Konar-
ski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i  inni (szerzej patrz: Grabski, 1984; 
Mrozowska, 1993, s. 3 i nast.). W dziedzinie edukacji znaczącą postacią 
tamtych lat jest Grzegorz Piramowicz, autor podręcznika szkolnego dla 
planowanych powszechnych szkół narodowych (szerzej patrz: Boreczek, 
Witusiak [red.], 2011). Szczególnym przykładem w dziedzinie opieki nad 
najsłabszymi były działania w dziedzinie oświaty. Podnoszeniu kultury ży-
cia codziennego towarzyszyły działania z zakresu opieki społecznej, która 
bazowała na zwalczaniu aparatem przymusu różnorodnych form pasożyt-
nictwa i przestępczości. Tworzono w tym celu domy pracy przymusowej, 
aktywizowujące żebraków i bezdomnych włóczęgów do działalności wy-
twórczej (Radwan-Pragłowski, Frysztacki, 1998, s. 229–231).

O ile średniowieczne początki kształtowania się zrębów instytucjonalnej 
opieki były domeną zaangażowania „zgromadzeń kościelnych” (Wyrozum-
ski, 1992, s. 452), o tyle dalszy rozwój tego obszaru aktywności społecznej 
polegał na włączaniu się w dzieła dobroczynne coraz powszechniejszej grupy 
zamożnych darczyńców świeckich. Były to działania, w których angażowano 
siły ludzkie na rzecz przeciwdziałania skutkom wojen (szpitale), biedy i ubó-
stwa (noclegownie, jadłodajnie), a także patologiom społecznym (domy pracy 
itp.). Stan ten charakteryzowała Helena Radlińska, pisząc: „Dobroczynność 
lubowała się w sobie. Księżniczki średniowiecza i klasztory średniowieczne 
szukały zasługi w otaczaniu się rzeszą «swoich» ubogich, przez długie lata 
tych samych” (Radlińska, 1935, s. 65). Celem nie było więc rozwiązanie pro-
blemów i umożliwienie samodzielności, ale doraźna reakcja na występują-
ce trudności. Rozwój społecznej refleksji dotyczącej zagadnień społecznych 
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w kolejnych wiekach, a szczególnie w okresie romantyzmu i pozytywizmu, 
kierował działania społeczne w  stronę systematyzacji działań, dążenia do 
zmiany stosunków międzyludzkich i oświaty (Radwan-Pragłowski, Frysztac-
ki, 1998, s. 244 i nast.). Szczególne znaczenie w Polsce okresu rozbiorowego 
miała idea pracy organicznej. W tym kierunku upatrywano szans dla zmiany 
zarówno stosunków gospodarczych, jak i społecznych na ziemiach polskich 
pod okupacją rozbiorców. Dziewiętnastowieczni myśliciele i działacze spo-
łeczni porównywali społeczeństwo do żywego organizmu, którego wszystkie 
organy muszą funkcjonować prawidłowo dla pomyślności całej struktury 
(szerzej patrz: Matusik, 1996, s. 67–84). 

Zarówno romantyzm, jak i pozytywizm, a w szczególności romantyzm 
społeczny wyzwalały pokłady sił ludzkich, które na fundamentach optymi-
zmu i  zaangażowania w codzienną pracę u podstaw urzeczywistniały idee 
oświaty oraz lepszego jutra (Radlińska, 1964, s.  334 i  nast.). Towarzyszył 
temu wzrost przekonania o konieczności tworzenia rozwiązań, które w kom-
pleksowy i systemowy sposób umożliwią ciągłą (stałą, cykliczną) realizację 
zadań w zakresie opieki i pomocy społecznej. Dynamicznie rozwijający się 
kapitalizm i  towarzysząca temu migracja ludności ze wsi do miast genero-
wały nowe zjawiska, które w dziewiętnastowiecznej Europie owocowały po-
jawieniem się społecznych kwestii i problemów. Skala negatywnych zjawisk 
wymagała działania systemowego wraz z tworzeniem sieci instytucji finanso-
wanych ze środków zarówno prywatnych, jak i publicznych. Proces ten cha-
rakteryzuje szeroko Aleksander Kamiński (1980, s. 82 i nast., s. 300 i nast.). 

Do urzeczywistnienia rozwiązań systemowych potrzebne było zaanga-
żowanie dużych środków w  tworzenie trwałych organizmów instytucjo-
nalnych, które na podstawie rozpoznania (lustracji) społecznych zjawisk 
podejmą programowe działania zmierzające do likwidacji oraz zapobiega-
nia procesom generującym sytuacje niekorzystne, destytuujące człowieka, 
rodziny czy gromady w codziennym życiu. W odpowiednich instytucjach 
konieczni byli profesjonaliści, a  ich przygotowanie wymagało stworzenia 
stosownych programów edukacyjnych (Kamiński, 1980, s. 88–90). 

PocząTki SzkolnicTWa zaWodoWego Służb 
SPołecznych W PolSce

Powszechnie przyjmuje się, że ojczyzną szkolnictwa przygotowującego 
specjalistów w zakresie opieki (pomocy) społecznej są Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej. Warto jednak zaznaczyć, że początki owego kształce-
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nia obfitowały w kursy, które zarówno w warunkach amerykańskich, jak 
i  europejskich były chronologicznie zbieżne. Pierwsza amerykańska Let-
nia Szkoła Pracy Dobroczynnej została utworzona w 1898 r. (Wódz, 1996, 
s. 16), zaś na terenie Anglii w ramach Towarzystwa Organizacji Dobroczyn-
ności (por.: Kantowicz, 2013, s. 117) kursy były uruchomione już w 1896 r. 
W tym samym roku powstała także szkoła kształcąca pracowników służb 
społecznych w Amsterdamie (Theiss, 1992, s. 47). Schyłek XIX w. był za-
tem początkiem myślenia o profesjonalizacji służb społecznych, w którym 
urzeczywistniała się idea łączenia dorobku naukowego z powołaniem do 
czynienia dobra na rzecz innych. 

Polskie doświadczenia lat zaborów, w których wszelka działalność edu-
kacyjna podlegała rygorom cenzury i koncesji aparatu administracyjnego 
poszczególnych okupantów2) datuje się na drugą dekadę XX  w. Jeszcze 
w  okresie państwowego „niebytu” Polski powstała w  Krakowie (1911  r.) 
pierwsza polska szkoła dla kobiet, które pragnęły profesjonalnie służyć za-
równo osobom chorym, jak i zdrowym. Była to Uniwersytecka Szkoła Pie-
lęgniarek i  Higienistek. Absolwentkami były działaczki społeczne, które 
podejmowały zawodową aktywność w dziedzinie zdrowia i  zapobiegania 
chorobom (Witkowska, 1928, s. 17). Pierwszą zaś formą edukacji zawodo-
wej przeznaczoną dla pracowników oświaty dorosłych były wykłady i semi-
naria z zakresu oświaty pozaszkolnej. Możliwość taka pojawiła się w roku 
akademickim 1913/1914. W Wolnej Szkole Nauk Politycznych w Krako-
wie słuchacze mogli zapoznać się z zadaniami oraz zakresem działalności 
oświatowej adresowanej dla młodzieży pracującej i dorosłych (Radlińska, 
1928, s. 11). 

Inicjatywą oświatową szczebla średniego, która miała służyć kształceniu 
specjalistów z zakresu działalności społecznej i wychowawczej, był Wydział 
Pracy Społecznej. Jak podaje Helena Radlińska (1928, s. 10–11), jednostka 
ta została utworzona w 1916 r. w Krakowie na Wyższych Kursach dla Ko-
biet im. Baranieckiego. Jednakże aktywność tej szkoły nie została rozwi-
nięta w kierunku zakładanej służby społecznej. Ograniczyła się do wymia-

2) Z powszechnej historii wiadomo, że w każdym z trzech zaborów poziom ingeren-
cji i represji był zróżnicowany. Stąd wynika m.in. terytorialnie zróżnicowana aktywność 
działaczy społecznych i oświatowych na polu krzewienia idei pomocy bliźnim opartej na 
wykształconych kompetencjach oraz wiedzy. Najdogodniejszą sytuację mieli obywatele 
polscy zamieszkujący terytorium zaboru austriackiego. Można zatem przypuszczać, że 
pierwszeństwo Krakowa w tym zakresie jest wynikiem możliwości, jakie istniały w okresie 
niewoli Rzeczypospolitej. 
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ru pedagogicznego przygotowania kobiet w dziedzinie macierzyństwa. Już 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócono do idei kształcenia 
służb społecznych. Na bazie tych doświadczeń utworzono w 1925 r. Szkołę 
Pracy Społecznej im. A. Baranieckiego w Krakowie. Założycielkami były 
słuchaczki Wyższych Kursów im. Baranieckiego w Krakowie stowarzyszo-
ne w Związku. Celem szkoły zakładanej przez twórczynie było kształcenie 
specjalistów, którzy podejmowaliby zadania służby społecznej w  instytu-
cjach społecznych tak rządowych, jak i samorządowych oraz prywatnych. 
W ramach jednego roku nauki słuchaczy wprowadzano w zagadnienia pra-
wa, etyki, ekonomii, administracji, spółdzielczości, polityki społecznej, me-
dycyny, organizacji pracy społecznej czy bibliotekoznawstwa. Pomaturalny 
charakter szkoły sprawiał, że mogły do niej wstępować osoby po ukoń-
czeniu 18. roku życia i zdobyciu licealnej matury (Radlińska, 1928, s. 13; 
Witkowska, 1928, s. 15–16). 

Przedsięwzięciem o  charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla ko-
biet, które w  toku społecznej aktywności miały pełnić role nauczycielek 
i instruktorek w różnych działach gospodarstw, była Główna Szkoła Go-
spodarcza Żeńska. Utworzyło ją już w 1913 r. w Snopkowie pod Lwowem 
Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet. Warto na margine-
sie przypomnieć, że Lwów w  owym czasie, podobnie jak Kraków, znaj-
dował się pod zaborem austriackim. Panowała w nim względnie wysoka 
jak na ówczesne warunki swoboda działania społecznego i oświatowego. 
W  ramach trzyletniego programu nauczania uczennice były kształcone 
w ciągu dwóch lat w zakresie metodyk pracy oświatowej i instruktorskiej, 
zaś jeden rok był przeznaczony na praktyki. Średni szczebel kształcenia 
oznaczał w praktyce, że kandydatkami mogły być absolwentki gimnazjum. 
Jak podkreślała Radlińska (1928, s. 14): „Budząc ducha poświęcenia, na 
teoretyczne wykształcenie społeczne nie położono jednak nacisku”. Szko-
ła ta orientowała uczniów w  kierunku realizacji zadań operacyjnych bez 
głębszego kształcenia naukowego, opartego na dorobku teoretycznym nauk 
społecznych i humanistycznych. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozszerzył się zakres tery-
torialny i oferta edukacyjna dla aspirantów profesji społecznych. Proces 
ten obejmował kolejne tereny, przynależne wcześniej do zaboru pruskiego 
oraz ruskiego. Jako pierwsze powstawały w 1921 r. szkoły dla pielęgniarek 
w  Warszawie i  Poznaniu. Zarówno Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa, 
jak i Poznańska Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa stawiały wymagania wobec 
kandydatek, tj. ukończenie minimum sześciu lat szkoły średniej oraz wiek 
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od 20 do 30 lat. Nauka trwała dwa lata i cztery miesiące, obejmując cykle 
wykładów oraz praktyki w jednostkach służby zdrowia. Ich podbudowę 
stanowiły sprawdzone w  warunkach amerykańskich programy kształ-
cenia zawodowego. W  ramach przygotowania teoretycznego słuchaczki 
uczestniczyły w zajęciach z zakresu: anatomii, fizjonomii, bakteriologii, 
ekonomii, higieny, pomocy w nagłych wypadkach, nauki o lekach, pie-
lęgniarstwa ogólnego i  szczegółowego, dietetyki, etyki pielęgniarskiej, 
historii pielęgniarstwa oraz administracji szpitalnej (Witkowska, 1928, 
s. 17). W kolejnych latach model ten był rozwijany w Warszawie i Ka-
towicach. W 1923  r. uruchomiono Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu 
Starozakonnych w  Warszawie, zaś na Śląsku w  Katowicach utworzono 
w  1927  r. Szkołę Pielęgniarstwa i  Opieki Społecznej przy Czerwonym 
Krzyżu (tamże, s. 17–18). 

Inną grupą zawodową wpisującą się w przestrzeń działania służb spo-
łecznych byli wychowawcy i kierownicy placówek opiekuńczych. W tzw. 
pierwszym okresie tworzenia systemu szkolnictwa zawodowego utworzono 
w Polsce średnie szkoły kształcące kandydatów do przedmiotowych profe-
sji. W 1927 r. z inicjatywy matki Urszuli, przy Zgromadzeniu Zakonnym 
Sióstr Urszulanek została ufundowana Szkoła Zawodowa dla Kierowniczek 
Internatów. Jej siedzibą był Czarny Bór koło Wilna. W tym samym roku 
uruchomiono Państwowy Kurs dla Wychowawców Zakładów Opiekuń-
czych. Inicjatywa ta mieściła się w siedzibie Państwowego Seminarium dla 
Ochroniarek w Warszawie przy Nowym Świecie. Instytucję tę utworzono 
w  1919  r. w  ramach upaństwowienia Seminarium dla Ochroniarek pro-
wadzonego przez Towarzystwo Wychowania Przedszkolnego w Warszawie 
(Samsel, 2003, s. 518–519; Radlińska, 1928, s. 13). W ramach rocznej edu-
kacji słuchacze poznawali zagadnienia z  zakresu teorii wychowania, psy-
chologii, prawa, higieny, historii wychowania, wychowania przedszkolnego 
i religijnego, czytelnictwa dziecięcego, rysunku i śpiewu oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego (Witkowska, 1928, s. 16). Model ten był wyko-
rzystywany podczas kształcenia wychowawców i  kierowników placówek 
opiekuńczych również w Wilnie, Opatówku, Częstochowie, Krakowie, Po-
znaniu i Lwowie (Samsel, 2003, s. 518). 

Poznańska Katolicka Szkoła Społeczna powstała w  efekcie starań Po-
znańskiego Związku Towarzystw Dobroczynności „Caritas”. Początek 
działalności datuje się na 1927 r., gdy na mocy Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13.06.1927 r. możliwe było rozpoczęcie 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. W początkowej fazie swego działania 
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szkoła ta prowadziła krótkoterminowe kursy. Ich absolwenci byli przygo-
towani do podejmowania służby w instytucjach katolickich oraz na para-
fiach. Domeną aktywności była działalność wychowawcza i  opiekuńcza. 
W 1937 r. szkoła ta zyskała status wyższej, a cykl edukacyjny obejmował 
pełne trzy lata studiów. Było to już Wyższe Katolickie Studium Społeczne, 
które działało nieprzerwanie do wybuchy wojny w 1939  r. (Dulczewski, 
1997, s. 586–593; Radlińska, 1928, s. 13; Witkowska, 1928, s. 16). 

Pierwszą polską wyższą szkołą oferującą kompleksowe i wielodyscypli-
narne kształcenie zawodowe kandydatów do służby społecznej było Stu-
dium Pracy Społecznej i Oświatowej. Zostało powołane w 1925  r. przy 
Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w  Warszawie. 
Uczelnia ta od początku swego istnienia była orientowana na teoretyczny 
oraz praktyczny rozwój studentów. W początkowym etapie działalności 
były to dwuletnie studia obejmujące cztery specjalizacje: 1) nauczanie do-
rosłych i młodzieży pracującej, 2) organizację życia społecznego i kultu-
ralnego, 3) bibliotekarstwo, 4) opiekę społeczną nad matką i dzieckiem. 
Program nauki specjalizacyjnej był łączony wspólnymi dla wszystkich tre-
ściami kształcenia ogólnego. Były to zagadnienia z zakresu takich dziedzin 
nauki jak ekonomia, administracja, prawo, polityka społeczna, socjolo-
gia, psychologia, pedagogika społeczna, metodologia, etyka, historia czy 
metodyka. Specjalizacyjne kursy obejmowały zaś szczegółowe zagadnienia 
metodyki pracy z docelowymi grupami społecznymi oraz obszary wiedzy, 
które stanowiły fundament dla operacyjnej działalności środowiskowej. 
Szczegóły programowe oraz realia działalności Studium przybliżają pu-
blikacje autorstwa Heleny Radlińskiej (1928, s. 12–13; 1964, s. 429–437) 
oraz Heleny Witkowskiej (1928, s. 14–15). W późniejszych okresach dzia-
łalności Studium to zyskało status jednostki włączonej w obręb Wydziału 
Pedagogicznego. W praktyce oznaczało to zmianę rangi i znaczenia aka-
demickiego pierwszej polskiej uczelni wyższej kształcącej profesjonalnych 
pracowników służb społecznych. 

zamiaST zakończenia

Pozostając w ramach rygorów publikacji przeznaczonej do czasopisma na-
ukowego, trzeba podkreślić, że zarysowana geneza wraz z  nakreślonym 
procesem kształtowania się zrębów polskiego szkolnictwa zawodowego 
służb społecznych wpisuje się w szerszy projekt badań historycznych. Jego 
efektem będą dalsze analizy oraz opracowania przybliżające dzieje szkolnic-
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twa polskich służb społecznych. Z bogactwa doświadczeń czerpać można 
dla pomyślności przyszłych modeli i programów edukacyjnych pracowni-
ków systemów opieki, pomocy, integracji, wsparcia czy rozwoju społeczne-
go. Pierwszą z konkluzji dotychczasowych badań historycznych przeszło-
ści polskiej oświaty służb społecznych jest uwaga o konieczności powrotu 
do zaniedbanej działalności wychowawczej. Z doświadczeń praktycznych 
wynika jednoznacznie, że poza teoretycznym i metodycznym przygotowa-
niem pracowników do aktywności zawodowej, ważnym komponentem jest 
wychowanie do służby. Otwarte pozostają zagadnienia dotyczące tego, jak 
i kto ma współcześnie wychowywać kandydatów do działalności w sferze 
polityki społecznej, pomocy i integracji społecznej itp. Niemniej milczenie 
w tym zakresie może w praktyce powodować zaniechania już na poziomie 
kształcenia, co z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało ogra-
niczeniami w  sferze etosu służby, rozpoznania i  identyfikacji z  jej misją, 
a przede wszystkim instrumentalizacją codziennych relacji, w których per-
spektywa „klient” zdominuje perspektywę „człowiek w potrzebie”. 
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a geneSiS of profeSSionaliSation of poliSh Social 
ServiceS

abStract

This article is a  continuation of deliberations on the identity and history of 
Polish social services. In Particular, it refers to the issues of the origins and be-
ginnings of the formation of the educational system of social workers. Memory 
of the beginnings is an essential element of thinking about the future in the 
present. Creating solutions for the future, without respect for the achievements 
of the past, carries a number of risks of errors, which is the experience of past 
generations. It also allows the risk of abandonment of effective solutions in the 
development, which are becoming specific to native, cultural, or psychological 
factors. History is, in fact, a perfect teacher for contemporary activists involved 
in the fields of practice and theory.
Key words: social service, social worker, social work, education of social work-
ers, history of the education of social services
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pracownicy Socjalni – agenci zmiany 
czy konSerwatorzy SyStemu?

abStrakt

Prezentowany tekst dotyczy możliwości funkcjonowania pracowników socjal-
nych jako tzw. agentów zmiany społecznej w polskich uwarunkowaniach spo-
łeczno-politycznych. Proces profesjonalizacji polskiej pracy socjalnej zachodzi 
w  kontekście jej strukturalnych ograniczeń. Praca socjalna postrzegana jest 
przede wszystkim w perspektywie instytucji pomocy społecznej, jest procesem 
zmierzającym do osiągnięcia zaplanowanej zmiany społecznej obliczonej na 
wzmacnianie tkwiących w  ludziach zdolności do rozwiązywania problemów 
i zapobiegania im.
Słowa kluczowe: pracownik socjalny, agent zmiany, profesjonalizacja pracy 
socjalnej

WProWadzenie

P raca socjalna w Polsce podlega ewolucji zarówno jako sfera działal-
ności praktycznej (zawodowej), jak i obszar refleksji naukowej. Rzut 

oka na okres ostatnich dwudziestu pięciu lat, a zwłaszcza po 2004 r., po-
zwala dostrzec zakres zmian, jakie w tej dziedzinie zaszły. Są one widoczne 
zwłaszcza w odniesieniu do wymagań stawianych kandydatom do zawodu 
pracownika socjalnego. Również oczekiwane role pracowników socjalnych, 
dążenie do wprowadzania innowacyjnych metod pracy i rosnąca liczba ba-
dań i publikacji naukowych pozwalają zasadnie mówić o swoistej profesjo-
nalizacji pracy socjalnej w Polsce. 

Istotnym punktem odniesienia dla tego procesu jest nowa globalna defi-
nicja pracy socjalnej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodo-
wej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Szkół Pracy Socjalnej w lipcu 2014 r. W definicji tej zwraca się uwagę m.in. 
na fakt, że praca socjalna ma być profesją, która promuje zmianę społeczną. 
Działanie na rzecz zmiany społecznej „jest motywowane potrzebą przeciw-
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działania tym strukturalnym warunkom, które przyczyniają się do margina-
lizacji, wykluczenia społecznego, ucisku” (Globalna definicja pracy socjalnej, 
2016). W prezentowanym tekście chcę zatem bliżej przyjrzeć się możliwości 
funkcjonowania pracowników socjalnych jako tzw. agentów zmiany społecz-
nej w konkretnych polskich uwarunkowaniach społeczno-politycznych. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że wspomniany proces profesjonalizacji polskiej pracy 
socjalnej zachodzi w kontekście jej strukturalnych ograniczeń. Praca socjalna 
postrzegana jest przede wszystkim w perspektywie instytucji pomocy spo-
łecznej, zaś pracownicy socjalni jako realizatorzy polityki społecznej państwa 
siłą rzeczy ograniczeni są jej priorytetami oraz obowiązującymi procedurami. 
To sprawia, że bardzo trudno im być autonomicznymi agentami zmiany.

agenT zmiany czyli kTo?
Używanie pojęcia „agent zmiany” w odniesieniu do pracownika socjalnego 
nie jest niczym nowym. W pewnym sensie przytoczona we wstępie global-
na definicja pracy socjalnej jedynie sankcjonuje to, co dla badaczy pracy 
socjalnej oczywiste było już od dawna. Na przykład Allen Pincus i Anne 
Minahan w znanej pracy z 1973 r. zatytułowanej Social Work Practice. Mo-
del and Method posługują się pojęciem change agent system, czyli system 
agenta zmiany, które to pojęcie odnoszą do pracowników socjalnych oraz 
zatrudniających ich instytucji. Praca socjalna w  swej istocie jest według 
nich procesem zmierzającym do osiągnięcia zaplanowanej zmiany spo-
łecznej (Trawkowska, 2010, s. 189). Celem tak rozumianej pracy socjalnej 
jest więc wzmacnianie tkwiących w ludziach zdolności do rozwiązywania 
problemów i zapobiegania im, włączanie ich w systemy dysponujące odpo-
wiednimi zasobami, usługami i możliwościami, promowanie właściwego 
działania tych systemów oraz wpływanie na rozwój i poprawę polityki spo-
łecznej (por. Kaźmierczak, 2005, s. 97). Z kolei Charles D. Garvin i Brett 
A. Seabury (1996, s. 94) mówiąc o systemie pracowniczym, uznali zwrot 
change agent system za „nieporęczny i  niespecyficzny. Pracownik socjalny 
jest bowiem szczególnym czynnikiem zmiany”. Niemniej jednak akceptują 
oni traktowanie pracownika socjalnego jako czynnego/aktywnego „zmie-
niacza” rzeczywistości. Zmiana społeczna jest zatem oficjalnym i kluczo-
wym składnikiem misji pracy socjalnej i „w efekcie świadomie podejmo-
wanych i planowo prowadzonych działań ma być wywołana na poziomie 
jednostki, rodziny, grupy społecznej, społeczności, a  pośrednio także na 
poziomie całego społeczeństwa” (Kaźmierczak, 2005, s. 97).
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Aby zdefiniować, kim jest „agent zmiany”, czym się charakteryzuje i jakie 
typy „agentów zmiany” można wyróżnić, warto odwołać się do literatury 
z zakresu nauk o zarządzaniu. W niej bowiem, w kontekście zmian organi-
zacyjnych, pojawia się on bardzo często i analizy te mogą przynieść owoc-
ne konkluzje dla rozważania zarówno samego procesu zmiany społecznej, 
jak i charakterystyki jej aktywnych podmiotów. Trzeba oczywiście pamię-
tać o specyfice pracy socjalnej, a zwłaszcza o różnicach pomiędzy jej celami 
i praktyką a celami i praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw rynkowych. 
Niemniej jednak to właśnie na gruncie nauk o zarządzaniu i praktyki kiero-
wania firmami zaobserwować można użyteczność kategorii „agenta zmiany”.

Syntetyczną prezentację zagadnień związanych z  „agentami zmiany” 
przedstawia Mariusz Sobka i do jego opracowania odwołuję się w dalszej 
części tego podrozdziału. Przedstawia on najpierw ogólną definicję „agenta 
zmiany”, który może być określony jako „pracownik (jednostka), lub zespół 
(zwykle w przypadku realizacji zmian o szerokim zakresie), odpowiedzial-
ny za stworzenie warunków sprzyjających wdrażaniu zmian, wspieranie sa-
mej realizacji tych zmian i wreszcie ocenę ich efektywności” (Sobka, 2014, 
s. 78). Przywołuje też katalog ról odgrywanych przez agentów zmiany, au-
torstwa Ronalda i Gordona Lippitt. Jest tych ról osiem:
•	 inspirator ukierunkowujący diagnozę,
•	 specjalista w zakresie kształtowania relacji społecznych wspierających 

zmiany i angażowania pracowników w działania na rzecz zmiany,
•	 poszukiwacz danych informujących o rzeczywistości organizacyjnej, 

w obszarze faktów społecznych,
•	 identyfikujący różne możliwości,
•	 współuczestnik rozwiązywania problemów,
•	 techniczny ekspert dostarczający szczegółowej ekspertyzy w danym 

zakresie,
•	 trener i  nauczyciel,
•	 adwokat, czyli konsultant podejmujący próby wpłynięcia na kierow-

nictwo i pracowników organizacji (tamże, s. 79–80).
Interesująco wygląda spojrzenie na tę typologię ról agentów zmiany 

z  perspektywy zadań podejmowanych w  praktyce zawodowej przez pra-
cowników socjalnych1). Pracownicy socjalni dokonują diagnozy sytuacji 

1) Nie zestawiam tu typologii agentów zmiany z typologiami ról pracowników socjal-
nych, gdyż tych jest również sporo i taka komparatystyka wymagałaby najpierw uwspól-
nienia kryteriów. Dlatego też praktyczniejszym zabiegiem wydało mi się odniesienie do 
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i bez niej nie jest możliwe sensowne przeprowadzenie procesu interwencji 
socjalnej. Odnosi się to także do diagnozy samej potrzeby zmiany, jak rów-
nież jej zakresu, form itd. Niewątpliwie też pracownicy socjalni są specjali-
stami w zakresie kształtowania relacji społecznych, zajmują się wszak pro-
blemami funkcjonowania społecznego. W tym sensie mają kompetencje do 
angażowania i wspierania uczestników procesu zmiany. Istotnym elemen-
tem pracy pracownika socjalnego jest pozyskiwanie danych koniecznych do 
efektywnego prowadzenia interwencji, a zatem także do wdrożenia procesu 
zaplanowanej zmiany społecznej. Wykonując swoje zadania, pracownicy 
socjalni rozważają różne warianty możliwych działań i osobiście uczestni-
czą w rozwiązywaniu problemów swoich klientów. Częstokroć odgrywają 
role eksperckie, edukacyjne, jak również występują jako rzecznicy klien-
tów wobec różnych instytucji. Można zatem powiedzieć, że role przypisane 
przez R.J. Lippitt i G.L. Lippitt agentom zmiany, bez specjalnych mody-
fikacji pasują do działań podejmowanych przez pracowników socjalnych.

Sobka (2014, s. 80) zwraca także uwagę na – istotny z perspektywy ana-
lizy pracowników socjalnych jako agentów zmiany – fakt, że pierwotnie (we 
wczesnych ujęciach) agentem zmiany była osoba z zewnątrz (spoza) pod-
legającego zmianie systemu, współcześnie zaś uznaje się, że agent zmiany 
może pochodzić z wewnątrz (z danej firmy/organizacji). To podejście o tyle 
zdaje się dobrze korelować ze specyfiką pracy socjalnej, że w jej przypad-
ku interesuje nas przede wszystkim zmiana w kliencie i  jego środowisku. 
Z punktu widzenia klienta pracownik socjalny jest zapewne zewnętrznym 
czynnikiem zmiany, ale już w  perspektywie zmienianej przezeń społecz-
ności lokalnej czy też zatrudniającej go instytucji pracownik socjalny jest 
elementem składowym podlegającego zmianie systemu. Jak zaś zwracają 
uwagę Barbara Bąbska i Paweł Jordan (2014, s. 45) w odniesieniu do orga-
nizatora społeczności lokalnej: „zmieniając społeczność, zazwyczaj sam jest 
w procesie zmiany […] choćby na skutek gromadzonego bagażu doświad-
czeń”. A zatem agent zmiany jest nie tylko jej inspiratorem, moderatorem 
czy ewaluatorem, lecz także czynnym uczestnikiem. Jak piszą o pracow-
nikach socjalnych cytowani już Garvin i Seabury (1996, s. 100): „Nie sie-
dzimy na uboczu zastanawiając się nad kondycją człowieka, przeciwnie, 

zadań podejmowanych przez pracowników socjalnych. Zresztą trzeba zauważyć, że „roz-
kład ról zawodowych pracownika socjalnego jest zależny od specyficznych zadań, jakie ów 
pracownik realizuje wobec klienta pomocy społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz 
społeczności lokalnej” (Łuczyńska, 1996, s. 87).
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jesteśmy w  środku zdarzeń, próbując rozważnie je kształtować, zmieniać 
i odwracać ich bieg społeczny”.

Warto też przytoczyć interesującą klasyfikację agentów zmiany, zgodnie 
z którą można wyróżnić:

1. Generatorów zmiany, których zadaniem jest pokazywanie proble-
mów i spraw w taki sposób, aby pojawiło się przekonanie o potrzebie 
zmiany.

2. Praktyków zmiany, których zadaniem jest przygotowanie i wdroże-
nie zmiany.

3. Adaptatorów zmiany, którzy poprzez dostosowywanie i  badanie 
zmiany ustalają ją jako nową normę dla danego systemu (Sobka, 
2014, s. 86).

Nawet zatem uznając sam termin „agent zmiany” za kontrowersyjny czy 
nie najlepiej brzmiący, trzeba stwierdzić, że pracownik socjalny rzeczywi-
ście jest tym, który powinien przyczyniać się do wprowadzania zmian. Ze 
względu na specyfikę swojej profesji może być zarówno generatorem zmia-
ny, jak i jej praktykiem, a także adaptatorem. W drugiej części tekstu chcę 
przyjrzeć się barierom, które ograniczają wykorzystanie pracy socjalnej jako 
instrumentu zmiany społecznej.

bariery zmian – W STronę konSerWacji SySTemu?
W polskich warunkach istnieje wiele barier, które ograniczają stosowanie 
pracy socjalnej jako instrumentu zmiany społecznej. Bariery te sprawiają, 
że pracownicy socjalni częściej mogą być postrzegani jako konserwatorzy 
systemu niż agenci zmiany społecznej. Sami także mają często podstawy, by 
sądzić, że ich wpływ na rzeczywistość społeczną jest niewielki. Taki obraz 
wyłania się z badań empirycznych przeprowadzonych w środowisku pol-
skich pracowników socjalnych2). Zanim przywołam wybrane wyniki tych 
badań, warto spojrzeć na problem barier ograniczających zmiany z perspek-
tywy teoretycznej.

2) Badanie, które zaowocowało wieloma publikacjami i pogłębionymi analizami jego 
wyników, przeprowadzone zostało w 2010 r. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i  integracji społecznej” i objęło 1210 czynnych pracowników 
socjalnych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 
placówek specjalistycznych (np. ośrodki wsparcia dla bezdomnych czy placówki działające 
w systemie pieczy zastępczej). Zob. np. Rymsza (2012); Łuczyńska (2013).
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Kategorią szczególnie istotną jest często występująca w literaturze z za-
kresu zarządzania kategoria oporu wobec zmian w  organizacji (firmie, 
przedsiębiorstwie, zakładzie pracy). Modyfikując nieco tę kategorię na po-
trzeby zmiany w kontekście pracy socjalnej, wypada najpierw zauważyć, że 
każda zmiana zakłóca dotychczasowe reguły funkcjonowania, a zatem siłą 
rzeczy wprowadza niepokój odnośnie przyszłości. Aby zmiana się powiodła 
w punkcie wyjścia, musi być rzeczywiste niezadowolenie z istniejącego sta-
nu rzeczy, czyli frustracja. Niezadowoleniu musi towarzyszyć pewna wizja, 
czyli wyobrażenie pożądanego stanu docelowego, skutków wprowadzanej 
zmiany. Trzecim istotnym elementem są doświadczenia związane z począt-
kową fazą wprowadzania zmian (Sobka, 2014, s. 55). Opór wobec zmian 
pojawia się zatem jako reakcja na niepewność, a wzmaga się w przypadku 
negatywnych pierwszych doświadczeń ze zmianą. Jest więc reakcją zupeł-
nie zrozumiałą i dlatego pracownik socjalny, który chce rzeczywiście być 
agentem zmiany społecznej, powinien być przygotowany na to, że spotka 
się z oporem klienta, środowiska czy nawet swoich przełożonych.

Elementem konstytutywnym mechanizmu wprowadzania zmian jest 
wpływ społeczny. Jak piszą Garvin i Seabury (1996, s. 101): „wpływ spo-
łeczny wiąże się z subtelnymi siłami wykorzystywanymi przez ludzi w trak-
cie interakcji. Używane są one po to, by kształtować decyzje i  działania 
innych osób”. Mechanizm wpływu społecznego może być zastosowany 
zarówno w  odniesieniu do klientów, jak i  współpracowników. Zmiany 
można w ten sposób wywoływać w ludziach (jednostkach i grupach), or-
ganizacjach i środowiskach (społecznościach). „Wykorzystywanie grup czy 
sieci społecznej jako struktur wywierania wpływu na zmianę w jednostce, 
uznać można za najefektywniejsze działania, jakimi dysponują pracownicy 
socjalni w tej dziedzinie” (tamże, s. 102). Wpływ może być też rozumiany 
jako „stopień, w jakim jednostka może wpływać na strategiczne, admini-
stracyjne lub operacyjne warunki swojej pracy” (Łuczyńska, 2013, s. 135). 
Wywieranie wpływu jest zatem elementem podmiotowości pracownika 
socjalnego. Żeby być agentem zmiany, musi on mieć nie tylko poczucie 
oddziaływania na klienta i/lub środowisko społeczne, lecz także poczucie 
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących celów swojej pracy i określa-
niu metod ich realizacji. Tymczasem, jak pisze David Howe (1996, s. 235): 
„Oprócz stylu działania, wszystkie istotne elementy ich pracy określone zo-
stają przez innych w poleceniach menedżera albo w sposób pośredni przez 
rozdział środków, kierunki polityki i procedury wydziałów, a w ostatniej 
instancji przez regulaminy i prawa obowiązujące zarówno podopiecznych, 
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jak i  instytucje opieki społecznej”. Brak poczucia wpływu społecznego 
w obydwu przywołanych wymiarach stanowi zatem poważną przeszkodę 
i czynnik demotywujący w pełnieniu roli agenta zmiany.

Dobrą ilustracją ograniczeń, jakie napotykają w swojej codziennej prak-
tyce zawodowej polscy pracownicy socjalni, jest opisany przez Mariusza 
Granosika biurokratyczny schemat działania frontowej kadry ośrodków 
pomocy społecznej. Przyjęte i  realizowane schematy działania są według 
niego konsekwencją „sposobu interpretacji klienta i jego problemu” (Gra-
nosik, 2006, s. 178). W przypadku schematu biurokratycznego pracownik 
socjalny skupia się na dokumentacji, traktuje prawo i  kryteria formalne 
jako jedyny wyznacznik podejmowanych decyzji, wykonuje swoje obowiąz-
ki wyłącznie w formalnie określonych granicach i przy minimalnym wysił-
ku oraz nie podejmuje „gier” z instytucją. Cała wiedza o kliencie pochodzi 
wyłącznie z dokumentów i ma charakter skwantyfikowany. Celem pracow-
nika socjalnego jest ścisła realizacja przepisów, co w praktyce oznacza nie-
dostrzeganie istoty problemu i jego przyczyn a podejmowana interwencja 
jest nieskuteczna (tamże, s. 179–181). 

Jak wynika z badań, pracownicy socjalni dość powszechnie krytykują taki 
zbiurokratyzowany schemat działania. Narzekają na rozmiary pracy biurowej 
i negują jej sensowność. Podważają przy tym także sprawiedliwość ustalo-
nych procedur. Tej postawie towarzyszy jednak podporządkowanie się owym 
biurokratycznym regułom, czego wyrazem jest wypowiedź, która została 
wykorzystana jako tytuł tekstu omawiającego tę problematykę: „Mówię, jak 
jest, robię co mi każą” (Granosik, 2012, s. 187). Dominację biurokratycznych 
struktur działania w  pracy socjalnej widzi Granosik (tamże, s.  194–195). 
w usytuowaniu instytucjonalnym ośrodków pomocy społecznej i  sposobie 
kontrolowania ich pracy. Pracownicy rozliczani są bowiem z tzw. pracy pa-
pierkowej i ściśle z nią związanego wsparcia materialnego (decyzje admini-
stracyjne o przyznaniu bądź nie przyznaniu zasiłku). W tych okolicznościach, 
w znacznym stopniu niezależnych od szeregowych pracowników socjalnych, 
całkowicie realny jest dylemat, czy pracownicy socjalni mają realizować rolę 
agentów kontroli społecznej czy też agentów zmiany społecznej (tamże, 195). 
Odnosząc badania z 2010 r. do wcześniej realizowanych, Granosik konkludu-
je, że „o ile jeszcze kilkanaście lat temu [pracownicy socjalni] dość odważnie 
konstruowali działania pozaproceduralne, zgodne jednak z  ich poczuciem 
zawodowej misji, o tyle obecnie wydają się już głównie realizować zalecane 
procedury, mimo że uważają je za mało efektywne, nieżyciowe, a nawet nie-
sprawiedliwe”. Konkluzja ta z pewnością nie odnosi się do wszystkich pol-
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skich pracowników socjalnych, niemniej jednak oddaje ogólną i  wyraźnie 
widoczną tendencję dominującą w codziennej pracy większości z nich.

Jeśli pracownik socjalny ma być agentem zmiany, to warto przywo-
łać także wyniki badań mówiące o stosunku pracowników socjalnych do 
problematyki zmian w ogóle. Jak bowiem pisze Marta Łuczyńska (2013, 
s. 115): „podatność na innowacje lub opór wobec wszelkich zmian wska-
zuje na ich postawę wobec wykonywanego przez nich zawodu. Jest ona 
bezpośrednio związana z koniecznością odnajdywania się we wciąż nowych 
sytuacjach społecznych, wchodzenia w niepowtarzalne, nierutynowe rela-
cje z klientami”. Pytanie zadane badanym pracownikom socjalnym miało 
charakter dość ogólny: mieli wskazać, czy lubią wszystkie zmiany i nowo-
ści, czy raczej są ostrożni wobec nowości, jakie napotykają w życiu. Założyć 
jednak można, że świadomy agent zmian byłby otwarty na nowości. Ba-
dania pokazały, że najbardziej ostrożni wobec zmian są pracownicy PCPR 
(50,1% zatrudnionych w tych instytucjach) i OPS (49,7% zatrudnionych 
w tych instytucjach). Najbardziej otwarci i akceptujący nowości i zmiany 
są natomiast pracownicy placówek specjalistycznych (54,7% zatrudnio-
nych w tych placówkach) (tamże, s. 116). Kwestią interpretacji pozostaje, 
czy mniej więcej połowa pracowników ostrożnych wobec zmian to dużo 
czy mało. Z perspektywy agentów zmiany to raczej dużo. Skoro bowiem 
zmiana społeczna jest wprost wpisana w misję zawodu pracownika socjal-
nego, to otwartość i gotowość do zmian powinna być dominującą cechą 
przedstawicieli tego zawodu. Być może wytłumaczeniem takich wyników 
jest zadziałanie wspomnianego już wcześniej mechanizmu oporu wobec 
zmiany, wynikającego z obawy przed (niepewnymi) skutkami reguł funk-
cjonowania. Tłumaczenie to zakłada jednak taką interpretację zadanego 
pytania, wedle której to pracownik socjalny podlega zmianie, a nie sam jest 
aktywnym „zmieniaczem” rzeczywistości. Paradoksalnie może się bowiem 
okazać, że ci ostrożni wobec zmian pracownicy socjalni w istocie poprzez 
swoją pracę wywołują pozytywne zmiany w  swoich klientach i  środowi-
skach, zaś ostrożność czy nawet lęk wobec zmiany dotyczy ich własnej sy-
tuacji: niepewności w miejscu pracy, ciągle zmieniających się przepisów itp.

zakończenie

Tytułem zakończenia i podsumowania wypada przytoczyć jeszcze ten frag-
ment badań, który odnosił się do marzeń pracowników socjalnych. W ta-
kiej formie pracownicy socjalni mieli bowiem możliwość ujawnienia swo-
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ich oczekiwań, pewnej własnej wizji wykonywanego zawodu, zarysowania 
swoistego ideału pracy socjalnej. Odpowiedzi w znacznym stopniu korelują 
ze wskazanymi już wcześniej barierami wynikającymi z  biurokratyzacji 
działań i ograniczeń autonomii przedstawicieli zawodu. Otóż marzenia te 
sprowadzają się do formuły: „więcej prestiżu, więcej pieniędzy, więcej moż-
liwości prowadzenia tylko pracy socjalnej – mniej klientów, mniej biuro-
kracji, mniej sprawozdawczości” (Łuczyńska, 2013, s. 150). Pracownicy so-
cjalni są również dość zachowawczą grupą zawodową, w tym znaczeniu, że 
bardziej zależy im na utrzymaniu pewnego stanu własnego bezpieczeństwa 
zawodowego za cenę braku autonomii charakterystycznej dla tzw. wolnych 
zawodów. Wyznacznikiem tej zachowawczości jest deklaracja, że chcą być 
etatowymi pracownikami placówek, a nie dążyć w kierunku wolnego zawo-
du. „Opowiadając się w zdecydowanej większości za korporatyzacją własnej 
profesji, chcą funkcjonować bardziej jak pielęgniarki i położne, zatrudnione 
na etatach w placówkach służby zdrowia, niż lekarze prowadzący własną 
praktykę” (Rymsza, 2011, s. 244). 

Nic zatem dziwnego, że pomimo krytyki zbiurokratyzowania systemu 
i  narzekań na ograniczenia w  wykonywaniu faktycznej pracy socjalnej, 
większość polskich pracowników socjalnych raczej powiela i utrwala sche-
maty, które w  ostatecznym rozrachunku utrudniają lub nawet zamykają 
im możliwość bycia agentami zmiany. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że 
troska o coraz lepsze przygotowanie zawodowe i wzrost świadomości pro-
fesjonalnej zarówno pracowników socjalnych, jak i  kadry zarządzającej 
przyczyni się do realizacji ich misji jako rzeczywistych agentów zmiany. 
Towarzyszyć temu powinno zarazem stworzenie odpowiednich ram insty-
tucjonalno-prawnych dla praktykowania tej profesji.
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Social workerS – agentS of the change or SyStem 
conServativeS

abStract

The article considers a possibility of social workers’ functioning as so called 
agents of social change in Polish socio-political conditioning. The process of 
professionalisation of Polish social service occurs in a context of its structural 
limits. Social work is perceived mainly from the perspective of a social support 
institution. It is a process aimed to achieve a planned social change focused on 
improvement of the problem solving and prevention skills inherent in every 
human being.
Key words: social worker, agents of change, professionalisation of social service
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ewa GrudziewsKa

kompetencje zawodowe 
kuratorów Sądowych

abStrakt

Osoba wykonująca zawód kuratora sądowego powinna posiadać określone 
cechy osobiste oraz kompetencje zawodowe. Bardzo często efektywność pra-
cy kuratorów sądowych jest determinowana przez posiadane cechy osobiste. 
Prowadzone badania miały na celu określenie, jaki jest poziom wymienio-
nych zmiennych. Uzyskane wyniki pokazują, że dla kuratorów sądowych 
najważniejsze znaczenie mają pozytywne relacje interpersonalne, natomiast 
cecha, jaką jest pozytywne nastawienie wobec siebie, osiągnęła najniższy 
średnik wynik. Jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe, to najwyżej ocenione 
zostały kompetencje realizacyjne, a najniżej postulacyjne. To, jak podopiecz-
ni postrzegają kuratora sądowego, jest zdeterminowane przez jego predys-
pozycje osobowościowe, system wartości i postawę wobec norm moralnych, 
umiejętności komunikacyjne oraz świadomość służebności zawodu, jaki wy-
konują. Profesja kuratora nie powinna być kojarzona czy też utożsamiana 
z  kontrolą osoby nadzorowanej, ale ze wsparciem, jakiego kurator udziela 
podopiecznym.
Słowa kluczowe: kurator sądowy, kompetencje zawodowe, cechy osobiste, ku-
ratela sądowa

W literaturze przedmiotu dotyczącej kurateli sądowej dość mało jest 
badań odnoszących się do kompetencji zawodowych, a  w  szcze-

gólności cech osobowościowych tej grupy zawodowej. Można co prawda 
odnaleźć publikacje poruszające te kwestie, jednakże mają one charakter 
rozważań teoretycznych.

Artykuł prezentuje badania przeprowadzone wśród zawodowych kurato-
rów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Zawodowi kuratorzy sądowi zgodnie z zapisami w Ustawie o kuratorach 
sądowych powinni mieć następujące kwalifikacje:

1) posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z  pełni praw cywilnych 
i obywatelskich;
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2) mieć nieskazitelny charakter;
3) być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków 

kuratora sądowego;
4) mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedago-

giczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne 
wyższe studia magisterskie i  studia podyplomowe z  zakresu nauk 
pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;

5) odbyć aplikację kuratorską;
6) zdać egzamin kuratorski (Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kurato-

rach sądowych (Dz.U. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych badań, wymaganie nieskazi-

telnego charakteru przez kuratora sądowego wiąże się m.in. z posiadaniem 
kompetencji moralnych. Co prawda pojęcie „nieskazitelnego charakteru”, 
mimo że zostało zdefiniowane, jest nieostre. Jednakże można je określić 
poprzez odniesienie się do skatalogowanego zespołu cech właściwych dla 
pożądanego wzorca kuratora sądowego (który był wzorowany na cechach, 
jakie powinien posiadać sędzia). Zaliczyć można do nich m.in.: uczciwość, 
wrażliwość, sumienność, pracowitość, otwartość intelektualną, samokryty-
cyzm, optymizm życiowy, zaufanie do ludzi, empatię, zaangażowanie oraz 
wysoką kulturę osobistą (Ereciński, Gudowski, Iwulski, 2002, s. 167; Jedy-
nak, 2014, s. 99).

Oprócz nieskazitelnego charakteru do wykonywania zadań powierzo-
nych kuratorom sądowym niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych, których nabywa w trakcie 
kształcenia na poziomie akademickim. Tę wiedzę i umiejętności oraz warsz-
tat metodyczny kurator rozwija i doskonali w trakcie aplikacji kuratorskiej. 
Posiadanie tak szerokiego wachlarza kompetencji ma na celu podniesienie 
rangi zawodu adekwatnie do powierzonych zadań oraz do pełnienia profesji 
zaufania publicznego.

Jednakże zawód kuratora wymaga ciągłego podnoszenia swoich kompe-
tencji na drodze samokształcenia na różnego rodzaju kursach, szkoleniach 
czy studiach podyplomowych, a także sięgania po literaturę fachową. 

Skoro kompetencje są tak ważnym czynnikiem wykonywania zawodu 
kuratora sądowego, to na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czym 
są kompetencje zawodowe. Zdaniem Stanisława Dylaka (1995) to swego 
rodzaju zbiór dyspozycji, wartości, wiedzy i umiejętności, które są niezbęd-
ne w pracy wychowawczej, a przecież do zadań kuratora sądowego należą 
m.in. te o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym (Jedynak, Stasiak, 
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2014, s. 88–96). Natomiast zdaniem Anny Przecławskiej (1985, s. 37–44) 
w rolę zawodową pedagoga, a tym samym kuratora sądowego, wpisują się 
następujące kompetencje zawodowe:

 – uszczegóławianie celów wychowania i  przekładanie ich na język 
określonych zamierzeń;

 – tworzenie warunków sprzyjających dla osiągania uznawanych celów 
wychowania i pełnych możliwości rozwojowych;

 – inspirowanie i  stymulowanie rozwoju osobistego podopiecznego, 
kształtowanie jego postaw, budowanie jego systemu wartości oraz 
horyzontów myślowych.

Kurator zawodowy w swojej pracy codziennie spotyka się z nowymi sy-
tuacjami, które są dla niego wyzwaniem, i które wymagają od niego nie-
ustannego rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze doświadczenie buduje 
się w dwóch obszarach, a mianowicie w zakresie wiedzy technicznej oraz 
praktyczno-moralnej, to idąc za Robertem Kwaśnicą (1994, s. 16–20), moż-
na wyróżnić kompetencje techniczne i praktyczno-moralne.

Do kompetencji technicznych autor zaliczył: kompetencje postulacyj-
ne, które należy rozumieć jako umiejętność definiowania celów (czyli po-
żądanego stanu rzeczy) oraz identyfikowanie się z nimi; kompetencje reali-
zacyjne, umożliwiające – na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności 
– sprawne posługiwanie się metodami i środkami działania oraz kompe-
tencje metodyczne, dające możliwość logicznego uporządkowania własne-
go działania, na skutek czego wzrastają szanse osiągnięcia zamierzonego 
celu. Z  kolei w  grupie kompetencji praktyczno-moralnych znajdują się: 
kompetencje interpretacyjne, które obejmują wartości, wiedzę i umiejęt-
ności, dzięki którym kurator sądowy nadaje sens wszystkiemu, co się dzie-
je w  jego otoczeniu; kompetencje moralne, umożliwiające autorefleksję 
odnoszącą się do własnego postępowania w sposób zgodny z własnym wy-
borem, ale bez ograniczania wolności i praw innych ludzi – w tym również 
podopiecznych. Jako ostatnie Kwaśnica (tamże, s. 16–20) wskazał kompe-
tencje komunikacyjne, które umożliwiają prowadzenie dialogu, zarówno 
z  sobą samym, jak i  z  innymi ludźmi poprzez empatyczne rozumienie, 
akceptację i otwartość.

Natomiast Zbigniew Tyszka (1963) zalicza do cech charakteryzujących 
kuratora sądowego łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 
uczciwość, zaradność, sumienność, zrównoważenie emocjonalne, takt oraz 
autorytet, jakim osoba pełniąca ten zawód powinna się cieszyć wśród pod-
opiecznych.
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Bardzo często efektywność pracy kuratorów sądowych uzależnienia się 
od cech osobowościowych, jakie prezentują. W tym miejscu należy przy-
toczyć klasyfikację czynników osobowościowych, jak i  sprawnościowych, 
które warunkują efektywność pracy kuratorów sądowych:

1. Czynniki ułatwiające nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z pod-
opiecznym i jego środowiskiem.

2. Czynniki niezbędne do wykonywania zawodu kuratora lub czynniki 
niezbędne do wykonywania funkcji kuratora społecznego.

3. Czynniki modalne, niezbędne przy „promieniowaniu” na podopiecz-
nego.

4. Czynniki potrzebne do realizacji funkcji wychowawczo-resocjaliza-
cyjnej.

5. Czynniki niezbędne do realizacji funkcji nadzorującej, kontrolnej.
6. Czynniki niezbędne dla funkcji zarządzania zasobami ludzkimi 

(Ostrowska, 2008, s. 280).
Zdaniem Zbigniewa B. Gasia (2010, s. 14) rozwój profesjonalny to na-

bywanie, rozwijanie i wdrażanie w pracy zawodowej wiedzy o sobie i świe-
cie, umiejętności intrapsychicznych, interpersonalnych i społecznych oraz 
osobistych doświadczeń zawodowych. Jego celem jest osiągnięcie kompe-
tencji profesjonalnej, skonkretyzowanej w postaci idealnego wzorca roli za-
wodowej. 

Pedagog, pracujący z  osobami niedostosowanymi społecznie (również 
kurator sądowy), poza umiejętnościami instrumentalnymi powinien ce-
chować się akceptacją dla określonego zadania, celu, sytuacji czy problemu. 
Jego kompetencje zawodowe powinny przejawiać się zarówno w wymiarze 
praktycznym (opanowanie metodyki pracy kuratora sądowego), jak i w wy-
miarze merytorycznym (wiedza dotycząca przedmiotu oraz przekonania 
odnoszące się do realnych możliwości i osobistej zdolności do skutecznego 
przeprowadzania zadań zawodowych) (zob. Dylak, 1995).

Bez względu na przyjętą koncepcję teoretyczną kompetencje zawodo-
we posiadają określony zbiór właściwości odróżniających je od innych cech 
składających się na profesjonalizm zawodowy. Wśród tych właściwości wy-
mienić można:
•	 kompetencje to kategoria podmiotowa (zawsze należy określić, czy-

je są);
•	 kompetencje mają ograniczony zasięg przedmiotowy i  społeczny 

(wskazują, wobec kogo są przejawiane i czego dotyczą);
•	 kompetencje należą do dyspozycji wyuczanych;
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•	 proces nabywania kompetencji zachodzi zawsze w określonym kon-
tekście;

•	 kompetencje mają dynamiczny charakter, tj. na przestrzeni czasu 
może nastąpić ich rozwój, integracja bądź ograniczenie;

•	 przypuszczalnie cechą kompetencji jest generatywność i transformo-
walność (Stech, 2002, s. 12).

Badania własne

Celem podjętych badań było określenie kompetencji zawodowych kuratorów 
sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Sformułowano następujące problemy badawcze:
 – Jakie cechy osobiste charakteryzują badanych kuratorów sądowych?
 – Jakie kompetencje zawodowe posiadają badane osoby?

Do zebrania materiału empirycznego zastosowano metodę sondażu dia-
gnostycznego, technikę ankiety. Jako narzędzia badawcze wykorzystano 
Kwestionariusz Zorientowania na Rozwój Profesjonalny autorstwa Zbi-
gniewa B. Gasia.

Badania zostały przeprowadzone wśród 64 zawodowych kuratorów 
sądowych wykonujących orzeczenia w  sprawach rodzinnych i  nieletnich 
z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Dobór osób do badań miał 
charakter losowy. 

W  badaniach wzięło udział łącznie 54 kobiety i  10 mężczyzn. Wiek 
badanych kuratorów sądowych mieści się w przedziale 28–57 lat. Uwzględ-
niając wykształcenie badanych osób, to wszyscy legitymują się wykształce-
niem wyższym magisterskim. Biorąc pod uwagę staż pracy zawodowych 
kuratorów sądowych, to zawiera się on w przedziale od 2 do 33 lat pra-
cy. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące od 10 do 20 lat – 31 
osób, natomiast najmniej liczną grupę kuratorzy pracujący poniżej 5 lat – 
14 osób. Trzecią co do liczebności grupę stanowiły osoby ze stażem pracy 
w zawodzie kuratora sądowego powyżej 20 lat – 19 osób.

Na wstępie przystąpiono do określenia cech osobistych badanych zawo-
dowych kuratorów sądowych; w tym celu zastosowano statystyki opisowe, 
tj. średnią arytmetyczną (M) oraz odchylenie standardowe (Sd). Szczegóło-
we dane zawarto w tabeli 1.

Z  danych zawartych w  tabeli 1 wynika, że najwyższy średni wynik 
badani kuratorzy uzyskali w  skali „Pozytywne relacje interpersonalne” 
(M = 7,70), która odnosi się do partnerskiej wymiany wzajemnego sza-



Ewa Grudziewska

44 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 39–47

cunku, zrozumienia oraz okazywania pozytywnych emocji w kontaktach 
interpersonalnych. Istotny też jest dla badanych osób „Wzrost i rozwój oso-
bisty” (M = 7,50), który należy rozumieć jako dążenie do samorealizacji 
i stawianie sobie odległych i konstruktywnych celów, a także „Kompetencje 
w działaniu” (M = 7,48) rozumiane jako wywiązywanie się z pełnionych ról 
społecznych. Najniższy średnik wynik zawodowi kuratorzy sądowi uzyskali 
w skali „Pozytywne nastawienie wobec siebie” (M = 6,92), które przejawia 
się w postaci akceptacji siebie takim, jakim się jest, z własnymi możliwo-
ściami i ograniczeniami. Wynika z tego, że badane osoby na przeciętnych 
poziomie oceniają swoje cechy osobiste.

Dokonując porównania uzyskanych wyników w grupie zawodowych ku-
ratorów sądowych z tymi, jakie uzyskali pracownicy socjalni w badaniach 
prowadzonych przez Ewę Grudziewską (2015, s. 54), to można zauważyć, 
że średnie wyniki uzyskane przez kuratorów sądowych w pięciu z  anali-
zowanych skalach okazały się niższe. Jedynie w  zakresie podskali „Ade-
kwatne spostrzeganie rzeczywistości” średnie wyniki, jakie uzyskali badani 
kuratorzy, okazały się nieznacznie wyższe (kuratorzy M = 7,08; pracownicy 
socjalni M = 7,00). Natomiast zestawiając uzyskane wyniki z  tymi, jakie 
otrzymał Gaś (2010, s.  20–21), badając kuratorów sądowych (M = 10), 
okazało się, że są one porównywalne, przy czym tam badane osoby naj-
wyższą średnią uzyskały w skali odnoszącej się do kompetencji w działaniu 
(M = 8,10) oraz pozytywnych relacji interpersonalnych (M = 8,50).

Kolejnym krokiem było określenie, jakie kompetencje zawodowe pre-
zentują zawodowi kuratorzy sądowi biorący udział w badaniach. Szczegó-
łowe dane zawiera tabela 2.

Tabela 1. Cechy osobiste zawodowych kuratorów sądowych

Cechy osobiste
Średnia

(M)
Odchylenie standardowe

(Sd)

Pozytywne nastawienie wobec siebie 6,92 2,33

Wzrost i rozwój osobisty 7,50 1,83

Autonomia 7,39 2,19

Adekwatne spostrzeganie rzeczywistości 7,08 2,18

Kompetencje w działaniu 7,48 2,28

Pozytywne relacje interpersonalne 7,70 2,13

Źródło: badania własne.
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Tabela 2. Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych

Kompetencje zawodowe
Średnia

(M)
Odchylenie standardowe

(Sd)

Kompetencje interpretacyjne 7,66 1,92

Kompetencje moralne 7,31 2,33

Kompetencje komunikacyjne 7,53 2,36

Kompetencje postulacyjne 7,19 2,27

Kompetencje metodyczne 7,47 2,23

Kompetencje realizacyjne 7,80 2,09

Źródło: badania własne.

Analizując dane zawarte w tabeli 2, można zauważyć, że badani zawo-
dowi kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w  sprawach rodzinnych 
i nieletnich najwyżej ocenili swoje „Kompetencje realizacyjne” (M = 7,80), 
które umożliwiają sprawne posługiwanie się metodami i środkami działa-
nia zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Drugi co do wysoko-
ści wyniki uzyskały badane osoby w skali „Kompetencje interpretacyjne” 
(M = 7,66), które obejmują wartości, wiedzę i umiejętności, dzięki którym 
kuratorzy nadają sens wszystkiemu, co dzieje się w ich otoczeniu. Najniż-
sze średnie wartości zaobserwowano w skali „Kompetencje postulacyjne” 
(M = 7,19), które umożliwiają definiowanie celów (czyli pożądanego stanu 
rzeczy) oraz identyfikowanie się z  nim, a  także „Kompetencje moralne” 
(M = 7,31), umożliwiające autorefleksję moralną dotyczącą własnego postę-
powania w sposób zgodny z własnym wyborem, ale bez ograniczania praw 
i wolności innych ludzi, w tym także podopiecznych.

Zestawiając uzyskane wyniki z  tymi, jakie otrzymał Gaś (2010, s. 20–
21), okazało się, że również w zakresie samooceny posiadanych kompetencji 
zawodowych badani kuratorzy rodzinny uzyskali niższe średnie wyniki we 
wszystkich sześciu skalach, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że kompe-
tencje moralne w porównywanych grupach znalazły się na przeciwległych 
biegunach, ponieważ w badaniach Gasia uzyskały najwyższy wynik. Nato-
miast porównując wyniki z tymi, jakie uzyskali pracownicy socjalni w bada-
niach prowadzonych przez Grudziewską (2015, s. 55), można zauważyć, że 
tu również średnie wartości są wyższe, na korzyść pracowników socjalnych, 
we wszystkich sześciu analizowanych podskalach, tj. „Kompetencje inter-
pretacyjne” (M = 7,98), „Kompetencje moralne” (M = 7,69), „Kompetencje 
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komunikacyjne” (M = 8,12), „Kompetencje postulacyjne” (M = 7,52), „Kom-
petencje metodyczne” (M = 8,09), „Kompetencje realizacyjne” (M = 8,12).

Z punktu widzenia swoistej „służebności” zawodu kuratora sądowego 
istotne jest, aby osoby wykonujące ten zawód cały czas dążyły do podno-
szenia swoich kompetencji, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodo-
wym. Aby zawodowi kuratorzy sądowi (jak również społeczni kuratorzy 
sądowi) mogli się rozwijać w tych dwóch wymiarach, niezmiernie ważne 
jest wspieranie ich w tym poprzez odpowiedni system wzmocnień, reago-
wanie na ich potrzeby, zwrócenie uwagi na zasoby, jakie posiadają, a także 
usprawnienie systemu komunikacji wewnątrz instytucji sądu na wszystkich 
możliwych płaszczyznach.

To, jakie kompetencje zawodowe posiada kurator sądowy wykonujący 
orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich (kuratorzy karni również) 
wpływa na skuteczność oraz efektywność jego pracy z osobami poddanymi 
nadzorowi. Według Marii Grzegorzewskiej (1967, s. 100–104) nie każdy 
może być kuratorem sądowym, gdyż tej pracy nie można „odrabiać”. Osoby 
wykonujące ten zawód powinny kierować się poczuciem odpowiedzialno-
ści, okazywać życzliwość podopiecznym, troszczyć się o  życie społeczne, 
w które wchodzą, a także mieć wiarę w ludzi i zaufanie do nich. Z całą pew-
nością oddziaływania na podopiecznych w warunkach wolnościowych są 
istotnym elementem systemu resocjalizacji, ponieważ stwarzają możliwość 
osobom poddanym nadzorowi rozwinięcia swojego potencjału oraz pod-
niesienia jakości życia swojego i najbliższych osób (przecież każdy człowiek 
go posiada), przy wsparciu ze strony osoby kuratora.

To, jak podopieczni postrzegają kuratora sądowego, jest zdeterminowane 
przez jego predyspozycje osobowościowe, system wartości i postawę wobec 
norm moralnych, umiejętności komunikacyjne oraz świadomość służeb-
ności zawodu, jaki wykonują. Profesja kuratora nie powinna być kojarzona 
czy też utożsamiana z kontrolą osoby nadzorowanej, ale ze wsparciem, ja-
kiego kurator udziela podopiecznym w toku prowadzonych oddziaływań. 
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profeSSional competencieS of probation officerS

abStract

Each person working as a  probation officer should have specific personal 
features and professional competence. Very often, productivity of probation 
officers is determined by their personal features. The current research aimed to 
determine, the level of variables mentioned above. The results show that posi-
tive interpersonal relationships have the highest importance for probation of-
ficers, whereas positive attitude towards oneself is the least important factor As 
for professional competencies, the one connected with realization was assessed 
the highest and postulate competence scored the lowest. The perception of 
probation officers by the charged is determined by their personality predisposi-
tion, a  system of values, the attitude towards moral norms, communication 
skills, and the awareness of the servitude of their profession. The profession of 
the probation officer should not be associated or identified with the control of 
the inferiors but with the support they should be granting.
Key words: probation officer, professional competence, personal features, 
judicial supervision
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praca Socjalna z rodziną – 
kontekSt wSpółpracy Służb 
Społecznych w środowiSku 
lokalnym na rzecz dobra dziecka. 
perSpektywa aSyStentów rodziny

 abStrakt

Celem artykułu jest przybliżenie wyników badań własnych dotyczących 
współpracy służb społecznych na rzecz dobra dziecka w środowisku lokalnym 
w perspektywie asystentów rodziny. Z wypowiedzi badanych asystentów ro-
dziny wyłania się spójny obraz tego, czym jest dobro dziecka, zaspokojenie 
potrzeb nie tylko podstawowych, ale także psychicznych, społecznych i emo-
cjonalnych. Badani wskazują także na konieczność współpracy asystenta 
z przedstawicielami innych służb, tak aby działania na rzecz rodziny były efek-
tywne i komplementarne.
Słowa kluczowe: asystent rodziny, współpraca pracowników socjalnych, śro-
dowisko lokalne, dobro dziecka

WSTęP

D obro dziecka jest podstawowym zagadnieniem prawa rodzinnego, 
a jego ochrona stanowi jedną z kluczowych zasad systemu prawa. 

Choć pojęcie „dobro dziecka” nie jest definiowane na gruncie ustawo-
wym, to w literaturze przedmiotu można odnaleźć próby jego dookreśle-
nia. Warto w tym miejscu odwołać się do definicji sformułowanej przez 
Wandę Stojanowską (1979, s. 21), w której termin „dobro dziecka” w ro-
zumieniu prawa rodzinnego oznacza kompleks wartości o  charakterze 
niematerialnym i materialnym niezbędnych do zapewnienia prawidłowe-
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go rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do należytego przygoto-
wania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnień. Istotną rolę w zakre-
sie ochrony dobra dziecka pełnią pracownicy socjalni. Zgodnie z treścią 
art. 119 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zadania 
pracownika socjalnego określono jako świadczenie pracy socjalnej, anali-
zowanie i ocenianie zjawisk, z którego wynika zapotrzebowanie na świad-
czenia pomocy społecznej. Ponadto pracownik socjalny jest zobowiąza-
ny udzielać informacji, pomocy i wskazówek w zakresie rozwiązywania 
spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do roz-
wiązywania sytuacji trudnych. W zakresie pracy środowiskowej nałożono 
na pracownika socjalnego obowiązek współpracowania ze specjalistami, 
aby przeciwdziałać i ograniczać patologie społeczne oraz pobudzania ak-
tywności w społeczeństwie, wzbudzanie działań grup samopomocowych 
i uczestniczenie w procesie inicjowania, opracowania i wdrażania progra-
mów pomocy podnoszącej jakość życia.

cel 

Celem artykułu jest przybliżenie wyników badań własnych dotyczących 
współpracy służb społecznych na rzecz dobra dziecka w środowisku lokal-
nym w perspektywie asystentów rodziny.

meTody i Techniki badań

Badania zrealizowano w okresie wrzesień – listopad 2015 r. W toku badania 
wykonano łącznie 80 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami służb 
społecznych – zawodów pomocowych: sędziami rodzinnymi, kuratorami 
zawodowymi, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny, 
przy czym 14 wywiadów przeprowadzono z asystentami rodziny. Respon-
denci wywodzili się ze zróżnicowanych pod względem wielkości środowisk, 
co przedstawia tabela 1.

Realizacja badania miała w założeniu przynieść odpowiedź na dwa klu-
czowe pytania badawcze:

Jak pojęcie „dobra dziecka” definiują przedstawiciele służb społecznych 
działających na rzecz dziecka i rodziny w środowisku lokalnym?
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Jak przebiega współpraca służb społecznych w  środowisku lokalnym na 
rzecz ochrony dobra dziecka? 

Tabela 1. Oznaczenie respondentów z uwzględnieniem stażu pracy oraz wielkości 
gminy zatrudnienia

Oznaczenie 
respondenta

Wielkość gminy w tys. 
mieszkańców

Staż pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego w latach

A1 Miasto do 20 tys. mieszkańców 3 (wcześniej pracownik socjalny)

A2 Gmina wiejska powyżej 6 tys. 
mieszkańców

3

A3 Miasto na prawach powiatu 
powyżej 100 tys. mieszkańców

2,5

A4 Miasto na prawach powiatu 
powyżej 100 tys. mieszkańców

6

A5 Gmina wiejska do 6 tys. 
mieszkańców

3 (5 jako pracownik socjalny)

A6 Gmina wiejska do 6 tys. 
mieszkańców

8 miesięcy

A7 Miasto na prawach powiatu 
powyżej 100 tys. mieszkańców

3 miesiące (wcześniej 
wychowawca w pogotowiu 
rodzinnym, z wykształcenia 

pracownik socjalny)

A8 Miasto na prawach powiatu 
powyżej 100 tys. mieszkańców

2

A9 Miasto od 20 do 40 tys. 
mieszkańców

1,5

A10 Gmina wiejska powyżej 6 tys. 
mieszkańców

3

A11 Miasto na prawach powiatu do 
100 tys. mieszkańców

4

A12 Gmina wiejska powyżej 6 tys. 
mieszkańców

10 miesięcy

A13 Miasto na prawach powiatu 
powyżej 100 tys. mieszkańców

3 (wcześniej kurator społeczny 
w organizacji pozarządowej)

A14 Miasto od 20 do 40 tys. 
mieszkańców

5 miesięcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie typologii: Krawczyk, Potkański, Porawski, 2008.
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Wnioski z badań prezentują zatem kontekst współpracy służb społecz-
nych, problemy występujące w tym zakresie oraz wyzwania stojące przed 
systemami – pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości. 

WnioSki z badań1)

Dobro dziecka

Z wypowiedzi badanych asystentów rodziny wyłania się spójny obraz tego, 
czym jest dobro dziecka. Jest to zatem zaspokojenie potrzeb nie tylko pod-
stawowych, lecz także psychicznych, społecznych i emocjonalnych. Elemen-
tem dobra dziecka jest także zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa 
i wsparcia w jego rozwoju. To właśnie zapewnienie dziecku bezpieczeństwa 
wydaje się kluczowym elementem jego dobra: 

Dobro dziecka to poczucie bezpieczeństwa, przynależności, poczucie pełnej ak-
ceptacji. To jest zabezpieczenie jego wszystkich potrzeb, takich podstawowych 
chociażby. Ważne by dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, miłości [AS1].

Dobro dziecka to jest stworzenie dziecku miejsca, w  którym dziecko jest 
bezpieczne, kochane i do którego chce się wracać [AS4].

Dobro dziecka to stworzenie takich warunków dla dziecka, żeby ono mogło 
godnie żyć, żeby czuło tę miłość, ciepło, dom. Nie widziało kłótni, krzyków 
[AS5].

Dobro dziecka to poczucie bezpieczeństwa, także takiego fizycznego, że nikt 
go w nocy nie zbudzi i nie wyrzuci z domu [AS7].

Respondenci często zwracali uwagę na aspekt emocjonalny – miłość 
i poczucie więzi:

Chodzi o to, żeby było ciepło w rodzinie, żeby była miłość, to jest najważ-
niejsza rzecz [A6].

Dobro dziecka to jest stworzenie takich warunków dla dziecka, żeby ono 
mogło godnie żyć, żeby czuło miłość i ciepło[A5].

Dziecko musi wiedzieć, że ktoś je kocha [A3].

1) W artykule wykorzystano ilustracyjnie część materiału, który stanowi podstawę pra-
cy Dobro dziecka w perspektywie sędziów rodzinnych i służb społecznych – w przygotowaniu. 
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W wypowiedziach asystentów rodziny pojawiały się rozważania dotyczą-
ce relacji dwóch zasad: dobra dziecka i integralności rodziny. W opinii ba-
danych, dopóki jest to możliwe, należy dążyć do zachowania integralności 
rodziny, jednak w sytuacji zagrożenia dobra dziecka należy je bezwzględnie 
chronić, zabierając dziecko ze środowiska. Wychowanie dziecka w rodzinie 
buduje jego poczucie bezpieczeństwa i pozwala na stały kontakt z osobami 
bliskimi. Pozwala dziecku wzrastać w poczuciu miłości i akceptacji oraz uczy 
wyrażania i pełnego przeżywania emocji. Oddają to kolejne wypowiedzi:

Dobro dziecka to przede wszystkim bycie z tymi wszystkimi członkami, do-
mownikami. Nieważne, czy w biedzie, czy tak jak nam się wydaje, że tutaj 
nie ma warunków. Bycie razem i trzymanie się razem [AS1]. 

To wszystko się ze sobą łączy – dobro dziecka i dobro rodziny. Jedno jest 
zależne od drugiego. Jeżeli dzieje się w rodzinie źle, to cierpią na tym dzieci 
[AS5].

Niemniej jednak respondenci podkreślali, że zasada dobra dziecka ma 
najważniejsze znaczenie z punktu widzenia pracy z rodziną i wspierania jej 
w rozwiazywaniu problemów. Oddają to następujące wypowiedzi:

Według mnie praca z dzieckiem leży u podstaw pracy z rodzicami [A1].

Dobro dziecka jest najważniejsze. Dorośli sobie jakoś poradzą. Mój wpływ 
na dorosłych jest ograniczony, ja mogę spróbować na nich wpływać, o tyle, 
o ile to wpływa na dziecko, natomiast ja nie mam ani narzędzi, ani prawa, 
żeby dorosłym urządzać życie [A7].

Jeśli jednak dochodzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka, 
zakłócających jego rozwój i kształtowanie osobowości, dobrem dziecka jest 
zabranie go ze środowiska, w którym doznaje ono krzywdy. W opinii asy-
stentów, oberwanie dziecka z rodziny jest sytuacją dramatyczną i niezwykle 
trudną, jednak zdarza się, że oderwanie od rodzica czy rodziców jest jedy-
nym możliwym i  dobrym dla dziecka rozwiązaniem. Wnioski te oddają 
następujące liczne wypowiedzi:

Kiedyś myślałam, że najwyższym dobrem dziecka jest bycie w rodzinie, a te-
raz myślę, że niekoniecznie. Są takie sytuacje, że dobrem dziecka jest zabrać 
je jak najszybciej z rodziny [AS7]. 

W rodzinach, u których doszło do zabezpieczenia najlepszą, nagrodą jest 
widok zupełnie odmienionego dziecka, świetnie funkcjonującego, mające-
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go poczucie bezpieczeństwa. Na tyle zabezpieczeń które przeprowadziłam, 
w żadnym nie mam wątpliwości, że dobrze zrobiliśmy [AS3]. 

Ta sytuacja jest dla dziecka bardzo dramatycznym przeżyciem. Bo ono nie 
wie tak naprawdę, co się dzieje, dlaczego tak się stało, że ktoś przyszedł, jest 
wielkie zamieszanie i ono jest odbierane z domu, z jego miejsca i rodziny 
i przeniesione gdzieś – nie rozumie tej sytuacji. Ale to trwa parę godzin, 
czasami kilka dni, i jak życie pokazuje, że dzieci bardzo szybko się aklima-
tyzują w nowym środowisku i dostrzegają te różnice w tym, co je do tej pory 
otaczało, a co jest teraz [AS9].

Miałam przypadek 12-letniej dziewczynki, która przy zabezpieczeniu nawet 
nie przytuliła się do matki, tylko wychodząc powiedziała „cześć”, ta matka ni-
gdy więcej jej nie odwiedziła. A przecież zabezpieczenie traktowane jest jako 
tymczasowe rozwiązanie, że można to dziecko odzyskać, podejmując zmianę 
– bardzo często niestety rodzice już więcej się nie kontaktują [AS3]. 

Zdarzają się dzieci, które proszą, żeby je zabrać, że nie chcą być z rodzi-
cami. Wiedzą też, że to może być sytuacja przejściowa. Te dzieci, wbrew 
pozorom, są bardzo dojrzałe, bardzo wiele przeszły i są na to przygotowane, 
niektóre wręcz wyglądają tego. Później, jak zobaczą różnice, to nie chcą 
wracać i są wdzięczne [AS4]. 

Na pytanie dotyczące zmian zachodzących w społecznej percepcji i defi-
niowaniu pojęcia „dobro dziecka”, asystenci rodziny najczęściej odpowiada-
li, że to, co składa się na dobro dziecka raczej nie zmienia się. Respondenci 
podkreślali jednak, że przed laty w przestrzeni publicznej nie mówiło się 
o  problemach dotyczących przemocy, a  przypadków krzywdzenia dzieci 
nie nagłaśniały media. 

Odpowiedzialność za ochronę dobra dziecka

W opinii asystentów, za zapewnienie dziecku harmonijnego rozwoju odpo-
wiadają rodzice:

O dobro dziecka mają dbać przede wszystkim rodzice, ale mamy czasy, jakie 
mamy. Dużo ludzi sobie nie radzi, dochodzą takie czynniki jak bezrobo-
cie czy zła sytuacja mieszkaniowa. Ta ma ogromny wpływ. Jeżeli rodzina 
mieszka w rozpadającej się kamienicy, dzieci są alergikami, nie ma pienię-
dzy na lekarstwa – to trudno jest pomóc [A1].
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Respondenci podkreślali, że pracę na rzecz zachowania integralności 
utrudniają sami rodzice:

Rodzice za pośrednictwem dziecka próbują sobie dogryźć i walczyć tak na-
prawdę o siebie. Dziecko traktują przedmiotowo [AS3]. 

Powszechnym zjawiskiem jest niechęć do słuchania tego, co należałoby 
zmienić, bo ci ludzie żyją w przeświadczeniu, że postępują prawidłowo. 
Często to są pewne mechanizmy wynikające z  ich dzieciństwa, wzorców, 
jakie zostały przekazane. Najgorzej pracuje się z rodzinami, w których jest 
uzależnienie, bo to jest choroba i w pierwszej kolejności wtedy kierujemy na 
terapię, żeby ci ludzie mogli wrócić do normalności. Często to są rodziny, 
które mają nie jeden problem, tylko to są rodziny wieloproblemowe i to z ta-
kimi najtrudniejszymi problemami [A1].

Czasami jest ciężko. Jestem bardzo zadowolona, jeśli rodzina chce coś zmie-
nić, ale to nie jest takie łatwe – trzeba bardzo długo współpracować, żeby 
cokolwiek zmienić. Są rodziny, do których bardzo trudno dotrzeć, takie, 
które tak naprawdę niczego nie chcą zmienić, im pasuje to życie, takie jakie 
jest [A11].

Z  wypowiedzi asystentów rodziny wyłaniała się wizja subsydiarnego 
wsparcia kierowanego do rodzin mających trudności w realizowaniu swojej 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej – wraz z nasileniem się problemów do 
pomocy na rzecz rodziny angażowane są kolejne służby i ich przedstawicie-
le. Niemniej jednak rola asystentów rodziny w kształtowaniu dobra dziecka 
i dążeniu do zachowania integralności rodziny jest szczególna z uwagi na 
bardzo ścisłą współpracę asystenta z rodziną i jego stałą obecność w środo-
wisku. Badani asystenci, odnosząc się do tej kwestii, podkreślali kluczo-
we znaczenie budowania zaufania pomiędzy asystentem a  rodziną, którą 
wspiera. Oddają to następujące wypowiedzi respondentek:

Moja praca polegała na tym, że ja codziennie mozolnie budowałam zaufa-
nie członków tej rodziny, dobre relacje, żeby zrozumieli, że ja jestem po to, 
żeby im pomóc. Wstawiam się za rodzinami, ukazując ich postępy i stara-
nia. Współpracuję ze szkołą, z sądem, z pracownikami pomocy społecznej 
i chodzę do rodziny. Pracownik socjalny nie jest tak często w rodzinie, nie 
zna wszystkich szczegółów – ja bywałam w  różnych porach, praktycznie 
codziennie. Wkraczam w kryzysowej sytuacji i zawsze wtedy, kiedy mnie 
o to proszą [AS1].
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Staram się tak pracować z rodziną, żeby zrozumiała, że asystent jest przyja-
cielem rodziny. Ale to jest mozolny, stopniowy proces, to nie udaje się od razu. 
Mnie bardzo satysfakcjonuje, jak widzę, że coś się w danej rodzinie zmienia 
i jak widzę, że oni są z siebie dumni. To może być coś małego, czego nie zauwa-
żamy w naszym codziennym życiu, przy codziennych czynnościach, a w takiej 
rodzinie jest to krok milowy. I cieszy na pewno to, że dziecko nie zostało ode-
brane, że są razem, że radzi sobie w szkole, że wspólne sukcesy odnoszą [AS5]. 

Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze szkołą, bo wszystkie sprawy związane ze 
szkołą to my załatwiamy. Dużo spraw załatwiamy z rodzinami w urzę-
dach, pomagamy przy codziennych obowiązkach [AS3].

Umieszczenie dziecka poza rodziną 

Badani podkreślali, że bliski kontakt z rodziną, codzienna obecność w środo-
wisku, daje asystentowi pełny obraz sytuacji rodzinnej i wiedzę o zabezpie-
czeniu potrzeb dziecka. Niemniej jednak podejmowaniu decyzji o umiesz-
czeniu dziecka poza rodziną niejednokrotnie towarzyszy niepewność:

Myślę, że to, kiedy trzeba dziecko zabrać, po prostu się widzi i czuje, ale 
zawsze są wątpliwości. Zawsze się zastanawiamy, czy to była dobra decyzja 
[A7].

Respondenci podkreślali, że wątpliwości pojawiają się także wtedy, gdy 
rodzice nie współpracują lub ukrywają pojawiające się trudności i problemy:

Trudno jest podjąć decyzję, gdy rodzina nie mówi mi prawdy i wtedy, gdy 
rodzice nie współpracują. Najważniejsze jest, żeby rodzina mówiła prawdę, 
bo nawet jeśli coś jest źle, to wtedy łatwiej jest podjąć jakieś działania [A2].

Narzędzia asystentów rodziny

Asystenci podkreślali, że narzędzia, jakimi dysponują, nie dają im realnych 
możliwości wywierania wpływu na klientów. Oddają to następujące wypo-
wiedzi. Wynika z nich, że w opinii asystentów jedynym narzędziem, jakim 
dysponują, jest rozmowa z podopiecznym:

Jako asystent nie mam żadnych narzędzi. Moim narzędziem jest tylko dobre 
słowo, ewentualnie pomoc w sprawach urzędowych, jakaś porada, napisanie 
pisma [A5].
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Mogę tylko chodzić do rodziny i rozmawiać, to wszystko. Jeżeli dowiem 
się o takich sytuacjach jak molestowanie, przemoc, to mogę zawsze zwrócić 
uwagę kuratora, zwrócić się do sądu. Mogę umówić klienta do psychologa, 
albo do psychiatry. Jeżeli są innego typu problemy, to kieruję ich do szko-
ły rodziców na przykład, czy na badania diagnostyczne, psychologiczne 
[A7]. 

Generalnie my prowadzimy rozmowy, pracujemy z dzieckiem, a rodziców 
odsyłamy na konsultacje specjalistyczne, na warsztaty dla rodziców, na 
warsztaty psychologiczne, psychiatrycznie, jeżeli jest taka potrzeba. Pokazu-
jemy, że jest wiele instytucji i wiele dróg i możliwości rozwiązań i że należy 
się gdzieś zgłosić i nie bać się tego, żeby korzystać z pomocy. My nie udziela-
my specjalistycznej pomocy, tylko pokazujemy rozwiązania [A9].

Przytoczone wypowiedzi wskazują także na konieczność współpracy 
asystenta z przedstawicielami innych służb, tak aby działania na rzecz ro-
dziny były efektywne i komplementarne. W opinii asystentów, to właśnie 
wsparcie kuratora, pracownika socjalnego czy szkoły stanowi ich kluczowe 
narzędzie. Trzeba też podkreślić, że asystenci dostrzegają, że ich pozycja nie 
pozwala na wywieranie nacisku na klientów: 

Prawnie ja nic nie mogę zrobić, mogę prosić kuratora o współpracę [A4].

Nie jesteśmy traktowani poważnie. My tak naprawdę nie podejmujemy 
żadnej decyzji i klienci o tym wiedzą [A10].

Bardzo często odnoszę wrażenie, że rodzina nie traktuje asystenta poważ-
nie [A9].

Współpraca z pracownikami socjalnymi

Z uwagi na osadzenie asystentów rodziny w systemie pomocy społecznej, 
kluczowa jest współpraca asystentów z pracownikami socjalnymi. Respon-
denci – asystenci rodziny oceniali ją pozytywnie:

W  sytuacji, kiedy wracam z  terenu i  mam problem, że mama nie chce 
współpracować, czy coś innego się dzieje, to idę od razu do pracownika i to 
omawiamy. Nie ma problemu, żeby ze mną podjechał do rodziny. Zawsze 
staramy się razem omówić, skonsultować i ustalić dalsze postępowanie. Jeśli 
chodzi o podział, to nie wchodzimy sobie w drogę [AS12]. 
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Niemniej jednak asystenci podkreślali w swoich wypowiedziach, że pra-
cownik socjalny jest lepiej postrzegany, bo on kojarzy się z pieniędzmi [AS3].

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na interesującą rekomendację 
jednego z rozmówców:

Chciałabym mieć kupon, albo karnet, żeby móc zabrać rodzinę na przykład 
do kina, bo często się zdarza, że ci ludzie nie byli w żadnym kinie. Nie mają 
możliwości pomyśleć nad tym, co zobaczyli, mieć jakiejś refleksji. Ne mamy 
żadnych dodatkowych środków, żeby wspomóc w  jakiejś zabawie. Dzieci 
w tych rodzinach nie mają zabawek, ja mogę coś pokazać, co się robi z pa-
pieru dla dzieci, jakieś kolorowanki, ale nic poza tym [AS5].

Pojawiały się także wypowiedzi krytycznie odnoszące się do współpracy 
z pracownikami socjalnymi:

W mojej ocenie niekoniecznie to się sprawdza, bo jeżeli ja informuję pra-
cownika socjalnego, że w danej rodzinie jest źle, że coś trzeba zrobić, że 
dzieci są zaniedbane, ale cóż pracownik może zrobić, skoro ta rodzina już 
dostała zasiłek? Bardzo dobrze mi się współpracuje z kuratorami. W mojej 
ocenie im bardziej zależy, niż pracownikowi socjalnemu, żeby to dobro ro-
dziny poprawić [AS10]. 

Wreszcie, asystenci wskazywali na występujący w praktyce brak wyraź-
nego podziału kompetencji. Tak ujął to jeden z respondentów:

Nasze obowiązki nakładają się. Nie jest jeszcze tak do końca sprecyzowane, 
ale bardzo często te obowiązki są takie same. Pracownik socjalny odpowiada 
za sferę materialną – dba o  przyznawanie dodatków, zasiłków. Naszym 
głównym celem jest wspieranie i motywowanie rodziny. Ale w szeregu dzia-
łań ten zakres obowiązków się zazębia i jest podwójnie wykonywana praca. 
Dlatego tak istotny jest kontakt pomiędzy tymi dwiema osobami, żeby usta-
lać i dzielić się obowiązkami [AS14]. 

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na sygnalizowaną już wcześniej 
kwestię komunikacji i przepływu informacji. Tak wyjaśnił to jeden z  re-
spondentów:

Kwestia poznania rodziny też nie jest taka prosta. Pracownik socjalny może 
mieć inną opinię, ja też mogę mieć inną opinię. Czasami pracujemy z ro-
dziną od roku i trudno jest tak naprawdę rozgraniczyć, czy to co rodziny 
nam mówią, jest prawdą. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca, czy to 
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z pracownikiem socjalnym, czy z kuratorem. Ważne jest, by był przepływ 
informacji i aby można pewne rzeczy skonsultować. Zdarza się, że ludzie po 
prostu kłamią i mnie może się wydawać, że jest poprawa, a tak naprawdę 
jej nie ma [AS2].

Ciekawą, aczkolwiek i niepokojącą postawą prezentowaną przez asysten-
tów w toku badań, było ich wyraźne pozycjonowanie się wobec pracowni-
ków socjalnych. Z wielu wypowiedzi asystentów wynikało, że nie identyfi-
kują się oni z systemem pomocy społecznej i stawiają się niejako w opozycji 
wobec pracowników socjalnych (my i  oni). Asystenci wskazywali też na 
pojawiające się trudności komunikacyjne i utrudnioną wymianę informacji 
pomiędzy nimi a pracownikami socjalnymi, co powodowane jest tym, że 
pracownicy pracują przede wszystkim w ośrodku w godzinach jego urzędo-
wania, natomiast asystenci prowadzą działania w środowisku w nienormo-
wanym czasie pracy. Ten drugi problem wydaje się mieć jednak wyłącznie 
podłoże organizacyjne i sygnalizowany był w małych ośrodkach. Niepoko-
ić może jednak zjawisko pozycjonowania i braku identyfikacji z systemem 
pomocy społecznej. 

Współpraca z innymi instytucjami

Określony w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sze-
roki katalog zadań asystenta i wpisane w jego pracę towarzyszenie rodzinie 
sprawia, że asystent ściśle współpracuje z przedstawicielami wielu różnych 
instytucji. 

Współpracuję ze szkołą, w  niej z  pedagogami i  nauczycielami. Na pew-
no też sąd, ale głównie współpracuję z kuratorami, mniej z sędziami. No 
i ośrodek pomocy społecznej, również Policja. Często kontaktuję się z urzę-
dem pracy. Współpracuję też z  organizacjami pozarządowymi, wspólnie 
działamy w Szlachetnej Paczce [AS3]. 

Asystent najbliżej współpracuje z pracownikiem socjalnym, później z kurato-
rem społecznym i kuratorem zawodowym. Jest też sąd, przychodnia, lekarz 
pediatra, szkoły, pedagodzy, psychologowie. Współpracujemy z  poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi i organizacjami pozarządowymi [A8].

W opinii asystentów, bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia efek-
tywności w zakresie prowadzonych działań ma ich współpraca z kuratorską 
służbą sądową:
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Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z kuratorami. Mam bardzo do-
bry kontakt. Razem rozwiązujemy problemy, omawiamy je, dochodzimy do 
jakichś wniosków, ustalamy, co dalej robić, jak dalej pomóc rodzinie [A11].

Autorytetem rodziny cieszy się kurator, dlatego zależy mi na dobrej współ-
pracy [A9].

Tak zakres współpracy asystenta i kuratora określiła jedna z respondentek:

Nasza współpraca polega przede wszystkim na wypracowaniu wspólnego pla-
nu działania z rodziną, ale też między sobą – kto czym się zajmuje, kto jakie 
sprawy nadzoruje. To są też nasze wspólne wejścia w środowisko. Wspólnie 
omawiamy też decyzje odnośnie ewentualnego zabezpieczenia [A3].

Respondenci bardzo pozytywnie odnosili się do swoich partnerów 
w środowisku lokalnym, podkreślali, że ich praca spotyka się ze zrozumie-
niem i wsparciem innych służb: 

Współpracuję z policją, z dzielnicowym, z innymi instytucjami, ze szkołą, 
z pedagogami, z fundacjami. Nie narzekam, jest to super współpraca [A4].

Dobra współpraca jest bardzo ważna, czy to z  pracownikiem socjalnym, 
czy z kuratorem. Ważne, aby był przepływ informacji i aby można pewne 
rzeczy skonsultować [A2].

Ze szkołą jest fantastycznie, to jest cudowne źródło informacji. Często jak 
rodzice mają problemy wychowawcze, to szkoła nas informuje i  bardzo 
chętnie z nami współpracuje. Często na naszą prośbę telefoniczną obejmują 
dziecko jakąś pomocą psychologiczną. Mamy też dobry kontakt z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną [AS10].

Nasi dzielnicowi są świetni. O co byśmy nie poprosili, to nie ma problemu 
[AS14].

Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku pracowników socjalnych, 
także dla asystentów rodziny szkoła i jej przedstawiciele bywają trudnymi 
partnerami we współpracy:

Zdarzają się pedagodzy, którzy się bardzo angażują, bywa że razem z nami 
wchodzą w środowisko, ale bywają i tacy, którzy się tłumaczą brakiem czasu 
i trudno jest się z nimi umówić nawet w godzinach ich pracy w szkole [AS3]. 

Szkoły są zachowawcze. Jest taka spychologia. Oni wiedzą, że są takie insty-
tucje jak asystent rodziny i uznają, że my wszystko załatwimy [A8].
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Zdarza się jednak, że asystenci mają poczucie, że współpraca nie przebie-
ga harmonijnie i nie jest ona partnerska:

Myślę, że każda instytucja czerpie od nas bardziej i więcej, bo my mamy 
naprawdę najwięcej informacji. Tym bardziej jest to przykre, że jesteśmy pomi-
jani przy podejmowaniu ważnych decyzji, że nasze zdanie się nie liczy [AS9].

Równie krytyczne uwagi respondenci formułowali pod adresem sądów 
rodzinnych:

Sędziowie nie widzą, gdzie jest ta granica, że trzeba odebrać dziecko. Opie-
rają się tylko i wyłącznie na tym, co jest zawarte w dokumentach. Myślę, że 
gdyby odwiedzili raz, czy drugi daną rodzinę, to zmieniliby zdanie [A5].

Choć wszyscy uważają, że dziecko powinno zostać w rodzinie, to nagle nie 
wiadomo skąd sędzia ma taką postawę, że dziecko musi zostać odebrane 
[A13].

Wypowiedzi te wskazują na to, że podobnie jak pracownicy socjalni, 
nierzadko także i asystenci rodziny kwestionują orzeczenia sądu dotyczą-
ce zabezpieczenie dobra dziecka, w szczególności poprzez umieszczenie go 
poza rodziną. 

Choć nie dotyczy to sądu, który w swoim wyrokowaniu jest niezawisły, 
to na tle nieporozumień dotyczących konieczności podejmowanych działań 
i ich skali, pojawia się pytanie, czy zasada partnerstwa jest wpisana w relację 
asystenta rodziny i takich instytucji, jak Policja czy kuratorska służba sądo-
wa, niemniej oddaje to klimat tych relacji. Konieczność komplementarno-
ści we współpracy oddają kolejne wypowiedzi:

Jestem w stałym kontakcie z każdą instytucją. Jeżeli rodzina jest objęta nad-
zorem kuratora, to wiadomo, że z kuratorem mam kontakt – jest wymiana 
informacji, spotykamy się często, poza tym idziemy też razem w środowisko. 
Tak samo w szkole – często chodzę do szkoły, zwracam się z prośbą o wyda-
nie jakiejś opinii, dopytuję się, jak wygląda współpraca szkoły z rodzicem. 
Natomiast z pracownikiem socjalnym tworzymy plan pracy, łącznie z rodzi-
ną, tak że tu też jest współpraca [AS9].

Bardzo ważne jest, żeby rozbudować sieć kontaktów. Czyli jeśli ja pracuję 
z rodziną, to ja obowiązkowo kontaktuję się ze szkołą, z przedszkolem. Jeśli 
jest możliwość, to z psychiatrą. Poza tym kurator. Różne fundacje, które 
współpracują z rodziną. Tak naprawdę wszyscy, którzy w jakikolwiek spo-
sób mają styczność z rodziną [AS13].
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Asystenci objęci badaniem wskazywali na konieczność organizowania 
wspólnych spotkań dla przedstawicieli różnych instytucji i służb, tak aby 
zapewnić przepływ informacji, ale też stworzyć możliwość dyskusji, wy-
miany uwag na temat tego, co wymaga zmiany. 

Co ułatwia pracę asystentowi rodziny?

W opinii rozmówców, najważniejsze znaczenie dla powodzenia procesu po-
mocy rodzinie jest jej otwartość na współpracę i gotowość na skorzystanie 
z pomocy. Jak wspomniano, kluczową rolę odgrywa w tym kontekście zbu-
dowanie atmosfery zaufania. Tak określiła to jedna z asystentek: 

Pierwszą rzeczą jaką robię, to buduję zaufanie rodziny, to czasami trwa 
bardzo długo, ale jak już to zaufanie mam, to dużo łatwiej mi się z nimi 
pracuje, bo oni są bardziej otwarci. Dzięki tym godzinom poświęconym na 
rozmowy, zupełnie pozornie nie związane z ich problemami, mam szansę 
poznać tych ludzi tak autentycznie – wtedy dopiero mogę wyrobić sobie opi-
nię na ten temat. Wtedy dopiero wiem, czy jest jakaś szansa na zawalczenie 
o tą rodzinę jako całości [A4].

Kolejnym czynnikiem, który ułatwia pracę asystentom rodziny jest dobra 
współpraca z przedstawicielami innych instytucji. W tym zakresie respon-
denci zwracali uwagę na to, że współpraca międzyinstytucjonalna przebiega 
łatwiej w małych środowiskach. Oddają to następujące wypowiedzi: 

Bardzo pomaga to, że to jest małe środowisko i wszyscy się znamy. Taka 
współpraca się znacznie lepiej układa [A1].

Ułatwieniem dla mnie są kontakty ze szkołą, z psychologiem, z pedagogiem, 
z kuratorem. U nas ta współpraca jest fajna, ale być może wynika to z fak-
tu, że nie jesteśmy dużym środowiskiem i w zasadzie wszyscy się znają. Jak 
zachodzi potrzeba, to zdzwaniamy się z kuratorem, spotykamy, uzgadnia-
my cel działania, czy po prostu razem idziemy do klienta [A15]. 

Co utrudnia pracę asystentowi rodziny? 

W  opinii respondentów – asystentów rodziny, ich pracę utrudnia często 
sprzężenie wielu problemów występujących w rodzinie oraz bierna i rosz-
czeniowa postawa jej członków:
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Nie ukrywam, że dostałam najgorsze rodziny, takie w których przez wiele 
lat pracownik socjalny nie dawał sobie rady [A1].

Zdaniem asystentów, na początkowym etapie współpracy podopieczni 
często traktują ich jak bezpłatną pomoc domową i od umiejętności asysten-
ta zależy zbudowanie poprawnych relacji, prowadzących do wzmocnienia 
rodziny. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na następujące wypowiedzi: 

Najgorzej się pracuje z rodzinami, gdzie jest uzależnienie, bo to jest choro-
ba i w pierwszej kolejności wtedy kierujemy na terapię, żeby klienci mogli 
wrócić do normalności. Często to są rodziny, które mają nie jeden problem, 
tylko to są rodziny wieloproblemowe i to z takimi najtrudniejszymi proble-
mami [AS1].

Czasami trwa to bardzo długo, czasami stoimy w miejscu, pracujemy w za-
sadzie na tyle, na ile klient nam pozwala. Często powstrzymuje nas bierność 
klienta, roszczeniowość [AS8].

Utrudnieniem jest brak kontaktu z klientem, to że nie chcą nas wpuszczać 
[A14].

Często dzieci są po to, żeby pobierać zasiłki, dostawać pieniądze i  rodzi-
ce wykazują postawę roszczeniową, że im się należy. Nie widzą problemu 
w sobie. I najgorsze jest to, że często po zabezpieczeniu, te dzieci już kopiują 
wzorce rodziców, uważają, że nie trzeba się uczyć, że nie muszą iść kiedyś 
do pracy, że pieniądze dostaną [AS3]. 

W opinii asystentów utrudnieniem w prowadzeniu pracy z rodziną jest 
nadmiar spraw, w  tym szczególnie obciążenie pracą biurową. Oddają to 
kolejne wypowiedzi:

Problem polega na braku czasu, jak asystent ma kilkanaście rodzin, do któ-
rych ma częste wejścia, to nie ma czasu już na nic innego [A13].

W tym wszystkim to tak naprawdę brakuje tylko czasu, bo niewątpliwie pa-
pierologia przeszkadza. Każdy musi się wykazać dokumentami, w zasadzie 
każdy pisze to samo, tylko na innych formularzach [A1].

Najgorsze jest to opisywanie, ta cała biurokracja [A4].

Na pewno dużym utrudnieniem w  naszej pracy jest dokumentacja i  pa-
pierologia. Z założenia nie więcej niż 30 procent pracy powinno być prze-
znaczone na pracę biurową, a to graniczy z cudem, żeby to zrobić. Niestety 
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odchodzimy od tego, żeby ze wszystkiego sporządzić notatkę. Część z nas 
stara się zapisać tylko najważniejsze rzeczy. Ale z drugiej strony, to też nie 
jest do końca właściwe, bo niejednokrotnie szczegółowe notatki się przydają 
w sądzie. Nawet jak się lubi tę pracę, to biurokracja zabiera bardzo dużo 
czasu [A14].

Przykłady te pokazują, że mimo wprowadzenia do systemu wsparcia 
asystentów rodziny, obowiązki związane z dokumentacją i formalną stroną 
przebiegu procesu pomocy nie zmniejszyły się. Zadziałał tu mechanizm: 
nowy funkcjonariusz – nowe dokumenty. 

Respondenci wskazywali ponadto, że pracę utrudnia im brak komuni-
kacji i koordynacji działania poszczególnych służb: 

Mam wrażenie, że to są takie luki komunikacyjne pomiędzy instytucjami, 
że nie zawsze wszyscy rozumiemy swoje działania. W tym wszystkim jest 
gdzieś sąd, jest kurator, jest asystent, gdzieś jeszcze pracownik socjalny, który 
czasami ma nierealne oczekiwania wobec asystenta [A13]. 

W opinii asystentów rodziny, jakość współpracy w zasadniczej mierze 
zależy od dobrej woli i otwartości poszczególnych osób pracujących w róż-
nych instytucjach, a nie sprawnego działania systemu pomocy, który obej-
muje aktywność różnych instytucji: 

To wszystko zależy od osób tam pracujących. Spotyka się osoby bardzo zaan-
gażowane, które chcą coś zrobić, a często są osoby nie zainteresowane współ-
pracą twierdząc, że z tej rodziny to i tak nic nie będzie [A3].

W opinii respondentów konieczne jest prowadzenie działań na rzecz lep-
szej komunikacji i koordynacji działań, a także uświadamianie przedstawi-
cielom innych służb, jakie działania mogą i powinni prowadzić:

Myślę, że należałoby poprawić świadomość pedagogów szkolnych. Wydaje 
mi się, że system w szkole jest mocno skostniały i że dyrekcja nie chce sobie 
robić dodatkowych problemów, na przykład przy zakładaniu niebieskich 
kart. Pedagodzy bardzo boją się pisać pisma do sądu. Szkoła działa na 
rzecz ochrony rodziny, ale z dystansem. To co należałoby też zmienić, to 
relacje sędziów rodzinnych z nami. Są tacy, których ja osobiście się boję. 
Myślę, że wyjściem z  tej sytuacji jest organizowanie wspólnych spotkań 
i omawianie poszczególnych przypadków. Myślę, że to przyniosłoby obo-
pólne korzyści, podniosłoby komfort zarówno asystentów, klientów, jak 
i samych sędziów [A13].
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O  ile uwaga dotycząca podnoszenia zaangażowania szkoły w  sprawy 
wychowawcze jest zgodna z postulatami pracowników socjalnych w tym 
zakresie, to wydaje się, że postulat dotyczący relacji z sędziami rodzinnymi 
stoi w  sprzeczności z wyrażaną w  toku badań przez samych sędziów ko-
niecznością zachowania obiektywizmu przy ocenie materiału dowodowego 
oraz nie angażowania się w sprawę.

Kończąc, trzeba zauważyć, że asystenci sygnalizowali też problem braku 
wiedzy na temat rodziny i historii jej współpracy z systemem pomocy spo-
łecznej, w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania. 
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Social work with familieS – a context of Social Service 
cooperation in local environment for the benefit 
of the child. perSpective of family aSSiStantS

abStract

The article aims to present data describing social services’ cooperation for the 
child’s benefit from the perspective of the family assistants. Basing on the as-
sistants’ opinions, a coherent picture of the nature of child wellness emerged. 
Also, the issue of meeting of not only basic, but also psychologialc and social 
needs is described. The study suggests the need of coorperation between family 
assistant and other social services’ representatives in order to obtain comple-
mentary and effective help for the families.
Key words: family assistant, socail services’ cooperation, local environment, 
child wellness
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KaTarzyna wasilewsKa-osTrowsKa

praca Socjalna wykonywana 
przez pedagoga Szkolnego1)

abStrakt

W artykule skoncentrowano się na roli pedagoga szkolnego, a zwłaszcza udzie-
lanej przez niego pomocy socjalnej. W Polsce nie zatrudnia się w placówkach 
oświatowych pracowników socjalnych, a zatem ich zadania przejmują pedago-
dzy szkolni. W tekście opisane zostały działania pedagogów w obszarze pomo-
cy społecznej, a także przedstawiono propozycję oddzielenia pomocy pedago-
gicznej od socjalnej.
Słowa kluczowe: praca socjalna, pedagog szkolny, placówki oświatowe, po-
moc społeczna

zaWód Pedagoga Szkolnego – WProWadzenie

P edagog szkolny to specjalista, którego zadania skupiają się wokół 
„wzbogacania, udoskonalania i  usprawniania procesu dydaktyczno-

-wychowawczo-opiekuńczego” (Krajewska, 2010, s. 20). Profesjonalista ten 
udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów:

 – szkolnych (trudności w nauce, niewłaściwe zachowanie w szkole, wa-
gary, agresja, przemoc, lęk przed szkołą, konflikt z nauczycielem lub 
rówieśnikami, używanie środków psychoaktywnych);

 – rodzinnych (bezrobocie, uzależnienia, przestępczość, trudności w ko-
munikacji, przemoc domowa, rozwody, sytuacje losowe);

 – osobistych (niska samoocena, brak zainteresowań, problemy emocjo-
nalne) (Sałasiński, Badziukiewicz, 2003, s. 80–146). 

1) W artykule zawarto fragmenty wystąpienia autorki na Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej: „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, 
zorganizowanej przez Katedrę Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK 
w  Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30.11.–
1.12.2015 – Toruń). 
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Zawód ten pojawił się w Polsce w latach 70. XX wieku. Określono wów-
czas, że rola pedagoga powinna koncentrować się wokół pomocy i opieki 
wychowawczej nad dzieckiem w szkole oraz podnoszeniem kultury peda-
gogicznej rodziców (Jundziłł, 1980, s. 230). Pierwsze regulacje prawne od-
noszące się do tego zawodu pojawiły się dopiero w 1975 r., kiedy Minister-
stwo Oświaty i Wychowania ustaliło wytyczne dla osób zatrudnionych na 
tym stanowisku. Zgodnie z tym dokumentem do obowiązków pedagogów 
szkolnych należało:
•	 prowadzenie profilaktyki wychowawczej – badanie przyczyn trud-

ności uczniów w nauce, diagnoza środowiska rodzinnego, odkrywa-
nie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwianie 
uczniom udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pomoc nauczycielom 
pracującym z uczniami sprawiającymi trudności; 

•	 realizacja zadań ogólnowychowawczych – diagnoza sytuacji wycho-
wawczej szkoły, przygotowywanie planu wychowawczego szkoły, 
dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, doradztwo 
zawodowe, badanie dojrzałości szkolnej, porady dla rodziców; 

•	 organizowanie pracy korekcyjno-wyrównawczej – oferowanie 
uczniom różnych form wsparcia (np. dodatkowe zajęcia, terapia); 

•	 indywidualna opieka nad uczniami – udzielanie pomocy w sytuacji 
problemów w nauce, konfliktów z rówieśnikami, z rodzicami, podej-
mowanie reakcji w sytuacji demoralizacji dzieci i młodzieży; 

•	 pomoc materialna szczególnie dla sierot, dzieci niepełnosprawnych, 
chorych, osób pochodzących z  rodzin z  problemem alkoholowym, 
rodzin wielodzietnych (główną formą pomocy było dożywanie dzie-
ci, poszukiwanie dla nich miejsca w świetlicy, internacie, a w niektó-
rych przypadkach – kierowanie spraw uczniów do sądu lub placówek 
opiekuńczo-wychowawczych) (Kałdon, 2008, s. 78–79). 

Obecnie pracę pedagoga szkolnego reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2013  r. w  sprawie zasad udzie-
lania i  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532). Według tego 
aktu prawnego pedagog ma rozpoznawać potrzeby uczniów, diagnozować 
przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych, odkrywać i rozwi-
jać potencjał uczniów, analizować sytuację wychowawczą szkoły, udzielać 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzić mediację, interwencję, 
profilaktykę, zwłaszcza dotyczącą uzależnień, organizować różne formy 
wsparcia szkolnego i  pozaszkolnego dla uczniów z  zaburzeniami rozwo-
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jowymi i w zachowaniu, pomagać rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu 
zasobów ucznia. Co ciekawe, w dokumencie zabrakło informacji o pomocy 
materialnej i doradztwie zawodowym2). 

Jak wynika z tych zapisów, pedagog szkolny jest zobowiązany do pełnie-
nia wielu zadań wpisujących się w obszar pracy wychowawczej, opiekuń-
czej, profilaktycznej, ale też socjalnej. W polu mojego zainteresowania po-
zostanie ten ostatni zakres działań, któremu poświęcę prezentowany tekst.

Wielość zadań i ról pedagoga w szkole

W literaturze możemy odnaleźć wiele zadań, jakie ma realizować pedagog 
szkolny, a  także ról, w  jakie się wciela. Irena Jundziłł uważa, że zadania 
pedagogów szkolnych polegają głównie na:
•	 wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów (badanie dojrzałości szkol-

nej, pozycji ucznia w klasie, diagnozowanie środowiska rodzinnego, 
opracowywanie indywidualnego planu pomocy dla ucznia); 

•	 udzielaniu doradztwa dla nauczycieli (pomoc w  przygotowywaniu 
scenariuszy zajęć, wyborze metod, środków i celów kształcenia); 

•	 organizowaniu zajęć wyrównawczych (spotkania w  szkole dla 
uczniów z trudnościami w nauce, pomoc koleżeńska, współpraca ze 
świetlicami środowiskowymi);

•	 pracy z  uczniami zdolnymi (pomoc w  rozwijaniu talentów, praca 
z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami uczniów uzdolnionych); 

•	 udzielaniu poradnictwa dla uczniów (indywidualnego i grupowego); 
•	 pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, wykazują-

cymi zaburzenia w zachowaniu (odkrywanie źródeł trudności); 
•	 organizowaniu spotkań ze specjalistami; 
•	 współpracy z organizacjami szkolnymi (np. z samorządem); 
•	 doradztwie zawodowym dla uczniów; 
•	 prowadzeniu badań na potrzeby szkoły (Jundziłł, 1980). 

2) W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, pedagog szkolny działał także „na rzecz zorgani-
zowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życio-
wej” oraz planował i koordynował zadania realizowane w  szkole „na rzecz uczniów, ro-
dziców i  nauczycieli w  zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i  zawodu” 
(Dz.U. 2003.11.114).
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Autorka wskazała jeszcze na jedno ważne zadanie związane z organizo-
waniem opieki nad dziećmi w szkole. Wymieniła tu:

 – ratownictwo – podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia 
i bezpieczeństwa wychowanka; 

 – diagnozę potrzeb – rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz środowiska 
rodzinnego, w tym sytuacji materialnej; 

 – kompensację – umożliwienie zaspokojenia potrzeb poprzez wyrów-
nywanie braków tkwiących w rodzinie, np. ciepły posiłek w szkole, 
pomoc w nauce; 

 – profilaktykę – zapobieganie podejmowaniu przez uczniów zachowań 
nieaprobowanych społecznie; 

 – stymulowanie rozwoju uczniów – motywowanie do nauki, rozwija-
nie pasji, 

 – poradnictwo – udzielanie porad uczniom;
 – integrację – ciągłość i  jednolitość oddziaływań opiekuńczo-wycho-

wawczych; 
 – koordynację – planowanie pracy, wyznaczanie celów wychowaw-

czych i dążenie do ich realizacji (tamże, s. 111–126).
Z kolei, według Mirosława Sałasińskiego i Beaty Badziukiewicz (2003, 

s. 22) pedagog szkolny opracowuje i realizuje plan, program wychowawczy 
szkoły, współpracuje z nauczycielami, podejmuje interwencje, planuje te-
matykę godzin wychowawczych, diagnozuje potrzeby i problemy uczniów, 
współpracuje ze specjalistami i placówkami pomagającymi dziecku i rodzi-
nie, opiekuje się uczniami wymagającymi wsparcia oraz zajmuje się profi-
laktyką i pomocą materialną. 

Zdaniem Barbary Kałdon (2008, s.  74) specjalista ten jest diagnostą, 
opiekunem-terapeutą, doradcą, mediatorem, rzecznikiem praw dziecka, 
profilaktykiem, koordynatorem działań wychowawczych, organizatorem 
życia szkolnego i pozaszkolnego oraz specjalistą od pomocy finansowo-rze-
czowej w szkole. 

Nieco inaczej, bo z perspektywy praktyki, przedstawia się typologia Sa-
łasińskiego i Badziukiewicz (2003, s. 15–18). Autorzy ci twierdzą, że peda-
gog szkolny może być postrzegany w następujących rolach:
•	 „Dziewczyna do wszystkiego” – w szkole zajmuje się niemalże wszyst-

kim, od interwencji po profilaktykę i prowadzenie zajęć podczas nie-
obecności innych nauczycieli;

•	 „Miejscowy policjant” – uczniowie przychodzą do pedagoga „za 
karę”, gdy zrobią coś niewłaściwego;
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•	 „Kabel dyrektora” – donosi, plotkuje o uczniach;
•	 „Trzeci dyrektor” – pedagog ma duży autorytet w szkole, to co powie, 

jest niemalże równoznaczne z poleceniem dyrektora;
•	 „Człowiek do gaszenia pożarów” – pojawia się wyłącznie w sytuacji 

kryzysowej;
•	 „Cioteczka” – pociesza i daje dobre rady;
•	 „Serdeczna przyjaciółka” – pedagog chce być przyjacielem ucznia, 

pozwala mówić do siebie po imieniu, ma relację koleżeńską z uczniem 
(dotyczy najczęściej młodych pedagogów);

•	 „Pedagog-biurokrata” – najważniejsza jest dokumentacja, a nie uczeń;
•	 „Naukowiec” – zwolennik teorii pedagogicznych i  sprawdzania ich 

w praktyce;
•	 „Pedagog nawiedzony” – wierzy w  dobro dzieci, ich prawdomów-

ność, szczerość, albo też przeciwnie, skupia się wyłącznie na danym 
problemie, np. narkotyków.

W celu zbadania, jak wiele zadań pełni pedagog szkolny we współcze-
snej szkole, poprosiłam 100 studentów III roku pedagogiki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, by przedstawili, jakie działania wykony-
wali ci specjaliści w szkołach ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza-
li3). Respondenci najczęściej wskazywali na to, iż pedagog przeprowadzał 
rozmowy z uczniami, którzy sprawiali problemy wychowawcze oraz z ich 
rodzicami (74%), prowadził rozmowy indywidualne z  uczniami, którzy 
sami zgłaszali swoje problemy osobiste (63%), prowadził zajęcia (profilak-
tyczne, integracyjne, z doradztwa zawodowego) (57%), podejmował inter-
wencję, np. w  sytuacji ujawnienia narkotyków w  szkole (43%), pomagał 
rozwiązywać konflikt na linii: uczeń-nauczyciel (41%), pracował z ucznia-
mi przejawiającymi trudności w  nauce i  wybitnie uzdolnionymi (35%), 
pomagał uczniom najuboższym (34%), przychodził na zastępstwa (27%), 
współpracował z wychowawcami (12%), organizował wycieczki i przedsta-
wienia szkolne (11%) współpracował z innymi instytucjami (9%), uczestni-
czył w zebraniach z rodzicami (7%).

Wyniki te potwierdzają wielość i  różnorodność obowiązków, jakimi 
obarczani są pedagodzy w polskich szkołach. Tymczasem dziś redukuje się 
liczbę specjalistów od pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (naj-
częściej z powodu oszczędności) i coraz częściej reprezentuje ich wyłącznie 

3) Badanie było anonimowe, przeprowadzone w  miesiącach październik-grudzień 
2015 rok. Respondentami były kobiety w wieku 21–22 lat.
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jeden pedagog. Trudno więc oczekiwać, by spełniał on wszystkie nałożone 
na niego zadania. Do tego, jak się okazuje, część z zadań, jakie wykonuje 
pedagog szkolny wpisuje się w zakres działań należących do innych obsza-
rów, w tym – pracy socjalnej.

Praca socjalna wykonywana przez pedagoga w szkole

Praca socjalna to działalność, której celem jest udzielanie pomocy osobom 
i rodzinom w odbudowaniu możliwości realizacji funkcji społecznych i peł-
nienia określonych ról w  społeczeństwie (Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593). 
Według Barbary Kromolickiej (2013, s.  81) ten rodzaj pracy konstruuje 
„swoistą kulturę działania socjalno-wychowawczego, w  którym istotne 
miejsce powinno zajmować wprowadzenie w świat wartości, poprzez po-
budzanie do zaangażowania w proces pomocowy nie tylko dwóch stron: 
podopiecznego oraz wspierającego, lecz przede wszystkim najbliższą spo-
łeczność środowiska lokalnego współodpowiedzialną za swoich członków 
oraz za efektywność i jakość dokonywanej zmiany”. 

Czy praca socjalna jest realizowana w szkole? Z całą pewnością należy 
odpowiedzieć, że tak, bo jak wymagać od ucznia dobrych ocen, gdy ten 
przychodzi do szkoły głodny, bez śniadania (bo rodzicom brakuje pienię-
dzy), przestraszony (bo jest ofiarą przemocy domowej), bez podręczników 
(bo rodzice mają inne priorytety niż edukacja)? Gdy dziecko nie ma zaspo-
kojonych podstawowych potrzeb biologicznych i  psychicznych (poczucia 
bezpieczeństwa, miłości, zaufania) to trudno oczekiwać od niego właściwe-
go rozwoju w sferze intelektualnej, emocjonalnej czy społecznej. Dziecko 
takie powinno być w szkole otoczone szczególną opieką ze strony dorosłych, 
zwłaszcza, że często nie może liczyć na własnych rodziców. Uczniowi takie-
mu trzeba okazać różne rodzaje wsparcia społecznego (Kantowicz, 1997), 
socjalnego (Malinowski, 2002; Kotlarska-Michalska, 2004), edukacyjnego 
i emocjonalnego (Smolińska-Theiss, 2015). 

Podstawowym zadaniem szkoły z zakresu pracy socjalnej jest przede wszyst-
kim pomoc materialna, która przysługuje uczniom zgodnie z Ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425). Pomoc ta 
kierowana jest do wychowanków w celu „zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikają-
cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów 
zdolnych” (tamże). Poza wskazanymi w tej ustawie formami pomocy (stypen-
dium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnię-
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cia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) pracownicy szkoły mogą 
być zaangażowani w organizowanie innych form pomocy (np. dofinansowa-
nie do podręczników, pomoc w zakresie dożywiania, Stypendium Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci, Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
Stypendium Prezydenta Miasta). Osoby przyjmujące wnioski o taką pomoc 
(pracownicy szkoły, najczęściej pedagodzy szkolni) muszą znać kryteria do-
chodowe i inne wytyczne wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, a nie-
kiedy także przygotować diagnozę poprzedzoną wywiadem środowiskowym. 

Innymi działaniami mieszczącymi się w obszarze pracy socjalnej są aktywi-
zacja społeczności szkolnej i lokalnej, organizowanie czasu wolnego uczniom, 
rozpoznawanie środowiska rodzinnego. Dziś zadania te najczęściej w szkołach 
realizują pedagodzy szkolni (rzadziej inna, wyznaczona do tego osoba). 

Biorąc pod uwagę wielość zadań i oczekiwań, jakie stają dziś przed pe-
dagogami szkolnymi, rosnącą liczbę problemów, jakich doświadczają dzieci 
i młodzież, a także pojawiające się akty prawne narzucające nowe wytyczne 
dla pracy szkoły, sądzę, iż dobrym rozwiązaniem byłoby oddzielenie pomocy 
pedagogicznej (prowadzonej przez pedagogów) od pomocy socjalnej (prowa-
dzonej przez pracowników socjalnych) udzielanej rodzinie i dziecku w szkole.

Dalej prezentuję propozycję zadań, które mieścić by się mogły w zakre-
sie pomocy pedagogicznej i socjalnej.

W wielu krajach zatrudniani są szkolni pracownicy socjalni (Smolińska-
-Theiss, 2015, s. 136). W Polsce, choć nie ma jeszcze takiego zawodu, to już 
od kilku lat toczy się dyskusja nad stworzeniem takiej profesji i zapropo-
nowaniem nowej subdyscypliny – pedagogiki socjalnej: „Jest to w gruncie 
rzeczy propozycja powrotu do tradycyjnych dla Polski związków pedago-
giki społecznej z pracą socjalną lub też rozszerzenia europejskiego i amery-
kańskiego modelu pracy socjalnej o działania związane z edukacją. Takie 
nazewnictwo charakterystyczne jest dla pedagogiki niemieckiej, słowac-
kiej, czeskiej. Odnosi się ono nie tylko do dyscypliny, ale także do profesji 
szkolnego pedagoga lub pracownika socjalnego, o którym dawniej mówiła 
Helena Radlińska” (tamże, s. 135–136). Przedmiotem tej dziedziny stałyby 
się problemy szkolne oraz rodzinne dzieci i młodzieży (tamże, s. 136). 

Dopóki jednak w polskich szkołach nie będą zatrudnieni pracownicy so-
cjalni, a pedagodzy będą wykonywać pracę socjalną, to specjaliści ci muszą ze 
sobą ściśle współpracować. To wymaga aktywności każdej ze stron oraz zespo-
łowej pracy na rzecz poprawy sytuacji rodzinno-społecznej dzieci i młodzieży.
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zakończenie

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął się kilka lat temu zbadania po-
trzeb i  warunków pracy pedagogów szkolnych. Badanie to wykazało, iż 
specjaliści ci pełnią zbyt wiele zadań w szkole i nie mają wystarczającego 
wsparcia (na jednego pedagoga przypada od 153 do 677 uczniów, 50,7% 
pedagogów twierdzi, że wykonuje zadania wykraczające poza swoje obo-
wiązki, dodatkowymi czynnościami są najczęściej: zastępstwa, przygoto-
wywanie konkursów, imprez szkolnych, opieka nad samorządem, udział 

Tabela 1. Pomoc pedagogiczna i socjalna w szkole

Pomoc pedagogiczna Pomoc socjalna

diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów uczniów

diagnoza środowiska rodzinnego 
(wywiady środowiskowe)

prowadzenie zajęć edukacyjno-
wychowawczych, profilaktycznych 

i integracyjnych

prowadzenie profilaktyki społecznej 

opieka nad uczniami o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych (z orzeczoną 

dysleksją, z nauczaniem indywidualnym, 
indywidualnym programem kształcenia)

praca z dziećmi z rodzin 
dysfunkcjonalnych (organizowanie 

dodatkowych zajęć, miejsc w świetlicach 
i innych placówkach pracy pozaszkolnej)

dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 
reagowanie w sytuacji zagrożeń oraz 

monitorowanie niepożądanych zjawisk 
w szkole

udzielanie pomocy materialnej, 
organizowanie akcji społecznych w szkole

współpraca z rodzicami, nauczycielami 
i specjalistami zatrudnionymi 

w instytucjach pomocy rodzinie i dziecku

współpraca z rodzicami, pedagogiem 
szkolnym, psychologiem, innymi 

pracownikami szkoły, ze specjalistami 
zatrudnionymi w instytucjach pomocy 

rodzinie i dziecku oraz instytucjach 
pomocy społecznej

diagnozowanie sytuacji wychowawczej 
w szkole

interwencja w rodzinach w sytuacji 
krzywdzenia dziecka (kierowanie spraw 
do sądu, prokuratury, odebranie dziecka 

z rodziny)

podejmowanie interwencji wobec uczniów 
wykazujących zachowania aspołeczne

praca z rodzinami dysfunkcjonalnymi 
(udzielanie porad, edukacja, zakładanie 
Niebieskich Kart, kontrakty socjalne)

Źródło: opracowanie własne.
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w  wyjazdach klasowych, zadania wpisane w  zakres pomocy społecznej). 
Pedagodzy wskazali na potrzebę doprecyzowania zadań, jakie mieliby 
pełnić, opracowania standardów świadczonej pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, poprawienia warunków pracy, udostępniania różnych form 
dokształcania. Podkreślali też konieczność wsparcia ze strony terapeu-
tów, socjoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 
pracowników socjalnych, doradców metodycznych, pracowników służby 
zdrowia. Obecnie mogą liczyć głównie na pomoc ze strony dyrekcji (85%) 
i  poradni psychologiczno-pedagogicznej (84%) (Sekcja Poradnictwa…). 
Widać zatem, że choć, od powołania nowego zawodu minęło wiele lat to 
nadal mamy problem z dokładnym określeniem zakresu działań pedago-
gów szkolnych (Kałdon, 2008, s. 77). W kolejno zmieniających się aktach 
prawnych nie zostało uszczegółowione, jakie zadania mają pełnić ci spe-
cjaliści i za jakie z nich brać odpowiedzialność. W konsekwencji, pedago-
dzy są uwikłani w wiele różnych ról, które czasem trudno pogodzić. Do 
tego dochodzi samotność zawodowa, którego „zaangażowanie, poświęce-
nie się dzieciom z problemami, czasami nie znajduje właściwego zrozumie-
nia, wsparcia wśród dyrekcji i kadry nauczycielskiej. Ta samotność i brak 
wsparcia, wzmocnione innymi licznymi obiektywnymi i  subiektywnymi 
problemami skutkują obniżeniem ewentualnych rezultatów, które w tych 
warunkach i z tymi wysiłkami mogłyby stać się znacznie lepszymi” (tamże, 
s. 10). Niezdefiniowana rola pedagoga w szkole skutkuje obarczaniem go 
wieloma obowiązkami w zakresie pracy wychowawczej, opiekuńczej i so-
cjalnej. Tymczasem już w 1980 roku Jundziłł (s. 111) pisała, iż z powodu 
tego, że: „na obecnym etapie rozwoju polskiej szkoły nie ma jeszcze w pełni 
rozwiniętej „służby pomocniczej” w postaci instruktorów, psychologa, asy-
stenta społecznego, organizatora zajęć pozalekcyjnych, organizowanie opie-
ki wychowawczej spada na zastępcę dyrektora lub na pedagoga szkolnego”. 

Konkludując, myślę, że konieczne staje się podjęcie szerokiej dyskusji na 
temat roli pedagoga w szkole, a także – idąc za przykładem innych państw 
– wprowadzeniem nowej profesji – szkolnego pracownika socjalnego (pe-
dagoga socjalnego).
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Social work done by the School pedagogue

abStract

The article focuses on the role of the school pedagogue, in particular on social 
assistance provided by him or her. In Poland, social workers are not employed 
in the educational institutions so their job is performed by the school peda-
gogues. This text describes the teachers’ activity in the area of   social assistance, 
as well as the proposal of decoupling educational from the social help aspects.
Key words: social work, school pedagogue, educational institutions, social 
assistance
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aktywizacja partycypacyjna oSób 
bezrobotnych SzanSą zwiękSzenia 
Skuteczności działań Służb Społecznych

abStrakt

Aktywizacja partycypacyjna – w moim rozumieniu – to uświadomione włą-
czanie się w działania służb społecznych (tj. służb pomocy społecznej i służb 
zatrudnienia) odbiorców ich usług, czyli osób bezrobotnych i zmuszonych 
sytuacją życiową do korzystania z pomocy społecznej, a w konsekwencji za-
grożonych wykluczeniem społecznym. W rezultacie uświadomionej sytuacji 
własnej obywatel w procesie pomocowym sam czuje się współodpowiedzial-
ny za podejmowane wobec niego działania. Współpracujący z nim specjali-
sta traktuje go podmiotowo, zwracając większą uwagę na to, by oferowane 
usługi były lepiej dopasowane do jego potrzeb. Doprowadzenie do takiego 
stanu rzeczy wymaga zwiększonego wysiłku ze strony publicznych służb 
pomocy społecznej i służb zatrudnienia. Celem mojego artykułu jest poka-
zanie, że efekty w doprowadzeniu obywatela do zatrudnienia, a tym samym 
włączenia społecznego, uzyskujemy w wyniku współdziałania usługodaw-
ców (w tym wypadku urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej) i oby-
wateli. Rozwój aktywizacji partycypacyjnej obywateli w  ostatnich latach 
pozwolił na zwiększenie efektywności i skuteczności szeroko rozumianych 
służb społecznych.
Słowa kluczowe: aktywizacja partycypacyjna, kooperacja, służby społeczne, 
publiczne służby zatrudnienia

R ozwój systemu pomocy społecznej w Polsce w ostatnich latach (np. 
poprzez wprowadzenie funkcji asystenta rodziny, większy nacisk 

na aktywizację społeczną osób korzystających z pomocy, czy działania 
profilaktyczne) oraz ciągłe zmiany na dynamicznym rynku pracy (zwięk-
szenie poczucia niepewności na rynku pracy, nieciągłość zatrudnienia 
i  jego różnorodne formy itp.) w  sposób oczywisty wymuszają zmianę 
relacji między wspieranymi i  wspierającymi. Usługi instytucji systemu 
– szeroko rozumianej w tym przypadku – polityki społecznej powinny 



Ewa Flaszyńska

76 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 75–89

być oparte przede wszystkim na zasadzie pomocniczości, a więc powinny 
wspierać działania własne klientów tych instytucji, a nie je zastępować. 
Niezbędnym wymogiem skutecznego włączenia społecznego jest pod-
miotowe traktowanie adresatów wsparcia, bo obywatel, świadomy swo-
jej sytuacji oraz podejmowanych wobec niego działań, sam czuje się za 
nie współodpowiedzialny. Zmiana wzorców zachowania usługodawców 
i usługobiorców wpływa również na poziom osiąganych efektów podej-
mowanych działań. Oferowane przez instytucje usługi wspierające są le-
piej dopasowane do potrzeb klientów.

klienT dWóch inSTyTucji

Osoby bezrobotne są często beneficjentami dwóch systemów: systemu za-
trudnienia i systemu pomocy społecznej. Brak pracy jest bowiem jednym 
z  najczęstszych powodów korzystania z  pomocy społecznej. Mają na to 
wpływ przede wszystkim dwa czynniki: po pierwsze na 1 563 300 zareje-
strowanych osób bezrobotnych na koniec 2015 r. tylko 13,9% miało pra-
wo do zasiłku dla bezrobotnych (pozostałe osoby otrzymywały z urzędów 
pracy pomoc finansową tylko w postaci finansowania instrumentów rynku 
pracy – jeśli z  nich korzystały), po drugie najbardziej liczną zbiorowość 
tworzyli długotrwale bezrobotni (czyli pozostający w  rejestrach powyżej 
12 miesięcy, niemający prawa do zasiłku) – 56,3% ogółu zarejestrowanych 
(MRPiPS, 2016, s. 1). Statystyki pomocy społecznej wskazują, że 308 tys. 
osób pobierało zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, natomiast bezrobocie 
było powodem przyznania pomocy społecznej w ogóle prawie 500 tys. ro-
dzin (MPiPS-03, 2016). Dane te wskazują, że niemal 40% osób bezrobot-
nych w Polsce korzysta ze wsparcia zarówno urzędów pracy, jak i ośrodków 
pomocy społecznej. Nasuwa się w tym miejscu pytanie: na ile te instytucje 
są w stanie wspólnie (a może jednak osobno?) skutecznie aktywizować oso-
by społecznie wykluczone i czy włączanie w te działania klientów wpływa 
na ograniczania transferów społecznych, oddziałuje na wzrost samodziel-
ności i zaradności życiowej tychże osób.

Urzędy pracy obsługujące osoby bezrobotne i  ośrodki pomocy spo-
łecznej pomagające osobom w trudnej sytuacji to instytucje, które funk-
cjonują na różnych szczeblach samorządu terytorialnego: urzędy pracy 
na poziomie powiatu, a ośrodki pomocy społecznej na poziomie gminy. 
Pomiędzy gminami, powiatami i województwami nie ma zależności hie-
rarchicznej. Każdy z powiatowych urzędów pracy wchodzi w skład po-
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wiatowej administracji zespolonej – nie są one jednak częścią starostwa 
powiatowego, lecz od samego początku funkcjonowały – i działają tak do 
dziś – jako odrębne jednostki organizacyjne. Podobnie ośrodki pomocy 
społecznej są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi w gminach. Od 
wielu lat prowadzone są działania na szczeblu centralnym mające na celu 
wprowadzanie takich zapisów prawnych, które zacieśniałyby współpracę 
tych instytucji. I tak się dzieje. Ośrodki pomocy społecznej upowszech-
niają oferty pracy oraz informacje o wolnych miejscach pracy, informa-
cje o usługach poradnictwa zawodowego i  o  szkoleniach oraz wspólnie 
z powiatowymi urzędami pracy realizują Program Aktywizacja i Integra-
cja. Wspólne prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawo-
dowej osób bezrobotnych odbywa się również poprzez ich uczestnictwo 
w kontrakcie socjalnym. Większość powiatowych urzędów pracy i ośrod-
ków pomocy społecznej w  Polsce jest także połączona informatycznie 
platformą SEPI, która umożliwia elektroniczną wymianę informacji 
o klientach tych instytucji (w zakresie uwzględniającym ochronę danych 
osobowych). To wszystko dzieje się na poziomie instytucjonalnym. Py-
taniem jest, gdzie w całym procesie umiejscowimy klienta, na ile ma on 
świadomość udziału w tym procesie.

Bierność klientów w procesie pomocowym nie daje rezultatów. Wszyst-
kie podejmowane działania mają sens wtedy, kiedy osoby korzystające ze 
wsparcia świadomie włączają się w działania służb społecznych i służb za-
trudnienia. Kluczowa jest tutaj koncepcja podmiotowości, uczestnictwa 
i zaangażowania klienta – beneficjenta procesu pomocowego. Klient musi 
czuć się podmiotem tych systemów, poprzez współpracę z pracownikami 
obu omawianych instytucji i świadomy wybór oferowanych usług. Służy to 
lepszemu dopasowaniu jakości usług do oczekiwań beneficjentów. 

Ważne elementy budowania zaufania klienta do publicznych instytucji, 
będące przesłanką ścisłej współpracy z klientem w trakcie procesów akty-
wizacyjnych, to:

 – pozytywny obraz instytucji w przestrzeni publicznej;
 – kompetentna kadra;
 – infrastruktura prawna pozwalająca udzielać wsparcia w  różnorod-

nych przypadkach;
 – odpowiednie zasoby finansowe instytucji wsparcia.
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ParTycyPacja W uSługach PoliTyki SPołecznej 
W ujęciu TeoreTycznym

Partycypacja klientów w oferowanych im usługach nie jest czymś nowym. 
Sam termin „partycypacja” (z łac. participatio, z ang. participation) oznacza 
branie w czymś udziału, uczestnictwo, uczestniczenie (Encyklopedia Popu-
larna PWN, 2005). W literaturze dotyczącej teorii humanistycznych moż-
na znaleźć stwierdzenie, że klient instytucji społecznych przywiązuje dużą 
wagę do relacji pomocowej, a  uczestnicząc w niej, jest w  stanie podążać 
w wybranym przez siebie kierunku (Howe, 2011, s. 130). Czynności po-
dejmowane przez pracowników instytucji pomocowych powinny więc słu-
żyć odbiorcom ich usług. Zaangażowanie klientów w kształtowanie usług 
bezpośrednio ich dotyczących może zaowocować większą efektywnością 
(Beckett, 2010, s. 146–147). Marek Rymsza (2013) nazywa taki typ usług 
„activation services”. Usługi te powinny mieć charakter zindywidualizowa-
ny. Niektórzy badacze idą w swoich rozważaniach dalej i uważają, że klient 
nie tylko uczestniczy w usługach społecznych, lecz także je koprodukuje. 
Koprodukcja oznacza, że usługa, ze swej natury, jest produkowana w toku 
interakcji pomiędzy producentem usługi i jej konsumentem, przy czym rola 
konsumenta obejmuje także aktywne uczestnictwo w  procesie produkcji 
(Kaźmierczak, 2014, s. 8–9).

Wróćmy jednak do partycypacji. Konieczność potrzeby czynnej party-
cypacji klientów jest pochodną odejścia w polityce społecznej od działań 
pasywnych opartych na transferach socjalnych na rzecz działań aktywnych, 
tzw. aktywnej polityki społecznej. Jest to podejście zakładające, że jedną 
z podstawowych funkcji pomocy społecznej jest budowanie aktywnych po-
staw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (Kaźmierczak, Rym-
sza, 2003). Wsparcie jest wtedy warunkowe, uzależnione od uczestnictwa 
klientów w oferowanych programach aktywizujących (Rymsza, 2013). Taki 
system wsparcia jest np. stosowany w Wielkiej Brytanii (Evers, Guillemard, 
2013). W  Polsce, zgodnie z  art.  11 ust. 2 Ustawy o  pomocy społecznej 
(Dz.U. 2016 nr 0, poz. 930 z późn. zm), brak współdziałania osoby z pra-
cownikiem socjalnym w  rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może 
stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Również Usta-
wa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 33 pkt. 53h 
(Dz.U. 2016 nr 0, poz. 645 z późn. zm.) określa, że bezrobotny, który od-
mówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 
lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, czy też np. 



Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia…

79Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 75–89

udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, traci 
status osoby bezrobotnej.

Warto w tym miejscu dodać, że koncepcja aktywnej polityki społecznej 
zakłada budowanie mechanizmów funkcjonalnej współpracy służb spo-
łecznych i służb zatrudnienia (Rymsza, 2013). Współpraca ta odbywa się 
na poziomie pracowników socjalnych i doradców klienta (czyli pośredni-
ków pracy, doradców zawodowych) i działaniom tych grup pracowników 
chciałabym się w tym miejscu lepiej przyjrzeć. Istotne jest bowiem to, czy 
obowiązujące przepisy, regulaminy i rzeczywistość (rozumiana jako finan-
sowe i organizacyjne możliwości wspomnianych wyżej instytucji) w ogóle 
pozwalają na tworzenie warunków dla aktywnej partycypacji osób bezro-
botnych i często wykluczonych społecznie. 

indyWidualizacja Podejścia i WSParcia 
W urzędzie Pracy

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, a tym samym dostępu do świadczo-
nych przez powiatowy urząd pracy usług oraz instrumentów rynku pracy, 
wymaga zarejestrowania się. Dla wielu klientów powiatowych urzędów pra-
cy rejestracja to pierwsze zetknięcie ze służbą zatrudnienia. Do rejestracji 
pracownik urzędu może podejść formalnie albo tak poprowadzić jej proces, 
aby klient chciał już na tym etapie powiedzieć o sobie jak najwięcej. Jest to 
o tyle ważne, że podjęte w przyszłości działania urzędu wobec klienta wyni-
kają z informacji uzyskanych na tym etapie. Poza umożliwieniem zdobycia 
statusu osoby bezrobotnej, który poprzez uzyskanie bezpłatnego dostępu 
do służby zdrowia staje się dla wielu bezrobotnych celem samym w sobie, 
ważne jest przekazanie niezbędnych informacji dotyczących praw i  obo-
wiązków bezrobotnego oraz poinformowanie o usługach i instrumentach 
rynku pracy przewidzianych ustawą. Innymi słowy: ważne jest, by klient 
urzędu pracy w pełni świadomie uczestniczył w procesie przygotowania do 
wejścia lub powrotu na rynek pracy (Flaszyńska, Antkowiak, 2015). Prze-
pisy art. 33 ust. 2b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy zobowiązują powiatowy urząd pracy do ustalenia dla bezrobotnego 
profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby za-
kres form pomocy określonych w  tej ustawie. Ustalenie profilu powinno 
zostać wykonane niezwłocznie po rejestracji bezrobotnego.

Ustalenie profilu i dalsze czynności podejmowane są w Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej (CAZ). Obowiązek wyodrębniania w ramach po-
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wiatowego urzędu pracy takiego Centrum został wprowadzony w 2009 r. 
Jego celem było wyraźniejsze ukierunkowanie działalności urzędu pracy 
na realizację podstawowych usług rynku pracy, wzmocnienie pierwszeń-
stwa działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi oraz ułatwie-
nie koncentracji na potrzebach coraz trudniejszych klientów. Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w całości nakierowane jest na bezpośrednią ob-
sługę klienta, mając do dyspozycji pełne spektrum usług wspieranych in-
strumentami rynku pracy. Wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, 
a więc wszystkie oferty aktywizacyjne proponowane przez urząd pracy, 
dystrybuowane są w CAZ. To właśnie w CAZ zapada decyzja o zapropo-
nowaniu klientom konkretnej ścieżki wsparcia. Żadna osoba uprawniona 
do korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy nie skorzysta z nich 
bez rekomendacji, opinii lub skierowania wydanych w CAZ. To tutaj pra-
cujący z klientem specjaliści mają możliwość rozpoznania rzeczywistych 
barier uniemożliwiających powrót bezrobotnego na rynek pracy i dzięki 
znajomości realiów lokalnego rynku pracy oraz umiejętności wykorzysty-
wania ustawowych usług i instrumentów ten powrót mogą uczynić real-
nym. Zgodnie z filozofią zorientowania na klienta, właśnie w CAZ ogni-
skują się wszystkie usługi i produkty, jakie wytworzone i przygotowane są 
w procesach administracyjnych w urzędzie pracy. Nie bez znaczenia dla 
powodzenia całości przedsięwzięcia jest skupienie uwagi i  koncentracja 
na problemach klientów, co możliwe jest tylko wtedy, gdy pracownicy, 
którzy zajmują się pomocą, nie są absorbowani zadaniami przygotowaw-
czymi (czyli np. nie rejestrują klienta w urzędzie, nie wydają decyzji ad-
ministracyjnych, zaświadczeń itp.). 

Ważnym działaniem zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich urzę-
dów pracy (a w nich centrów informacji i planowania kariery zawodowej) 
jest uczenie klientów samodzielności w  poszukiwaniu pracy poprzez np. 
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy szkoleń uczestniczą 
we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz 
wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy (Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 2014).

Ostatnia duża nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i  instytu-
cjach rynku pracy wprowadziła w  2014  r. dodatkowo funkcję doradcy 
klienta. Istotą jego pracy jest stała, zawsze z tym samym klientem, praca 
nad powrotem klienta na rynek pracy. To tzw. doradca klienta indywidu-
alnego ustala dla niego profil pomocy oraz przygotowuje i nadzoruje reali-
zację indywidualnego planu działania. Doradca instytucjonalny natomiast 



Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia…

81Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 75–89

współpracuje stale z pracodawcą, w szczególności ustala zapotrzebowanie 
na nowych pracowników i  pozyskuje oferty pracy. Na osobach, którym 
powierzona zostanie funkcja doradcy, spoczywa bardzo duża odpowie-
dzialność, od nich w największym zakresie zależy, jak szybko i skutecznie 
urzędowi pracy uda się rozwiązać problemy klientów. 

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy 
od początku prowadzony jest przez tego samego doradcę klienta. Ma więc 
możliwość czynnego udziału w procesie pomocy, która jest mu oferowana. 
Sam może decydować o wyborze odpowiedniego dla niego instrumentu 
rynku pracy, np. szkolenia. Indywidualny plan działania musi być dostoso-
wany nie tylko do jego profilu pomocy, ale być z nim przygotowywany. Za-
wiera on bowiem nie tylko działania możliwe do zastosowania przez urząd 
pracy, lecz także działania planowane do samodzielnej realizacji przez bez-
robotnego. W każdej chwili bezrobotny może również zrezygnować z dal-
szej współpracy z urzędem (wyklucza to jednak dalszą pomoc).

Taka filozofia działań ukierunkowująca aktywizację jednostkowo na 
klienta przy założeniu, że jest on w pełni zaangażowany w proces bezpo-
średniej pracy z nim nie zaś z dokumentami, powinna być przez urzędy 
pracy stosowana. Powiatowe urzędy pracy mają dziś dostępne wszelkie 
możliwe narzędzia do takiej pracy z  klientem. Klienta urzędu pracy nie 
interesuje bowiem sposób dochodzenia do ostatecznej formuły propono-
wanego mu produktu. Nie interesują go procedury przetargowe w urzędzie 
pracy, umowy szkoleniowe itp. On chce mieć pracę. Każda forma admini-
strowania, a zatem przygotowywania dokumentacji czy umów, jest tylko 
częścią, elementem w procesie prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy 
w ramach konkretnych urzędów. 

Dlaczego więc, mimo możliwości prawnych, taka pomoc nie zawsze 
ma miejsce? Kompleksowe podejście do klienta jest niemożliwe do re-
alizacji w wielu urzędach pracy (żeby nie powiedzieć – w większości) ze 
względów finansowych lub organizacyjnych. Problemem jest finansowa 
wydolność samorządów będących dysponentami tych służb. Poziom 
zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy nie tylko spada, ale także 
nadal niewystarczająca pozostaje liczba tzw. pracowników kluczowych 
(35% stanu zatrudnienia). W końcu 2014 r. na jednego pośrednika pra-
cy w powiatowym urzędzie pracy przypadało średnio 430 bezrobotnych, 
a  na jednego doradcę zawodowego 863 osób (MPiPS-01, MPiPS-03, 
2015). W końcu 2014 r. w powiatowych urzędach pracy 7812 osób pełni-
ło funkcję doradcy klienta. Połowę z nich (50,1%) stanowili pośrednicy 
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pracy, a  1/4 doradcy zawodowi1). Są w  Polsce urzędy, gdzie na jednego 
pośrednika pracy przypadało ponad tysiąc bezrobotnych (w powiatowym 
urzędzie pracy w Bartoszycach 1494 bezrobotnych). W stołecznym urzę-
dzie pracy sytuacja wyglądała najgorzej pod względem liczby bezrobot-
nych przypadających na jednego doradcę zawodowego – 4070 bezrobot-
nych! W takich warunkach indywidualne podejście do bezrobotnego jest 
po prostu niemożliwe. 

Obok poprawiającej się (mimo trudności) jakości działań urzędów pracy 
sprzyja także sytuacja gospodarcza. Optymizmem napawa fakt, że efek-
tywność zatrudnienia w Polsce z roku na rok wzrasta. Oczywiście, można 
dziś dyskutować o  tym, na ile dostępne instrumenty są efektywne, bądź 
też ilu bezrobotnych ma szansę z nich skorzystać. Nie można jednak nie 
zgodzić się z  faktem, że samodzielnie wybrany przez bezrobotnego kie-
runek szkolenia czy miejsca odbywania stażu zawodowego, poprzedzony 
warsztatami uczącymi rozpoznawania sytuacji na lokalnym rynku pracy 
i tym samym zapotrzebowania na pracę, pozwala urzędom pracy uzyskiwać 
wysokie wskaźniki zatrudnienia po finansowanych przez nie działaniach. 
Dyskusyjna jest natomiast sama wielkość dostępnych w PUP środków na 
aktywizację zawodową, która początkowo rosła, natomiast w 2011 r., mimo 
kryzysu gospodarczego, spadła. 

Bodźcem dla pracowników PUP jest system wsparcia z Funduszu Pra-
cy. Otóż obok 5% wsparcia dla samorządów na współfinansowanie ka-
dry, 2% dodatkowo przyznaje się na premie dla zespołów osiągających 
najlepsze wyniki. Powoduje to, że pracownicy urzędów pracy najchętniej 
pracują z tzw. „łatwym” klientem, który rokuje szybkie znalezienie pracy, 
poświęcając stosunkowo mało czasu osobom bezrobotnym najbardziej 
oddalonym od rynku pracy.

W najbliższym czasie wyzwaniem pozostaje zbudowanie takiego sys-
temu premiowania służb zatrudnienia z Funduszu Pracy, który uwzględ-
niałby w większym niż dotychczas zakresie skuteczną pracę z  trudnym 
klientem.

1) Kierownictwo PUP może podjąć decyzję o powierzeniu funkcji doradcy klienta po-
szczególnym grupom pracowników w różnym zakresie. Udział poszczególnych grup oraz 
poszczególnych pracowników w pełnieniu funkcji doradcy klienta uzależniony może być 
m.in. od posiadanych przez nich kompetencji.
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indyWidualizacja Podejścia i WSParcia W ośrodkach 
Pomocy SPołecznej

Osoba lub rodzina zgłasza się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy 
społecznej w miejscu zamieszkania. Obsługą tej osoby lub rodziny zajmuje 
się pracownik socjalny, który w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowa-
nia, czyli złożenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy. 
Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej osób i rodzin. Jest on nieodzownym elementem postępowania 
prowadzącego do wydania decyzji przyznającej lub odmawiającej przyzna-
nia świadczenia z pomocy społecznej. Niemożność jego przeprowadzenia 
uniemożliwia pracownikowi ośrodka pomocy społecznej dokonania oceny 
rzeczywistej sytuacji majątkowej, rodzinnej i bytowej osoby ubiegającej się 
o świadczenie. W orzecznictwie akcentuje się, że obowiązek współdziała-
nia osoby z ośrodkiem dotyczy także przeprowadzenia wywiadu środowi-
skowego i  powinien polegać na umożliwieniu pracownikowi socjalnemu 
przeprowadzenia wywiadu w wyznaczonym terminie oraz udzieleniu mu 
wszystkich niezbędnych informacji (NSA, 2011). Zgodnie z art. 11 ust. 2 
Ustawy o pomocy społecznej brak współdziałania osoby z pracownikiem 
socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może stanowić pod-
stawę do odmowy przyznania świadczenia. Natomiast zgodnie z art. 107 
ust. 4a i 5 Ustawy o pomocy społecznej niewyrażenie zgody na przepro-
wadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby ubiegające się 
o  świadczenia z  pomocy społecznej albo odmowa złożenia oświadczenia 
o dochodach i stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji 
o odmowie przyznania świadczenia.

Jak widać, już na pierwszym etapie kontaktu klienta z pracownikiem 
socjalnym, konieczne jest nawiązanie interakcji. Jest to o  tyle ważne, że 
w  trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w  porozumieniu 
z klientem, ustalany jest dla niego plan pomocy. Wywiad jest bowiem na-
rzędziem służącym do zdiagnozowania i  oceny sytuacji danej osoby czy 
rodziny. Pracownik socjalny wspólnie z klientem na podstawie tej diagnozy 
wskazuje dalsze cele i kierunki działania. Ustalenia mogą zostać zawarte 
również w kontrakcie socjalnym. Kontrakt socjalny został formalnie zdefi-
niowany w przepisach pomocy społecznej (art. 6 pkt. 6 Ustawy o pomocy 
społecznej) jako pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, 
określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie 
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytu-
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acji życiowej osoby lub rodziny. W kontrakcie znajduje się m.in. wyliczenie 
ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć oso-
ba czy rodzina w celu poprawienia swojej sytuacji. Okres, na jaki zawierany 
jest kontrakt socjalny, dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życio-
wej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form 
wsparcia, zaproponowanych przez pracownika socjalnego. Każda osoba lub 
rodzina prowadzona jest zwykle od początku przez tego samego pracowni-
ka socjalnego. 

Rodzina przeżywająca trudności opiekuńczo-wychowawcze, które czę-
sto powiązane są z nieumiejętnością znalezienia i utrzymania zatrudnienia, 
może zostać również objęta wsparciem asystenta rodziny. Asysta rodzinna 
jako forma profesjonalnej pomocy środowiskowej udzielana jest w miejscu 
zamieszkania rodziny lub wskazanym przez rodzinę i uzgodnionym pomię-
dzy rodziną a asystentem rodziny. Asysta rodzinna opiera się na zasadzie 
pomocniczości, partnerstwa i współpracy oraz dobrowolności. Rodzina ob-
jęta pomocą ośrodka pomocy społecznej nie może być do niej przymuszana. 

Indywidualizacja podejścia i wsparcia osób i rodzin jest szczególnie pro-
wadzona w tych ośrodkach pomocy społecznej, w których doszło do roz-
dzielenia prowadzenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej. 
W pracy socjalnej kładzie się wtedy większy nacisk na zbudowanie odpo-
wiedniej relacji pomocowej między pracownikiem socjalnym a klientem. 
W ośrodkach, w których takie rozdzielenie funkcjonuje, kompleksowość 
wsparcia skutkuje większą skutecznością podejmowanych działań i wzro-
stem efektywności.

Ośrodki pomocy społecznej obok wsparcia finansowego swoich klien-
tów, prowadzą szereg działań specjalistycznych, interwencyjnych, realizują 
programy aktywizacyjne, w tym finansowane ze środków unijnych.

OPS, podobnie jak opisywane wcześniej powiatowe urzędy pracy, bo-
rykają się z  problemami finansowymi i  organizacyjnymi. Brakuje odpo-
wiedniej liczby zatrudnionych pracowników socjalnych. Ośrodek pomocy 
społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie 
do liczby ludności gminy w  stosunku jeden pracownik socjalny zatrud-
niony w  pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców, lub pro-
porcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 
pracą socjalną, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 
gospodarujących (art. 110 ust. 11 Ustawy o pomocy społecznej). Dostępne 
dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są rozbieżne: we-
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dług pierwszych w 2012 r. odnotowano 1782 na 2497 ośrodków pomocy 
społecznej w Polsce, które spełniły warunek zatrudnienia przynajmniej jed-
nego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców. Stanowiły one 71% 
wszystkich ośrodków. Oznacza to, że standard ten nie został osiągnięty 
w 715 ośrodkach, które stanowiły 29% wszystkich ośrodków pomocy spo-
łecznej2). Według innych znalezionych przeze mnie danych stan na dzień 
31.12.2013 r. wskazywał, że pierwszy wskaźnik, tj. jeden pracownik socjal-
ny na 2000 mieszkańców, osiągnięto w 57% gmin (Projekt założeń do pro-
jektu ustawy o zmianie Ustawy o pomocy społecznej, 2014). Ostatnie lata 
(2016 i 2017) przyniosły inne zauważalne zjawisko: w niektórych gminach 
brakuje pracowników socjalnych, mimo posiadanych przez ośrodki etatów, 
co wynika z niskich uposażeń w OPS. Brak pracowników socjalnych, spe-
cjalistów, ale także asystentów rodzin (równie nisko opłacanych) powoduje, 
że wciąż w systemie pomocy społecznej jest wiele osób długookresowo uza-
leżnionych od wsparcia. 

Wzrost aktywności osób i  rodzin w  rozwiązywaniu własnych proble-
mów i  obserwowane coraz większe włączanie się w  działania służb spo-
łecznych wpływają na podniesienie efektywności systemu organizacyjnego 
pomocy społecznej. Uzyskiwane wskaźniki efektywności w procesach usa-
modzielniających klientów byłyby wyższe, gdyby środki finansowe kiero-
wane na pomoc społeczną były adekwatne do potrzeb wskazywanych przez 
samorządy gminne.

obSzar WSPółPracy doradcy klienTa z urzędu 
Pracy i PracoWnika Socjalnego W ProceSie 
uSamodzielniania klienTóW

Obok bezpośredniej wymiany informacji na temat konkretnego klienta 
między pracownikami obu wspomnianych instytucji, główną platformą 
współpracy jest Program Aktywizacja i  Integracja, który został wprowa-
dzony jako instrument do ustawy w 2014 r. Do udziału w Programie Ak-
tywizacja i  Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony 
profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szcze-

2) Odpowiedź podsekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej – 
z upoważnienia ministra – na interpelację nr 17405 w sprawie zatrudniania odpowiedniej 
liczby pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej, http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4F25ABD5 (dostęp: 13.03.2016).
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gólności realizujący kontrakt socjalny. Przystąpienie do PAI uzależnione 
jest od spełnienia m.in. warunku bycia jednocześnie klientem PUP i OPS 
(Flaszyńska, 2015, s. 182–184). Bezrobotny skierowany do PAI objęty jest 
działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanymi przez powia-
towy urząd pracy, obejmującymi w szczególności prace społecznie użytecz-
ne. Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane w wymiarze 
do 10 godzin tygodniowo przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 
skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w  jednost-
kach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach 
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności 
lokalnej. Za udział w pracach społecznie użytecznych bezrobotnemu przy-
sługuje świadczenie. Dodatkowo elementem komplementarnym z działa-
niami w zakresie aktywizacji zawodowej są działania z zakresu integracji 
społecznej realizowane (na podstawie porozumienia pomiędzy urzędem 
pracy a ośrodkiem pomocy społecznej) przez ośrodek pomocy społecznej 
w ramach budżetu gminy lub organizację pozarządową w ramach zlecenia 
z urzędu pracy. 

PAI jest przykładem partnerstwa zadaniowego. W 2015 r. w Polsce wzię-
ło w nim udział 6150 osób. W odniesieniu do ponad pół miliona bezro-
botnych znajdujących się w Polsce w tzw. III profilu widać, że nie jest to 
oszałamiająca liczba. Przykładowo również w Warszawie na 11 726 osób, 
które miały określony profil III, tylko 198 osób zostało objętych progra-
mem PAI (Program Aktywizacja i  Integracja, 2015), a ukończyło go 165 
bezrobotnych (czyli niespełna 1,4% osób będących w najtrudniejszej sytu-
acji na rynku pracy). Wysuwa się podstawowy wniosek: pomoc ta obejmuje 
zbyt małą liczbę osób.

Tabela 1. Liczba osób, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne w ramach PAI 
w 2015 r. w Polsce
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Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MPIPS-01, 2015.
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Pozytywnym aspektem programu jest fakt, że program ten w  ogólny 
sposób, ale jednak wymusza współpracę międzyinstytucjonalną. Oczywi-
ście po prawie dwóch latach od jego stosowania widać, że obejmuje zbyt 
małą liczbę osób, że jest za krótki (trwa do sześciu miesięcy) i po jego ukoń-
czeniu, jeśli osoby te nie zostaną przeprofilowane i nie są objęte innym in-
strumentem w urzędzie pracy (a tak zazwyczaj jest), są pozostawione same 
sobie (mogą jedynie liczyć na wsparcie ośrodka w postaci zasiłku celowego 
i pracę socjalną).

W odniesieniu do prezentowanego artykułu nasuwa się pytanie, czy pro-
gram ten zachęca do partycypacji? Myślę, że w tym kontekście tak, bo każdy 
uczestnik PAI realizuje swoje zadania według indywidualnego harmonogra-
mu, ma możliwość kontaktu z innymi ludźmi, dowiaduje się o swoich zasobach 
i ograniczeniach, nie jest osamotniony w swojej sytuacji społeczno-zawodo-
wej. Bezrobotny rozwija swoje umiejętności psychospołeczne, buduje prawi-
dłową interakcję z otoczeniem, wraca do aktywności. O tym, że czynny udział 
w takich działaniach daje efekty, świadczy przytoczony przykład.

zakończenie

Państwo, a za tym administracja, powinny być jak najmniej widoczne dla 
obywatela. Pracownicy instytucji pomocowych powinni skupiać się na 
konkretnym wspieraniu osób pozostających poza zatrudnieniem. Klient 
powinien więc brać czynny udział w ustalaniu warunków oferowanej mu 
pomocy. Podmiotowe traktowanie klienta musi stać się powszechnie obo-
wiązującą regułą. Służby zatrudnienia czy służby pomocy społecznej, jak 
zwykło się o nich mówić, muszą w coraz większym zakresie być w stanie 
służyć swoim podopiecznym, a nie administrować ich problemami. By tak 
się stało, muszą uruchamiać na szeroką skalę procesy włączania podopiecz-
nych w  dotyczące ich procesy decyzyjne (np. już podczas przyznawania 
świadczeń, doboru oferty pracy, wyboru szkolenia, miejsca odbywania sta-
żu, wyboru pracodawcy itp.).

Obok przygotowywania i uczenia pracowników instytucji świadczących 
pomoc, do prowadzenia procesów, w  sposób wymuszający czy kreujący 
aktywny udział w nich odbiorców działań, ważne jest, by samorządy (po-
wiatowe i gminne), które ustawowo odpowiadają za funkcjonowanie tych 
instytucji, tworzyły finansowo-organizacyjne przesłanki do ich działania. 
Indywidualne podejście do klienta, mające wykreować jego aktywną posta-
wę, nie może być ograniczane brakiem etatów dla specjalistów czy brakiem 
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lokalowym ograniczającym rzeczywistą indywidualną pracę. Zdaniem 
wielu pracowników służb społecznych i służb zatrudnienia to praca z wie-
loma ludźmi i pod presją czasu nie pozwala w wielu przypadkach wytwa-
rzać takich więzi pomiędzy specjalistą a klientem, aby klient mógł i chciał 
rzeczywiście angażować się w ten proces. Coraz częściej się spotykamy z ak-
tywizacją partycypacyjną, procesem, w którym klient jest świadomy podej-
mowanych wobec niego działań, akceptuje je i poprzez własną aktywność 
jest bardziej w nich skuteczny. Nie jest to jednak zjawisko powszechne.
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participatory activation of unemployed people aS 
a chance to increaSe the effectiveneSS of Social ServiceS

abStract

Participatory activation – as I understand it – is aconscious involvement in the 
activities of social services (social welfare services and employment services) by 
the beneficiaries of these services, that is the unemployed and other people who 
are, because of their life situation, forced to rely on social welfare and who in 
consequence are at risk of social exclusion. Because of the awareness of their 
situation, the citizens receiving support from social welfare system feel co-
responsible for the actions taken to help them. The specialist cooperating with 
such a citizen treats him or her as a partner and is able to offer services better 
suited to his or her needs. Achieving this state of affairs requires increased 
efforts from the public social and employment services. The aim of my article 
is to show that bringing a citizen to the state of employment, and thus social 
inclusion, is obtained thanks to the cooperation between service providers (in 
this case labour offices and social welfare centres) and citizens themselves. Let 
me say, that the development of participatory activation of citizens in the recent 
years has helped to increase the effectiveness of the social service as a whole.
Key words: participatory activation, cooperation, social services, public em-
ployment services
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komplekSowa i SyStemowa praca 
z rodziną – „dobre praktyki” 
StowarzySzenia pomocy rodzinie 
droga
abStrakt

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku realizuje działania 
adresowane do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, wymagających wsparcia, pomocy, oddziaływań terapeutycznych bądź 
profilaktycznych. Podstawową ideą jest praca z  całą rodziną, gdyż sytuacja 
dziecka jest konsekwencją funkcjonowania środowiska rodzinnego. 
Celem opracowania jest prezentacja kompleksowej i systemowej pracy z rodziną. 
W artykule przedstawiono placówki prowadzone przez Stowarzyszenie i podej-
mujące pracę z dziećmi i  rodzinami (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 
NASZ DOM, Punkt Przedszkolny „Aniołkowo”, „Dom Powrotu”, Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP”) oraz formy działal-
ności niezbędne w optymalizowaniu zakładanych celów (asysta rodzinna, zespół 
do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, kolonie terapeutyczno-re-
kreacyjne, Akademia Rodziców, Klub Integracji Społecznej). W  opracowaniu 
wyróżniono też współpracę z innymi instytucjami pomocowymi funkcjonują-
cymi w środowisku lokalnym oraz rolę wolontariatu w działaniach Stowarzysze-
nia. Zaprezentowane działania mogą być rekomendowane jako „dobra prakty-
ka” oraz głos w dyskusji nad kształtem pracy z rodziną z wieloma problemami. 
Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, praca z rodzi-
ną, praca w środowisku lokalnym

S towarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA od 1991 r. realizuje działa-
nia adresowane do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, wymagających wsparcia, pomocy, oddziaływań terapeu-
tycznych bądź profilaktycznych. Jego inicjatorem i założycielem był Ojciec 
Edward Konkol ze Zgromadzenia Misyjnego Księży Werbistów. W 1986 r. 
przyjechał do Białegostoku i  niemal od razu zaangażował się w  pomoc 
młodym narkomanom. Z grupą, liczącą początkowo 20 wolontariuszy, nie 



Kompleksowa i systemowa praca z rodziną – „dobre praktyki”…

91Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 90–111

tylko zorganizował punkt detoksykacyjny, ale rozpoczął działania opie-
kuńczo-wychowawcze skierowane do dzieci osób uzależnionych. Budował 
środowisko alternatywne, wspólnotę opartą na relacjach i  towarzyszeniu. 
Z biegiem czasu pojawiały się nowe potrzeby, więc Stowarzyszenie rozsze-
rzało działalność, docierając również do rodzin najuboższych, wielodziet-
nych, niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym, obciążo-
nych uzależnieniami, zagrożonych patologią społeczną.

Ojciec Konkol często podkreśla, że zbrodnią jest pomaganie tylko dzie-
ciom w okaleczonej rodzinie – „bo zdejmuje się odpowiedzialność z rodziców. 
I oni bardziej odpływają, choroba się rozrasta” (Kuźmiuk, 2014). Stowarzy-
szenie DROGA od samego początku stosowało ideę pracy z  całą rodziną, 
uważając, że oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze tylko wobec dzieci 
z  rodzin dysfunkcyjnych jest niewystarczające. Uznanie, że punktem wyj-
ścia jest rodzina, a nie dziecko, znalazło prawne usankcjonowanie w Ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 
887). Sytuacja dziecka jest konsekwencją funkcjonowania środowiska rodzin-
nego, dlatego też Stowarzyszenie wspiera rodziców w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, przygotowuje, ukierunkowuje bądź przywraca 
zdolność do adekwatnego funkcjonowania. Ponadto misją DROGI jest „wy-
dobywanie piękna wewnętrznego człowieka”, by „obudzić go”1), wzmocnić, 
usamodzielnić, uczynić odpowiedzialnym za swoje wybory życiowe. 

Kadra Stowarzyszenia również dostosowuje się do zmian w jego funkcjo-
nowaniu: cały czas zdobywa nowe kompetencje, rozwija się merytorycznie, 
specjalizuje w towarzyszeniu i pomocy poszczególnym grupom odbiorców 
podejmowanych działań.

W artykule nie skoncentrowano się na wybranych formach działalności 
czy grupach odbiorców, gdyż jego celem jest prezentacja kompleksowej i sys-
temowej pracy z  rodziną. Obecny kształt i  zakres zadań to wynik reago-
wania na potrzeby socjalne społeczności lokalnej, jak i poszczególnych ro-
dzin. Wszystkie działania (w tym tworzenie kolejnych placówek) wynikały 
z potrzeb oraz chęci doskonalenia holistycznej pracy z rodzinami. Należy też 
podkreślić, że szeroko podejmowane zadania wymagają nie tylko korzystania 
z zasobów własnych organizacji, ale niezbędna jest również współpraca z in-
nymi służbami społecznymi, by optymalizować system oddziaływań. 

Wielowymiarowość realizowanych zadań utrudnia prezentację materia-
łu z podziałem na działania odnoszące się wyłącznie do dzieci, dorosłych 

1) Zwroty często używane przez o. Konkola.
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czy rodzin. W artykule przedstawiono placówki prowadzone przez Stowa-
rzyszenie i  podejmujące pracę z  dziećmi i  rodzinami (Ośrodek Wspiera-
nia Dziecka i Rodziny NASZ DOM, Punkt Przedszkolny „Aniołkowo”, 
„Dom Powrotu”) oraz formy działalności niezbędne w optymalizowaniu 
zakładanych celów (asysta rodzinna, zespół do spraw okresowej oceny 
sytuacji dziecka i  rodziny, kolonie terapeutyczno-rekreacyjne, Akademia 
Rodziców). Zaprezentowane zostaną również zadania Klubu Integracji 
Społecznej i  jego roli w  readaptacji oraz poprawie funkcjonowania osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotnym elementem w strukturze 
Stowarzyszenia jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Doro-
słych ETAP, udzielający pomocy terapeutycznej zarówno młodym osobom, 
jak i  członkom ich rodzin. W  opracowaniu wyróżniono też współpracę 
z innymi instytucjami pomocowymi funkcjonującymi w środowisku lokal-
nym oraz rolę wolontariatu w działaniach Stowarzyszenia. 

ośrodek WSPierania dziecka i rodziny naSz 
dom
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM2) to miejsce, w któ-
rym pomoc znajdują rodziny z wieloma problemami, w kryzysach, z zabu-
rzeniami emocji bądź takie, w których rodzice mają ograniczoną władzę ro-
dzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

„Nasz Dom” powstał w  1993  r., w  odpowiedzi na potrzeby dzieci, 
których uzależnieni od środków psychoaktywnych rodzice (podopiecz-
ni Stowarzyszenia) byli w  trakcie leczenia odwykowego i  terapeutyczne-
go. Placówka wsparcia dziennego obecnie zapewnia opiekę i wychowanie 
80 dzieciom w wieku od drugiego do osiemnastego roku życia, będącym 
w  trudnej sytuacji rodzinnej. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzyso-
wych, dzieci i rodziny, które są pod opieką „Naszego Domu”, mają zapew-
nioną opiekę całodobową (hostelową) na terenie placówki3).

2) Pierwsza nazwa placówki – Dom Rodzinny „Nasz Dom”, kolejna: Środowisko-
wy Dom Rodzinny „Nasz Dom”, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. 
Obecnie funkcjonuje jako: Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodzin NASZ DOM, będąc 
niepubliczną placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego i specjalistycznego. Zmiany 
nazwy wynikały m.in. z obowiązującego prawodawstwa.

3) „Nasz Dom” jest czynny całą dobę przez cały rok.
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Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny łączy działania socjalizacyjne, 
terapeutyczne, socjalne, interwencyjne, duszpasterskie4). „Nasz Dom” re-
alizuje wielopłaszczyznowy program, obejmujący kompleksowym wspar-
ciem całą rodzinę, tworząc system oddziaływań wspierających środowisko 
rodzinne oraz uzupełnia te funkcje rodziny, które nie mogą być prawidłowo 
realizowane w określonym czasie bądź zakresie. Dlatego też wraz z przyję-
ciem dziecka do „Naszego Domu” rozpoczyna się systemowa praca z nim 
oraz jego bliskimi, podejmowana przez zespół wychowawców, specjalistów, 
asystentów rodziny i wolontariuszy.

Od początku funkcjonowania placówki zarówno kadra, jak i  osoby 
współpracujące ze Stowarzyszeniem poszukują efektywnych form i  me-
tod pracy z całą rodziną. Z tego powodu zmieniało się oblicze „Naszego 
Domu”, system funkcjonowania ewaluował, a  zespół doskonalił umiejęt-
ności i kompetencje, wprowadzając adekwatne do potrzeb podopiecznych 
metody i  formy pracy oraz zwiększając zakres podejmowanych działań. 
Niemniej zawsze dbano o zachowanie rodzinnej i przyjaznej atmosfery, za-
pewniając poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Od początku 
działalności obowiązywała (i nadal jest przestrzegana) zasada, że działania 
ukierunkowane są na całą rodzinę i realizowane w jej najbliższym środowi-
sku5). Praca nie polega na wyręczaniu rodziców w ich funkcjach opiekuń-
czo-wychowawczych, ale na wspieraniu i wzmacnianiu, wyzwalaniu poten-
cjału, tak by nie doprowadzić do uzależniania od pomocy instytucjonalnej. 
Podstawowym celem jest utrzymanie dziecka w  środowisku rodzinnym, 
„uzdrawianie”6) rodziny, a  tym samym przywrócenie jej do samodzielne-
go, adekwatnego funkcjonowania.

Zakres i czas trwania wsparcia jest realizowany stosownie do sytuacji praw-
nej, materialnej, zdrowotnej środowiska rodzinnego oraz postępów w funk-
cjonowaniu całej rodziny, która wraz z dzieckiem jest przyjmowana do „Na-
szego Domu”. Zostaje jej przydzielony asystent oraz ustalony wstępny plan 
pracy. Rozpoznanie i diagnoza systemu rodzinnego pozwala ustalić zakres 
i formy oddziaływań oraz określić czas „pobytu” w systemie wsparcia. Ko-

4) Placówka jest dostępna dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin z powiatu białostoc-
kiego niezależnie od światopoglądu i wyznawanej religii.

5) Działania odbywają się na terenie placówki oraz w  miejscu zamieszkania pod-
opiecznych.

6) Uzdrawianie rodziny należy rozumieć jako terapię, wspieranie, wzmacnianie w kry-
zysach, aktywizowanie, pracę na potencjałach, a w efekcie integrację i usamodzielnienie.
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lejne plany pracy z rodziną mają formę trzy- lub sześciomiesięcznych umów 
roboczych, weryfikowanych przez „zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka i rodziny”. Decyzja zespołu jest wiążąca w sprawie dalszych działań, 
pozwalających na przejście do kolejnego etapu pracy z dzieckiem i rodziną.

Dzieci otrzymują pełne wyżywienie oraz udzielana im jest pomoc rze-
czowa (odzież, artykuły higieniczne, przybory szkolne). Zakres wsparcia 
zależy od ich indywidualnych potrzeb – korzystają m.in. z pomocy eduka-
torów, reedukatora, logopedy, terapeuty, psychologa, duszpasterza. Są pod 
stałą opieką medyczną pielęgniarki i  lekarza pediatry. Uczestniczą w  za-
jęciach socjoterapeutycznych i  treningach umiejętności prospołecznych 
(m.in. w Treningu Zastępowania Agresji, Peace 4 Kids), w muzykoterapii 
i arteterapii oraz w zajęciach grup rodzinnych. Biorą udział w imprezach 
okolicznościowych, wyjazdach terapeutycznych, weekendowych, feryjnych 
i wakacyjnych.

W pracę z rodzinami, w zależności od potrzeb, zaangażowani są specja-
liści, m.in. asystent rodziny, mediator, psycholog, radca prawny, terapeuta 
uzależnień. Rodzice uczestniczą w Akademii Rodziców bądź w programie 
Odzyskać Dziecko. Korzystają z pomocy rzeczowej (w Centrum Darów), 
ale równocześnie przygotowują się do samodzielności na rynku pracy 
(w Klubie Integracji Społecznej). Biorą też udział w imprezach rodzinnych 
i okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

W  przypadku uznania przez asystenta rodziny, że nastąpił etap usa-
modzielnienia, składa on wniosek do „zespołu do spraw okresowej oce-
ny” o przeniesienie dziecka i rodziców do grupy rodzin monitorowanych7). 
Należy podkreślić, że jednym z najtrudniejszych etapów pracy jest jej za-
kończenie. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że osoby, wobec któ-
rych nieumiejętnie, zbyt szybko, bez ich odpowiedniego przygotowania 
zakończono proces wsparcia, mogą się czuć odrzucone i „zdradzone”. Może 
wystąpić u  nich regres w  zachowaniu, bunt, niechęć do kontynuowania 
pracy nad sobą oraz nieufność do osób i  instytucji udzielających pomo-
cy socjalnej. Dlatego też w  „Naszym Domu” funkcjonuje zasada, że już 
w dniu przyjęcia do placówki informuje się o tym, że praca będzie trwać 
przez określony czas, etapami, na określonych warunkach – kontraktach. 
Ponadto „pracownik i klient powinien zaplanować już na początku, w jaki 
sposób da się stwierdzić, czy proces pomocy przebiega skutecznie i co rze-

7) Czas pobytu dzieci/rodziny w „Naszym Domu” wynosi średnio 2 lata, następnie 
rodzina jest wspierana w formie monitorowania.
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czywiście zostało osiągnięte” (Garvin, Seabury, 1996, s. 347). Istotne jest 
również wzmocnienie rodziny, utwierdzenie jej członków, że odnieśli suk-
ces i że warto kontynuować proces pracy nad sobą. Organizowany raz do 
roku Dzień Otwarty, podczas którego „odchodzące” rodziny otrzymują 
klucze do „Naszego Domu” i opowiadają swoją historię innym, ma m.in. 
na celu pokazanie im, że są ważni nie tylko dla siebie nawzajem, lecz także 
dla całej społeczności Stowarzyszenia DROGA. 

„Nasz Dom” towarzyszył w  drodze do adekwatnego funkcjonowania 
ponad 1600 rodzinom. 

PunkT PrzedSzkolny „aniołkoWo”
Uwzględniając potrzebę rozszerzenia opieki nad najmłodszymi dziećmi, 
w  2010  r. grupę przedszkolną funkcjonująca w  „Naszym Domu” prze-
kształcono w Punkt Przedszkolny „Aniołkowo”. Jest to przyjazne i koloro-
we miejsce dla 30 dzieci, w wieku od 2,5 do 5 lat, pochodzących głównie 
z rodzin współpracujących z asystentami rodziny i terapeutami Stowarzy-
szenia. Dzieci rekrutowane są przez cały rok, pobyt w placówce jest bez-
płatny i czasowy, tzn. uzależniony od planu pracy ustalonego z asystentem 
rodziny8). Dwie grupy przedszkolaków mają do dyspozycji trzy sale z za-
bawkami, jadalnię, salę kominkową, salę rekreacyjną oraz ogród z placem 
zabaw. Zatrudnieni w przedszkolu wychowawcy wspomagani są przez wo-
lontariuszy.

Zadaniem „Aniołkowa” jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz 
wczesna korekcja zaburzeń u  dzieci pochodzących z  rodzin z  wieloma 
problemami. Działalność opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna prowa-
dzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
uwzględniając również założenia pedagogiki Montessori oraz Programu 
Edukacji FUNdamentalnej. W Punkcie Przedszkolnym odbywają się też 
zajęcia dodatkowe, m.in. nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyj-
na, rytmika, spotkania z  duszpasterzem. Organizowane są zajęcia indy-
widualne (m.in. z psychologiem i  logopedą) niezbędne do prawidłowego 
rozwoju dziecka.

8) Punkt Przedszkolny funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 7.30–18.00, przez cały rok, z wyłączeniem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej. 
Decyzja o godzinach pobytu dziecka ustalana jest indywidualnie z wychowawcą lub/oraz 
asystentem rodziny.
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Punkt Przedszkolny realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami 
lub opiekunami prawnymi dziecka; działają wspólnie w celu skutecznego 
oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indy-
widualnego rozwoju. Od momentu przyjęcia wychowanka do przedszko-
la podejmowana jest systemowa praca z jego rodzicami bądź opiekunami 
prawnymi, dlatego też uzyskują oni rzetelne informacje dotyczące dziecka, 
rozpoznawanych przyczyn trudności rozwojowych i wychowawczych oraz 
podjętych metod pracy. Do podstawowych obowiązków rodziców należą 
m.in.: punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przed-
szkolnego (zgodnie z ustalonymi godzinami) oraz informowanie o przyczy-
nach jego nieobecności w placówce. Rodzice/opiekunowie prawni posiadają 
swoją reprezentację: Zespół Rodziców. Współdziała on z organem prowa-
dzącym oraz wychowawcami, m.in. przy określaniu planu pracy Punktu 
czy organizacji imprez okolicznościowych. Ciekawą inicjatywą jest wyda-
wanie pisma – Miesięcznika Punktu Przedszkolnego „Aniołkowo”.

dom PoWroTu

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM od początku funk-
cjonowania, oprócz wsparcia dziennego, prowadzi hostel, gdzie w  sytu-
acjach kryzysowych zapewniana jest interwencyjna opieka dla dziecka 
i  jego rodziny. Mieści się on na poddaszu budynku „Naszego Domu”, 
w oddzielonych i dobrze wyposażonych pokojach, zapewniających intymną 
i domową atmosferę. Jest to często działanie konieczne, ale krótkotrwałe. 
Wychowawcy oraz opiekunowie rodzin zgłaszali potrzebę stworzenia miej-
sca do czasowego zamieszkania dzieci, w sytuacji, kiedy praca z rodzinami 
wymaga więcej czasu na „odbudowanie domu” lub gdy nie można go już 
scalić. Pierwszą próbą stworzenia bezpiecznego miejsca dla młodzieży za-
grożonej skierowaniem do pogotowia opiekuńczego było prowadzenie czę-
ści interwencyjnej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
Środowiskowego Domu Rodzinnego „Nasz Dom”. Placówka, mieszcząca 
się w  domu jednorodzinnym, funkcjonowała w  latach 2008–2011, łącz-
nie obejmując opieką dwanaścioro wychowanków. Niemniej potrzeby były 
o wiele większe i w 2011 r. Rada Miasta Białystok przekazała budynek9), 

9) Funkcjonowanie „Domu Powrotu” – jako placówki opiekuńczo-wychowawczej – 
jest współfinansowane przez Miasto Białystok.
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który został gruntownie wyremontowany oraz pięknie i kolorowo wyposa-
żony przez przyjaciół Stowarzyszenia10).

W maju 2012 r. uroczyście otwarto „Dom Powrotu” dla czternaściorga 
dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, trwale lub 
okresowo pozbawionych opieki rodziny własnej11). Otrzymują tam wszyst-
ko to, co dla nich jest potrzebne i ważne. W centrum uwagi znajdują się 
jednak rodzice. Od momentu przyjęcia dziecka do „Domu Powrotu” podej-
muje się intensywną systemową pracę z rodzicami/opiekunami prawnymi. 
Każda rodzina (jeśli jest) otrzymuje swojego asystenta, którego praca ma 
na celu wsparcie dorosłych w odbudowaniu adekwatnych ról rodzicielskich 
i umożliwieniu dzieciom powrotu do środowiska rodzinnego.

Ojciec Konkol twierdzi, że nie możemy karać dzieci za to, że uro-
dziły się w  takiej, a  nie innej rodzinie lub za to, że ich rodzice zginęli 
w wypadku. Nie wolno im zabierać tego, co jest dla nich ważne w trud-
nych momentach. Nie chodzi tylko o to, żeby dzieci nakarmić i ubrać, 
trzeba im także dać duchowe poczucie bezpieczeństwa, ciepło i „zapach 
domu”. Dlatego też wychowawcy (nazywani ciociami i wujkami) próbu-
ją stworzyć namiastkę domu, zapewniając całodobową opiekę oraz miłą 
atmosferę. Wspólnie z dziećmi m.in. robią zakupy, przygotowują i jedzą 
śniadania oraz kolacje (w  weekendy gotują też obiady), opowiadają so-
bie, jak minął dzień, bawią się, sprzątają, odrabiają lekcje12). Nad kompe-
tentną pracą kadry i wolontariuszy czuwa dyrektor Ośrodka Wspierania 
Dziecka i Rodziny oraz superwizor.

W  efekcie czteroletniej działalności13) z  czterdzieściorga dzieci, które 
przebywały w „Domu Powrotu”, dwadzieścioro jeden powróciło do rodzin 
własnych, troje znalazło dom w rodzinach zastępczych, a dwoje w adop-
cyjnych. Tylko jedna osoba skierowana została do instytucjonalnej pieczy 
zastępczej – pogotowia opiekuńczego. Obecnie w placówce przebywa trzy-
naścioro dzieci (w tym dwoje jest w trakcie procesu adopcyjnego). Dane te 

10) Dom ma 9 pokoi mieszkalnych, wielki salon z  jadalnią i  wspaniałą kuchnię. 
W  piwnicy znajduje się pralnia, pomieszczenie rekreacji i  kaplica. Ogród jest nieduży, 
ale mieści się w nim rozkładany basen, piaskownica i huśtawki. Jest też miejsce na rowery 
i dziecięce hulajnogi.

11) Wychowankami są dzieci, których rodzice nie żyją, przebywają w szpitalach, mają 
ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni.

12) Najmłodsze dzieci uczęszczają do Punktu Przedszkolnego „Aniołkowo”.
13) Dane na 31.05.2016 r.
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wskazują na bardzo wysoką efektywność w odbudowywaniu i  tworzeniu 
funkcyjnego środowiska rodzinnego dla podopiecznych „Domu Powrotu”. 

aSySTa rodzinna

Asysta rodzinna, wprowadzona Ustawą o  wspieraniu rodziny i  systemie 
pieczy zastępcze (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), adresowana jest do 
rodzin niewypełniających adekwatnie funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych14), w których zagrożone jest dobro dziecka, co w konsekwencji może 
skutkować skierowaniem go do opieki zastępczej. Asystent rodziny realizuje 
pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii, głównie w środowisku 
zamieszkania rodziny (Krasiejko, 2015). Jego podstawowym zadaniem jest 
pedagogizacja rodziców oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, in-
strumentalne wszystkich członków rodziny. Asystowanie, w  odróżnieniu 
od dyrektywnego przydzielania zadań, polega na towarzyszeniu i uczest-
niczeniu w życiu, a w minimalnym zakresie podejmowaniu działań moni-
torujących i interwencyjnych. To poznanie sytuacji klientów z ich perspek-
tywy, motywowanie rodziców do zmiany zachowań i inicjowanie działań 
poprawiających relacje. Podnoszenie kompetencji społecznych, samooceny, 
zaradności życiowej i odpowiedzialności rodzicielskiej wpływa m.in. na za-
spokojenie potrzeby bezpieczeństwa i integracji rodziny.

W  „Naszym Domu”, praktycznie od samego początku istnienia pla-
cówki, obok wychowawców grup rozwojowych, wprowadzono funkcję 
opiekunów rodziny. Prowadzili oni zajęcia z  „grupami rodzinnymi” oraz 
organizowali systemową pracę z rodzinami podopiecznych, współpracując 
z wychowawcami i specjalistami (zatrudnionymi w placówce i poza nią). 
Następnie, w miarę rozwoju zadań i struktury „Naszego Domu”, do prowa-
dzenia rodziny włączono członków „zespołu ds. okresowej oceny rodziny 
i dziecka”. Oznaczało to, że Stowarzyszenie zaczynało brać pełną odpowie-
dzialność za proces inkluzji społecznej całej rodziny. Obowiązujące obec-
nie standardy pracy asystenta w Stowarzyszeniu DROGA15) opracowano 
w oparciu o doświadczenia własne, wytyczne Ustawy o wspieraniu rodziny 

14) Współpraca z asystentem może również obejmować rodziców, których dzieci już 
zostały okresowo umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Asystent 
rodziny może też podjąć pracę z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi oraz pełnoletni-
mi wychowankami opuszczającymi te rodziny. 

15) Szczegółowy opis zaproponowanych standardów pracy asystenta rodziny w: Bielec-
ka, Owczaruk, Tomulewicz, 2011; Bielecka, 2014, s. 153–174.
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i systemie pieczy zastępczej, analizę literatury przedmiotu oraz programów 
innych organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej pracują-
cych metodą asysty rodzinnej. 

Wyniki przeprowadzanych ewaluacji (wewnętrznych i  zewnętrznych16)) 
wskazują, że 76% rodzin usamodzielnia się, czyli przechodzi cały przewi-
dziany dla nich program wsparcia i osiąga poziom funkcjonowania pozwa-
lający na samodzielne radzenie sobie w codziennym życiu. Dane te świadczą 
o wysokiej skuteczności działań asystentów rodziny. Obecnie 11 asystentów 
pracuje z 60 rodzinami, które są na różnym etapie procesu usamodzielnienia. 

Wysoka efektywność pracy wynika z kompleksowości i indywidualiza-
cji systemu wsparcia, dostosowania oddziaływań do potrzeb konkretnej 
rodziny. Szeroka oferta Stowarzyszenia pozwala na systemowe i wielokie-
runkowe wsparcie. Ponadto istotne znaczenie dla kompleksowości oddzia-
ływań ma stały dostęp podopiecznych do usług specjalistycznych, takich 
jak pomoc psychologa, mediatora, logopedy, prawnika, terapeuty uzależ-
nień, pielęgniarki, lekarza. Trzeba podkreślić, że bardzo istotnym elemen-
tem wsparcia i reintegracji jest udział rodziców i dzieci w imprezach inte-
gracyjnych (np. święta, kuligi, wyjazdy wakacyjne) organizowanych przez 
Stowarzyszenie DROGA. Ważna jest również współpraca asystenta z „ze-
społem ds. okresowej oceny rodziny i dziecka” oraz z innymi instytucjami 
funkcjonującymi w  środowisku lokalnym. Wysoka efektywność wynika 
również z  dużej dostępności i  częstotliwości kontaktów asystenta z  pod-
opiecznymi. W Stowarzyszeniu przyjęto zasadę, że liczba rodzin, z którymi 
asystent prowadzi pracę, nie powinna przekroczyć dziesięciu. Szczególnie 
mocną stroną programu jest przyjęty system etapów pracy, który pozwala 
na określenie rezultatów oddziaływań na każdym poziomie (kontrakty ro-
bocze) oraz pełni funkcje motywacyjne zarówno dla podopiecznych, jak 
i dla asystentów. Aktywne zaangażowanie rodziny w proces zmian, przy 
wykorzystaniu silnych stron i umiejętności zdobytych w toku współpracy 
z asystentem, jest zgodne z ideą empowerment – traktowaną jako kluczowy 
warunek efektywnej pracy. Towarzyszenie i niedyrektywne wsparcie w roz-
wiązywaniu problemów, a  tym samym normalizacja życia codziennego 
i odbudowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wpływają na proces 
integracji rodziny oraz reintegracji społecznej. 

16) M.in. Analiza skuteczności działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Ro-
dzinie „DROGA” w Ośrodku „Nasz Dom”. Raport z ewaluacji asystentury rodziny. Fundacja 
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” w Białymstoku, Białystok 2014.
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Należy dodać, że asystenci rodziny regularnie uczestniczą w  superwi-
zjach, gdyż praca socjalna związana jest z rosnącą odpowiedzialnością i du-
żym oczekiwaniem społecznym, a  więc wymaga od każdego z  pomaga-
jących rozwoju osobistego i  zawodowego, a  tym samym troski o  samego 
siebie (por. Sutton, 2004, s. 217).

zeSPół do SPraW okreSoWej oceny SyTuacji dziecka 
i rodziny

W placówce funkcjonuje stały „zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka i rodziny”. W jego skład wchodzą: Dyrektor Ośrodka „Nasz Dom”, 
członek Zarządu Stowarzyszenia, terapeuta, psycholog oraz asystent danej 
rodziny, wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym 
dziecka w placówce, pedagog szkolny, pracownik socjalny pracujący z ro-
dziną, kurator sądowy, dzielnicowy, a w  ramach potrzeby przedstawiciel 
innej współpracującej z Ośrodkiem instytucji (np. poradni psychologiczno-
-pedagogicznej). Jest to interdyscyplinarny system wsparcia, uwzględniają-
cy zasadę pomocniczości i partnerstwa.

Do zadań zespołu należą w szczególności: analiza kart pobytu dziecka 
oraz stosowanych metod pracy zarówno z nim, jak i jego rodziną, okre-
sowa ocena jego sytuacji, modyfikowanie indywidualnego planu pracy, 
ocena zasadności pobytu w  „Naszym Domu”. Oznacza to w  praktyce, 
że po przyjęciu dziecka do placówki wsparcia dziennego, przez pierw-
szy miesiąc trwa diagnoza środowiska rodzinnego, jego potrzeb, słabych 
i  mocnych stron. Rozpoznanie przeprowadzone przez członów zespołu 
pozwala na wstępne określenie czasu pracy z dzieckiem i rodziną z wielo-
ma problemami oraz przygotowanie planu w formie trzy- lub sześciomie-
sięcznych kontraktów17), które są systematycznie weryfikowane. Decyzje 
zespołu są wiążące w sprawie dalszych działań, uzasadniając m.in. przej-
ście dziecka z  formy hostelowej do dziennej, a  potem do systemu mo-
nitorowania aż do opuszczenia placówki, czyli zakończenia pracy. Wo-
bec braku możliwości powrotu dziecka do rodziny, członkowie zespołu 
podejmują starania zmierzające do umieszczenia go w rodzinnej formie 
pieczy zastępczej.

Należy podkreślić, że zespół prezentuje myślenie perspektywiczne – 
nie tylko to, co teraz należy zrobić, ale co będzie za rok, np. po przejściu 

17) Najczęściej kontrakty są trójstronne: rodzina – asystent rodziny – zespół.
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dziecka z grupy przedszkolnej do rozwojowej, jakie mogą być trudności, jak 
przygotować pozostałych członków rodziny na tę zmianę. Dominuje też 
systemowe ujęcie rodziny, które oznacza, że oprócz ustalania planu pracy 
z indywidualnym przypadkiem, rozpatruje się wpływ zamierzonych zmian 
na wzajemne interakcje poszczególnych członków rodziny. Istotne jest, że 
do określenia zadań wyznaczonych przez zespół, w miarę możliwości włą-
czani są rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Są oni też na bieżąco 
informowani o decyzjach zespołu.

kolonie TeraPeuTyczno-rekreacyjne W jaSTarni

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA od początku swojej działalno-
ści organizuje letni wypoczynek dla dzieci i  młodzieży18) w  nadmorskiej 
miejscowości Jastarnia. Dzieci mieszkają w ogrodzonym ośrodku położo-
nym bezpośrednio nad Zatoką Pucką, w domkach kempingowych19). 

Rekrutacja na wyjazd prowadzona jest przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w  Białymstoku. Uczestnicy kolonii to 
dzieci od 6 do 16 lat, mieszkające w Białymstoku, pochodzące z rodzin 
ubogich, głównie wielodzietnych, żyjących w  trudnych warunkach lo-
kalowych, których rodzice/opiekunowie prawni nie są w  stanie zorga-
nizować lub pokryć kosztów wypoczynku letniego. Od kilku lat Stowa-
rzyszenie DROGA obejmuje opieką dzieci i młodzież z małych wiosek 
województwa podlaskiego, gdyż szczególnie ta grupa ma ograniczony 
dostęp do instytucji pozaszkolnych oraz możliwość spędzania czasu poza 
miejscem zamieszkania. Prowadzona diagnoza środowisk rodzinnych 
„kolonistów” wskazuje, że około 60% dzieci jest niedożywionych, a poza 
szkolnymi obiadami często nie spożywa ciepłych posiłków. Około 80% 
dzieci przyjeżdża na kolonie bez piżam, czystych ubrań i adekwatnego 
do pory roku obuwia20), a  tym bardziej bez kieszonkowego na zakup 

18) Od 1996 r. są to kolonie o charakterze terapeutyczno-rekreacyjnym.
19) Znajdują się tam również świetlica, jadalnia, kaplica, zaplecze kuchenne, toalety 

i  prysznice, ambulatorium i  izolatka, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, plac 
zabaw dla dzieci.

20) Dzieci, które przyjeżdżają na kolonie z bardzo skromnym bagażem, mają zapew-
nione podstawowe artykuły do higieny osobistej, odzież i obuwie letnie. Każdy kolonista 
otrzymuje „wyprawkę szkolną”. Należy dodać, że dzieciom przebywającym na koloniach 
i  ich rodzinom następnie świadczona jest pomoc żywnościowa oraz rzeczowa na Święta 
Bożego Narodzenie i Wielkiej Nocy.
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napojów czy lodów. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie ubóstwa, 
a  jednocześnie wskazuje na konieczność podniesienia ich poziomu ży-
cia, chociażby podczas wakacji. Dlatego też koloniści mogą otrzymać 
kieszonkowe, by każdy z  nich czuł się swobodnie i  beztrosko podczas 
wakacyjnego wyjazdu nad morze. 

W ramach kolonii terapeutyczno-rekreacyjnych prowadzone są, zgodnie 
z planem dnia, szczegółowe programy modułowe, tj. program wychowaw-
czo-opiekuńczy, kulturalno-rekreacyjny21), duszpasterski, sportowy oraz te-
rapeutyczny22). Realizację programu kolonii wspiera kadra specjalistyczna 
(m.in. socjoterapeuci, terapeuci, superwizor, osoby zabezpieczające program 
kulturalno-rozrywkowy, zespół duszpasterski). Ponadto w trakcie pobytu 
dzieci i młodzież objęte są opieką pielęgniarską i lekarską. Podstawowym 
celem kolonii jest stworzenie możliwości odpoczynku, relaksu i beztroskich 
zabaw nad morzem. Niemniej podczas zajęć uwzględniane są emocjonal-
ne, rozwojowe i  społeczne potrzeby dzieci. Wychowawcy i wolontariusze 
wspierają młodych ludzi w odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów poprzez 
organizację różnorodnych zajęć i warsztatów, których ukoronowaniem jest 
„Jarmark” prezentujący zdobyte umiejętności. 

W związku z częstym brakiem pozytywnych wzorców ze strony doro-
słych w środowisku rodzinnym (czy wręcz doświadczania przemocy), dzieci 
mają trudności z umiejętnościami prospołecznymi, niezbędnymi do prawi-
dłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzin-
nym. Nie radzą sobie z wypełnieniem wolnego czasu w sposób konstruk-
tywny. Sprzyja to pojawianiu się zachowań destrukcyjnych – wagarów, 
wycofania, agresji, sięgania po środki odurzające. Dlatego kolonie mają 
formę terapeutyczno-rekreacyjną, co pozwala dzieciom uzyskać pozytyw-
ne doświadczenia i wsparcie ze strony wychowawców, a także terapeutów, 
których zadaniem jest m.in. ukształtowanie w  podopiecznych poczucia 
własnej wartości i pomoc w zrozumieniu niełatwej rzeczywistości, w której 
żyją. Istotne jest również kształtowanie postaw dialogu i tolerancji wobec 
odmienności religijnej i społecznej.

21) Program kolonii jest bardzo bogaty, m.in. w wycieczki do Trójmiasta, zwiedzanie 
Półwyspu Helskiego, pływanie statkiem po Zatoce Gdańskiej.

22) Karta informacyjna dziecka została rozbudowana o dodatkowe informacje związa-
ne z jego potrzebami, zarówno materialnymi, jak i rozwojowymi i terapeutycznymi. Dzięki 
temu plan pracy wakacyjnej jest nakierowany na indywidualne wspomaganie uczestników. 



Kompleksowa i systemowa praca z rodziną – „dobre praktyki”…

103Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 90–111

akademia rodzicóW

Istotą działań profilaktycznych jest „przeciwdziałanie zagrożeniom, których 
wystąpienie lub nasilenie się w  przyszłości jest prawdopodobne” (Pytka, 
2005, s. 943). Badacze problemu podkreślają, że oprócz eliminowania lub 
redukcji czynników ryzyka należy wzmacniać czynniki chroniące (Osta-
szewski, 2003, s. 91–93). Wśród nich ważną rolę przypisuje się środowisku 
rodzinnemu, zapewniającemu odpowiednią opiekę, poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcie emocjonalne. Dlatego też Stowarzyszenie od 2002  r. cyklicznie 
realizuje program Akademia Rodziców, w ramach którego m.in. prowadzi 
zajęcia z zakresu profilaktyki, edukacji, terapii adresowanej do rodziców bądź 
opiekunów prawnych dzieci. Osoby kierowane są do Akademii przez asy-
stentów rodziny „Naszego Domu”, terapeutów „Etapu” oraz kuratorów są-
dowych, ośrodki pomocy społecznej i interwencji kryzysowej oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze z terenu miasta. Warunkiem udziału w tej specja-
listycznej formie wsparcia jest zawarcie kontraktu ze Stowarzyszeniem.

Nadrzędny cel Akademii Rodziców to wyposażenie uczestników 
w  umiejętności opiekuńcze i  wychowawcze pozwalające na wypełnianie 
roli konstruktywnego rodzica, czyli: jak mądrze kochać i rozumieć swoje 
dzieci, jak lepiej wypełniać swoje obowiązki wobec nich, jak skuteczniej 
radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać problemy wychowawcze, 
jak zapobiegać uzależnieniom dzieci od środków psychoaktywnych. Zaję-
cia odbywają się w formie wykładowo-warsztatowej, rodzinnych sesji tera-
peutycznych, poradnictwa i  konsultacji specjalistycznych. Rodzice mogą 
też brać udział w grupie wsparcia, mającej na celu utrwalanie i rozwijanie 
umiejętności zdobytych podczas zajęć. Formą „zaliczenia” Akademii jest 
współorganizowanie dwóch imprez rodzinnych.

Wszystkie działania programu Akademii Rodziców, dzięki wskazaniu 
funkcji ochronnych rodziny, zmierzają do jej wzmocnienia. Zapobiega 
to pogłębianiu się uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oraz może 
wpływać na zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży eksperymentującej ze 
środkami psychoaktywnymi. Efektem uczestnictwa jest również rozwój 
samopomocy wśród rodzin w środowisku lokalnym (m.in. przekazywanie 
zdobytych umiejętności, reakcja na trudności wychowawcze występujące 
u sąsiadów, tworzenie grup samopomocy i wsparcia wśród rodziców, zachę-
canie innych do korzystania ze specjalistycznej pomocy). W trakcie zajęć 
lub terapii dorosłych członków rodziny, w Klubie Dziecięcym wolontariu-
sze organizują opiekę nad dziećmi w wieku 3–10 lat.
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klub inTegracji SPołecznej

Podejmując pracę z rodziną dotkniętą wieloma problemami, w tym socjal-
nie zaniedbaną, należy zadać sobie szereg trudnych pytań, m.in.: czy i w ja-
kim stopniu można zmienić relacje między jej członkami, jeśli nie poprawi 
się jej sytuacja ekonomiczna i  lokalowa; na ile zabezpieczenie materialne 
warunkuje wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji bytowej do-
rosłych oraz dzieci. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że brak pracy, 
a tym samym utrata dochodów i zagrożenie ubóstwem, prowadzi do stop-
niowego wyłączania osoby nim dotkniętej z  różnych sfer życia. Dłuższy 
i szerszy zakres wykluczenia wpływa na zanik umiejętności powrotu do ak-
tywnego życia zawodowego oraz uczestniczenia w życiu społecznym, kultu-
ralnym i politycznym. Ponadto dziedziczenie statusu społecznego i kultury 
ubóstwa ogranicza zaspokajanie potrzeb oraz rozwój psychospołeczny na-
stępnych pokoleń. Brak poczucia bezpieczeństwa oraz wykreowanie obrazu 
siebie samego jako kogoś gorszego, o niższej wartości i mniejszych możli-
wościach w stosunku do innych ludzi, redukuje nie tylko aspiracje eduka-
cyjne dzieci, ale też utrwala postawy roszczeniowe i wyuczoną bezradność. 
Dlatego też jednym z podstawowych celów profesjonalnego wsparcia jest 
wzmacnianie kompetencji klientów w radzeniu sobie z problemami życio-
wymi, a w konsekwencji, na ile to możliwe, usamodzielnienie ekonomiczne 
i uniezależnienie od pomocy zewnętrznej. Potrzebna jest wielokierunkowa 
i kompleksowa pomoc poprzez realizację strategii i programów nastawio-
nych na reintegrację społeczną i zawodową osób z grup defaworyzowanych. 

W  ramach strategii inkluzji społecznej w  Stowarzyszeniu funkcjonuje 
Klub Integracji Społecznej23) (KIS) adresowany nie tylko do rodziców obję-
tych asystenturą rodzinną, lecz także i innych osób24) korzystających z róż-
nych form pomocy społecznej, które nie są w stanie samodzielnie przerwać 
sytuacji bierności i marginalizacji. Każdego roku około stu osób uczestni-
czy w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

Celem Klubu jest poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym przez stworzenie możliwości uczestniczenia w  róż-
nych ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania 

23) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

24) W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy są bezrobotni, korzy-
stają ze świadczeń pomocy społecznej i są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.
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samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domo-
wego. Jest to również przygotowanie do pełnienia adekwatnych ról spo-
łecznych (np. rodzica, pracownika) oraz, poprzez podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, do podjęcia pracy zarobkowej. Istotnym zadaniem jest odbu-
dowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecz-
ności lokalnej, gdyż KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych 
trudnościach i problemach życiowych. 

Program KIS opiera się na dwudziestopięcioletnich doświadczeniach 
pomocowych Stowarzyszenia oraz trzech sprawdzonych założeniach pro-
gramu wsparcia:

 – koncentracja na zasobach i mocnych stronach rodziny, angażowanie 
w zmianę wszystkich jej członków, zmienianie postawy z biorącej na 
uczestniczącą w pomocy;

 – indywidualizacja wsparcia, czyli dostosowanie form pomocy i/lub 
terapii do konkretnych sytuacji, po przeprowadzeniu rzetelnej dia-
gnozy;

 – budowanie pozytywnych więzi ze społecznością lokalną.
Podstawowe założenia realizowanego programu to budowanie kompe-

tencji: osobistych, opiekuńczo-wychowawczych, zawodowych, społecznych. 
Proces zmian rozpoczyna się od opracowania diagnozy społeczno-zawodo-
wej, określenia zasobów i obszarów do wzmocnienia. Kolejnym krokiem 
jest podpisanie i  realizacja kontraktu socjalnego (trójstronnej umowy za-
wartej między uczestnikiem/rodziną, koordynatorem i  trenerem pracy). 
Przywileje płynące z kontraktów są na tyle atrakcyjne, by rodzina odczuła 
rzeczywiste wparcie25), jednak na tyle niewystarczające, by uczestnicy od-
czuwali potrzebę pracy za wynagrodzenie. Kontrakty, stwarzające możli-
wość bezstresowego uczenia się i zdobywania konstruktywnej samooceny, 
zobowiązują jednocześnie do przestrzegania zasad: sumiennej pracy w usta-
lonych godzinach; codziennego podpisywania listy obecności; zgłaszania 
planowanych spóźnień i nieobecności (oraz odpracowania ich w ustalonym 
terminie); podjęcia i kontynuowania terapii indywidualnej. Przygotowanie 
do pełnienia adekwatnej roli pracownika i  rodzica realizowane jest przez 
modelowanie zachowań, wspólne wykonywanie zadań wraz z  trenerami 
pracy i asystentami rodziny. Celem warsztatów jest zmiana postępowania 

25) W zależności od liczby przepracowanych godzin, uczestnicy m.in. dostają paczki 
żywnościowe i paczki z artykułami chemicznymi, obiad, doładowanie biletu komunikacji 
miejskiej.
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i postaw wobec dzieci oraz obowiązków związanych z utrzymaniem pracy. 
Ponadto beneficjenci mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty obejmującej 
m.in. kursy i  szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie bądź zmianę 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane są również konsulta-
cje indywidualne ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, doradcą 
zawodowym, mediatorem, prawnikiem) oraz grupy wsparcia (zmierzają-
ce do podniesienia samooceny i samoświadomości). Uczestnicy w ramach 
kontraktów pracują m.in. w  kuchni „Naszego Domu”, wykonują prace 
gospodarcze i remontowe. Mają też możliwość podjęcia pracy w Pracowni 
Rękodzieła, przygotowując m.in. ozdoby świąteczne przeznaczone na akcje 
charytatywne26). Prowadzą Centrum Darów27) (odbierają, segregują, wyda-
ją paczki żywnościowe i chemiczne, sprzęt gospodarstwa domowego oraz 
odzież), gdzie poprzez pracę uczą się systematyczności i odpowiedzialności. 

ośrodek ProfilakTyki i TeraPii dla młodzieży 
i doroSłych „eTaP”
W latach 90. XX w. pojawiła się w Polsce nowa scena narkotykowa. Młodzi 
ludzie zaczęli palić marihuanę, brać amfetaminę i  inne środki psychoak-
tywne, a  tym samym podejmować kolejne zachowania ryzykowne wpły-
wające na ich stan emocjonalny oraz funkcjonowanie społeczne. Powstała 
potrzeba stworzenia miejsca, gdzie można byłoby im pomóc i w którym 
poczuliby się bezpiecznie. „Etap” został powołany przez Stowarzyszenie 
DROGA we wrześniu 1998  r. Jego celem jest udzielanie profesjonalnej, 
wszechstronnej i kompleksowej pomocy młodzieży zaburzonej emocjonal-
nie oraz młodym osobom do 23. r.ż. eksperymentującym i uzależnionym 
od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, dopalacze, leki), kom-
putera, Internetu i hazardu28). Praca terapeutyczna oraz klimat placówki 

26) Stowarzyszenie organizuje wiele akcji charytatywnych, m.in. „Zaopiekuj się Anioł-
kiem” w okresie Bożego Narodzenia i „Światło Pojednania” w okresie wielkanocnym.

27) Stowarzyszenie prowadzi też Magazyn Centrum Darów, gdzie mieszkańcy Białe-
gostoku przekazują nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego. Naj-
uboższe i najbardziej potrzebujące rodziny mogą korzystać z tej formy pomocy rzeczowej.

28) Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Usługi refundowane są przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i Urząd Miasta Białegostoku. Zadania finansowane są również m.in. przez Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii.
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mają sprzyjać „dostrzeżeniu prześwitu”29) w rozwiązywaniu problemów, ale 
również w odkrywaniu własnych potencjałów i wartości. Wsparciem objęci 
są również członkowie rodzin podopiecznych. 

Obecnie „Etap”, jako niepubliczny ośrodek terapeutyczny, to kilka po-
radni: poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, po-
radnia terapii uzależnień dla dzieci i  młodzieży, oddział dzienny terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia środowiskowa. Po 
przeprowadzeniu diagnozy kadra oferuje odpowiednią opiekę i  wsparcie 
w formie poradnictwa i konsultacji specjalistycznych, terapii indywidual-
nych, rodzinnych i  grupowych, psychoterapii, grup psychoedukacyjnych 
i  socjoterapeutycznych, terapii zajęciowej, społeczności terapeutycznych, 
poradnictwa środowiskowego, interwencji kryzysowej, treningów. Nato-
miast Centrum Profilaktyki podejmuje działania o charakterze informacyj-
no-edukacyjnym skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów, rodziców. Jest też głów-
nym ośrodkiem szkoleniowym na terenie województwa podlaskiego adre-
sowanym do grup zawodowych pierwszego kontaktu z osobami uzależnio-
nymi (policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, 
lekarze, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele). Formy pracy w  Centrum 
Profilaktyki to m.in.: szkolenie liderów młodzieżowych i streetworkerów, 
prowadzenie grup rozwojowych i psychoedukacyjnych oraz zajęć informa-
cyjno-edukacyjnych skierowanych do wyżej wskazanych grup odbiorców. 

W „Etapie” pracuje wysoko wykwalifikowana kadra: terapeuci uzależ-
nień, terapeuci środowiskowi, rodzinni, psychoterapeuci, psycholodzy kli-
niczni, psychiatrzy, mediatorzy, duszpasterz. Siedziba mieści się niedaleko 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, a tym samym Ośrodka Wspie-
rania Dziecka i Rodziny NASZ DOM, co ułatwia prowadzenie komplek-
sowej pracy z grupami wysokiego ryzyka.

WSPółPraca z inSTyTucjami PomocoWymi 
i WSPierającymi 
Białystok jest dużym miastem wojewódzkim, pełniącym funkcję admini-
stracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum północno-
-wschodniej Polski. Należy podkreślić, że udało się tam stworzyć bardzo 
dobrze funkcjonującą sieć instytucji pomocowych. Lokalni koordynato-

29) Zwrot często używany przez o. Konkola.
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rzy projektów – „pomagacze” – znają się, wspólnie inicjują oraz realizują 
wiele działań skierowanych do dzieci i rodzin zagrożonych marginalizacją 
społeczną. Jest to niezwykle istotne, gdyż rodzina dysfunkcyjna wymaga 
dedykowanej, ale zarazem kompleksowej i wielokierunkowej pomocy skie-
rowanej do wszystkich jej członków, w każdej sferze życia. Ponadto efek-
tywne i szybkie rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych wymaga 
współpracy wielu instytucji, placówek i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie DROGA aktywnie wpisuje się w  budowanie lokalne-
go systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, współpracując przy realizacji 
zadań, m.in. z: Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Bia-
łymstoku, Miejską Komisją Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Wydziałem Rodzinnym i  Nieletnich Sądu Rejonowego 
w  Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, Komendą Miejską Policji, Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa oraz z placówkami wsparcia dziennego i opie-
kuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie miasta.

WolonTariaT W SToWarzySzeniu Pomocy rodzinie 
droga
Specyfiką organizacji pozarządowych jest to, że ich działalność opiera się 
głównie na aktywności i zaangażowaniu wolontariuszy. W Stowarzyszeniu 
Pomocy Rodzinie DROGA można wyróżnić różne formy wolontariatu, 
m.in.:

 – indywidualny i grupowy;
 – stały i akcyjny (wolontariusz może wykonywać usługi bezterminowo, 

cyklicznie lub jednorazowo. Grupę wolontariuszy akcyjnych stanowią 
głównie rodzice, sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia, starający się 
pomóc w zbieraniu funduszy, kwestowaniu na rzecz Stowarzyszenia, 
organizowaniu akcji charytatywnych, imprez okolicznościowych czy 
kulturalno-rozrywkowych. Do Stowarzyszenia zgłaszają się również 
osoby, które po prostu chcą poświęcić swój wolny czas innym);

 – specjalistyczny (głównie lekarze, logopedzi, psycholodzy, prawnicy, 
mediatorzy, którzy służą specjalistyczną wiedzą i bezpłatnie świadczą 
usługi na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia); 

 – młodzieżowy (studenci białostockich uczelni wyższych oraz ucznio-
wie szkół średnich. Należy podkreślić, że wśród wolontariuszy działa 
także starsze rodzeństwo podopiecznych oraz młodzi ludzie, którzy 
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wcześniej byli objęci opieką i wsparciem „Naszego Domu”. Ich praca 
na rzecz Stowarzyszenia, pomoc dla młodszych i słabszych najlepiej 
świadczy o skuteczności i efektach obranego kierunku oddziaływań).

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, 
wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Jednak nie każdy jest odpowied-
ni dla wszystkich rodzajów pracy, dlatego niezmiernie ważne jest wypra-
cowanie procedur angażowania, szkolenia i  kierowania wolontariuszami. 
W zależności od planowanych zadań wymagane jest odpowiednie spraw-
dzenie kandydatów – ich predyspozycji, zdolności, motywacji, a nawet ka-
ralności. Powinni oni wiedzieć, jaki jest zakres ich obowiązków, jak mogą 
rozwijać swoje „siły”, jakie są wobec nich oczekiwania oraz jakie zadania 
realizuje dana organizacja. Istotne jest odpowiednie – teoretyczne i prak-
tyczne (w formie warsztatów) – przygotowanie ochotników do pracy z daną 
grupą klientów. Ważnym elementem jest podpisanie umowy-kontraktu 
z  wolontariuszami oraz udzielanie im systematycznego, indywidualnego 
wsparcia ze strony koordynatora czy opiekuna. 

Każdy kandydat na wolontariusza młodzieżowego w „Naszym Domu”, 
„Domu Powrotu”, „Aniołkowie” musi uczestniczyć w  specjalnym pro-
gramie szkoleniowym – cyklu zajęć przygotowującym do twórczej pracy 
z dziećmi i młodzieżą z  rodzin dysfunkcyjnych. Kształci się tam umie-
jętności rozpoznawania potrzeb dziecka, rozwiązywania sytuacji pro-
blemowych i kryzysowych, tworzenia klimatu bezpieczeństwa, zaufania 
i akceptacji. Młodzi ludzie uczą się skutecznych metod animacji i akty-
wizowania środowiska rówieśniczego (szkoła liderów). Ponadto udział 
w szkoleniu pomaga poznać i zaakceptować siebie, odkryć i rozwijać za-
soby własne oraz uczy przezwyciężania osobistych problemów życiowych. 
Jest to również przygotowanie do współdziałania w grupie, na zasadach 
partnerstwa grupowego.

Ojciec Konkol twierdzi, że największym skarbem Stowarzyszenia są lu-
dzie – kadra, wolontariusze oraz ci, którzy od lat je wspierają. 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA inicjowało i nadal wprowa-
dza różne formy pomocy i wsparcia adresowane do dzieci, młodzieży i do-
rosłych zagrożonych marginalizacją społeczną. Zaprezentowane działania 
mogą być rekomendowane jako „dobra praktyka”, ale i głos w dyskusji nad 
kształtem pracy z rodziną z wieloma problemami. 
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comprehenSive and SyStemic work with familieS – “good 
practice” applied by family aSSiStance aSSociation 
droga 
abStract

The Family Assistance Association DROGA [The Road] undertakes activities 
targeted at children, young people, and families who are in danger of social 
exclusion and substance dependence, and also who are in need of support and 
assistance as well as therapeutic and preventive influence. The basic idea is to 
work with the whole family, as the life situation of the child is a consequence 
of the functioning of the family environment.
The aim of the article is to present comprehensive and systemic work with 
the family. The article presents centres led by the Association, which cooper-
ate with children and their families (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 
NASZ DOM, Punkt Przedszkolny „Aniołkowo”, „Dom Powrotu”, Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP) as well as actions nec-
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essary when optimising the targets (family assistance, regular team assessment 
of the child and family situation, thearapeutic and recreational camps, Parents 
Academy, Sensory Integration Club). The article also describes cooperation 
with other institutions functioning in local environment and the role of vol-
unteering in the Assosiation. The Association has initiated and continued to 
develop various forms of support, taking into account the principles of com-
plexity and individualization. In the article, the major centres and the main 
forms of DROGA’s activities are presented, as an example of good practice 
when assisting families with multiple problems.
Key words: Association of Family Support DROGA, work with family, local 
work
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mi ę dz y  t e o r i ą  a  p r a k t y k ą

doroTa ejneberG

„w przeStrzeni (bez)domności”. 
proceSy tworzenia, odtwarzania 
domu przez oSoby (bez)domne 
w praktyce zawodowej i badawczej

abStrakt

Artykuł pokazuje, jak naukowiec, wieloletni pracownik socjalny i streetwor-
ker w  jednej osobie spostrzega przestrzeń osób (bez)domnych. Początkujący 
badacz i zaawansowany praktyk pracy socjalnej odtwarza rzeczywistość osób 
(bez)domnych, opisuje widziany świat. Tekst pokazuje, jak osoby (bez)domne 
tworzą własny dom, nie postrzegają siebie jako osoby (bez)domne, ponieważ 
mają taki dom, jaki potrafią sobie zorganizować w danym momencie. Tekst 
przedstawia świat osób (bez)domnych jako świat ludzi „domnych”. Autorka 
próbuje zrekonstruować fragmenty codziennego życia, rytuały, które osoby 
(bez)domne stworzą w przestrzeni umieszczonej w ich „(bez)domności”. 
Czytelnik może doświadczyć życia (bez)domności z innej perspektywy; widzi, 
że każda osoba (bez)domna ma własne miejsca, zdefiniowane granice. Artykuł 
pokazuje dwie różne perspektywy (bez)domności, doświadczonej przez osobę 
(bez)domną i widzianą przez społeczeństwo.
Słowa kluczowe: bezdomność, socjologia wizualna, dom, przestrzeń, praca 
socjalna

WProWadzenie 

W artykule przedstawię i opiszę szczególną przestrzeń, którą pozna-
łam, a którą zamieszkują osoby (bez)domne. Spróbuję odtworzyć 

zastaną przeze mnie rzeczywistość osób (bez)domnych oraz podejmę się jej 
opisania. Zwrócę uwagę na to, jak swoje życie (swój czas) organizują/tworzą 
osoby, o których mówimy „bezdomne”, a które nie do końca czują się, jak 
osoby „bezdomne”, gdyż, jak same twierdzą, mają taki dom, jaki w danej 
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chwili są w  stanie sobie stworzyć. Postaram się pokazać przestrzeń (bez)
domnych właśnie jako świat osób „domnych”, podejmę próbę zrekonstru-
owania fragmentów codziennego życia, rytuałów, jakie tworzą osoby (bez)
domne w ramach przestrzeni wyodrębnionej na swoją własną „domność”.

W  moich rozważaniach słowo bezdomność zapisałam jako „(bez)do-
mność”. W tym artykule postaram się przybliżyć czytelnikowi przestrzeń 
(bez)domności i  uzasadnić, dlaczego postrzegam ową przestrzeń właśnie 
jako „domną”. 

Wykorzystując doświadczenie kilkunastu lat pracy w charakterze pra-
cownika socjalnego oraz streetworkera, mogłam uczestniczyć w  procesie 
tworzenia przestrzeni dla własnego domu dokonywaną przez osoby (bez)
domne. Dostrzegałam wprowadzane zmiany, konstrukcje i  rekonstrukcje 
tej przestrzeni. Wykorzystałam socjologię wizualną, by „uchwycić” i „za-
trzymać” przestrzeń tworzoną przez osoby (bez)domne i pokazać czytelni-
kowi ten ich tylko pozornie (bez)domny świat. 

uzaSadnienie dla WykorzySTania Socjologii 
Wizualnej

Przesłanki ontologiczne, jak również metodologiczne implikacje socjologicz-
ne Alfreda Schütza, otwierają pole dla wykorzystania w procesie badawczym 
fotografii. Ogromna część tego, co się dzieje w świecie życia codziennego, jest 
naocznie postrzegana, a zatem dostępna dla rejestracji fotograficznej. Reje-
stracja fotograficzna pozwala na utrwalenie szczegółów obrazu sytuacji spo-
łecznych, których „w biegu zdarzeń” można nie zauważyć.

Za pomocą fotografii, sięgając po doświadczenia socjologii wizualnej, 
można nie tylko odtworzyć, pokazać i opisać zastaną przestrzeń (bez)do-
mności, lecz także na swój sposób jej doświadczyć. Sięgając po fragmenty 
socjologii wizualnej, spróbuję ukazać moje doświadczenie w pracy z oso-
bami (bez)domnymi. Józef Tischner (2012, s.  25) podkreśla, że w  języ-
ku polskim „[…] słowo «doświadczanie» składa się z  dwóch elementów: 
«do» i «świadczanie». Pierwszy wskazuje na dążenie, drugi na świadectwo”. 
Wzięte razem znaczą dochodzenie do świadectwa. Idąc myślą Tomasza 
Rakowskiego (2009, s.  34), doświadczanie to rozumiane jest „jako pew-
na umiejętność praktyczna, czyli coś, o czym myślimy, mówiąc, że mamy 
w wykonywaniu jakiejś czynności doświadczenie”. A jako praktyk i badacz 
doświadczam przebywania w  cudzej (osób nazywanych „bezdomnymi”) 
rzeczywistości, którą spróbuje ukazać i opisać (tamże).
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W literaturze można spotkać publikacje badaczy, którzy już sięgali do 
socjologii wizualnej. Na polskim gruncie fotografie wykorzystywane były 
do badania symboliki edukacyjnej w  sposobie organizowania przestrze-
ni, np. w projektach Aleksandra Nalaskowskiego, Marii Mendel, Justyny 
Nowotniak, Tomasza Rakowskiego (Ejsmont, Kosmalska, Mendel, 2009, 
s. 67–81). W ramach socjologii wizualnej rzetelną próbę teoretycznego upo-
rządkowania podjął Piotr Sztompka, zwracając uwagę na znaczenie kon-
tekstu, w jakim zdjęcie powstało. Beata Kosmalska (2009) uważa, że obraz 
zawsze będzie zderzeniem dwóch kultur – osoby fotografowanej i wyko-
nującej fotografię. Natomiast Krzysztof Konecki (2008) przeanalizował 
możliwość wykorzystania obrazu fotograficznego w  jakościowej strategii 
badawczo-analitycznej, zwaną metodologią teorii ugruntowanej.

Hans Belting (2007) stwierdza, że obraz jest czymś więcej niż produk-
tem postrzegania; uważa, że powstaje jako rezultat osobistej lub kolektyw-
nej symbolizacji. Wszystko, co wejdzie w spojrzenie lub przed wewnętrzne 
oko, daje się objaśnić jako obraz lub w obraz przekształcić. Interesujące są 
również tezy Alfreda Ligockiego (1987) o możliwości weryfikowania hipo-
tez za pomocą obrazu fotograficznego. Dyskursy powstałe wokół sposobów 
kreacji przestrzeni edukacyjnej i  sposoby patrzenia na nią, czynią z  foto-
grafii przestrzeń do rozważań i dyskusji. Biorąc pod uwagę te stwierdzenie, 
można uznać, że fotografia dla pedagogiki jest szansą na otwarcie kategorii 
granicznych, jednocześnie wzbogacającą myślenie pedagogiczne. 

Wykorzystanie zdjęć jako materiału podstawowego lub jako formy repre-
zentacji wyników przez badaczy spotyka się z zarzutami niedoskonałości oraz 
braku zdyscyplinowania metodologicznego. Brak zaufania do fotografii może 
wynikać z różnych powodów. Można to uzasadniać powszechnością zdjęć, 
łatwym dostępem do nowych technologii, a  co za tym idzie możliwością 
przetwarzania obrazu, a w efekcie końcowym modyfikacją obrazu (widzia-
nego, zastanego świata); kolejne zarzuty to fakt nieobiektywnego spojrzenia 
na widziany obraz oraz pole problemowe. Zauważalny jest opór, który jednak 
powoli przechodzi do historii, a prezentowana metodologia nabiera rozpędu, 
co wydaje się być nieuniknione w dobie rozwijającej się techniki i nowocze-
sności, jaka idzie z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Pomimo stawianych zarzutów zmierzę się z wyzwaniem i postaram od-
tworzyć przestrzeń (bez)domności wykorzystując, obok mojego doświad-
czenia w byciu w tym „świecie”, socjologię wizualną (fotografię, rysunek). 
Pokażę przestrzeń (bez)domności w sposób, który pozwoli na zrozumienie 
życia (bez)domnych i przestrzeni (bez)domności.
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Idąc za myślą Jeana Baudrillarda (2012), nie można nie zadać sobie py-
tania: Czy obraz fotograficzny zbliża nas do tak zwanego prawdziwego świata, 
który w rzeczywistości okazuje się nieskończenie odległy? Czy też może obraz 
ten ukazuje świat z odległości, tworząc tylko sztuczną głębię, która chroni nas 
przed bliską obecnością obiektów oraz ich potencjalnym zagrożeniem?. Patrząc 
na (bez)domność jako przestrzeń, w której jest ona realizowana, wykorzy-
stam zdjęcia, by pokazać moje doświadczanie jej i odczytanie. 

(bez)domność jako Problem SPołeczny

(Bez)domność jest uznawana jako jeden z większych problemów społecz-
nych we współczesnym świecie. Związana jest m.in. z wojnami, prześlado-
waniami, ze zmianami demograficznymi, migracjami, recesją gospodarczą 
oraz bezrobociem. 

Problem (bez)domności w Polsce staje się coraz poważniejszy. Spowo-
dowane jest to przemianami społeczno-ustrojowymi, związane z  poja-
wieniem się zjawiska bezrobocia, z eksmisjami „na bruk” osób ubogich, 
zadłużonych oraz z problemem mieszkaniowym na rynku (deficyt miesz-
kań i wysokie ceny).

W ostatnim okresie (bez)domność jest też efektem wojen i braku sta-
bilizacji w  krajach ogarniętych przemocą i  terroryzmem. (Bez)domność 
osób, które przybywają z krajów ogarniętych przemocą, jest jednak inna 
i bardziej bolesna. Inaczej (bez)domni uchodźcy tworzą swój świat w ob-
cym kraju niż osoby będące w świecie, w którym mieszkają od urodzenia, 
znają język, obyczaje i nie obawiają się o swoje życie. W swoich badaniach 
koncentruję się na odtworzeniu i pokazaniu świata (bez)domności Polaków, 
chcę jednak zaznaczyć, że (bez)domność uchodźców oraz emigrantów na-
pływających z krajów ogarniętych wojną, przemocą i biedą, jest inna.

W  literaturze stwierdzenie, czym jest (bez)domność i  zdefiniowanie 
tego pojęcia jednoznacznie jest trudne, wręcz niemożliwe. Patrick Declerck 
(2004), badacz, antropolog, żyjąc z osobami (bez)domnymi, również zasta-
nawiał się, jak te osoby adekwatnie nazwać. Kloszardzi? (bez)domni?, no-
woubodzy?, włóczędzy?, lumpy?, wykluczeni? Słów określających tę grupę 
osób funkcjonuje wiele, jednak żadne z nich nie określa ich statusu w pełni. 
Można powiedzieć, że trudno wybrać jedno słowo, określające osoby nie-
posiadające mieszkania, osoby, które zostały wyrwane z „własnego” dotych-
czasowego życia. Autor stwierdza również, że wykluczenie społeczne, jakie 
jest związane z (bez)domnością, wyrzuca ludzi poza granicę świata pracy 
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i korzyści z niego płynących, skazuje ich na żałosną egzystencję, na cierpie-
nie spowodowane złym odżywianiem i skrajnym wyczerpaniem (tamże). 

Nawiązując do źródłosłowu, warto zwrócić uwagę, że „bezdomność to 
głównie problem osób pozbawionych domu i  przeżywających własną bez-
domność” (Bartosz, Błażej, 1995, s.  17). Dostrzegając ten problem, Piotr 
Legutko (2001, s. 1) mówi: „pisząc o zjawisku bezdomności, trzeba zawsze 
uściślić, o co konkretnie chodzi – czy o formalny brak dachu nad głową (mel-
dunku, samodzielnego mieszkania), czy o trwałe wykorzenienie ze swojego 
środowiska. Pierwsze niekoniecznie oznacza drugie”. Pracując wiele lat z oso-
bami bezdomnymi, mam świadomość, że są osoby, które pomimo posiadania 
stałego zameldowania nie mogą przebywać pod wskazanym adresem, z róż-
nych przyczyn, takich jak np. ucieczka przed przemocą, uzależnieniem itp. 

Docierając do osób (bez)domnych, można zauważyć, że miejsca, w któ-
rych mieszkają (altanka, piwnica, namiot, zagospodarowana osłona śmiet-
nikowa), nazywają własnym „domem”. Można wówczas się zastanawiać, 
czy mówią tak, bo tak czują, czy tylko po to, by uspokoić innych (pracow-
ników socjalnych), by nie objęto ich „programem pracy z bezdomnymi”? 
Można zastanawiać się również, czy w miejscu, które stworzyli, czują się 
dobrze i bezpiecznie, czy takie zamieszkiwanie nie jest efektem świadomie 
poniesionej i doświadczanej życiowej porażki skutkującej brakiem szacun-
ku dla samego siebie? Idąc za tą myślą, nie sposób nie zderzyć się z opi-
nią o (bez)domności Janusza Marciniaka (1996), który stwierdza: „…bez-
domność to rozpacz wynikająca z braku oparcia w zamieszkaniu, to życie 
w nędzy zakrapiane alkoholem, narkotykami i brakiem poczucia godności 
ludzkiej. To rozpacz wołająca o pomoc…”. Badając zjawisko (bez)domno-
ści, spotkałam się wielokrotnie z osobami, które mają widoczne (jak rów-
nież ukryte) problemy, z którymi bez pomocy specjalistów nie radzą sobie, 
wówczas uciekają w „zapomnienie”, poprzez spożywania np. alkoholu lub 
narkotyków.

Dla uchwycenia istoty pojęcia (bez)domności, można przytoczyć defini-
cję zaproponowaną przez Andrzeja Przymeńskiego (2001). Autor ten pisze: 
„Bezdomność rozumiem jako sytuację osób, które w danym czasie nie po-
siadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, 
które mogłyby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, 
pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne” (Przymeński 1997, 
s. 30). Nie trudno zinterpretować to stwierdzenie tym, że osoby (bez)do-
mne wiele starań wkładają w to, by znaleźć „własny” kąt (piwnica, altanka 
działkowa, strych), który będą mogły nazwać ich własnym schronieniem.

„W przestrzeni (bez)domności”. Procesy tworzenia, odtwarzania domu…
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Tymczasem Lucyna Frąckiewicz (1998, s. 9) wiąże bezdomność z ubó-
stwem jako główną przyczyną. Bezdomność – stwierdza autorka – stano-
wi niewątpliwie „syndrom ubóstwa i pełną w zasadzie marginalizację życia 
społecznego. Bezdomny to na ogół człowiek nie posiadający dóbr material-
nych, żyjący dniem dzisiejszym, któremu obce są zachowania przezorności 
i dbałości o własną przyszłość […] Większość bezdomnych to osoby, które 
trudne warunki i różne uwikłania sytuacyjne pozbawiły domu”. Idąc tą my-
ślą, nie sposób nie przytoczyć słów, że ubóstwo to „pewien wzorzec życiowy 
przekazywany z pokolenia na pokolenie, to pewien sposób życia szczególnie 
niezmienny i trwały” (Lewis, 1964, s. 25), przekazywany i odtwarzany przez 
kolejne pokolenia w ramach rodziny. Natomiast na ten sposób życia składają 
się zjawiska różnej natury, m.in. czynniki biologiczne, ekonomiczne, sfera 
zjawisk psychologiczno-społecznych, o  których piszą szeroko Elżbieta Tar-
kowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanasz (2012), jak również 
Małgorzata Potoczna i Wielisława Warzywoda-Kruszczyńska (2009). W ich 
książce Kobiety z  łódzkich enklaw biedy, opisującej „łódzką biedę” na prze-
łomie wieku XX i XXI, ukazane jest, jak procesowi stopniowej degradacji 
materialnej towarzyszyło systematyczne pogarszanie warunków mieszka-
niowych. Przykłady ubóstwa i „radzenia” sobie z deficytami można ponadto 
spotkać w pozycji Tomasza Rakowskiego Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy 
(2009), opisującej upadek komunizmu, który przyniósł wielu Polakom do-
świadczanie ubóstwa i stworzył obszary głębokiego bezrobocia.

Badacze ci wyraźnie akcentują przyczynę (bez)domności oraz te uwa-
runkowania/konteksty, które związane są z brakiem zdolności jednostek/
jednostki do samodzielnego życia, stanem doświadczanego kryzysu i nie-
przystosowania do życia w zorganizowanym społeczeństwie. Wydawać się 
może, że nie ma prostego przełożenia sytuacji „bez domu” na termin (bez)
domność. Bywa, że można mieć mieszkanie, nie mając „domu”, można też 
mieć dom, nie mając „mieszkania”. Najlepiej oczywiście byłoby mieć jedno 
w drugim – bezpieczne, własne miejsce w wyznaczonej przez fizyczne gra-
nice realnie istniejącej przestrzeni.

Zygmunt Bauman w książce Straty uboczne (2011, s.  22–24) zaznacza, 
że państwo jest dziś coraz mniej zdolne i mniej skłonne obiecywać swoim 
obywatelom bezpieczeństwo egzystencjalne. W coraz większym stopniu od-
powiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa egzystencjalnego – zdobycie 
i utrzymanie uprawnionego i godziwego miejsca w społeczeństwie – pozosta-
wiana jest (przez samodzielną zaradność) każdej jednostce, a to z kolei naraża 
ją na ogromne ryzyko i dręczącą niepewność, jakie owa odpowiedzialność 
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nieuchronnie za sobą pociąga. Lęk, który demokracja i jej pochodna, pań-
stwo socjalne, obiecały wyrugować, powrócił ze zdwojoną siłą.

Opinia Baumana została przedstawiona, aby zwrócić uwagę na problem 
doświadczania przez współczesną osobą (bez)domną bezradności, samotno-
ści, cierpienia. Można także usłyszeć, że „osoba (bez)domna sama tak chce 
żyć”, że „gdyby nie chciała, to by nie była (bez)domna”. Nie zawsze tak jest. 
(Bez)domność bywa efektem doświadczanych przez jednostkę problemów, 
rezultatem wielu trudnych przebytych doświadczeń. Mało kto wie, że po 
przejściu w stan (bez)domności, po byciu w tym stanie, trzeba podwójnego 
czasu, by z (bez)domności wyjść. Tu wniosek nasuwa się jeden – im krócej 
osoba (bez)domna jest w stanie (bez)domności, tym łatwiej jest jej wyjść 
z tego stanu, im dłużej – tym trudniej. Potrzeba wielu lat pracy osoby (bez)
domnej oraz innych osób (pracowników socjalnych, doradców, psychote-
rapeutów), by człowiek mógł powrócić do „normalnego”, akceptowanego 
społecznie życia. Odczuwana silna bezradność, samotność i cierpienie nie 
ułatwiają osobom (bez)domnym tego procesu.

PrzeSTrzeń oSób (bez)domnych

Poznanie codzienności życia osób (bez)domnych, jako przestrzeni (bez)
domności, stało się dla mnie bardzo ważne. Doświadczenie codzienności 
(bez)domności z  perspektywy praktyka wspierającego osoby (bez)domne 
i badacza, który sięga do przestrzeni tworzonej przez osoby (bez)domne, 
wykorzystując doświadczenia socjologii wizualnej, być może pozwoli mi na 
lepsze rozumienie osób bezdomnych, tak, by lepiej im pomagać i skutecz-
niej je wspierać. 

W doświadczaniu (bez)domności wpisane jest to, co było, jest i będzie. 
Mówiąc o (bez)domnych, mogę odwołać się również do myśli Michała Hel-
lera (2010), który sądzi, że: „[…] Jednym z najbardziej osobistych doświad-
czeń człowieka jest doświadczanie zanurzenia w strumień czasu. Jest ono 
głęboko zrośnięte z naszym istnieniem, tak, że zwracamy na nie uwagę tyl-
ko wtedy, gdy nasze istnienie jest zagrożone, lub gdy istnienie przeżywamy 
tak intensywnie, że nie chcielibyśmy z niego utracić ani odrobiny”. Wła-
śnie jakości, sensu i znaczenia przeżywanej, „zatrzymanej” chwili dnia co-
dziennego poszukuję w świecie (bez)domności. W teraźniejszość ich świata 
wplecione są wątki odnoszące się do tego, co było przeszłością oraz do tego, 
co może być przyszłością. Doświadczenie dawnego domu pozwala (bez)
domnym na tworzenie ich (bez)domnej domności.

„W przestrzeni (bez)domności”. Procesy tworzenia, odtwarzania domu…
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W odtwarzaniu codzienności życia osób (bez)domnych poszukuję zna-
czeń oraz sensów ich doświadczeń, Baumanowskiej „nieostateczności prze-
mijania”, gdyż: „[…] Nic co się zaczyna, nie będzie trwało wiecznie, ale 
również i nic nie kończy się tak naprawdę bezapelacyjnie. Nie trzeba więc 
tego, co się czyni, traktować zbyt na serio: wyrządzone szkody zawsze da 
się naprawić, to, o czym się zapomniało, można przywrócić do życia, przy-
wołując je z niepamięci. Zawsze zresztą można zacząć od początku, albo 
próbować gdzie indziej, albo przyłożyć siły do czego innego” (Bauman, 
1994, s. 18). 

Osoby (bez)domne często muszą zaczynać tworzyć swój świat niejako 
od początku, próbować żyć inaczej i gdzie indziej. Moim zamiarem jest po-
kazanie codziennych doświadczeń, odtwarzanych rytuałów i wszystkiego 
tego, co można nazwać ich codzienną/aktualną rzeczywistością. Chcę rów-
nież podzielić się moją refleksją nad sensem doświadczanej (bez)domno-
ści, nad znaczeniami przypisywanymi różnym dokonywanym przez osoby 
(bez)domne praktykom, także w kontekście ich dotychczasowego życia.

W tym celu umieszczę w tekście graficznie przetworzone zdjęcia, które 
wykonałam przebywając z (bez)domnymi w ich świecie. Ich graficznej ob-
róbki dokonał grafik, który przed laty pracował na stanowisku pracownika 
socjalnego w Zespole ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców; wieloletnia pra-
ca z osobami (bez)domnymi pozwoliła mu odtworzyć zdjęcia i pokazać to 
w taki sposób, jak (bez)domność kształtują osoby (bez)domne. Istotny jest 
również fakt zrekonstruowania danych fotografii w rysunek, który nastąpił 
po dokonanej selekcji licznie zrobionych zdjęć. Wybierając taką technikę, mi-
nimalizujemy prawdopodobieństwo identyfikacji danej przestrzeni, która dla 
osób (bez)domnych jest prywatna i intymna. Kwestie moralne oraz etyczne 
były decydujące dla decyzji o transformacji fotografii w rysunek. Podobnie 
zrobił to w swojej publikacji badacz komunikacji Yves Winkin (2007).

Na rysunku 1 można zobaczyć fragment ogródka z altanką, zaadapto-
waną przez osoby (bez)domne. Uznałam to za próbę odtworzenie domu 
we właściwy dla danej osoby sposób. Zauważalna jest wyodrębniona prze-
strzeń społeczna, jest stół, przedmioty wykorzystywane jako taborety oraz 
przestrzeń prywatna: wywieszone pranie, altanka.

Można zauważyć, że podobnie jak osoby mieszkające w domku jedno-
rodzinnym czy w  tzw. blokowisku, osoby (bez)domne mają/tworzą wy-
znaczone miejsce na zjadanie posiłków, spotkania z bliskimi, siadają przy 
wspólnym stole, wykonują takie czynności jak pranie, tworzą w tym (bez)
domnym świecie własną codzienność. Próbują chronić się przed obcymi, 
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wyznaczając granice „własności prywatnej” – stawiają płoty, skrywają za 
drzewami, za gruzami, swój świat, swoją przestrzeń wyznaczoną dla co-
dziennego życia. Bywa, że do tego świata (bez)domni mnie zapraszają, pro-
szą, bym usiadła w przestrzeni, którą stworzyli i rzeczywiście czuję się tam 
jak gość, jestem traktowana z szacunkiem i uwagą.

rySunek 1. Przestrzeń zagospodarowana przez osoby (bez)domne na jednej 
z działek

Życie codzienne jest obszarem zainteresowania filozofów oraz socjologów. 
Przedstawiciele tych dyscyplin kierują swoją uwagę „ku jednostce”, ku zwy-
kłym, „małym ludziom” i  ich „światom przeżywanym” (Hardtwig, 1996, 
s. 24). W przestrzeni zagospodarowanej na życie codzienne osoby (bez)do-
mne doświadczają, realizują i przeżywają swoją (bez)domność. Opierają się 
doświadczanym trudnościom. W swojej (bez)domności stają się w ten sposób 
„domni” i  „walczą” z  sytuacją, w której się znalazły poprzez rekonstrukcję 
życia znanego z czasów, gdy jeszcze nie były osobami (bez)domnymi.

Edmund Husserl (1975, s.  80) w  fenomenologicznych rozważaniach 
podstawowych uznał, że z życiem codziennym nieodłącznie wiąże się na-
turalne nastawienie. Nastawienie to jest charakterystyczne dla podmiotu 
funkcjonującego w  codzienności. To w  nim podmiot doświadcza świata 
jako pewnej oczywistości. Autor podkreśla również, że człowiek doświad-
cza świata bez względu na to, czy w tym momencie oddaje się temu świado-
mie, czy też nie (tamże, s. 76). 
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Odtwarzając rzeczywistość osób (bez)domnych można zauważyć, że 
zawsze jest stół, czasami obrus, krzesła lub taborety, miejsce do spania, 
miejsce na przygotowanie posiłków. W pozornym nieładzie, który dostrze-
ga zewnętrzny obserwator, w przestrzeni stworzonej przez (bez)domnych 
można dostrzec specyficzne uporządkowanie (przestrzeń na odpoczynek, 
przestrzeń dla snu, przestrzeń na różne czynności). Prawie wszystkie osoby 
(bez)domne posiadają zwierzęta, z którymi są silnie związane. Bardzo istot-
ne jest również odzwierciedlenie własnej wiary i związane z tym symbole 
religijne, np. obrazek przedstawiający świętą postać.

Rysunek 2 przedstawia miejsce, w którym zmarły dwie osoby (bez)do-
mne. Miejsce to zostało odznaczone przez inną osobę (bez)domną, przez 
mężczyznę, który znał osoby zmarłe, ponieważ mieszka w pobliżu. Miejsce 
to oznaczył krzyżami. Powiedział mi, że nie wie, gdzie pochowano jego 
znajomych, a  jedyne, co mógł i  potrafił uczynić, to zaznaczyć, upamięt-
nić miejsce ich śmierci dla zachowania pamięci, oddania szacunku i także 
dla wyodrębnienia przestrzeni własnego przeżycia, doświadczanego żalu 
i smutku.

rySunek 2. Teren ogródków działkowych

Podsumowując, można stwierdzić, że koncepcja „świata życia” według 
Husserla to nic innego, jak świat codzienny, świat przeżywany, to coś dane-
go, zastanego, czego nie podaje się w wątpliwość i co również jest wspólne 
wszystkim członkom danej grupy. Idąc dalej, można powiedzieć, że świat 
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życia codziennego to komponenty, tj. kultura, społeczeństwo, osobowość, 
otoczenie, doznania działań jednostki (tamże).

odTWarzanie i TWorzenie codziennego życia 
W PrzeSTrzeni (bez)domnych

W dalszej części tego artykułu chciałabym odtworzyć niewielki fragment 
świata (bez)domności. Przybliżyć sposoby, w  jaki osoby (bez)domne or-
ganizują sobie czas wolny, jak żyją, jakie rytuały odtwarzają i tworzą. Te 
wszystkie czynniki składają się na ich życie, na ich świat. Można postawić 
pytanie: czy „(bez)domność” w ich życiu faktycznie oznacza bycie bez-do-
mu? Socjologia wizualna jest narzędziem pozwalającym na pokazanie tego, 
że ludzie nieposiadający mieszkania, zameldowania nie czują się jak osoby 
(bez)domne. Oni sami twierdzą, „że mają dom taki, jaki potrafili sobie 
w danej chwili stworzyć”. „Dom” osób (bez)domnych odbiega wizją i wy-
obrażeniem od tego, jak widzi „dom” reszta społeczeństwa, ale nie oznacza, 
że nie mają domu. 

Rysunek 3 przedstawia altankę działkową, w której są segregowane surow-
ce wtórne (puszki, makulatura); przywołuję go nie bez powodu. Można tu 
odczytać, że osoby (bez)domne tworzą własny porządek, mają zajęcie, z któ-
rego się utrzymują. Bardzo często głównym źródłem utrzymania jest poranne 
– codzienne wyjście w „teren” po zbiórkę surowców wtórnych, która zapewni 
dochód, podobnie zatem jak osoby „domne” mają swoją pracę, do której co-
dziennie rano wychodzą. Wejścia do domu prawie zawsze chronią, czasami 
tylko symboliczne, drzwi wyznaczające granicę prywatności właściciela. To, 
co zwraca na rysunku uwagę, to fakt posiadania lusterka. W każdym miejscu, 
gdzie mieszkają osoby (bez)domne, zauważyłam miejsce na lusterko, miejsce, 
gdzie mogą wykonać niektóre podstawowe czynności higieny osobistej. My-
ślę, że można tu dokonać pewnej interpretacji i uznać, że nie bez znaczenia 
jest dla nich własny wizerunek.

Moim zdaniem wizualność powinna być ważnym wymiarem w badaniu 
codzienności osób (bez)domnych, kodów komunikacyjnych używanych 
przez nie. Kultura wizualna jest tłem dla wszystkich działań społecznych 
i interakcji. Jest źródłem i determinantą indywidualnych wizerunków, skła-
dających się na nie znaków, symboli, fasad wykorzystywanych podczas gra-
nia ról.

Każdy człowiek od czasu do czasu traktuje świat jak scenę. Według 
Ervinga Goffmana (2008) życie społeczne można podzielić na „scenę” 
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i „kulisy”. Scena to sytuacje i spotkania, w których jednostki odgrywają for-
malne role; zasadniczo są to „spektakle sceniczne”. Przedstawienia stanowią 
często efekty pracy zespołowej. W kulisach jednostki trzymają rekwizyty 
i przygotowują się do interakcji w bardziej oficjalnych sytuacjach. Obszary 
te przypominają kulisy teatralne. Tak też swoją przestrzeń konstruują (bez)
domni. Wyodrębniają przestrzeń społeczną, prywatną i  intymną. Kulisy 
pozwalają na swobodę oraz jawne poruszanie tematów seksualnych, pale-
nie, wygłupianie się itp.

Podejście Goffmana określa się jako „dramaturgiczne”, gdyż opiera się 
ono na analogii do teatru z jego sceną i kulisami. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest to tylko analogia. Goffman nie sugeruje, że świat jest naprawdę sce-
ną, stwierdza natomiast, że możemy badać pewne jego aspekty, posługując 
się analogią dramaturgiczną, i w ten sposób dowiedzieć się więcej na temat 
przyczyn kierujących ludzkim zachowaniem (tamże, s. 264). W badaniach 
nad (bez)domnością i nad przestrzenią dla (bez)domności, przyjęcie meta-
fory Goffmana może przybliżyć ciągle nieznany świat tym, którzy konstru-
ują działania pomocowe, wspierające i naprawcze.

PodSumoWanie

Użycie fotografii w badaniach jest możliwe tylko w  trakcie długich pro-
cesów badań terenowych. W moich badaniach fotografia nabrała dużego 
znaczenia. Wsparła moją pracę jako pracownika socjalnego i streetworkera. 
Pozwoliła na zatrzymanie moich doświadczeń w  pracy z  (bez)domnymi, 

rySunek 3. Altanka działkowa przysposobiona przez bezdomnych na dom
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na zatrzymanie fragmentów ich „świata”, który tworzą. Wykonałam setki 
zdjęć. Zdjęcia (właściwie ich graficzne odzwierciedlenie) przywołane na po-
trzeby tego artykułu stanowią symboliczną reprezentację wielu zdjęć, wielu 
moich obserwacji prowadzonych w świecie tworzonym przez osoby (bez)
domne. Nie bez przyczyny w  artykule została zaprezentowana technika 
rysunku; jak już wcześniej wspomniałam, wybierając taką technikę, mini-
malizujemy prawdopodobieństwo identyfikacji danej przestrzeni, która dla 
osób (bez)domnych jest prywatna i intymna. Kwestie moralne oraz etyczne 
były decydujące dla decyzji o transformacji fotografii w rysunek.

Rysunek 4 ukazuje graficzne ujęcie sposobu doświadczania, widzenia, 
oglądania, opisywania świata (bez)domności, w którym wyraziście można 
dostrzec wyodrębnione przeze mnie, a tworzone przez (bez)domnych, prze-
strzeń i czas. Jest to poznawczo obszar największy. Osoby (bez)domne prze-
strzeń domową oraz przestrzeń życia tworzą sobie tam, gdzie chcą. Czas 
jest dla nich ważny, jednakże inaczej jest odbierany niż przez pozostałą 
część społeczeństwa (czas jest istotny w momentach wyjścia porannego po 
zbiórkę surowców wtórnych oraz udania się po ciepły posiłek do placówki 
pomocowej, w której jest wydawany o konkretnej godzinie). Na rysunku 
można również zaobserwować wyodrębnienie rytuałów, relacji oraz życia 
codziennego, które są powiązane ze społeczeństwem, gdyż niezależnie czy 
osoby (bez)domne mają rodziny, czy są samotne, to żyją w społeczeństwie 
i mają swoje rytuały oraz relacje. Rysunek ma na celu pokazanie, że świat 
osób (bez)domnych niewiele różni się od świata osób „domnych”.

rySunek 4. Spostrzeganie świata (bez)domności 
Źródło: opracowanie własne.

„W przestrzeni (bez)domności”. Procesy tworzenia, odtwarzania domu…
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Jak wskazuje wielu autorów, współczesna codzienność jest w większym 
niż kiedykolwiek stopniu przesycona znakami wizualnymi, dlatego metody 
wizualne uważam za niezbędny klucz do poznania sfer życia codziennego 
osób (bez)domnych.

Fotografując od lat, musiałam zderzyć się z rzeczywistością i przekazać 
czytelnikowi to, co było na prawdziwej fotografii, (od)tworzyć świat barw-
ny i przenieść w obraz czarno-biały. Dzięki socjologii wizualnej, gdzie jako 
badacz wpatrzona jestem w obraz, ale otwarta na kontekst (z którego został 
zaczerpnięty), zyskałam szansę wyjątkowego postrzegania i  przybliżenia 
się do określonego fragmentu badanego świata, niemożliwą do uzyskania 
w innego rodzaju badaniach. 
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in the Space of home(leSS)neSS. proceSSeS of creating 
and recreating of home by home(leSS) people 
in profeSSional and reSearch practice

abStract

The article shows how a scientist, an experiencedsocial and streetworker per-
ceives the space resided by the homeless. Beginner researcher and experienced 
social worker tries to recreate the reality of the homeless people and describe 
their world. The article shows how the home(less) do not perceive themselves 
as entirely homeless as actually they have home which they can arrange at any 
given moment.
The text presents the world of the homeless as the world of the “homeful” 
people; it attempts to reconstruct the fragments of their everyday life and ritu-
als that they create within the space arranged into their “homefullness”.
Thanks to this article, the Reader may, experience the life of homeless people 
from another perspective. They can see that every homeless person has their 
own space and defined limits. The article present two different perspectives 
of homelessness; one belonging to the homeless people and the other to the 
society. The world that is unreal to one person can be a real home to another.
Key words: homelessness, visual sociology. home, space, social work
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elŻbieTa TraFiałeK

dylematy i wyzwania polityki 
Senioralnej. opieka geriatryczna 
– wSparcie – uSługi Społeczne

abStrakt

W tekście wskazano główne i oczekiwane kierunki zainteresowań polityki se-
nioralnej w warunkach narastającej starości demograficznej. Omówiono stan 
sieci wsparcia instytucjonalnego i deficyty w zakresie opieki geriatrycznej, po-
głębiane kolejnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia. Podkreślono zna-
czenie aktywności, wiedzy gerontologicznej i usług społecznych w kształtowa-
niu przyjaznej przestrzeni życiowej dla osób w starszym wieku i dożywających 
starości sędziwej. 
Słowa kluczowe: polityka senioralna, geriatria, usługi społeczne

P olska zaliczana jest do państw o  szczególnie wysokim tempie nara-
stania zjawiska starości demograficznej oraz wzrostu liczebności po-

pulacji osób dożywających starości sędziwej. W świetle analiz stanu zdro-
wia ludności oznacza to wzrost liczebności grup ryzyka zachorowalności 
i  zapotrzebowania na opiekę oraz pomoc medyczną. Za paradoks czasu 
należy jednak uznać fakt, że im liczniejsza populacja najstarszej genera-
cji, w naturalny sposób obciążona ryzykiem wielochorobowości, osamot-
nienia, wypadkowości i niesamodzielności – tym uboższa gwarantowana 
ustawowo oferta opieki zdrowotnej, w tym głównie specjalistycznej opieki 
geriatrycznej. Ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia spowodowały, 
bądź też w  najbliższej przyszłości spowodują, likwidację szpitalnych od-
działów, przychodni i poradni geriatrycznych. Wdrażanie sieciowego mo-
delu funkcjonowania instytucji opieki zdrowotnej nie tylko nie rozwiązuje 
problemów związanych z gwarancjami bezpieczeństwa dla starzejącego się 
społeczeństwa, ale podobnie jak wiele wcześniejszych nieprofesjonalnych 
„modyfikacji” w  sferze społecznej i  socjalnej – obciąża dodatkowymi za-
daniami pracowników służb społecznych oraz budżety samorządów lo-
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kalnych. Wielu odbiera też prawo gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego 
i społecznego. Pilnym zadaniem polityków społecznych jest zatem poszu-
kiwanie rozwiązań alternatywnych, wskazywanie potencjalnych źródeł 
profilaktyki i kompensacji, aby w każdym środowisku istniały gwarancje 
organizowania godnej starości – tak w  ujęciu jednostkowym, jak poko-
leniowym i  społecznym. Wszak we współczesnym świecie główną miarą 
kultury społeczeństw jest ich stosunek do najsłabszych, czyli dzieci, osób 
niepełnosprawnych, starszych oraz dożywających starości sędziwej.

zmiana demograficzna – SPecyfika PoPulacji 
najSTarSzych

Zmiany zachodzące w  strukturze wieku ludności Polski skutkują syste-
matycznym narastaniem i pogłębianiem zjawiska starzenia się społeczeń-
stwa. W 2016 r. populacja w wieku 65+ obejmowała 15,8% ogółu ludności, 
a według prognoz w 2020 r. będzie obejmowała 18,9%; w 2030 – 23,3%; 
w  2040 – 26,4%; a  w  2050 – już 32,7% ogółu społeczeństwa (Rocznik 
demograficzny, 2016, s.  208). Dla porównania: prognozowany na 28,1% 
udział osób w wieku 65+ w Unii Europejskiej (UE) w 2050 r. będzie niższy 
niż w Polsce o niemal 5 punktów procentowych (Sytuacja demograficzna…, 
2014, s. 35). 

Tempo polskich przekształceń tworzących tzw. „odwróconą piramidę 
demograficzną” należy do najwyższych w  Europie. Zjawisko kształtuje 
rosnąca średnia dalszego trwania życia, niskie wskaźniki przyrostu natu-
ralnego i utrzymujące się od lat tendencje migracyjne Polaków – w  tym 
przede wszystkim reprezentujących kategorię wieku produkcyjnego. W la-
tach 2005–2015 populacja w wieku 65–84 lat wzrosła w kraju z 4,7 mln do 
5,3 mln (z 12,3% do 14% ogółu społeczeństwa), ale w kategorii wieku 85+ 
osiągnęła już dwukrotny wzrost: z 354 tys. do 704 tys. (z 0,9% do 1,8% 
ogółu społeczeństwa), co przed kreatorami przestrzeni publicznej stawia 
szereg trudnych wyzwań (Rocznik demograficzny, 2016, s. 208). W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat przeciętne dalsze trwanie życia wzrosło w  kraju 
o trzy lata, a średnia oczekiwana długość życia tylko w okresie zmiany sys-
temowej – z 71 do 77, czyli o sześć lat (Spisy powszechne…, 2011; Rocznik 
demograficzny, 2016, s. 138).

Liczebność populacji 65+, w tym 80+, przynajmniej do roku 2050 bę-
dzie w Polsce narastać. Oznacza to coraz większe zapotrzebowanie na opie-
kę geriatryczną i infrastrukturę leczniczą – adekwatnych do potrzeb i moż-
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liwości skutecznego reagowania na takie zjawiska jak: wielochorobowość, 
wypadkowość, niesprawność, samotność, osamotnienie (Tłokiński, 2016) 
i bezradność. Wprawdzie kolejne pokolenia seniorów będą inne – bardziej 
wykształcone, świadome rangi zdrowego stylu życia, dłużej samodzielne 
ekonomicznie, ale oczekujące też na uznanie ich praw do aktywnego życia, 
wypoczynku, pełnienia satysfakcjonujących ról w  rodzinie i  środowisku. 
Tym bardziej, że czas potencjalnej aktywności zawodowej z różnych powo-
dów często bywa skracany (wydłużona w czasie edukacja, bezrobocie, ren-
ty, niższe progi emerytalne), a przestrzeń życia wymagająca odpowiedniego 
zagospodarowania – coraz większa. Z punktu widzenia odpowiedzialności 
za dostosowywanie instytucji, struktur i profesjonalnych kadr do nowych 
zadań generowanych zmianami demograficznymi, omawiany problem wy-
maga też zintegrowanych, długofalowych, interdyscyplinarnych i między-
resortowych inicjatyw, inwestycji, działań edukacyjnych i organizacyjnych.

Długowieczność stanowi powszechnie oczekiwaną wartość tylko w po-
łączeniu z jakością życia. Rzeczywistość wskazuje na fakt, że osoby doży-
wające późnej starości są najważniejszymi konsumentami usług, świadczeń 
zdrowotnych i opiekuńczego wsparcia, nie zawsze jednak dostępnych i sa-
tysfakcjonujących, niekoniecznie też – jak sugerują stereotypy – wyłącznie 
leczniczych, medycznych, rehabilitacyjnych. W 2013 r. w badaniach Global 
AgeWatch Index, wykonanych na zlecenie ONZ w 91 krajach – Polska zaję-
ła 87 miejsce pod względem opieki zdrowotnej i siódme miejsce od końca 
w kategorii warunków życia osób starszych w Europie (Global AgeWatch, 
2013). W przyszłości jakość życia seniorów w coraz większej mierze będzie 
kształtowana tak demografią, dominującym modelem życia rodzinnego 
i  relacji międzypokoleniowych, jak i  mentalnością społeczną, poziomem 
akceptacji dla reguł społeczeństwa obywatelskiego (Pikuła, 2017, s. 17–18). 
Nie bez znaczenia pozostanie dostęp do funduszy europejskich oraz wdra-
żanie coraz wyższych standardów życia, usług i instytucji. 

Obecnie problemem jest już pierwszy etap organizowania wsparcia dla 
najstarszych, czyli ustalenie ich faktycznej liczebności, miejsca zamieszkania 
i zakresu potrzeb. I tak np. nie wiadomo do końca, ilu w Polsce żyje stulat-
ków, choć z uwagi na przysługujące im dodatkowe (tzw. „honorowe”) świad-
czenia emerytalne – dokładne rejestry powinny być prowadzone przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
Rozproszone instytucjonalne zadania i kompetencje potwierdzają tezę o bra-
ku spójnych i racjonalnych działań wchodzących w zakres polityki senioral-
nej. Według NFZ w 2014 r. w Centralnym Biurze Ubezpieczonych zareje-
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strowanych było ponad 10 tys. stulatków, w tym niemal 900 w wieku 110+; 
według Głównego Urzędu Statystycznego populacja obejmowała wówczas 
4,2 tys. osób, a z bazy PESEL wynikało, że było to 4456 osób (Jagas, 2016, 
s. 16). Według ZUS, w 2007 r. świadczenia honorowe dla stulatków pobiera-
ło 1,4 tys. osób; w 2016 r. – 2,3 tys., a w 2035 r. lista uprawnionych obejmie 
już około 10 tys. osób (ZUS, 2016). Nieweryfikowane statystki rodzą nie-
trafne prognozy, uniemożliwiając tym samym skuteczne przygotowywanie 
instytucji, form pracy i kompetentnych kadr dla wypełniania zadań kompen-
sacyjnych. A przecież wiadomo, że potrzeby, problemy, deficyty biologiczne, 
sprawnościowe i funkcjonalne w trzecim wieku w istotny sposób różnicują 
się już na poziomie pięcioletnich przedziałów wiekowych. Specyfika postę-
pujących z wiekiem problemów jednostkowych, rodzinnych, opiekuńczych 
i  zmieniających się potrzeb wymaga stworzenia sprawnego, elastycznego, 
ogólnie dostępnego systemu reagowania, wsparcia, zapobiegania konfliktom 
rodzinnym, a nierzadko i cierpieniom ludzi starych.

oPieka zdroWoTna i inSTyTucje WSParcia 
Funkcjonowanie krajowego, zintegrowanego systemu wsparcia osób star-
szych stanowi otwarty problem społeczny. Składa się na niego brak kom-
pleksowej opieki medycznej, brak instytucji służby zdrowia wyspecjali-
zowanych w  leczeniu chorób wieku podeszłego, niewystarczająca liczba 
lekarzy geriatrów (około 300 w kraju), zróżnicowany terytorialnie – z regu-
ły ograniczony do nich dostęp, nadal dość niska ranga geriatrii, jako spe-
cjalności medycznej i słabo rozbudowana sieć usług społecznych. Na poczu-
cie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów wpływa dostęp do przychodni, 
poradni specjalistycznych, do opieki ambulatoryjnej, dostęp i gwarancje le-
czenia w placówkach stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale, specjalistycz-
ne zakłady lecznicze i pielęgnacyjne, hospicja, sanatoria). To przestrzeń na-
dal wymagająca rozbudowy i reorganizacji stosownie do nowych potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa. Szczególnie w sytuacji bardzo niskiej oce-
ny opieki zdrowotnej i  warunków życia polskich seniorów w  międzyna-
rodowych rankingach oraz ograniczonego dostępu do instytucjonalnego 
wsparcia w sytuacji niesamodzielności, niesprawności i braku środków na 
korzystanie z sieci usług świadczonych w ramach sektora prywatnego. Lista 
oczekujących na miejsce w placówkach stacjonarnych w 2015 r. obejmowa-
ła ponad 8 tys. osób (Rocznik statystyczny, 2016, s. 393). Czas oczekiwania, 
zróżnicowany wprawdzie terytorialnie, sięgał nawet kilku lat.
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Tabela 1. Instytucje opieki medycznej i społecznej dla osób starszych

Wyszczególnienie 2005 2014 2015

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 251 388 408

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze 128 155 152

Oddziały opieki paliatywnej – 69 72

Hospicja 56 73 82

Łóżka na oddziałach geriatrycznych – 853 1001

Leczeni na oddziałach geriatrycznych (w tys.) – 22 26

Dzienne domy pomocy 240 231 263

Domy i zakłady dla osób w podeszłym wieku – 486 529

Mieszkańcy domów i zakładów dla osób w podeszłym 
wieku

– 20 645 21 855

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny RP (2016), Warszawa: GUS, 
s. 377–394.

Statystyki nie wyszczególniają geriatrii w kategorii jednostek specjali-
stycznych, ale od przynajmniej dwóch lat wyodrębniają dane dotyczące 
ilości łóżek na 10 tys. ludności i liczby leczonych na oddziałach geriatrycz-
nych. W 2013 r. w skali kraju, w szpitalach ogólnych funkcjonowało 40 
oddziałów geriatrycznych dysponujących 750 łóżkami. W kolejnych latach 
nasycenie wzrosło do 853 łóżek na 10 tys. ludności w 2014 r. i do ponad 
1  tys. łóżek w 2015  r. (Rocznik statystyczne, 2016, s. 379,), ale w 2017  r. 
minister zdrowia uznał oddziały geriatryczne w szpitalach za niepotrzebne 
(Bakalarczyk, 2017). Należy to traktować jako zapowiedź dalszego pogłę-
biana stanu, potocznie określanego mianem „geriatrycznej pustyni”.

W świetle Raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2015 r., brak szpi-
talnych oddziałów geriatrycznych zwielokrotnia nie tylko koszty leczenia, 
lecz także ryzyko umieralności osób w starszym wieku. Z uwagi na wielo-
chorobowość towarzyszącą starości, potencjalni pacjenci geriatryczni kiero-
wani są przez lekarzy pierwszego kontaktu do licznych specjalistów. To wy-
dłuża i zakłóca cykl leczenia. Podnosi też jego koszty, bez zwiększania szans 
na skuteczność terapii (NIK, 2015). Z dokumentów opracowanych przez 
Rządową Radę Ludnościową (RRL) wynika, że polityka zdrowotna wobec 
osób starszych jest nieskuteczna i źle zorganizowana: „w systemie ich lecze-
nia brakuje koordynacji opieki wysokospecjalistycznej z podstawową opie-
ką medyczną […] w systemie ochrony zdrowia występuje dyskryminacja ze 
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względu na wiek w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych (Reko-
mendacje…, 2014, s. 92). Analiza europejskich statystyk także nie napawa 
optymizmem. Od lat w Polsce notowany jest najniższy w Europie wskaź-
nik dostępności do lekarzy geriatrów, a w niektórych województwach (np. 
warmińsko-mazurskim) usługi specjalistyczne dla osób starszych w ogóle 
nie są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla porównania: 
w Polsce wskaźnik dostępności do geriatry (lekarz na 10 tys. ludności) osób 
w wieku 65+ wynosi 0,16; w Czechach jest dziesięciokrotnie wyższy; na 
Słowacji dwudziestokrotnie, a w Szwecji ponad trzydziestokrotnie (Baka-
larczyk, 2017). 

Wielkie zaniedbania w zakresie opieki geriatrycznej ujawniono też po 
wprowadzeniu Standardów Całościowej Opieki Geriatrycznej, w  ramach 
kompleksowej opieki medycznej obejmujące wywiad psychiatryczny, środo-
wiskowy, testy na depresję, współpracę z rodziną, ewentualnie opiekunami. 
Tu nadal istnieje rozległa przestrzeń do zagospodarowania instytucjonalną 
i  środowiskową współpracą lokalnych jednostek samorządowych, ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej, wspieranych inicjatywami społeczeństwa 
obywatelskiego.

WyzWania rynku Pracy i SySTemu zabezPieczenia 
SPołecznego

Tak z prognoz demograficznych, jak i z analizy bieżących wskaźników sta-
tystycznych wynika, że przynajmniej przez 3–4 najbliższe dekady populacja 
seniorów, w tym dożywających starości sędziwej, będzie narastać, w mia-
rę jak kolejne roczniki polskiego wyżu demograficznego przekraczać będą 
progi III i IV fazy życia. Na przełomie lat 2015/2016 liczebność dorosłych 
w Polsce, w wieku 15+, obejmowała 80,5% ogółu ludności. Grupa w wieku 
55+ stanowiła 50% ludności w wieku produkcyjnym, ale już wśród aktyw-
nych zawodowo, pracujących zaledwie 17,8%. Dla porównania: w grupie 
wieku 45–54 lata wskaźnik ten wynosił 22,7% w  wieku produkcyjnym 
(Rocznik statystyczny, 2016, s. 208, 239). 

Według prognoz GUS w ciągu najbliższych pięciu lat populacja w wieku 
poprodukcyjnym wzroście o niemal pół miliona, a w wieku produkcyjnym 
spadnie o  600 tys. osób (Spisy powszechne…, 2015; Rocznik demograficz-
ny, 2015). Po kontrreformie systemu z 2016 r. przywracającej dawne progi 
wieku emerytalnego, należy przyjąć jeszcze większe dysproporcje w repre-
zentacjach grup wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego. Już bowiem od 
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2017 r. prawa emerytalne corocznie będzie uzyskiwało dodatkowo około 
250 tys. osób. To oznacza, że przy coraz większym ryzyku utraty zastępo-
walności pokoleń wzrasta liczebność populacji w wieku emerytalnym, spa-
da aktywność zawodowa. Ludzie żyją coraz dłużej, a pracują coraz krócej. 
A to wbrew prawom ekonomii wolnego rynku, wbrew dbałości o płynność 
finansów publicznych i, mimo pozorów, także wbrew zasadom sprawiedli-
wości oraz racjonalnemu gospodarowaniu kapitałem społecznym. Wbrew 
światowym trendom i szeroko rozumianej odpowiedzialności za rynek pra-
cy, gospodarkę, budżet, konkurencyjność i rozwój, za jakość życia następ-
nych pokoleń. Jak dotychczas, nigdzie na świecie – bez generowania ryzyka 
zapaści systemów zabezpieczenia społecznego i finansów publicznych – nie 
udało się trwale zastąpić kapitałowych systemów emerytalnych systemami 
repartycyjnymi.

W  najbliższych dekadach głównym stymulatorem przyszłości euro-
pejskiej cywilizacji będzie jakość gospodarki stabilnie umocowanej na 
potencjale trzeciej generacji. To proces nieunikniony, nawet w  sytuacji 
podejmowania różnorodnych, kosztownych dla budżetów państw prób 
„odwracania” trendów demograficznych. Przyszłość to tzw. „srebrna gospo-
darka” – otwarta na niedoszacowany kapitał ludzki. Kapitał ludzi dojrza-
łych, odpowiedzialnych, rozumiejących, że jakość życia wyznacza praca, 
a wydłużające się w czasie życie nie musi być wydłużoną w czasie starością 
dysfunkcjonalną, niesamodzielną, osamotnioną i smutną. Potrzeby starze-
jącego się społeczeństwa są nieograniczone. Z jednej strony zróżnicowane 
terytorialnie, kulturowo, wiekowo, pokoleniowo, w kategoriach płci, wy-
kształcenia, stanu zdrowia, mobilności i statusu ekonomicznego; ale z dru-
giej – niezmiernie ważne dla stymulowania rozwoju gospodarczego. 

W  Polsce, mimo wieloletniego, ogromnego zaangażowania wielu śro-
dowisk naukowych, samorządowych, pozarządowych i  dobrze ocenianej 
absorpcji funduszy europejskich na ten cel – kapitał ludzki nadal jest mar-
notrawiony, a potencjał społeczny generowany doświadczeniem i aktywno-
ścią zawodową w coraz dłuższym życiu – ignorowany. To tendencje będące 
skutkiem migracji edukacyjnych i zarobkowych ludzi młodych, transferów 
socjalnych zachęcających kobiety do „wychodzenia” z rynku pracy, obniża-
nia progów wieku emerytalnego (wbrew demografii i standardowym roz-
wiązaniom europejskim), obciążania świadczeniami (demotywującymi za-
wodowo i edukacyjnie) systemu zabezpieczenia społecznego, a tym samym 
i obciążania kosztami polityki socjalnej następnych pokoleń wchodzących 
na rynek pracy. 
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To także wynik braku reorganizacji, dostosowania rynku towarów 
i usług do zmieniających się potrzeb i możliwości potencjalnych adresatów. 
Na rynku towarów i usług człowiek starszy postrzegany jest jako nieatrak-
cyjny konsument, o ograniczonych potrzebach i niewielkich możliwościach 
finansowych. Stereotyp pauperyzacji, petryfikacji i zredukowanych do mi-
nimum aspiracji w starszym wieku pokutuje także wśród ludzi wykształco-
nych, aktywnych zawodowo – ale z różnych przyczyn niezainteresowanych 
edukacją o starości i do starości. Generalnie jednak równolegle do systema-
tycznego wzrostu średniego przewidywanego dalszego czasu trwania ży-
cia – w kraju rośnie odsetek legitymujących się wykształceniem wyższym, 
niezależnych ekonomicznie także po przekroczeniu progu wieku emery-
talnego, świadomych swych praw, aktywnych (także zawodowo), zainte-
resowanych kondycją zdrowotną i  umysłową, rozwojem intelektualnym, 
podróżami, wyjazdami, kontaktami z rówieśnikami, inwestowaniem w ja-
kość swojego codziennego życia. Proces zmiany statusu i społecznego wize-
runku polskiego seniora trwa już przynajmniej dwie dekady, a jego skutki 
będą coraz bardziej widoczne, odczuwalne na rynku towarów i usług wraz 
z przekraczaniem progu wieku emerytalnego przez kolejne roczniki.

uSługi SPołeczne 
Usługi społeczne dla seniorów zależą od diagnozowanych problemów, 
deficytów, priorytetów środowiskowych, rynkowych i  organizacyjnych. 
Ich charakter może się różnicować: od aktywizacyjnych, integracyjnych, 
edukacyjnych, towarzyskich – po socjalne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, re-
habilitacyjne i w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Organi-
zowane są przez państwowe i  samorządowe instytucje pomocowe, będąc 
jednocześnie jednym z najbardziej znaczących zadań stojących przed sek-
torem pozarządowym, organizacjami użyteczności publicznej, fundacjami, 
jednostkami non-profit. A przede wszystkim – przed solidarnym, spójnym 
pokoleniowo, odpowiedzialnym społeczeństwem obywatelskim (Furmań-
ska-Maruszak, Wójtewicz, Zamojska, 2014; Janik, 2015, s. 156–163).

W Polsce usługi adresowane do osób starszych świadczone są głównie 
w  domach pomocy społecznej oraz w  rejonach opiekuńczych ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W statysty-
kach działań pomocowych odnoszone są do sieci udostępnianych w  po-
szczególnych środowiskach mieszkań chronionych, lokali aktywizujących, 
warsztatów terapii zajęciowej, stref sportu i  rekreacji, hospicjów i domów 
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pomocy społecznej. Poza usługami w  zakresie medycyny zachowawczej, 
rehabilitacji i całodobowej opieki pielęgnacyjnej, obejmują pomoc w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywanie lub dostarczanie po-
siłków, pomoc w wychodzeniu na spacery, w załatwianiu zakupów i spraw 
w urzędach. W niektórych ośrodkach pomocy rodzinie rozbudowywane 
są o  takie formy aktywizacji i  integracji środowiskowej jak: kursy ręko-
dzieła artystycznego, porady prawne i w zakresie higieny, gimnastyka, czy 
nawet muzykoterapia (Gościniewicz, 2014, s. 254–260). W zależności od 
realnych dochodów ich odbiorców oraz kondycji ekonomicznej członków 
rodzin zobowiązanych do alimentacji – są finansowane lub dofinansowy-
wane ze środków publicznych. Instytucje oferujące specjalistyczne usługi 
społeczne wyłaniane są w  drodze przetargów. Kontrakty na współpracę 
z dystrybutorami usług, jakimi z reguły są instytucje pomocy społecznej, 
zawierane są najdalej na okres 12 miesięcy.

Obok sieci istniejących już domów dziennego pobytu, ośrodków samo-
pomocy środowiskowej, świetlic i klubów seniora (popularne od kilku lat 
formy integracji środowiskowej w gminie) – system wsparcia systematycz-
nie winien być wzbogacany o coraz to nowe formy – świadczone w postaci 
usług. Jak na razie – usług z reguły finansowanych ze środków publicznych. 
W przyszłości, w warunkach odpowiedniego zarządzania rynkiem pracy 
i kapitałem społecznym – usług, które sprzyjać mogą powstawaniu nowych 
miejsc pracy, zapotrzebowaniu na specjalizacje i  zawody w służbach spo-
łecznych, na kierunki kształcenia i podnoszenie kwalifikacji dla sprawnego 
świadczenia usług społecznych. 

Zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami europejskimi, współczesną mia-
rą dobrej jakości życia na etapie starości jest samodzielność i możliwie długie 
pozostawanie w środowisku lokalnym, rodzinnym, w miejscu wieloletniego 
zamieszkania. Ludzie starsi nie lubią ani izolacji, ani bezczynności, ani niesa-
modzielności, ani też rozłąki z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, z budowaną 
przez lata dorosłego życia indywidualną przestrzenią życiową. Nowy model 
struktury i życia rodziny, mobilność zawodowa i edukacyjna pokolenia mło-
dych, wreszcie wymogi rynku pracy ograniczają możliwości sprawowania 
opieki, organizowania systematycznego wsparcia wyłącznie przez krewnych 
i współzamieszkujących z osobami starszymi. Wraz z narastaniem reprezen-
tacji seniorów w ogólnej strukturze społecznej rośnie zatem zapotrzebowanie 
na systematyczne i profesjonalne ich wspieranie w środowisku zamieszkania, 
a w sytuacjach kryzysowych – organizowanie także usług w zakresie opieki 
medycznej, całodobowej, długoterminowej, paliatywnej.



Dylematy i wyzwania polityki senioralnej. Opieka geriatryczna…

137Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 128–140

Rynkowa oferta znanych i dostępnych usług społecznych, jak na razie, 
mieści się w stereotypie starości spauperyzowanej, niepełnosprawnej, obar-
czonej ryzykiem marginalizacji i  wielochorobowości, kojarzonej z  dwie-
ma przestrzeniami: domem i domem pomocy społecznej. Nie uwzględnia 
potrzeb, może mało jeszcze widocznej, populacji ludzi starszych, ale ak-
tywnych, zainteresowanych dbałością o siebie i otoczenie, w miarę samo-
dzielnych ekonomicznie. Kryteria dochodowe wykluczają ich z grona poten-
cjalnych adresatów usług społecznych organizowanych i kontraktowanych 
przez instytucje publiczne. Więc niezbędne wsparcie, pomoc i usługi „za-
łatwiają” sobie sami i na własny koszt. To ogromny katalog pomocy doraź-
nej, obejmujący: zakupy, wymianę książek w bibliotekach, naprawy sprzętu 
domowego, sprzątanie, opiekę domową nad chorymi, niepełnosprawnymi 
(o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej), rehabilitację pourazową 
i profilaktyczną, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i przy-
gotowywaniu posiłków, usługi higieniczne, kosmetyczne, fryzjerskie, orga-
nizowanie transportu, wyjazdów rekreacyjnych, turystycznych, opieki nad 
zwierzętami, prowadzenie ogródków, nawiązywanie kontaktów z instytu-
cjami i wiele innych. To niezwykle zróżnicowana, stale rozbudowywana 
skala potrzeb, oczekująca na konstruktywne reakcje ze strony rynku towa-
rów i usług społecznych. W tym głównie specjalistycznych, profesjonalnie 
organizowanych usług społecznych adresowanych do osób starszych, także 
tych sprawnych, aktywnych, samodzielnych ekonomicznie.

dylemaTy i WyzWania PoliTyki Senioralnej

W odpowiedzi na liczne inicjatywy europejskie (w tym: opracowanie doku-
mentu Europa 2020 Strategia na recz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, eksponującego rangę potencjału tkwią-
cego w grupach „trzeciego wieku”; ogłoszenie roku 2012 Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; przyjęcie za 
wzorzec działań dla społeczności międzynarodowej Białej Księgi – 2012 r., 
zatytułowanej Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i  stabilnych emery-
tur; realizacja unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych 
i  innowacji „Horyzont 2020”, ukierunkowanego na efektywne korzystanie 
z zasobów starzejącego się społeczeństwa) w Polsce podjęto szereg zobowią-
zań na rzecz wzmacniania rangi i skuteczności polityki senioralnej. Przyjęto 
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014–2020; Rządowy 
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; opracowano Białą 
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Księgę obejmującą wskazania dla kierunków reformowania polityki zdrowot-
nej i pomocowej w starzejącym się społeczeństwie oraz rozpoczęto wieloletni 
projekt badawczy „PolSenior” (Komunikat…, 2011). Wszystkie wymienione 
dokumenty i inicjatywy ukierunkowano na wzmacnianie aktywnej obecno-
ści pokolenia seniorów w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej, w tym 
pozostawania na rynku pracy. Jednak ustawowe regulacje dotyczące wieku 
emerytalnego i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, podej-
mowane w kolejnych latach, o ile nie uniemożliwiły, to z pewnością oddali-
ły w czasie realizację tych innowacyjnych i potrzebnych zadań. Szczególnie 
oczekiwanych przez gospodarkę w dobie wyraźnego „siwienia” nie tylko spo-
łeczeństwa, ale i budżetu państwa.

Większość państw członkowskich UE, z pożytkiem dla szeroko rozumia-
nej jakości życia swoich obywateli, respektuje zasadę, że starzejące się społe-
czeństwa, poza potrzebami wprowadzania trudnych rekonstrukcji systemów 
emerytalnych, pomocowych i  zdrowotnych, tworzą nowe, niepowtarzalne 
szanse na modernizowanie rynków pracy, towarów i usług. Generują potrze-
by dostosowywania budownictwa mieszkaniowego, produkcji, przemysłu, 
oferty handlowej i usługowej, instytucji, kadr i form współpracy – do możli-
wości i potrzeb dominujących w strukturze odbiorczej: adresatów, klientów, 
podopiecznych, pracowników, konsumentów. Naturalną reakcją na zmiany 
demograficzne jest sukcesywne podnoszenie progów wieku emerytalnego 
i  równanie ich w  kategoriach płci. Według reprezentantów najbogatszych 
państw świata, zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) – warunkiem konkurencyjności gospodarczej i  rozwoju jest 
dbałość o obecność pokolenia 60/65+ na rynkach pracy. Warto o tym pa-
miętać także w uznaniu rangi odpowiedzialności za jakość życia następnych 
pokoleń. Dlatego warto upowszechniać wiedzę, adresując ją głównie do śro-
dowisk decydenckich, że Polsce potrzebny jest nowy model polityki wobec 
starości i ludzi starych. Model aktywnej polityki społecznej, model określany 
mianem social services, otwarty na potrzeby społeczne – usługi społeczne trak-
tujący jako ważki wyznacznik skuteczności innowacyjnej, przyszłościowej 
polityki senioralnej.

zakończenie

Polityka senioralna, będąca integralną częścią polityki społecznej, polityki 
kształtowania ładu publicznego, nakierowana na promocję kapitału ludzkie-
go we wszystkich fazach życia, aktywnego starzenia się, wymaga uznania 
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rangi zintegrowanych przedsięwzięć oraz modyfikowania niemal wszyst-
kich struktur społecznych: instytucjonalnych, pozarządowych, samopomo-
cowych, środowiskowych, rodzinnych, rynkowych i usługowych. Z  jednej 
strony jest nowym obszarem działań praktycznych i poszukiwań naukowych; 
z drugiej już wymaga modyfikacji, otwartości na zmiany, innowacyjnych roz-
wiązań – jako że tempo przekształceń demograficznych jest znacznie większe 
niż realna zdolność administracji państwowej i samorządowej do wychodze-
nia naprzeciw społecznym wyzwaniom. Modernizowanie obszarów składają-
cych się na przestrzeń życiową populacji najstarszych z jednej strony inspiruje 
do poszukiwania innowacyjnych rozstrzygnięć systemowych, strategicznych 
i długofalowych; z drugiej zaś wiąże się z koniecznością szybkiego reagowania 
na diagnozowane bieżące potrzeby i problemy seniorów. Możliwe deficyty 
w równej mierze mogą dotyczyć sfery ekonomicznej i zdrowotnej, jak i ro-
dzinnej, mieszkaniowej, psychologicznej, czy nawet związanej z organizacją 
codziennego życia i zaspokajania elementarnych potrzeb egzystencjalnych. 

Racjonalne wyprzedzanie skutków nieuniknionych przekształceń demo-
graficznych wymaga prospektywizmu i  działań długofalowych. Ważkim 
ich elementem składowym jest rozwój sektora usług społecznych. Usług 
świadczonych także przez instytucje rynkowe, zróżnicowanych pod wzglę-
dem oferty, poziomu, zakresu, kosztów, ale powszechnie znanych, dostęp-
nych także na poziomie środowisk lokalnych. To wyzwania wskazujące na 
nowe zadania polityki senioralnej oraz kierunki oczekiwanych inicjatyw. 
W warunkach „srebrnej gospodarki” dbałość o jakość życia kolejnych po-
koleń 60+ nabiera szczególnego znaczenia. Zarówno samodzielność, kon-
dycja, aktywność, jak i poczucie bezpieczeństwa – wbrew interpretacyjnym 
stereotypom – mogą bowiem sprzyjać rozwojowi gospodarki i rynku pracy, 
w tym także rynku usług społecznych.
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abStract 
The text indicates the main and expected directions of senior policy in condi-
tions of the increasing population ageing. The article draws attention to the 
condition of the institutional support network and geriatric care deficits, 
which are exacerbated by the further changes in the health system. The text 
highlights the importance of activity, gerontological knowledge, and social 
services in the shaping of senior-friendly living arrangement for the elderly
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abStrakt

W  artykule przedstawiono działanie systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie z perspektywy pomocy społecznej, na podstawie ostatnich badań. 
Omówiono usytuowanie pomocy społecznej i  rolę pracownika socjalnego 
w tym systemie. Potwierdzono szczególną rolę pomocy społecznej i kluczową 
rolę pracownika socjalnego w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Z badań wynika również zróżnicowanie systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w zależności od wielkości gminy. W mniejszych gminach oparty 
jest on przede wszystkim na pracowniku socjalnym, a w większych natomiast 
w  znacznym stopniu wspierany jest również przez innych profesjonalistów: 
przede wszystkim psychologów i prawników.
Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, pomoc społeczna, pracownik socjalny

WSTęP

S ystem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest budowany w Pol-
sce od niespełna 20 lat1). Podstawy prawne zyskał w 2005 r. w usta-

wie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a następnie jej nowelizacji 
z 2010 r. Nie jest to jednak jego ostateczny kształt, bowiem jest on stale 
doskonalony poprzez poszukiwanie optymalnych i adekwatnych dla lo-

1) Za początki budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie można przy-
jąć rok 1997, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono procedurę „Niebieskie Karty” oraz rok 
1999, kiedy prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej zostało wpisane jako zadanie 
powiatu w ustawie o pomocy społecznej.



Barbara Kowalczyk, Katarzyna Rys

142 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 141–166

kalnych potrzeb rozwiązań. Dlatego tak ważna jest analiza działania tego 
systemu, która może dać wskazówki, w  jakim kierunku powinny pójść 
pożądane zmiany.

W prezentowanym artykule zostanie przeprowadzona analiza skutecz-
ności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspek-
tywy pomocy społecznej, jednego z głównych aktorów tego systemu. Ana-
liza będzie dokonana w trzech wymiarach:
•	 usytuowania systemu pomocy społecznej w systemie przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie;
•	 roli pracownika socjalnego w  systemie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie;
•	 zróżnicowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w za-

leżności od wielkości gminy.
Dokonanie analizy w tych obszarach jest możliwe dzięki zleconym przez 

MPiPS w latach 2011–2014 badaniom dotyczącym funkcjonowania lokal-
nych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

uSyTuoWanie SySTemu Pomocy SPołecznej W SySTemie 
PrzeciWdziałania Przemocy W rodzinie

Przemoc domowa jest zjawiskiem wieloaspektowym i do jego rozwiązania 
niezbędne jest kompleksowe podejście umożliwiające uruchomienie dzia-
łań będących odpowiedzią na potrzeby w różnych obszarach. Komplekso-
we i systemowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powinno obejmować 
przynajmniej równolegle funkcjonujące przestrzenie zadaniowe: edukacyj-
ną, operacyjną, kompensacyjną i prewencyjną, co wiąże się z organizowa-
niem stałej instytucjonalnej współpracy podmiotów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne (Trafiałek, 2003, s. 66).

System przeciwdziałania przemocy w  rodzinie ma przede wszystkim 
gminny charakter, w  gminie bowiem, najbliżej rodziny, podejmowana 
jest większość działań nakierowanych na rodzinę dotkniętą przemo-
cą. Tworzony jest poprzez wykorzystanie zasobów różnych systemów, 
nie wyróżniając żadnego z  nich, uwzględniając jedynie ich specyfikę. 
W  praktyce jednak pomoc społeczna odgrywa w  tym systemie istotną 
rolę i  stanowi jego podstawowy element. Zarówno w ocenie odbiorców 
usług, jak i  innych realizatorów zadania, jej wagę potwierdzają badania 
przeprowadzone w obszarach: sposobów korzystanie ze wsparcia, jakości 
udzielanej pomocy, skuteczności działań, podejmowania współpracy róż-
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nych podmiotów systemu, aktywności w zespołach interdyscyplinarnych 
i grupach roboczych.

W badaniach przeprowadzonych wśród osób doświadczających przemo-
cy osoby pokrzywdzone proszone były o wskazanie instytucji i placówek, 
z  których obecnie lub w  przeszłości korzystali w  związku z  problemem 
przemocy w rodzinie. Osoby te najczęściej wskazywały na kontakt z policją 
(78%), i nieco mniej z ośrodkiem pomocy społecznej (72%), znacznie rza-
dziej był to ośrodek interwencji kryzysowej (39%), jedynie 33% responden-
tów korzystało z pomocy grupy roboczej i tylko 23% wskazało na zespół 
interdyscyplinarny (Bedyńska i in., 2013, s. 70, 71).

Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka ocena jakości wsparcia ko-
rzystających z  pomocy udzielanej przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, w skali ocen od 1 do 6: ośrodki pomocy społecznej uzyskały 
ocenę 4,41, powiatowe centra pomocy rodzinie – 4,58, ośrodki interwencji 
kryzysowej – 5,03. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu z wyraźnie 
niższymi ocenami innych przedstawicieli sytemu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie: policji – 3,53, sądu – 3,73, kuratorów sądowych – 3,68, 
placówek ochrony zdrowia – 3,8 (tamże, s. 72, 73). 

Szczególną pozycję i wysoką ocenę pomocy społecznej potwierdzają też 
inne badania przeprowadzone wśród przedstawicieli instytucji zajmujących 

WykreS 1. Odsetek pozytywnych ocen skuteczności działania i jakości współpracy 
przedstawicieli systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez przedstawicieli 

innych systemów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 71, 78, 79.
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się problematyką przemocy w rodzinie, którzy oceniali m.in. skuteczność 
działań i jakość współpracy instytucji tworzących system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Pozytywną ocenę skuteczności działań podejmowanych przez ośrodki 
pomocy społecznej wystawiło 79% respondentów, rzadziej policji (68% 
wskazań) i kuratorów sądowych (54% wskazań). W dalszej kolejności zna-
leźli się przedstawiciele GKRPA (44% wskazań), oświaty (35% wskazań). 
Najmniej pozytywnych ocen otrzymały placówki ochrony zdrowia (23% 
wskazań) (Miedzik, 2014, s. 78, 79). 

W  podlegającym ocenie obszarze podejmowania współpracy między 
różnymi przedstawicielami sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
ośrodki pomocy społecznej uzyskały najwięcej pozytywnych ocen dotyczą-
cych jakości tej współpracy – 89% wskazań. Drugie zajęła policja – 81% 
pozytywnych ocen, następnie kuratorzy sądowi – 69%, nieznacznie wy-
przedzając członków GKRPA – 61% i pracowników oświaty – 59%. I znów 
najsłabiej wypadli przedstawiciele ochrony zdrowia, pozytywnie jakość 
współpracy z nimi oceniło tylko 36% respondentów (tamże, s. 71, 72).

Szczególnie istotny jest fakt, że najwyższe noty pomoc społeczna otrzy-
mała od każdego z  przedstawicieli systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – wszyscy partnerzy najwyżej ocenili zarówno skuteczność dzia-
łań pomocy społecznej, jak i współpracę z pomocą społeczną.

Zapewnienie spójności i koordynacji działań podmiotów zaangażowa-
nych w postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą wymaga uregu-

diagram 1. Ocena skuteczności pomocy społecznej i współpracy 
z przedstawicielami systemu pomocy społecznej przez innych partnerów systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Źródło: opracowanie własne.
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lowań prawnych porządkujących i ustalających odpowiedzialność różnych 
systemów. Zakres i charakter postępowania doprecyzowany został w proce-
durze „Niebieskie Karty”, a całość działań koordynują i prowadzą zespół in-
terdyscyplinarny i grupy robocze (więcej w: Kowalczyk, Rys, 2013). Zatem 
rolę pomocy społecznej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wyznacza aktywność jej przedstawicieli w zespołach interdyscyplinarnych 
i grupach roboczych2). 

Wśród respondentów, przewodniczących zespołów interdyscyplinar-
nych, aż 81% z nich to przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, daleko 
rzadziej są nimi przedstawiciele GKRPA (17%) oraz całkiem marginalnie 
przedstawiciele oświaty (6%), kuratorzy sądowi i przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych (po 2%) oraz przedstawiciele ochrony zdrowia, policji, 
urzędu gminy czy inni członkowie (po 1%) (Instytut Badawczy Millward 
Brown, 2012, s. 17).

Podobnie w zdecydowanej większości badanych zespołów interdyscypli-
narnych, w skład powoływanych przez nie grup roboczych wchodzą zawsze 
przedstawiciele pomocy społecznej (91%), następnie policji (75%), rzadziej 
GKRPA (25%), oświaty (11%) oraz najrzadziej przedstawiciele ochrony 
zdrowia i  kuratorzy sądowi (8%) (tamże, s.  40), co potwierdza znaczącą 
rolę przedstawicieli pomocy społecznej w składach zespołów interdyscypli-
narnych oraz grup roboczych.

Podsumowując, pomoc społeczna, mimo że nie przypisano jej ustawowo 
szczególnej roli, posiada ugruntowaną pozycję w systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie:
•	 rodziny doświadczające przemocy znajdują wsparcie najczęściej w po-

licji i pomocy społecznej;
•	 przedstawiciele pomocy społecznej są najczęściej aktywni w  zespo-

łach interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
•	 pomoc społeczna jest wysoko oceniana, zarówno co do skuteczności 

swoich działań, jak i jakości współpracy z innymi przedstawiciela-

2) Potwierdzają to też wyniki badań przeprowadzonych w regionach, w szczególności 
wykonanych na zlecenie ROPS w Białymstoku, z których wynika, że we wszystkich zespo-
łach interdyscyplinarnych, jakie zostały utworzone, byli przedstawiciele ośrodków pomocy 
społecznej, a dla poprawnego funkcjonowanie zespołów największe znaczenia ma obecność 
i praca instytucji: ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty (Filipek, 2013) oraz wy-
konanych na zlecenie DOPS we Wrocławiu (patrz Raport z „Badania stanu zastanego funk-
cjonowania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa dolnośląskiego, 
2013, http://www.dops.wroc.pl/projekty/POKL2013/FLZI.pdf).
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mi systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co ważniejsze, 
wysoką ocenę skuteczności działań wystawiły pomocy społecznej 
osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dla których ten system 
stworzono3).

Osoby doświadczające przemocy dostrzegają też bariery w lokalnym sys-
temie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
•	 niemal co piąta osoba badana (19%) przyznała, że zdarzyło jej się po-

czuć niezrozumianą w kontakcie z przedstawicielami służb/placówek 
pomocowych;

•	 co siódmej ofierze przemocy (14%) zdarzyło się rozmawiać z przed-
stawicielem jakiejś służby/placówki pomocowej, którego uznała za 
osobę niekompetentną;

•	 tyle samo osób pokrzywdzonych (14%) przyznało, że nie otrzyma-
ło wystarczającej pomocy w ramach działającego lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Bedyńska i in., 2013, s. 85).

Dlatego przed pomocą społeczną stoją wyzwania dalszych starań w do-
skonaleniu swoich działań, tym bardziej, że w  systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie pomoc społeczna pełni kluczową rolę.

rola PracoWnika Socjalnego W SySTemie 
PrzeciWdziałania Przemocy W rodzinie

Specyfika pracy socjalnej w rodzinach dotkniętych przemocą 
w rodzinie

Podstawową formą działalności w pomocy społecznej jest praca socjalna, 
realizowana przez profesjonalistów – pracowników socjalnych. Pozycja po-
mocy społecznej jest zatem w dużej mierze zdeterminowana poprzez sposób 
funkcjonowania pracowników socjalnych w tym systemie.

Rola pracownika socjalnego w  systemie przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie, wyznaczona formalnie przez ustawodawcę przez procedurę 
„Niebieskie Karty”, nie jest specjalnie wyróżniona, zarówno w działaniach 
rozpoznawczych przed wszczęciem procedury, przy wszczęciu procedury, 
jak i podczas dalszych działań. Według przepisów jest on jednym ze specja-
listów działających na rzecz rozwiązywania problemów rodzin dotkniętych 

3) Więcej na ten temat praktyki działania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie w realizacji procedury „Niebieskie Karty” (Kowalczyk, Rys, 2014).
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przemocą w rodzinie, z których każdy wykonuje prace dotyczące swojego 
obszaru działania.

Jednak praca socjalna z osobami doznającymi przemocy, jako podsta-
wowe narzędzie w pracy pracownika socjalnego, obejmuje bardzo wszech-
stronne i  złożone formy oddziaływań. Wynika to przede wszystkim ze 
szczególnej specyfiki pracy socjalnej. W  pracy socjalnej z  rodzinami do-
tkniętymi przemocą szczególnie istotne są trzy jej cechy: interdyscyplinar-
ny charakter, metodyczne działanie oraz podejście systemowe.

Interdyscyplinarny, holistyczny charakter pracy socjalnej przejawia 
się w skupieniu na całości funkcjonowania osoby, obejmującej samą oso-
bę, rodzinę, czynniki środowiskowe i  zachowania (Skidmore, Trackeray, 
1998, s.  24). Pociąga to za sobą wszechstronne, zintegrowane spojrzenie 
na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich zaspokojenia (Kaź-
mierczak, Łuczyńska, 1998, s. 70). Oznacza to, że przedmiotem zaintere-
sowania pracy socjalnej są różne obszary funkcjonowania osoby, zarówno 
jej sytuacja zdrowotna, mieszkaniowa, ekonomiczna, rodzinna, zawodo-
wa, edukacyjna, jak i  funkcjonowanie społeczne. Przemoc domowa jest 
również zjawiskiem wieloaspektowym i  rozpatrywać je można z  różnych 
perspektyw: psychologicznej, społecznej, prawnej, medycznej, dlatego do 
rozwiązywania problemów z nim związanych niezbędne jest podejście in-
terdyscyplinarne (Krzywicka, 2007, s. 133).

W metodycznym działaniu w pracy socjalnej pracownik socjalny odgry-
wa rolę „nosiciela zmian”, co oznacza, że na podstawie dynamiki sytuacji 
społecznej i  psychologicznej, w  jakiej znajduje się adresat pomocy, określa 
razem z nim cele zmian, jakie zamierza osiągnąć oraz środki potrzebne do 
ich realizacji. Praca socjalna nie jest rozumiana jako oddzielne poczynania 
następujące po sobie, lecz jako logiczny i spójny ciąg działań uzupełniających 
się i zmierzających do określonego celu. Jest procesem, w którym wyodrębnia 
się kolejne fazy, etapy: diagnozę, plan działania, realizację planu, ocenę rezul-
tatów (Wódz, 1998, s. 97, 98). Praca z rodziną dotkniętą przemocą wymaga 
takiego właśnie konsekwentnego i systematycznego podejścia.

W  systemowym podejściu w  pracy socjalnej rodzinę traktuje się jako 
system sprzężony z systemem zewnętrznym – swoim otoczenie. Cechą cha-
rakterystyczną systemu są wzajemne relacje między jego elementami. Każ-
dy system rodzinny składa się ze wzajemnie powiązanych ze sobą relacji. 
Osoby w rodzinie są powiązane ze sobą w określony sposób. Mają swoją 
indywidualność, a jednocześnie niosą w sobie ślady całego systemu rodzin-
nego (Bradshaw, 1994, s. 42, 43).



Barbara Kowalczyk, Katarzyna Rys

148 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 141–166

Natomiast podejście systemowe w  odniesieniu do otoczenia rodziny 
koncentruje się wokół pięciu kluczowych dla pracy socjalnej zagadnień: 
braku niezbędnych zasobów, braku powiązań między ludźmi a systemami 
zabezpieczającymi, zakłóceniami interakcji w obrębie tego samego systemu 
zabezpieczającego, zakłóceniami interakcji pomiędzy różnymi systemami 
zabezpieczającymi oraz indywidualnymi trudnościami w  rozwiązywaniu 
problemów (Wódz, 1998, s. 139–141).

Podejście systemowe ułatwia rozwiązywanie problemów związanych 
z przemocą w rodzinie, ponieważ z jednej strony traktuje przemoc jako pro-
blem funkcjonowania całej rodziny, z drugiej poszukuje rozwiązań poprzez 
odniesienie się do zasobów tkwiących w otoczeniu. To właśnie pracownik 
socjalny jest osobą, do której najczęściej trafia rodzina doświadczająca prze-
mocy i rolą pracownika socjalnego jest umożliwienie wykorzystania tych 
zasobów poprzez budowanie powiązań między osobami wymagającymi 
wsparcia a instytucjami działającymi w jego otoczeniu, wykorzystując przy 
tym procedurę „Niebieskie Karty” i aktywnie uczestnicząc w zespołach in-
terdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Ze specyfiki pracy socjalnej wynika zatem miejsce pracownika socjal-
nego w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako koordynatora 

diagram 2. Usytuowanie pracownika socjalnego w systemie pomocy rodzinom 
doświadczającym przemocy w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne.
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i pośrednika umożliwiającego rodzinie dostęp do zasobów różnych syste-
mów, zarówno do różnorodnych form wsparcia w samym systemie pomocy 
społecznej, jak i jako pośrednika w kontaktach z pozostałymi systemami: 
sprawiedliwości, edukacji, ochrony zdrowia, policji oraz z  organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze przemocy w rodzinie.

W badaniach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie intereso-
wano się rolą różnych specjalistów, w tym oczywiście pracowników socjal-
nych. Badania odnosiły się przede wszystkim do dwóch obszarów:
•	 zaangażowania specjalistów w prace zespołów interdyscyplinarnych 

i grup roboczych;
•	 świadczenia usług wspierających osoby dotknięte przemocą w rodzi-

nie, przede wszystkim pracy socjalnej.

Aktywność pracowników socjalnych w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jak pokazano, największą aktywność w  działaniach zespołów interdy-
scyplinarnych i  grup roboczych przejawia pomoc społeczna. Wynika 
to przede wszystkim z  dużego zaangażowania pracowników socjalnych 
w działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy i uczestniczenia 
w  realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Kompetencje, rola i  zadania 
pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w rodzinie pozwala-
ją mu na pozyskanie dużej wiedzy na temat faktycznej sytuacji rodziny 
doświadczającej przemocy, a  co za tym idzie wykorzystanie jej w dzia-
łaniach na rzecz rodziny, m.in. poprzez koordynowanie działań innych 
członków zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych (por. Pospi-
szyl, 1999, s. 205).

Jak pokazały badania, w skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzili 
najczęściej pracownicy socjalni (91%), za nimi przedstawiciel służb porząd-
kowych (90%), dalej kurator sądowy (67%), przedstawiciel oświaty (63%) 
i ochrony zdrowia (58%). Pracownik socjalny był również oceniany jako 
najbardziej aktywny: dużo częściej niż przedstawiciele innych instytucji 
uczestniczył w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego (w 71%), naj-
częściej też to on koordynował jego pracę (w 35%) (Kowalczyk, Krzyszkow-
ski, 2011, s. 256). Szczególną aktywność pracowników socjalnych potwier-
dzają również kolejne badania. Jak z nich wynika, w  spotkaniach grupy 
roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego najczęściej uczestniczą pracow-
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nicy socjalni (50%), za nimi uplasowali się policjanci (44%), psycholodzy 
(24%), pedagodzy, nauczyciele (17%) i najrzadziej lekarze lub pielęgniarki 
(4%) (Bedyńska i in., 2013, s. 81).

WykreS 2. Częstość uczestnictwa specjalistów w spotkaniach grupy roboczej lub 
zespołu interdyscyplinarnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bedyńska i in., 2013, s. 81.

Praktyka pokazuje również, jak ważna, pośród różnorodnych form 
wsparcia, jest praca socjalna. Z badań przeprowadzonych wśród przedsta-
wicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie wynika, że praca socjalna była najczęściej świadczoną formą pomocy 
dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (43% wskazań). Drugim naj-
częściej wymienianym działaniem była współpraca z wymiarem sprawie-
dliwości (35% wskazań), co też jest działaniem podejmowanym w ramach 
pracy socjalnej. W  mniejszym stopniu udzielana była pomoc materialna 
(też głównie przez pracownika socjalnego) (32% wskazań), poniżej 30% 
wskazań to różne formy poradnictwa specjalistycznego, a także pomoc psy-
chologiczna i prawna (Kowalczyk, Krzyszkowski, 2011, s. 238).

W innych badaniach, przeprowadzonych dwa lata później, wśród osób 
doznających przemocy w rodzinie najczęściej wskazywanymi przez nie ro-
dzajami wsparcia były indywidualne konsultacje psychologiczne (56%), 
a zaraz potem praca socjalna (53%). Ofiary przemocy korzystały też z in-
nych form pomocy, takich jak grupa wsparcia/terapeutyczna (39%) i po-
moc prawna (37%) (Bedyńska i in., 2013, s. 77).

W realizacji pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie duże 
znaczenie ma możliwość korzystania z pomocy specjalistycznej, realizowa-
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nej głównie przez ośrodki interwencji kryzysowej. Z przywołanych tu badań 
wynika, że z oferowanej pomocy psychologicznej i prawnej korzystano dużo 
częściej niż dwa lata wcześniej. Odpowiednio pomoc psychologiczna świad-
czona była wtedy jedynie w  18% przypadków, a  prawna w  12% (Kowal-
czyk, Krzyszkowski, 2011, s. 238). Mimo tak różnorodnego wachlarza oferty 
pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy domowej praca socjalna 
pozostaje bardzo ważnym elementem udzielanego wsparcia.

Na największą dostępność wsparcia udzielanego przez pracownika so-
cjalnego (pomocy socjalnej)4) wskazali również przedstawiciele instytucji 
działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wskazania 
76% przedstawicieli; mniej dostępna była pomoc psychologiczna dla doro-
słych – 61% wskazań, pomoc prawna – 53% wskazań, pomoc psycholo-
giczna dla dzieci – 50% wskazań (Miedzik, 2014, s. 85). 

Najwyżej oceniono też jakość pomocy socjalnej w porównaniu z innymi 
formami pomocy – 71% pozytywnych ocen, podczas gdy pomoc psycho-
logiczna dla dorosłych oceniona została pozytywnie przez 62% przedsta-
wicieli, pomoc prawna – 55%, pomoc psychologiczna dla dzieci – 50% 
wskazań (tamże, s. 93).

Praca socjalna jest zatem jedną z najbardziej przydatnych form pomo-
cy w rozwiązywaniu problemów związanych z występowaniem przemocy 
w  rodzinie i  jej rola, a  co za tym idzie rola pracownika socjalnego, jest 
priorytetowa. Działania pracownika socjalnego obejmują szeroki, wielospe-
cjalizacyjny zakres, jak koordynowanie współpracy różnych specjalistów, 
grup i społeczności lokalnych i mogą dotyczyć wszystkich członków rodzi-
ny, podczas gdy działania pozostałych przedstawicieli służb nakierowane są 
przede wszystkim na osoby znajdujące się w obszarze ich działania: GKR-
PA – osoby uzależnione, pracownicy oświaty – uczniowie czy przedstawi-
ciele służby zdrowia – osoby, które doznały przemocy fizycznej.

Podsumowując, kluczową rolę pracownika socjalnego potwierdza nie 
tylko jego aktywność w uczestniczeniu w zespołach interdyscyplinarnych 
czy grupach roboczych, lecz także jego działalność bezpośrednio skierowa-
na do rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Przy takim podejściu, wy-

4) W  badaniach na temat przemocy w  rodzinie używane jest nieprecyzyjne pojęcie 
pomoc socjalna, rozumiane jako formy wsparcia realizowane przez pracownika socjalnego, 
zarówno dotyczące pomocy materialnej, jak i pracy socjalnej. Wynika to z nieadekwatnego 
nazewnictwa stosowanego w  formularzach procedury „Niebieskie Karty”. Można zatem 
przyjąć, że jest to miara aktywności pracownika socjalnego.
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korzystującym specyfikę pracy socjalnej, pracownik socjalny może w pełni 
wykorzystać swoje zasoby: wiedzę, umiejętności, specjalistyczne narzędzia 
pracy. 

Przykładem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, w  którym 
kluczową rolę powierzono pracownikowi socjalnemu, jest system wprowa-
dzony w gminie Wieliczka. 

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przypisano w  lo-
kalnym systemie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie szczególną rolę, 
realizowaną przez pracownika socjalnego. Jego zadaniem jest wspieranie 
innych przedstawicieli systemu: pracowników oświaty, przedstawicieli 
GKRPA i ochrony zdrowia w obszarze przemocy w rodzinie, pomoc w do-
konywaniu oceny sytuacji i w razie uzasadnionego podejrzenia stosowania 
przemocy wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”. Nie oznacza to, że 
przedstawiciele innych systemów nie mogą samodzielnie podejmować de-
cyzji i prowadzić działań – po wstępnej ocenie sytuacji sami podejmują de-
cyzję w tym zakresie, ale każdorazowo mogą skorzystać z konsultacji z wy-
znaczonym pracownikiem socjalnym (Kowalczyk, Rys, 2014, s. 42, 43).

diagram 3. Rola pracownika socjalnego w lokalnym systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w gminie Wieliczka

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalczyk, Rys, 2014, s. 43.

Rodzaje działań pracownika socjalnego
Podstawowymi formami pracy socjalnej z osobami doznającymi przemocy 
są: wsparcie psychologiczne, edukacja, motywowanie i umożliwianie do-
stępu do innych form pomocy, rozwijanie zdolności i umiejętności przy-
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datnych w radzeniu sobie z doświadczeniem przemocy, interwencja insty-
tucjonalna (Krzywicka, 2007, s. 135, 136) oraz pomoc w funkcjonowaniu 
społecznym5).

Każda z  tych form powinna być realizowana adekwatnie do sytuacji 
w jakiej znajduje się osoba/rodzina, co do której istnieje uzasadnione przy-
puszczenie, że została dotknięta przemocą domową. Jedną z  pierwszych 
form pracy socjalnej jest edukacja. Pomoc w  identyfikowaniu przemocy 
i poznanie mechanizmów rządzących tym zjawiskiem niezbędne są do po-
dejmowania dalszych działań. Niejednokrotnie bowiem osoba doświadcza-
jąca przemocy godzi się na taki stan rzeczy z  powodu braku wiedzy na 
temat zjawiska przemocy i możliwości przeciwdziałania jego skutkom. Nie 
bez znaczenia pozostają tu także uwarunkowania zwyczajowe (mój ojciec 
też bił matkę i  jakoś to było), religijne (nierozerwalność i  trwałość mał-
żeństw) czy społeczne (co ludzie powiedzą, co ja teraz zrobię, przecież nie 
mam pieniędzy). Zdarza się, że osoba doświadczająca przemocy (zwłaszcza 
psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej) nie jest świadoma, że to, z czym 
się boryka, jest przemocą. Zwiększenie świadomości praw osobistych i oby-
watelskich oraz dostarczenie informacji o możliwych formach pomocy po-
zwalają na podejmowanie działań motywujących do zmiany oraz przeciw-
stawiania się przemocy.

W  sytuacji gdy osoba doświadczająca przemocy sama zgłasza się 
z prośbą o pomoc lub pracownik w ramach pełnionych obowiązków jest 
świadkiem stosowania przemocy w  rodzinie, niezbędne jest podjęcie 
działań pozwalających na zapewnienie osobie doświadczającej przemocy 
bezpieczeństwa (interwencja instytucjonalna) np. poprzez umieszczenie 
w  ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym przy równoczesnym 
udzieleniu wsparcia psychologicznego, utwierdzaniu w słusznych decy-
zjach, organizowaniu i towarzyszeniu podczas badania lekarskiego, prze-
słuchań, zapewnieniu o udzieleniu wszechstronnej pomocy. W sytuacji 
osób doświadczających przemocy, które zależne są od osoby stosującej 
przemoc, skuteczność działań pracownika socjalnego zależy od podjęcia 
działań pozwalających na umożliwienie samodzielnego funkcjonowania 
osoby doświadczającej przemocy. Może to mieć miejsce poprzez udzie-
lenie wsparcia finansowego, pomoc w  uzyskaniu alimentów, mieszka-
nia, pracy itp., ale także wyposażenia osoby doświadczającej przemocy 

5) Więcej na temat roli i zadań pracownika socjalnego w obszarze przemocy w rodzinie 
w: Krzywicka, 2010, s. 103–111; Stanek, 2014, s. 107–128.
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w  umiejętności niezbędne w  procesie wychodzenia z  sytuacji przemo-
cy. Możliwe sposoby działania pracownika socjalnego w sytuacji podej-
rzenia, że rodzina jest dotknięta przemocą w rodzinie opisali w sposób 
uporządkowany Godecka i  in. (2011) oraz Kadela, Kowalczyk (2014, 
s. 62–80). 

Zadaniem pracownika socjalnego jest nie tylko doraźne odsunięcie ofia-
ry od przemocy, lecz także informowanie osoby o jej prawach i możliwo-
ściach uzyskania pomocy, a także wspomaganie jej w kontaktach ze służba-
mi społecznymi (Pospiszyl, 1999, s. 204–205).

Pracownicy socjalni podejmują w  praktyce zdecydowaną większość 
podstawowych działań wskazanych w  pracy z  rodziną doświadczającą 
przemocy; dotyczy to przede wszystkim działań diagnostycznych (97%) 
i edukacyjnych – udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy 
i wsparcia (97%) oraz możliwych do podjęcia dalszych działań w celu po-
prawy sytuacji (95%). W mniejszym stopniu pracownicy organizują dostęp 
do pomocy medycznej (71%) oraz zapewniania, w zależności od potrzeb 
osoby doznającej przemocy, schronienia w całodobowej placówce świadczą-
cej pomoc (68%) (Miedzik, 2014, s. 60).

W przypadku gdy osobą poszkodowana jest dziecko, na pracowniku so-
cjalnym spoczywa główny ciężar jego ochrony, nierzadko przy aktywnym 
utrudnianiu tego zadania przez opiekunów (Pospiszyl, 1999, s. 204–205). 
Pracownicy socjalni kierują swoje działania zarówno wobec rodziców, jak 
i opiekunów. W mniejszym stopniu, co może być związane z mniejszą do-
stępnością form pomocy rodzinom z dziećmi, pracownicy socjalni kierują 
dziecko do poradni pedagogiczno-psychologicznej (70%), świetlicy socjo-
terapeutycznej (32%), świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (25%). Zde-
cydowanie więcej działań podejmują w stosunku do rodziców: informują 
o możliwych formach wsparcia (91%), kierują do uczestnictwa w warszta-
tach umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (48%). Natomiast często 
pracownicy socjalni wykorzystują swoje uprawnienia, by chronić dzieci, 
i zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa (80%) 
(Miedzik, 2014, s. 60).

Podsumowując, pracownicy socjalni są w znacznym stopniu zaangażo-
wani w działania na rzecz rodziny doznających przemocy, zarówno poprzez 
swoją aktywność w zespołach interdyscyplinarnych, jak i, poprzez bezpo-
średnie wsparcie rodzin w ramach pracy socjalnej przy wykorzystaniu róż-
nych jej form. W tym kontekście nie bez znaczenia pozostaje doskonalenie 
zawodowe jakie ma obowiązek realizować pracownik socjalny. Liczne szko-
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lenia oferowane w ostatnich latach w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie adresowane są przede wszystkim do członków zespołów interdy-
scyplinarnych, grup roboczych i pracowników socjalnych. 

Badani profesjonaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie umiarkowanie dobrze oceniali dostępność szkoleń dotyczących tej 
tematyki. 46% badanych dobrze lub bardzo dobrze oceniło ich dostępność. 
Jednak 16% ankietowanych źle oceniło dostępność takich szkoleń, a 8% 
wskazało, że taka oferta szkoleniowa w ogóle nie jest dostępna (Miedzik, 
2014, s. 116).

Również w kursach pozwalających na uzyskanie specjalizacji zawodowej 
II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, wśród ustalonych specjalno-
ści, zawarto pracę socjalną z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Zróżnicowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w zależności od wielkości gminy 

System pomocy społecznej oparty jest na  strukturze samorządu terytorial-
nego. Pociąga to za sobą implikacje wynikające ze zróżnicowania jednostek 
organizacyjnych realizujących zadania pomocy społecznej w gminie – ośrod-
ków pomocy społecznej – w zależności od wielkości gminy. Różny jest bo-
wiem potencjał organizacyjny i zatrudnienie w ośrodkach w zależności od 
rodzaju gminy (Kowalczyk, Krzyszkowski, 2011, s.  329): gmina wiejska 
– GOPS (zatrudnienie średnio 9 osób), gmina miejsko-gminna M-GOPS 
(zatrudnienie średnio 21 osób), gmina miejska MOPS (zatrudnienie średnio 
40 osób). Ma to swoje odzwierciedlenie w dostępności wsparcia w systemie 
pomocy społecznej (usług pomocy społecznej). Badania przedstawicieli po-
mocy społecznej dotyczące dostępności, zarówno w odniesieniu do możliwo-
ści skorzystania z danej usługi jak największej liczby klientów, jak i wielkości 
i różnorodności oferty pomocowej, wyraźnie pokazują, że im większy ośro-
dek pomocy społecznej, tym większa dostępność wsparcia dla osób wymaga-
jących pomocy (Kowalczyk, Krzyszkowski, 2011, s. 329–333)6).

6) Odsetek klientów korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej przedsta-
wia się następująco: GOPS – 13,7%, M-GOPS – 15,5%, MOPS – 18,1%. Największą 
możliwość skorzystania z pomocy mają mieszkańcy w dużych miastach na prawach po-
wiatu (mopr/mops), bo korzysta z niej co czwarty klient pomocy społecznej. Jeśli nato-
miast analizować dostępność usług pomocy społecznej poprzez różnorodność oferty, to 
tak rozumiana dostępność silnie zależy od wielkości OPS: GOPS – 6,8, MG-OPS – 8,5, 
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Jak na tym tle wygląda zróżnicowanie lokalnych systemów przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie w gminach różnej wielkości?

Ostanie badania przeprowadzone wśród profesjonalistów zajmujących 
się przeciwdziałaniem przemocy rodzinie (Miedzik, 2014) przedstawiają 
ciekawe rezultaty dotyczące różnych aspektów funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zależności od typu gminy, w na-
stępujących obszarach:
•	 dostępności i zakresu podejmowanych działań;
•	 obszaru współpracy;
•	 oceny skuteczności i jakości działań.

Dostępność i zakres podejmowanych działań
W badaniach zaobserwowano, że dostępność poszczególnych form pomo-
cy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie zależy od wielkości gminy. 
Jednak inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wsparcia pracow-
nika socjalnego, a inaczej w odniesieniu do pozostałych form wsparcia.

Jeśli wziąć pod uwagę wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego 
(pomoc socjalna) ofiarom przemocy, to im mniejsza gmina, tym większa 
dostępność: w  gminie wiejskiej – 83% pozytywnych ocen dostępności, 
gminie miejsko-wiejskiej – 74%, w gminie miejskiej poniżej 50 tys. miesz-
kańców – 71% i najmniejsza dostępność w gminie miejskiej powyżej 50 tys. 
mieszkańców – 67% (Miedzik, 2014, s. 90).

Natomiast, jeśli chodzi o zakres działań podejmowanych wobec rodzin 
dotkniętych przemocą, zróżnicowanie jest niewielkie. Działania bezpo-
średnie, wykonywane głównie przez pracowników socjalnych, takie jak 
diagnozowanie czy informowanie, są realizowane w odniesieniu do prawie 
wszystkich rodzin (powyżej 90% ocen pozytywnych), niezależnie od wiel-
kości gminy (Miedzik, 2014, s. 60).

Inaczej ocena dostępności wygląda w odniesieniu do innych, niż praca 
socjalna, form wsparcia. W tym przypadku można zaobserwować prawi-
dłowość odwrotną: im mniejsza gmina, tym oferta pomocy oceniana była 
jako słabsza. Lepszą ocenę dostępności w większych gminach wystawiono 
rodzajom pomocy dla rodzin doświadczających pomocy, takim jak:

znów najlepiej w miastach, MOPS – 10,7, MOPR/MOPS – 25,2 średnio form wsparcia 
(Kowalczyk, Krzyszkowski, 2011, s. 329, 337, 338).
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•	 zapewnienie schronienia7): gmina wiejska – 60% pozytywnych ocen 
dostępności, gmina miejsko-wiejska – 73%, gmina miejska do 50 tys. 
mieszkańców – 71% i najlepiej oceniana dostępność w gminie miej-
skiej powyżej 50 tys. mieszkańców – 89%; (Ocena 2014, s. 60)

•	 pomoc psychologiczna dla dorosłych: gmina wiejska – 53% pozytyw-
nych ocen dostępności, gmina miejsko-wiejska – 62%, gmina miej-
ska do 50 tys. mieszkańców – 65% i najlepiej oceniana dostępność 
w gminie miejskiej powyżej 50 tys. mieszkańców – 75%;

•	 pomoc prawna: gmina wiejska – 45%pozytywnych ocen dostępności, 
gmina miejsko-wiejska – 53%, gmina miejska do 50 tys. mieszkań-
ców – 58% i najwyższa dostępność gmina miejska powyżej 50 tys. 
mieszkańców – 68%;

•	 pomoc psychologiczna dla dzieci: gmina wiejska – 44% pozytywnych 
ocen dostępności, gmina miejsko-wiejska – 49%, gmina miejska do 
50 tys. mieszkańców – 53% i nieco więcej gmina miejska powyżej 
50 tys. mieszkańców – 57% (Miedzik, 2014, s. 90).

7) W  tym przypadku posiłkowano się odsetkiem wskazań dotyczących działań po-
dejmowanych przez ośrodki, co również można potraktować jako miarę dostępności, tym 
bardziej, że nie chodzi o wartość bezwzględną, a o zróżnicowanie w odniesieniu do wiel-
kości gminy.

WykreS 3. Działania podejmowane przez ośrodki pomocy społecznej w sytuacji 
ujawnienia przemocy w rodzinie wobec osoby dorosłej w zależności od wielkości 

gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 60.
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WykreS 4. Ocena dostępności pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie 
w zależności od wielkości gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 60, 90.

Rozbieżność pomiędzy małymi i dużymi gminami w dostępie do tych 
form wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą potwierdzają wcześniejsze 
badania dotyczące infrastruktury placówek pomocowych zajmujących się 
problematyką przemocy w rodzinie świadczących. 

Wynika z nich, że w małych gminach ulokowane są jedynie Punkty 
Interwencji Kryzysowej, które działają jednak w bardzo niewielu spośród 
nich (7% gmin). W powiatach, które również powinny udostępniać róż-
norodne formy wsparcia mieszkańcom gmin, bogatsza oferta pojawia się 
w powiatach tych powyżej 100 tys. mieszkańców. Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie zlo-
kalizowane są w 64% tych miastach. Średnio we wszystkich powiatach 
Ośrodki Interwencji Kryzysowej działają w 45% powiatów, Punkty In-
terwencji Kryzysowej w  35%, a  Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy jedynie w 8% powiatów. Dla wielu gmin ograniczona jest 
również dostępność oferty powiatowego wsparcia dla ich mieszkańców. 
Determinowane jest to w dużej mierze odległością i jakością współpracy 
ośrodków pomocy społecznej z centrami pomocy rodzinie. Bogatsza ofer-
ta pomocowa pojawia się dopiero w dużych miastach na prawach powia-
tu. Ośrodki Interwencji Kryzysowej dostępne są w 60% miast, Punkty 
Interwencji Kryzysowej działają w 19% miast, a Specjalistyczne Ośrodki 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 40% miast (Kowalczyk, Krzyszkowski, 
2011, s. 239).
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WykreS 5. Odsetek ośrodków pomocy społecznej udostępniających wybrane 
formy wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą domową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalczyk, Krzyszkowski, 2011, s. 239.

Uprawnione będzie zatem twierdzenie, że małe gminy w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie dysponują dużo uboższą infrastrukturą 
pomocową niż duże miasta. Dlatego pracownicy socjalni w małych gmi-
nach, w  których dostępność do różnorodnych form wsparcia dla rodzin 
dotkniętych przemocą jest niewystarczająca, chcąc efektywnie pomagać, 
starają się wypełniać te „białe plamy” zwiększoną aktywnością swoich dzia-
łań, przede wszystkim w formie pracy socjalnej. I to właśnie na ich barkach 
spoczywa odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Obszar współpracy
Przy ocenie jakości współpracy przedstawicieli poszczególnych służb i in-
stytucji lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pojawiają 
się znaczące różnice pomiędzy gminami różnej wielkości. Zdecydowanie 
lepiej ta współpraca jest oceniana w małych gminach wiejskich, ocenę do-
brą i bardzo dobrą jakości tej współpracy uzyskali: przedstawiciele pomocy 
społecznej – 93%, policji – 84%, GKRPA – 69%, kuratorzy sądowi – 67%, 
pracownicy oświaty – 63% i ochrony zdrowia – 48%. Wraz ze wzrostem 
wielkości gminy oceny współpracy stają się coraz niższe, najniższe w mia-
stach powyżej 50 tys. mieszkańców, ocenę dobrą i bardzo dobrą jakości tej 
współpracy uzyskali: przedstawiciele pomocy społecznej – 87%, policji – 
76%, GKRPA – 46%, kuratorzy sądowi – 53%, pracownicy oświaty – 43% 
i ochrony zdrowia – 16%. I tym razem nie stwierdzono istotnych różnic po-
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między gminami miejsko-wiejskimi a gminami miejskimi poniżej 50 tys. 
mieszkańców (Miedzik, 2014, s. 75).

Lepsza współpraca w mniejszych gminach może wynikać z dwóch przy-
najmniej powodów:
•	 bardziej bezpośrednich relacji opartych w dużej mierze na osobistych 

kontaktach, a nie na procedurach – współpraca ludzi a nie instytucji;
•	 roli pracownika socjalnego, który nie mając rozbudowanej i zróżni-

cowanej oferty wsparcia, jest „skazany” na uruchamianie zasobów 
lokalnych, aby zapewnić rodzinie odpowiednie wsparcie. A  to jest 
możliwe tylko przy dobrej współpracy z różnymi instytucjami.

Ocena skuteczności i jakości działań
W  ocenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie 
pojawia się podobny, jak w przypadku współpracy, schemat: skuteczność 
działania wszystkich partnerów (z  nielicznymi wyjątkami) postrzegana 
jest tym lepiej, im mniejsza jest gmina. Przedstawiciele systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie w gminach wiejskich oceniają skuteczność 
działań wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie wszystkich insty-
tucji wyżej niż w większych gminach: pomocy społecznej – 81%, policji – 
72%, kuratorów sądowych – 54%, GKRPA – 49%, pracowników oświaty 
– 35%, ochrony zdrowia – 29% wskazań. Natomiast przedstawiciele naj-

WykreS 6. Pozytywne oceny jakości współpracy z przedstawicielami 
poszczególnych służb i instytucji lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w zależności od typu gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 75.
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większych gmin miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców oceniają współ-
pracę z wszystkimi partnerami gorzej niż w gminach wiejskich: pomocy 
społecznej – 76%, policji – 61%, kuratorów sądowych – 45%, pracowników 
oświaty – 35%, GKRPA – 29%, ochrony zdrowia – 12% (Miedzik, 2014, 
s. 83). Ciekawe jest, że GKRPA uzyskuje znacznie lepsze oceny w małych 
niż w dużych gminach. Wynika to zapewne z faktu, że działają one w każ-
dej gminie i obok ośrodka pomocy społecznej są czasami jedynymi insty-
tucjami dostępnymi „na miejscu”. Szczegóły dotyczące oceny skuteczności 
gmin różnej wielkości przedstawiono na wykresie 7.

WykreS 7. Pozytywne oceny skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie poszczególnych służb i instytucji w zależności od wielkości gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 83.

Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być lepsza współpraca po-
między przedstawicielami różnych instytucji wchodzących w  skład sys-
temu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie w  mniejszych gminach niż 
w większych. Dzięki temu mogą lepiej oceniać swoją działalność i  lepiej 
znać i rozumieć swoją wzajemną specyfikę i ograniczenia.

Dokonano też oceny jakości świadczenia najważniejszych form pomocy 
rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, w szczególności oceny jako-
ści działań pracownika socjalnego (pomocy socjalnej) świadczonej ofiarom 
przemocy. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku oceny skutecz-
ności systemu, im mniejsza gmina, tym wyższa ocena: najwyższa w gmi-
nie wiejskiej – 77% pozytywnych ocen, w gminie miejsko-wiejskiej – 71% 
pozytywnych ocen i  w  gminie miejskiej poniżej 50 tys. mieszkańców – 
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66%, natomiast najniższa w gminie miejskiej powyżej 50 tys. mieszkańców 
– tylko 61% przedstawicieli różnych instytucji pozytywnie oceniło jakość 
działań pracownika socjalnego.

W ocenie jakości pozostałych działań, pomocy psychologicznej i praw-
nej dla osób doznających przemocy, pojawia się, podobnie jak przy ocenie 
ich dostępności, odwrotna zależność: jakość postrzegana jest tym lepiej, 
im większa jest gmina. Przedstawiciele systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie gmin wiejskich najniżej oceniają jakość: pomocy psychologicz-
nej dla osób dorosłych– 56% pozytywnych ocen, pomocy prawnej – 49%, 
pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie 
– 46%. Natomiast przedstawiciele największych gmin miejskich powyżej 
50 tys. mieszkańców wyżej oceniają jakość wszystkich działań wobec osób 
doznających przemocy: pomocy psychologicznej dla osób dorosłych – 74% 
ocen pozytywnych, pomocy prawnej – 65%, pomocy psychologicznej dla 
dzieci – 55% (Miedzik, 2014, s. 97). 

Szczegóły dotyczące oceny jakości różnych form pomocy dla gmin róż-
nej wielkości przedstawiono na wykresie 8.

WykreS 8. Pozytywne oceny jakości form pomocy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie w zależności od wielkości gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miedzik, 2014, s. 97.

Wynika z tego, że na wysoką ocenę skuteczności pomocy społecznej w sys-
temie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w małych gminach „pracują” 
przede wszystkim pracownicy socjalni, nadrabiając niedostatki innych dzia-
łań, wynikających z mniejszych zasobów pomocy społecznej w tych gminach. 
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Praca socjalna została oceniona jako bardziej dostępna i o wyższej jakości niż 
w gminach większych. Rola pracowników socjalnych w mniejszych gminach 
o słabszej infrastrukturze pomocowej i niewystarczającej ofercie w powiatach 
polega nie tylko na świadczeniu bezpośredniej pomocy, lecz także na tworze-
niu sieci powiązań i współpracy z organizacjami pozarządowymi i  innymi 
gminami w umożliwieniu korzystania ze specjalistycznych form wsparcia dla 
rodzin dotkniętych przemocą. Skuteczność pomagania i możliwość świadcze-
nia adekwatnej do potrzeb pomocy, zwłaszcza w mniejszych społecznościach, 
ma szczególne znaczenie. Brak infrastruktury pomocowej nie tylko nie może 
być wymówką dla nie podejmowania działań, a wręcz powinien wymuszać jej 
zapewnienie. Brak np. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wymusza przyjęcie 
rozwiązań, które pozwolą na całodobowe udostępnienie oferty pomocowej. 
Jest to możliwe dzięki rozwijaniu i budowaniu współpracy międzysektorowej 
przypieczętowanej – podpisaniem porozumień na zapewnienie schronienia 
i udzielenie pomocy w formie interwencji kryzysowej z  sąsiednimi gmina-
mi, organizacjami pozarządowymi czy policją. Zapewnienie całodobowych 
dyżurów specjalistów psychologów, pracowników socjalnych – jest możliwe 
dzięki przyjęciu lokalnych rozwiązań. Szczególne znaczenie ma tutaj współ-
praca pomiędzy pracownikami socjalnymi a policją. Koordynowanie i wspól-
ne odbywanie wizyt domowych pozwala na sprawne dokonanie oceny sytu-
acji domowej i niezwłoczne podjęcie działań zarówno zabezpieczających, jak 
i wspierających. W mniejszych społecznościach w znacznie większej mierze 
o skuteczności działania decydują przyjęte rozwiązania i możliwość realizacji 
planu pomocy czy planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy8).

Inaczej w dużych miastach, w których na wysoką ocenę skuteczności 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (choć niższą niż w małych 
gminach) „pracują” przede wszystkim inni specjaliści, psycholodzy i praw-
nicy. Jakość pomocy psychologicznej dla dorosłych i pomocy prawnej oraz 
dostępność tych form działania została w nich oceniona najwyżej. Praca 
socjalna w tych ocenach otrzymała niższe noty.

Analiza skuteczności i  jakości działań wymagałyby dokładniejszych 
i zakrojonych na większą skalę badań, ujednolicenia pojęciowego i wpro-
wadzenia ich definicji. Jednak to, w  jaki sposób postrzegana jest jakość 
działań i skuteczność systemu przeciwdziałania przemocy w gminach róż-
nej wielkości, może znacząco wpływać na wyniki badań.

8) Tego rodzaju system wzajemnych powiązań został stworzony w  Wieliczce, nie 
oznacza to jednak, że istnieje on w każdej gminie.
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PodSumoWanie

Przepisy prawa nie wyznaczają pomocy społecznej szczególnego miejsca 
w  systemie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. Jednak praktyka, po-
twierdzona badaniami, przedstawia inny obraz:

1. Szczególne usytuowanie pomocy społecznej – pomoc społeczna stano-
wi podstawowy element systemu przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, zarówno jeśli chodzi o  aktywność w  realizacji procedury 
„Niebieskie Karty” (zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze), 
jak i najwyższą ocenę dostępności, jakości i skuteczności świadczeń 
realizowanych w ramach pomocy społecznej. Najlepiej też ocenia-
na jest współpraca innych partnerów z przedstawicielami pomocy 
społecznej;

2. Kluczowa rola pracownika socjalnego – największe zaangażowanie 
w prace zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, z pomocy 
pracownika socjalnego korzystają najczęściej rodziny dotknięte prze-
mocą, a jego działania są najlepiej oceniane ze względu na dostępność 
i jakość;

3. Specyfika pracy socjalnej – interdyscyplinarny, metodyczny i systemo-
wy charakter pracy socjalnej jest szczególnie przydatny w pracy z ro-
dzinami dotkniętymi przemocą. Podstawowe działania podejmowane 
prawie zawsze, to działania diagnostyczne, edukacyjne; w zależności 
od potrzeb i możliwości udostępniane są także zasoby lokalne;

4. Zróżnicowanie systemu w zależności od wielkości gminy:
a) małe gminy zostały najwyżej ocenione ze względu na skuteczność 

pomocy społecznej w  systemie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie i  dobrą współpracę z  innymi partnerami tego systemu. 
Najwyżej też zostały ocenione, jeśli chodzi o dostępność i jakość 
działań pracownika socjalnego, co mimo niższej oceny jakości in-
nych form wsparcia pozwala na utrzymanie wysokiej oceny sku-
teczności;

b) większe gminy wykazują się lepszą dostępnością i jakością pomocy 
psychologicznej i  prawnej wobec rodzin dotkniętych przemocą. 
W  tych gminach działania pracownika socjalnego, choć równie 
ważne, nie są głównymi działaniami wobec rodzin doświadczają-
cych przemocy w rodzinie.
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analySiS of the effectiveneSS of local family violence 
prevention SyStem from the perSpective of Social 
aSSiStance 
abStract

The article presents research on the family violence prevention system family 
from the perspective of social assistance. The position of social welfare and the 
role of social worker in this system are discussed. A specific social position and 
the key role of social worker in the system of prevention of violence have been 
confirmed. Study also shows the diversity of the system preventing domestic 
violence, which differs depending on the size of the municipality. In smaller 
communities, it is based primarily on the social workers and in the larger com-
munties it is largely supported by other professionals: psychologists and lawyers.
Key words: family violence, social assistance, social worker
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KrysTyna PiasecKa-olejniczaK

„każdy ma prawo do godnego 
życia i Szacunku bez przemocy”. 
przemoc wobec oSób StarSzych

abStrakt

Przemoc jest jednym z najbardziej dojmujących problemów w Polsce. W związ-
ku z zachodzącymi zmianami demograficznymi następuje szybki wzrost popu-
lacji osób w wieku 60 lat i starszych, co niesie ze sobą stopniowy wzrost liczby 
przypadków znęcania się nad seniorami. W artykule przedstawiono wyniki 
badań przeprowadzonych na grupie 343 osób starszych. Analiza ankiet jed-
noznacznie potwierdza obecność tego zjawiska wśród seniorów. W  związku 
z wielowymiarowym charakterem zagadnienia ważne jest dalsze wprowadza-
nie rozwiązań systemowych, celem ograniczenia zjawiska przemocy wobec 
osób starszych oraz skuteczniejszego wykrywania i rozwiązywania problemu, 
stanowiącego nadal, zwłaszcza w naszym kraju, temat tabu. Artykuł opisuje, 
jakie osiągnięto rezultaty dzięki kompleksowym, lokalnym działaniom mają-
cych na celu poprawę sytuacji osób starszych zagrożonych zjawiskiem przemo-
cy w rodzinie. 
Słowa kluczowe: przemoc, wsparcie społeczne, osoby starsze

WSTęP

I nspiracją do podjęcia działań przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Głogowie mających na celu poprawę sytuacji osób starszych 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie jest wstrząsający raport Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczący przemocy wobec osób star-
szych, z którego wynika, że co najmniej 4 mln osób starszych w Europie 
co roku pada ofiarą przemocy fizycznej, 29 mln – przemocy psychicznej, 
a 2,5 tys. ginie z rąk najbliższych. Starsze osoby są bite, kopane, kaleczone 
lub zamykane w pokojach. W 2050 r. jedna trzecia ludności Europy bę-
dzie miała ponad 60 lat. Według WHO wraz ze społeczno-ekonomicznymi 
zmianami struktury rodziny przemoc wobec osób starszych będzie wzra-
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stała. W związku z  tym podjęto działania w celu ustalenia, jak zjawisko 
przemocy przedstawia się na terenie powiatu głogowskiego, poprzez reali-
zację modelu diagnozy społecznej. Planowany wynik był przede wszystkim 
odpowiedzią na pytanie „jak jest?”. Po uzyskaniu odpowiedzi podjęto dzia-
łania upowszechniające zjawisko przemocy wobec osób starszych i działa-
nia edukacyjne. Do realizacji zamierzonego celu przyjęto działania, które 
stanowiły kompleksowy i komplementarny zakres zadań.

działania diagnozujące

1. Opracowanie kwestionariusza ankiety i  przeprowadzenie badania 
w zakresie występującej przemocy wobec osób starszych w powiecie 
głogowskim.

2. Analiza ankiet.

działania uPoWSzechniające zjaWiSko Przemocy 
Wobec oSób STarSzych

1. Opracowanie i wydruk powiatowego informatora o instytucjach i or-
ganizacjach działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.

2. Zaprojektowanie i wydruk mapy instytucji działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu głogowskiego.

3. Opracowanie ulotki edukacyjno-informacyjnej o problematyce prze-
mocy oraz zawierającej bazę danych teleadresowych o  instytucjach 
świadczących pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przemocy 
domowej.

4. Opracowanie spotu reklamowego zawierającego informacje o proble-
matyce przemocy wobec osób starszych.

5. Kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych: mapy, informa-
tora, ulotek w środowisku lokalnym.

6. Umieszczenie wymienionych materiałów na stronie internetowej Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

działania edukacyjne

1. Warsztaty dla osób starszych „Bezpieczny Senior” upowszechniające 
wiedzę na temat przemocy.

2. Zorganizowanie konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy 
wśród osób starszych, podczas której przedstawiono wyniki badań.
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3. Przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje służb zaj-
mujących się problematyką wspierania osób starszych – ofiar przemo-
cy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc.

W celu podjęcia działań diagnozujących Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Głogowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym d.s. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie opracowało kwestio-
nariusz ankiety dotyczący przemocy wobec osób starszych. Ankietę prze-
kazano do dziesięciu wybranych instytucji i  organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób starszych. W badaniu brały udział 343 osoby 
powyżej 60. roku życia.

Ankieta obejmowała trzy zagadnienia pozwalające na uzyskanie odpo-
wiedzi: po pierwsze, jaki jest poziom wiedzy ankietowanych na temat za-
chowań przemocy i ich identyfikacji, po drugie, czy ankietowani doznali 
przemocy, jeżeli tak to jak często, z  czyjej strony i  w  jakiej postaci i  po 
trzecie, czy ankietowani mają wiedzę, gdzie szukać pomocy w razie wystą-
pienia przemocy. 

działania diagnozujące 
Wyniki ankiet dotyczących występowania zjawiska przemocy 
wśród osób starszych

1. Na pytanie dotyczące wskazania, jakie zachowania można zaliczyć do 
przemocy, ankietowani zdecydowanie wskazali na przemoc fizyczną 
i psychiczną. W drugiej kolejności wymienili przemoc ekonomiczną, 
seksualną, ograniczanie wolności, zaniedbywanie, dyskryminację, 
ograniczanie prawa do podejmowania własnej decyzji.

Na pytanie, czy kiedykolwiek doznał Pan/Pani przemocy 27%, tj. 94 
ankietowanych, udzieliło odpowiedzi twierdzących, natomiast 73%, tj. 
249, odpowiedzi przeczącej. Należy zwrócić uwagę, że duży odsetek osób 
starszych doznało przemocy. 

Kolejne pytania uszczegóławiają odpowiedzi dotyczące doznawania 
przemocy w  zakresie: częstotliwości stosowania przemocy oraz sprawcy 
i postaci przemocy. Jak wynika z wykresu 2, zdecydowanie najwięcej osób 
odpowiedziało, że czasami lub często doznawały przemocy. Niepokojące są 
odpowiedzi pozostałe, które wskazują, że osoby starsze nawet codziennie 
doznają przemocy lub wskazują na okres, w jakim jej doznawały, np. przez 
30 lat, regularnie przez 35 lat, bardzo często przez 26 lat.
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Osoby starsze w zdecydowanej większości (74%) odpowiedziały, że do-
znały przemocy od członków rodziny, natomiast od osób obcych przemocy 
doznało 26%, co obrazuje wykres 4. 

Wykres 5 ukazuje, że według ankietowanych osobami stosującymi prze-
moc w rodzinie byli najczęściej mężowie, których wskazało 31 ankietowa-
nych, oraz pozostali członkowie rodziny.

WykreS 1. Formy przemocy wskazane przez osoby starsze

WykreS 2. Czy osoby starsze kiedykolwiek doznały przemocy?
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Według ankietowanych osobami obcymi stosującymi przemoc byli naj-
częściej przełożeni i młodzież. Wśród odpowiedzi znalazły się także insty-
tucje, które według osób starszych stosują formy przemocy (wykres 6).

WykreS 3. Jak często osoby starsze doznawały przemocy?

WykreS 4. Kto jest sprawcą przemocy?

WykreS 5. Kto w rodzinie najczęściej stosuje przemoc?
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WykreS 6. Jakie osoby/instytucje stosują przemoc?

Kolejne odpowiedzi wskazują, w  jakiej postaci występowała przemoc. 
Najczęściej, bo aż w 52 przypadkach, była to przemoc psychiczna, zaś w 38 

WykreS 7. W jakiej postaci występowała przemoc?
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przypadkach fizyczna. Należy zauważyć, że 94 ankietowanych potwierdzi-
ło, iż doznawało przemocy. Ogółem udzielono 128 odpowiedzi, a  zatem 
wśród ankietowanych są osoby, które doznawały różnych form przemocy. 
Jedna z osób ankietowanych udzieliła odpowiedzi: „ile osób tyle metod, aby 
dokuczyć”.

Na pytanie, czy wie Pan/Pani, gdzie można uzyskać pomoc w razie wy-
stąpienia przemocy, 91% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, nato-
miast 9% udzieliło przeczącej odpowiedzi (wykres 8).

WykreS 8. Czy ankietowani wiedzą gdzie można uzyskać pomoc?

Konsekwencją udzielenia takiej odpowiedzi było kolejne pytanie do-
tyczące wskazania, gdzie w  razie występującej przemocy można uzyskać 
pomoc. Najwięcej, bo ponad 50% ankietowanych, wskazało Komendę 
Powiatową Policji. Następnie wskazywano Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, „Niebieską Linię” i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

WykreS 9. Wykaz instytucji i osób wskazanych przez osoby starsze
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PodSumoWanie badania

Przypomnijmy, że celem badania było określenie „jak jest?” w  ramach 
trzech zagadnień:

 – jaki jest poziom wiedzy ankietowanych na temat zachowań przemocy 
i ich identyfikacji; 

 – czy ankietowani doznali przemocy, jeżeli tak to jak często, z czyjej 
strony i w jakiej postaci;

 – czy ankietowani mają wiedzę, gdzie szukać pomocy w razie wystą-
pienia przemocy. 

SformułoWano WnioSki odnoSzące Się do celu 
badania

1. Osoby starsze są zorientowane, jakie zachowania zalicza się do prze-
mocy. Właściwie identyfikują formy zaliczane do przemocy.

2. Niepokojąco duży odsetek (27%) ankietowanych doznało przemocy. 
To głównie członkowie rodziny są sprawcami, najczęściej małżonko-
wie. Osoby starsze najczęściej doznają przemocy psychicznej.

3. Osoby starsze posiadają dużą wiedzę na temat, gdzie można się udać 
w celu uzyskania pomocy. Według ankietowanych to policja jest naj-
częściej wskazaną instytucją udzielającą pomocy w razie wystąpienia 
przemocy.

działania uPoWSzechniające zjaWiSko Przemocy 
Wobec oSób STarSzych

Opracowane materiały informacyjno-edukacyjne w postaci mapy instytu-
cji i organizacji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, ulotki, 
informatory zostały przekazane w celu dalszego wykorzystania podopiecz-
nym i pracownikom wszystkich instytucji działających na rzecz przeciw-
działania przemocy wobec osób starszych, tj. pracownikom socjalnym 
ośrodków pomocy społecznej miejskiego i  gminnych z  terenu powiatu 
głogowskiego, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji, przedstawi-
cielom samorządów lokalnych, członkom zespołów interdyscyplinarnych, 
kuratorom Sądu Rejonowego, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wyko-
nującym orzeczenia w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych i nielet-
nich, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pedagogom szkolnym 
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wszystkich szczebli kształcenia, pielęgniarkom środowiskowym i opiekun-
kom osób starszych. Spot reklamowy dotyczący przemocy wobec osób star-
szych emitowany był w lokalnej telewizji.

działania edukacyjne

Kolejnym zadaniem wynikającym z przyjętego planu działania było prze-
prowadzenie warsztatów „Bezpieczny Senior” z osobami starszymi w Domu 
Dziennego Pobytu w  Głogowie. Ogółem w  warsztatach wzięło udział 
85 osób, bez względu na płeć, status materialny i wykształcenie. Zajęcia 
warsztatowe miały na celu umożliwić zabranie głosu podopiecznym domu 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym zaprzeczania jej występo-
waniu, stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie mających związek 
z występowaniem przemocy – np. dlaczego osoby starsze nie mówią o prze-
mocy. Poruszano kwestię stereotypów dotyczących przemocy, roli kobiety 
i mężczyzny (zależność ekonomiczna, przemoc seksualna), zaniedbań oraz 
przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych (zaniedbanie aktyw-
ne – celowe i świadome i zaniedbanie pasywne).

Pod koniec warsztatów osoby starsze miały za zadanie wskazać, jak funk-
cjonuje system wsparcia ofiar przemocy poprzez określenie zadań i kompe-
tencji poszczególnych instytucji i  organizacji pozarządowych. Spotkanie 
zakończyła dyskusja na temat przemocy z perspektywy jej ofiar.

Spektakularnym przedsięwzięciem było zorganizowanie konferencji 
pod hasłem „Każdy ma prawo do godnego życia i szacunku bez przemo-
cy” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz „Nie-
bieskiej Linii” w Warszawie. Podczas konferencji omówiona została rów-
nież realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Głogowie. 

Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty dotyczące wspierania 
ofiar przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc. W konferen-
cji i  warsztatach udział wzięli pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, 
policjanci, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe i przedstawiciele innych 
służb, placówek i  organizacji pozarządowych zajmujących się przemocą 
oraz działających na rzecz osób starszych. 
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PodSumoWanie działań

Cel strategiczny: poprawa sytuacji osób starszych zagrożonych zjawi
skiem przemocy w  rodzinie zrealizowano poprzez następujące dzia
łania:

1. Przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie skuteczności ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, a w szczególności osób starszych zagrożonych 
i dotkniętych przemocą poprzez edukację na temat zjawiska proble-
mu, możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń i skutków 
wynikających z przemocy domowej wobec osób starszych.

3. Diagnoza zasobów instytucjonalnych działających w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy domowej w  powiecie głogowskim poprzez 
przekazanie ankiet. 

4. Opracowanie i  dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyj-
nych na temat przemocy w  rodzinie: spotu reklamowego o  prze-
mocy wobec osób starszych, powiatowego informatora, mapy insty-
tucji, ulotki informacyjno-edukacyjnej o  problematyce przemocy 
domowej.

oSiągnięTe efekTy 
1. Dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców powiatu głogow-

skiego poprzez ogłoszenia i emisję spotu reklamowego w lokalnych 
mediach.

2. Przedstawienie dobrych praktyk w sferze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych i wymiana doświadczeń.

3. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem prze-
mocy.

4. Podniesienie jakości usług kierowanych do osób starszych dotknię-
tych przemocą w rodzinie. 

5. Ułatwienie dostępności osobom starszym uwikłanym w przemoc do-
mową do kompetentnej pomocy, poprzez upowszechnienie w społe-
czeństwie lokalnym informacji o możliwościach uzyskania pomocy 
przez osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej ze strony 
służb i instytucji.

6. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w  sytuacjach kryzysowych 
przez osoby starsze dotknięte przemocą. 



„Każdy ma prawo do godnego życia i szacunku bez przemocy”.…

177Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 167–177

7. Zwiększenie skuteczności współpracy służb i  instytucji w  zakresie 
przemocy domowej wobec osób starszych. 

8. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych. 

WnioSek 
Do tego, by mądrze się działo, potrzebne są 
młode ręce i stare głowy

Tadeusz Kotarbiński

Zwiększenie świadomości powinno przyczyniać się do wcześniejszego roz-
poznawania osób starszych zagrożonych przemocą i uruchomienia oparte-
go na procedurach i  standardach zintegrowanego i  efektywnego systemu 
pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

„everyone iS entitled to a worthy life and reSpect 
without violence” violence towardS the elderly

abStract

Violence is one of the biggest problem in Poland. In the context of demographic 
changes comes speed elderly people populaction growth. It causes growth of 
ill-treating them. This article include an opinion poll implement on 343 aged 
people. This opinion poll confirms that bulling occures. What matters now is 
reduction issue of ill-treating towards seniors and more effective discovering 
and solving this problem which is a taboo subject. This article shows results 
of local operations that improves situation of elderly people who are violence-
stricken.
Key words: violence, social suport, eldery people
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Kazimierz cymerys

bezpieczeńStwo Socjalne w SyStemie 
akSjologicznym rady europy. 
uwagi wprowadzające

abStrakt

W prezentowanym artykule przedstawiono aksjologię Rady Europy i jej zna-
czenie dla koncepcji bezpieczeństwa socjalnego. Opisano wyzwania stojące 
przed systemem ochrony praw stanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej 
i Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. W artykule opisane problemy 
podzielone zostały na te, które ewoluują od ogólnego problemu formułowania 
praw społecznych oraz ich statusu w prawie międzynarodowym i te związane 
z funkcjonowaniem ram prawnych, wedle których organy monitorują ich re-
alizację. 
Słowa kluczowe: Rada Europy, prawa społeczne, bezpieczeństwo socjalne, 
Europejska Karta Społeczna, Zrewidowana Europejska Karta Społeczna

P olska jest od 1991 r. członkiem Rady Europy (RE) i jest zobowiąza-
na do realizacji jej systemu aksjologicznego, który obejmuje zarówno 

standardy o charakterze „twardego prawa” (konwencyjne, prawnie wiążą-
ce), jak też standardy o charakterze „miękkiego prawa” (nie wiążące w kate-
goriach prawa międzynarodowego, ale mające istotne znaczenie polityczne) 
(Jaskiernia, 2016, s. 21; Regulski, 1992, s. 7). Skoro jednak Rada Europy 
jest „organizacją wartości”, a państwa przystąpiły do niej dobrowolnie, to 
całokształt standardów (również z  obszaru „miękkiego prawa” – np. za-
lecenia Komitetu Ministrów Rady Europy) powinien podlegać realizacji 
jako de minimis wyraz demokratycznego know how. Istotnym problemem 
jest analizowanie, czy państwa członkowskie (m.in. Polska) wywiązują się 
ze zobowiązań przyjętych w  wyniku uzyskania członkowstwa w  Radzie 
Europy. Nie chodzi przy tym jedynie o punkt odniesienia w postaci daty 
uzyskania członkowstwa w Radzie Europy (1991), ale o realizację standar-
dów, które powstały w systemie Rady Europy od tego momentu do chwili 
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obecnej. Jednym z takich standardów są prawa socjalne (Drzewicki, 2005, 
s. 134–135) składające się na szeroko rozumiane bezpieczeństwo socjalne 
społeczeństw państw członkowskich RE. 

Z analizy dorobku Rady Europy w dziedzinie praw człowieka wynika, że 
najbardziej widocznymi standardami są te dotyczące praw osobistych i poli-
tycznych, czyli tzw. pierwszej generacji praw człowieka (Wassenberg, 2013, 
s. 61). „Perłą w koronie” systemu konwencyjnego RE określana bywa Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej. Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka) (Dz.U.1993 r. nr 61, poz. 264), otwarta 
do podpisu 4 listopada 1950 r. (weszła w życie 3 września 1953 r.), na straży 
której stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka (Bisztyga, 1997, s. 61).

Z obserwacji wynika, że w mniejszym stopniu eksponuje się standardy 
Rady Europy z obszaru praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
(tzw. prawa socjalne, czyli prawa drugiej generacji), które podejmowane są 
na płaszczyźnie konwencyjnej i pozakonwencyjnej, a co więcej, w zdecydo-
wanie trudniejszym, bardziej niesprzyjającym i  zmiennym klimacie poli-
tyczno-prawnym. Warto zatem przeanalizować, jak Rada Europy postrzega 
bezpieczeństwo socjalne i za pomocą jakich standardów przyczynia się do 
jego realizacji chroniąc prawa społeczne obywateli państw członkowskich 
Rady Europy. 

ogólna charakTerySTyka rady euroPy 
Rada Europy została utworzona 5 maja 1949 r. w Londynie. Dziś uważana 
jest za jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych o charakterze 
regionalnym. Zaliczana jest do organizacji o charakterze międzyrządowym 
(Lovecy, 2004, s. 123–136), których członkami są państwa reprezentowane 
przez swe rządy. Nie ma natomiast charakteru organizacji pozarządowej, 
której członkami mogą być osoby prawne, m.in. stowarzyszenia, a  także 
osoby fizyczne (Sutor, 2000, s. 13). Siedzibą RE jest Strasburg. 

Statut podpisany w dniu 5 maja 1949 r. stworzył podstawy prawne do 
działalności tej organizacji. Stanowi on również źródło wiedzy o tym, ja-
kimi motywacjami kierowali się twórcy tej organizacji międzynarodowej, 
podejmując decyzję o  jej powstaniu. Autorzy Statutu mądrze zastrzegli 
możliwość dokonywania w nim zmian. Niektóre postanowienia Statutu 
zostały potem zmodyfikowane, chociaż nie było zgody na jego generalną 
rewizję proponowaną w czasach późniejszych przez Zgromadzenie. W sta-
tucie bardzo ogólnie sformułowano cele i zadania Rady Europy. Na szcze-
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gólną uwagę zasługuje artykuł 1 statutu Rady Europy, który stwierdza: 
„Celem Rady Europy jest osiągnięcie związku między jej członkami, dla 
ochrony i popierania ideałów i  zasad, które stanowią ich wspólne dzie-
dzictwo oraz dla przyczynienia się do ich postępu gospodarczego i spo-
łecznego” (Statut Rady Europy, s. 422). Cel ten, zgodnie z § b art. 1 ma 
być osiągany „w drodze porozumień i wspólnego działania […] oraz przez 
utrzymanie i dalszą realizację praw i podstawowych wolności człowieka”. 
Dalej paragraf ten stanowi, że przedmiotem działalności Rady są sprawy 
gospodarcze, kulturalne, naukowe, prawne i  administracyjne. Zgodnie 
z  paragrafem d artykuł I  sprawy dotyczące obrony nie wchodzą w  za-
kres kompetencji Rady. Zasady, jakimi kieruje się Rada, zostały określone 
w artykule 3 statutu: „Wszyscy członkowie Rady Europy uznają zasadę 
praworządności, a także, iż z reguły każda osoba podlegająca jurysdykcji 
Rady ma korzystać z praw człowieka i podstawowych wolności […]” (Kle-
packi, 1991, s. 15). Ten system aksjologiczny ulegał jednak stałej ewolucji, 
w miarę zmiany uwarunkowań, w których przyszło Radzie Europy reali-
zować jej zadania. 

Najważniejsze miejsce w RE zajmują kwestie związane z przestrzega-
niem praw człowieka, a także ochroną i promocją demokracji oraz pra-
worządności. Określana bywa w  związku z  tym „organizacją wartości” 
(Jaskiernia, 2010, s. 178). Z najważniejszy element jej systemu konwen-
cyjnego określana bywa Europejska Konwencja Praw Człowieka, na stra-
ży której stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo tego 
organu jest istotnym mechanizmem konkretyzacji i rozwoju standardów 
demokratycznych i  ochrony praw człowieka (Mik, 2008, s.  204–223), 
kreujących obraz „Nowej Europy” (Sweeney, 2012, s. 43), czy – jak się 
wskazuje – „konstytuującym Europę” (Føllesdal, Peters, Ulfstein, 2013). 
Ważną rolę w promowaniu praw człowieka i czuwaniu nad ich realizacją 
w państwach członkowskich odgrywa też Komisarz Praw Człowieka RE 
(Jaskiernia, 2008, s. 214).

Warto zaznaczyć, że prawo tej organizacji w znaczącym stopniu składa 
się obecnie na ogólnoeuropejską przestrzeń prawną i  jest wyrazem euro-
pejskiej kultury prawnej (Safarz, 1997, s. 17). RE zajmuje się wszystkimi 
ważnymi problemami nurtującymi społeczeństwa europejskie, jednak jak 
wynika ze Statutu z  wyjątkiem spraw dotyczących obronności (Wassen-
berg, 2013, s. 23). Nie oznacza to jednak, że Rada Europy nie interesuje się 
sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, a  zwłaszcza bezpieczeń-
stwa socjalnego obywateli. 



Kazimierz Cymerys

182 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 179–193

Istnieje pogląd, zgodnie z którym wspólnym dobrem społeczności między-
narodowej reprezentowanej w RE, jest system wyznawanych wartości, a nade 
wszystko instrumenty, za pomocą których te wartości są chronione. Za taką 
wspólną wartość procedury akcesyjnej i monitoringowej uznaje się Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka, za pomocą którego obywatele państw człon-
kowskich mogą dochodzić praw chronionych przez Europejską Konwencję 
Praw Człowieka. Takim wspólnym dobrem jest Komisarz Praw Człowieka 
Rady Europy, który umożliwia systemową kontrolę realizacji praw człowie-
ka w państwach członkowskich RE. Podobny charakter ma Europejska Ko-
misja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), której analizy 
przyczyniają się m.in. do kreowania demokratycznych standardów w proce-
sie tworzenia konstytucji w państwach znajdujących się dopiero w stadium 
demokratycznej konsolidacji politycznej. Występowanie tych instrumentów 
powoduje, że postrzeganie Rady Europy jako „organizacji wartości” musi 
uwzględniać nie tylko system wartości i procedury kreowania standardów 
(Jaskiernia, 2011, s. 251–296), ale też mechanizmy i instytucje, które umożli-
wiają wdrożenie tych wartości i standardów do praktyki ustrojowej.

ogólna charakTerySTyka SySTemy akSjologicznego 
rady euroPy 
Podstawowym uzasadnieniem przesądzającym nad utworzeniem Rady Eu-
ropy była idea „ściślejszej jedności państw”, która nawiązywała do „wspólne-
go dziedzictwa narodów”, opartego na swobodach osobistych, wolnościach 
politycznych oraz praworządności (Robertson, John, 1957, s. 1511–1514). 
Wspólnym zamiarem stało się, zatem dążenie do pokoju opartego na spra-
wiedliwości i współpracy międzynarodowej oraz ochrona wartości najbliżej 
związanych z osobą ludzką tj. swobody osobiste, wolności polityczne i pra-
worządność (Ferejohn, Pasquino, 2010, s. 235). W efekcie Państwa zaczęły 
dostosowywać swój ustrój do zasad demokracji (Pratchett, Lowndes, 2004, 
s. 24–37). Istotny wkład stanowiły tu doświadczenia państw totalitarnych 
(Bach-Golecka, 2007, s. 237). 

Z biegiem lat, gdy Rada Europy zaczęła przechodzić widoczną ewolu-
cję, jej system aksjologiczny uległ rozbudowie i konkretyzacji (Jaskiernia, 
2009, s. 9). Zasadniczy kierunek działań, jaki obrała RE skupiony był na 
tworzeniu standardów konstytucyjnych, ukierunkowanych na demokra-
tyczny rozwój ustrojów politycznych państw członkowskich (Matyasik, 
2009, s. 137–146), a zwłaszcza formułowaniu standardów w zakresie praw 
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człowieka (Dinsdale, 1991, s.  7). Miało to istotne znaczenia dla państw 
ubiegających się o członkostwo i znalazło wyraz w statucie RE.

W art. 1a Statutu wskazującym na kierunki działalności RE czytamy, 
że jej celem jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami. Z kolei 
a art. 1 b), stwierdza się, że „cel ten będzie urzeczywistniany za pośrednic-
twem organów Rady w  drodze omawiania wspólnych problemów, przez 
zawieranie porozumień i  wspólne działanie w  sprawach gospodarczych, 
społecznych, kulturalnych, naukowych, prawnych i administracyjnych, jak 
również przez przestrzeganie i rozwój praw człowieka i podstawowych wol-
ności” (Dz.U. z 1994 r. nr 118, poz. 565). 

Można zatem uznać, że Statut RE nadał wyraźny priorytet tradycjo-
nalistycznemu pojmowaniu praw człowieka, czyli zawężając je do praw 
i  wolności osobistych i  politycznych. Co więcej, ich rolę ukształtowano 
w dwojakiej perspektywie działań zmierzających głównie do ich ochrony, 
ale zachęcając zarazem do jednoczesnego podejmowania wysiłków na rzecz 
„rozwoju”, czyli dalszej promocji praw człowieka (Anioł, 1993, s.  2–4). 
W tym kontekście pojawiło się miejsce dla rozwoju innych praw człowieka, 
w tym praw socjalnych. 

Kluczowe znaczenie dla państw członkowskich w celu realizacji zobo-
wiązań związanych z  członkostwem oraz implementacji wytworzonych 
standardów mają dokumenty powstałe w systemie Rady Europy. Na szcze-
gólną uwagę zasługują niewątpliwie umowy międzynarodowe mające cha-
rakter aktów prawnie wiążących w  systemie prawa międzynarodowego, 
przybierające zazwyczaj formę konwencji (Polakiewicz, 1990, s. 30).

Niewątpliwie osiągnięciem historycznym Rady Europy jest rozbudowa-
ny, wszechstronny i bezprecedensowo wymagający system norm.

W systemie konwencyjnym Rady Europy stanowiącym dzisiaj zręb eu-
ropejskiej przestrzeni prawnej na blok konstytucyjny składają się Europej-
ska Konwencja Praw Człowieka oraz inne traktaty, przyjęte przez RE, m.in. 
Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub po-
niżającemu traktowaniu albo karaniu (Greer, Williams, 2009, s. 408). Uzu-
pełnienie stanowi natomiast orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka oraz rekomendacje Komitetu Ministrów. Za zasadniczy element 
tego bloku uznawana jest również Deklaracja Wiedeńska Szefów Państw 
i Rządów Rady Europy (1993) według której przystąpienie do RE zakłada, 
że państwo starające się o członkostwo dostosuje swoje instytucje oraz sys-
tem prawny do podstawowych zasad demokracji, rządów prawa, a  także 
poszanowania praw człowieka. Przedstawiciele społeczeństwa muszą być 
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wybierani w drodze wolnych i uczciwych wyborów, opartych na powszech-
nym prawie do głosowania (Deklaracja Wiedeńska, 1998). Ważnym kryte-
rium oceny każdego wniosku o członkostwo jest zagwarantowana swoboda 
wypowiedzi, szczególnie mediów, ochrona mniejszości narodowych oraz 
przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego. Równie kluczowym jest 
zobowiązanie do podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 
przyjęcie w całości, w krótkim czasie, mechanizmów kontroli, określonych 
w Konwencji. „Jesteśmy zdecydowani – stwierdzono w Deklaracji – zapew-
nić pełne przestrzeganie zobowiązań przyjętych przez wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy (tamże).

W systemie aksjologicznym RE istotną rolę odgrywają również doku-
menty tzw. miękkiego prawa (soft law). Zalicza się do nich zalecenia Ko-
mitetu Ministrów RE, a  także zalecenia i uchwały Zgromadzenia Parla-
mentarnego RE. Zasadniczą rolę odgrywają w tym przypadku te zalecenia 
Komitetu Ministrów, które adresowane są do państw członkowskich. Na-
leży jednak zaznaczyć, że choć w rzeczywistości zalecenia te nie wiążą, to 
jednak Statut upoważnia Komitet Ministrów o  zwrócenie się do państw 
członkowskich z prośbą o informację na jakim etapie jest wdrożenie tych 
zaleceń (art. 15 lit. b). Formalnie odgrywają one rolę dokumentów niosą-
cych pewne zobowiązania o  charakterze politycznym. Dokonując oceny 
ich znaczenia zwraca się uwagę na RE jako „organizację wartości”, dlatego 
w tej sytuacji państwa, które w sposób niewymuszony do niej przystąpiły 
w celu wspólnego kreowania standardów a następnie ich implementacji do 
praktyki ustrojowej, powinny je realizować bez względu na ich charakter 
prawny (Jaskiernia, 2007, s. 101).

Głównym motywem tworzenia „miękkiego prawa” w RE jest w szcze-
gólności to, że szereg ważnych wartości systemu aksjologicznego tej organi-
zacji międzynarodowej nie było znanych in statu nascendi. Zostały one bo-
wiem rozpoznane dopiero na dalszych etapach jej rozwoju. Powstała zatem 
potrzeba wprowadzenia ich do systemu aksjologicznego RE. Niewątpliwie 
najbardziej doskonałym sposobem tego uzupełnienia było wprowadzanie 
ich, w postaci protokołów dodatkowych, do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (Hliwa, 2000, s. 191–211), a także zawarcie w nowoprzyjmowa-
nych konwencjach RE (Robel, 2016, s. 48). 

Nowe konwencje, standardy bez wątpienia będą się pojawiać. Wynikać 
to będzie z rozwoju technologicznego (stąd wzięła się potrzeba konwencji 
bioetycznej czy dot. cyberprzestępczości), a także społecznego.
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koncePcja bezPieczeńSTWa Socjalnego W SySTemie 
akSjologicznym rady euroPy

Bezpieczeństwo socjalne od zarania ludzkości stanowiło przedmiot tęsk-
not i różnorodnych zabiegów społecznych, w drugiej połowie XX w. zajęło 
czołową pozycję wśród wartości i  potrzeb współczesnego obywatela cywi-
lizowanego świata, na trwale wpisując się w  katalog podstawowych praw 
obywatelskich ustrojów demokratycznych. Oznacza to, że system politycz-
ny, a zwłaszcza państwo i jego struktury przejęły współodpowiedzialność za 
poziom bezpieczeństwa socjalnego narodu (Dziewięcka-Bokun, 2003, s. 11). 

Rozwój systemu politycznego w kierunku demokracji sprawił, że to, co 
możliwe, stało się konieczne. W  tym obszarze socjalnego zabezpieczenia 
obywateli pojawiło się narastające zapotrzebowanie na legitymizowanie na 
zasadzie dobrowolności i  wolności demokratycznych systemów politycz-
nych (Sierpowska, 2015, s. 45–58). Państwo zaangażowało się w poprawę 
warunków życia i pracy jednostek oraz całych grup społecznych (Szymań-
ska-Zybertowicz, 2011, s. 235–249), nie tylko z powodu presji potrzeb spo-
łecznych czy potrzeby udokumentowania społecznej sprawiedliwości lub 
postępu społecznego, ale też z konieczności lepszego dostosowywania poli-
tycznych i administracyjnych struktur do całkowicie nowych żądań insty-
tucjonalnych struktur i urzędów demokratycznych oraz procesów rozwoju 
gospodarczego (Rubaj, 2016, s. 251-269). Dlatego bezpieczeństwo socjal-
ne rozumiane jest jako „stan wolności od niedostatku materialnych środ-
ków utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki” 
(Księżopolski, 1988, s. 31). Środki te mogą mieć charakter pieniężny czy też 
rzeczowy. Niedostatek środków utrzymania może być odnoszony również 
do braku opieki, której wymaga osoba lub rodzina (Ciura, 1991, s. 12). 

W literaturze wskazuje się, że bezpieczeństwo socjalne może być analizo-
wane w różnych kontekstach znaczeniowych, w aspekcie naturalnych potrzeb 
ludzi, praw obywatelskich oraz powinności państwa (Woś, 2015, s. 105–121). 
Można je rozpatrywać z  punktu widzenia polityki socjalnej, prawa i  eko-
nomii, w  skali krajowej, jak i  na forum unijnym czy międzynarodowym, 
przez pryzmat praw człowieka (Szmulik, 2008, s. 443–453), problematyki 
zatrudnienia (Piątek, 2003, s. 197–213), systemu zabezpieczenia społecznego 
i ochrony zdrowia (Sierpowska, 2009, s. 117). Bezpieczeństwo socjalne roz-
ważane jest również w kategoriach minimum egzystencji (standard potrzeb-
ny do przeżycia), minimum socjalnego (standard potrzebny do integracji spo-
łecznej) oraz przeciętnego oferowanego i prawnie gwarantowanego standardu 
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bezpieczeństwa (Golinowska, 2001, s. 6). Pojęcie to ma również swój wy-
miar ekonomiczny, uwzględniający między innymi wielkość spożycia (Sier-
powska, 2012, s.  23). Poziom czy standard bezpieczeństwa socjalnego jest 
zróżnicowany w poszczególnych krajach i w dużej mierze zależy od rozwoju 
gospodarczego. Im wyższy bowiem jest rozwój gospodarczy, tym mniejsze 
ryzyko ubóstwa. Co prawda w krajach skandynawskich czy w Niemczech, 
ryzyko ubóstwa jest mniejsze niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Wynika 
to jednak z różnego charakteru prowadzenia form pomocy. Wyniki badań 
empirycznych, podobnie jak i spory teoretyczne, nie udzielają jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące głębokości ingerencji państwa w sferę so-
cjalną. Istotna jest bardziej jej forma, którą należy zmieniać wraz ze zmiana-
mi gospodarczymi, kulturowymi czy oczekiwaniami samego społeczeństwa 
(Bieńkowski, Radło, 2010, s. 78–80).

Z  przeprowadzonej analizy wynika, iż bezpieczeństwo socjalne ściśle 
wiąże się z kwestią wykluczenia społecznego (Szarffenberg, 2003, s. 85–
90), jednakże należy zauważyć, że o  ile jest warunkiem koniecznym, to 
jednak niewystarczającym do zlikwidowania wykluczenia, czy chociażby 
zahamowania procesu marginalizacji społecznej (Ługowska, 2010, s. 186).

Wzrost zainteresowania bezpieczeństwem socjalnym w ramach bezpie-
czeństwa państwa stanowi rezultat współczesnej roli państwa demokra-
tycznego, którego obowiązkiem jest troska o obywateli, niezależnie od ich 
statusu materialnego, o to by mogli w sposób realny uczestniczyć w życiu 
społecznym. Ewolucja w podejściu do bezpieczeństwa sprawiła, że bezpie-
czeństwo zaczęto również wiązać ściśle z tym, co dzieje się w gospodarce. 
Im gospodarka silniejsza, bezrobocie mniejsze, społeczeństwo bogatsze, 
tym bardziej dany kraj przejawia zainteresowanie działaniem stabilizują-
cym gospodarkę innych krajów (Żukrowska, 2006, s. 32). 

Sam termin „bezpieczeństwo socjalne” nie posiada jednolitej definicji, któ-
ra byłaby przyjęta w aktach prawa europejskiego. W literaturze wskazuje się 
jednak, że jego zapewnienia doszukiwać się należy m.in. w art. 173 Traktatu 
ustanawiającego WE, w którym czytamy, iż „Wspólnota wspiera i uzupełnia 
działania państw członkowskich w określonych dziedzinach, w tym w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej pracowników”. 
Podobne rozwiązania zawierają preambuły podstawowych aktów Między-
narodowej Organizacji Pracy i Rady Europy z zakresu polityki społecznej, 
w tym zabezpieczenia społecznego (Uścińska, 2005, s. 30–31). 

Rada Europy w kwestii ochrony praw człowieka odgrywa niewątpliwie 
zasadniczą rolę. Cel ten w postaci stania na straży praworządności został 
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wzmocniony Europejską Konwencją Praw Człowieka, która stworzyła 
klasyczny system regionalnej ochrony praw człowieka (Drzewicki, 1999, 
s. 42–43). Nie tylko bowiem zawarto w niej katalog praw człowieka, roz-
szerzany przez protokoły dodatkowe, lecz także skonstruowano mechanizm 
kontroli ich przestrzegania z prawem skargi indywidualnej i międzypań-
stwowej. Dla ich rozpatrywania powołano Europejską Komisję i Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka (obecnie działa już tylko Trybunał) (Bond, 
2012, s. 31). Na przestrzeni kilku dekad mechanizm ten stał się najbardziej 
zaawansowanym systemem międzynarodowej ochrony praw człowieka na 
świecie (Greer, Williams, 2009, s. 476). 

Swego rodzaju zwrotem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa so-
cjalnego w ramach mandatu Rady Europy stało się wynegocjonowane oraz 
przyjęcie 18 października 1961  r. Europejskiej Karty Społecznej (EKS) 
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 1999  r.), która w  swym pierwotnym kształcie 
ustanawiała jednak niewielkie gwarancje dla ochrony praw społecznych (de 
Schutter, 2009, s. 425).

Dopiero pod koniec lat 80. XX w., czyli po ponad dwudziestu latach 
od wejścia w życie EKS, rozpoczęto reformę tego systemu. Jej celem było 
zwiększenie roli Karty w ochronie praw społecznych. Przyjęto trzy proto-
koły do EKS, tj.:

 – Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej z dnia 5 maja 
1988 r., który poszerzał katalog praw potencjalnie chronionych przez 
EKS (www.conventions.coe.int);

 – Protokół zmieniający Europejską Kartę Społeczną z  dnia 21 paź-
dziernika 1991 r., który wprowadzał zmiany w mechanizmie kontroli 
(www.conventions.coe.int); 

 – Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej z dnia 9 listo-
pada 1995 r., który ustanowił mechanizm skarg zbiorowych (www.
conventions.coe.int).

Proces dostosowywania Europejskiej Karty Społecznej do zmian spo-
łecznych, które zaszły w  ciągu trzydziestu lat od jej przyjęcia, zakończył 
się przyjęciem 3 maja 1996 r. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej 
(dalej: ZEKS). Założeniem twórców ZEKS było to, by w niedługim czasie 
umowa ta zastąpiła Europejską Kartę Społeczną, co po upływie ponad sie-
demnastu lat wciąż się nie spełniło. Przyjęcie ZEKS wzmocniło gwarancje 
dotyczące praw społecznych. Z  kolei jej ratyfikacja przez Państwa–Stro-
ny skutkowała obowiązkiem zadeklarowania większej liczby postanowień 
będących wiążącymi dla państwa niż w przypadku EKS. Poszerzony zo-
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stał również katalog praw potencjalnie chronionych przez ZEKS o prawa 
uprzednio ustanowione w Protokole dodatkowym z 1988 r. Zmiany wpro-
wadzone w ZEKS nie rozwiązały jednakże wszystkich wyzwań związanych 
z ochroną praw społecznych. 

Dla uzupełnienia wcześniejszych prac nad rozszerzeniem katalogu praw 
socjalnych zawartych w Europejskiej Karcie Społecznej, kontynuacji wy-
magają niewątpliwie dalsze działania normotwórcze, zwłaszcza te skupione 
na fundamentalnych problemach praw socjalnych. Promocja tego kierunku 
narzuca z  reguły wymóg zastosowania instrumentów niewiążących, nie-
mniej stanowią one odzwierciedlenie potrzeb i dającego się osiągnąć kon-
sensusu. Jak stwierdził Oliwier de Schutter (2010, s.  11), stworzony sys-
tem to: „dwuznaczny system ochrony, który nie ma ani w pełni charakteru 
prawnego, ani politycznego”. Do komponentów politycznych tego systemu 
zaliczyć należy część pierwszą Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowa-
nej Europejskiej Karty Społecznej – wskazano w nich odpowiednio 19 i 31 
celów polityki państwowej, których realizacja przybliża do przestrzegania 
praw społecznych. Z kolei do komponentów prawnych zaliczyć można dru-
gą część obydwu kart; zostało w niej sformułowane odpowiednio 19 i 31 
praw o charakterze społecznym.

Wyzwania związane z  bezpieczeństwem socjalnym zostały omówio-
ne w  1998  r. na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka 
(CDDH). Wówczas delegat z  ramienia Stolicy Apostolskiej, Giorgio Fi-
libeck, zaproponował przygotowanie stadium na temat prawa do zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb materialnych. Propozycja wypłynęła na 
tle niejasności regulacji socjalnych w  prawie wielu państw europejskich, 
a  szczególnego bodźca dodał jej wyrok szwajcarskiego Sądu Federalnego 
z 25 października 1995 r. zgodnie z którym prawo do zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb materialnych może podlegać w określonych okoliczno-
ściach jurysdykcji sądowej (Drzewicki, 1999, s. 143).

Kolejnym krokiem Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka było po-
wołanie Grupy Roboczej na temat prawa do zaspokojenia podstawowych 
materialnych potrzeb ludzkich (ang. Working Group on the Right to the 
Satisfaction of Basic Material Human Needs = GT-DH-MAT). Grupa Ro-
bocza opracowała projekt rekomendacji, który został zaakceptowany przez 
CDDH i ostatecznie przyjęty na 694. posiedzeniu zastępców ministrów 19 
stycznia 2001 r. (GT-DH-MAT, 1991, s. 1–12).

Rekomendacja w sprawie prawa do zaspokojenia podstawowych material-
nych potrzeb osób znajdujących się w sytuacji skrajnych trudności wzywa rzą-
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dy państw członkowskich Rady Europy do wdrożenia w praktyce zasad zawar-
tych w załączniku do Rekomendacji: zasady 1−5 w celu uznania na szczeblu 
krajowym indywidualnego i uniwersalnego prawa do zaspokojenia podstawo-
wych materialnych potrzeb ludzkich na poziomie minimalnym w odniesieniu 
do następujących dóbr: wyżywienie, ubiór, schronienie i podstawowa opieka 
medyczna. Rekomendacja została sformułowana jako zbiór praw na poziomie 
minimalnym, a zarazem dających się wykonywać bezpośrednio. 

W  aktualnym stanie prawnym wyzwania związane z  bezpieczeństwem 
socjalnym w ramach systemu Rady Europy, na który składają się przepisy 
wciąż obowiązującej Europejskiej Karty Społecznej i jej wersji Zrewidowanej, 
można podzielić na te wynikające z samego sformułowania praw ustanowio-
nych w tych umowach międzynarodowych oraz te wynikające z zawisłości 
mechanizmu kontroli ustanowionego w celu monitorowania przestrzegania 
tych praw przez państwa-strony. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć kwe-
stie nieuznawania praw socjalnych za prawa podmiotowe oraz ograniczony 
zakres podmiotowy praw uznanych w  Zrewidowanej Europejskiej Karcie 
Społecznej i następnie w niej powtórzonych. Do drugiej grupy zaś zaliczyć 
można kwestie tymczasowego stosowania postanowień Protokołu zmieniają-
cego Europejską Kartę Społeczną z 21 października 1991 r., upolitycznienie 
Komitetu Rządowego a  także opcjonalny system skargowy, na stosowanie 
którego wyraziło zgodę jedynie piętnaście państw-stron.

uWagi końcoWe 
Dostrzeżenie przez Radę Europy kwestii dotyczących bezpieczeństwa so-
cjalnego i  uznanie go za jedno z  wyzwań stwarza dobrą płaszczyznę do 
działań na rzecz przeciwdziałania występującym zagrożeniom w tym ob-
szarze. Wyraźne zmniejszenie liczby zagrożeń będzie jednak możliwe do-
piero wtedy, kiedy zostaną podjęte skuteczne działania na czterech pod-
stawowych płaszczyznach. Po pierwsze – jest to ograniczenie sfer ubóstwa 
i niedostatku. Po drugie – zmniejszenie bezrobocia. Po trzecie – elimino-
wanie z obowiązującego prawa wszelkich zapisów stwarzających możliwość 
dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Po czwarte wreszcie – umacnia-
nie solidaryzmu społecznego i  zwiększenie stopnia integracji społecznej. 
Systematyczne i skuteczne działania na tych płaszczyznach bez wątpienia 
przyczynią się do ograniczenia zagrożeń socjalnych i – dzięki temu – do 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego, w tym bezpieczeństwa 
socjalnego obywateli państw członkowskich Rady Europy. 
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Revised European Social Charter. In the article the described challenges are 
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of the legal framework in which bodies monitoring the implementation of 
these treaties operate.
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pó ł k a  z  k S i ą ż k a m i

Kazimierz PosPiszyl

Mitologiczna demitologizacja pedofilii.  
Uwagi na marginesie książki Cosimo Schinai 
Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Sopot 2016, ss. 400

Z dużym zadowoleniem, aby nie powiedzieć entuzjazmem, należy po-
witać ukazanie się książki szeroko znanego włoskiego psychoanality-

ka Cosimo Schinai, napisanej przy współudziale jego współpracowników 
ze stworzonego przezeń zespołu psychiatrów i psychologów, nastawionego 
na leczenie metodami psychoanalizy osób wykazujących skłonności do sek-
sualnego wykorzystywania dzieci.

Główną zaletą omawianej książki są przedstawiane w niej próby wnik-
nięcia w najgłębsze pokłady struktury psychicznej pedofila w celu uchwyce-
nia pierwszych, zazwyczaj najtrwalszych, przeżyć traumatycznych powodu-
jących zaistnienie skrzywionych i pokrętnych dróg seksualnych preferencji. 
Wydaje się, że tylko psychoanaliza, dzięki przyjętemu kierunkowi poszu-
kiwań, zdolna jest odsłonić te najbardziej mroczne, bo zazwyczaj nieuświa-
domione, doświadczenia i urazy doprowadzające do zablokowania i skrzy-
wienia prawidłowego rozwoju.

Inną, ważną zaletą psychoanalizy jest oparcie jej poszukiwań nie tylko na 
materiale klinicznym, zebranym w  czasie leczenia tą metodą, lecz także 
na opisach stanów psychicznych zawartych w mitach, baśniach, poezji oraz 
innych gatunkach literackich. Psychoanalityk – jak twierdził Zygmunt 
Freud – musi się odwoływać do „subtelnej wyobraźni poetów”! Takich wła-
śnie odwołań w omawianej książce jest bardzo dużo, dzięki czemu stanowi 
ona niezwykle bogate źródło informacji o licznych wątkach znaczonych ero-
tyką powabach dziecięcego i wczesnomłodzieńczego ciała przedstawianych 
w mitach, baśniach, poezji i prozie czy wreszcie w przebogatej ikonografii. 
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Dzięki temu omawiana książka zainteresuje nie tylko profesjonalistów, lecz 
także liczną rzeszę osób zainteresowanych meandrami ludzkiej psychiki.

Pedofilia z przedstawionej tu perspektywy jest poważnym problemem 
występującym we wszystkich kulturach, co świadczy nie tylko o uniwer-
salności tego zjawiska, lecz przede wszystkim o tym, że jest ono osadzone 
zarówno w strukturze psychicznej poszczególnych jednostek, jak i tym, że 
znajduje pożywkę we wszystkich na dobrą sprawę postaciach organizacji 
społecznych. Świadczy to dobitnie o tym, że zwalczanie tego zjawiska nale-
ży do bardzo trudnych przedsięwzięć.

Konsekwentnie zastosowana droga poszukiwań psychoanalitycznych 
pozwala na ustalenie praźródeł dewiacji seksualnych, a w tym przypadku 
pedofilii, sięgających nierzadko do najwcześniejszych, przedwerbalnych faz 
rozwoju dziecka. Chodzi mianowicie o opisaną przez ojca psychoanalizy, 
Freuda, ponad sto lat temu (dokładnie w roku 1914) szokową reakcję małe-
go dziecka na widok „sceny pierwotnej”, czyli stosunku seksualnego odby-
wanego w jego obecności przez rodziców lub innych dorosłych.

Obserwowanie tej „sceny” wywołać może różne późniejsze zaburzenia 
w  zakresie seksualnych preferencji. „Zrodzić się wtedy mogą – jak pisze 
Catherine Chabert – nie do końca jeszcze zwerbalizowane fantazje o bru-
talnym ojcu jako głównym aktorze sceny pierwotnej. Bezsilne dziecko kon-
frontuje się z tajemniczą przyjemnością dorosłych, wspomniana zaś fantazja 
stawia je w samym centrum uwagi jako obiekt fascynacji i biernego pożąda-
nia pana miłości ojca. Źródło pragnienia nie leży już w różnicy pomiędzy 
płciami, lecz w różnicy między pokoleniami”!

Kontynuując tę myśl, inny cytowany w  książce psychoanalityk, Jean 
Arudale twierdzi, że „w kłębiącym się w umyśle pedofila wyrazie nieuświa-
domionych popędów powstaje «prawdziwa» scena pierwotna: rodzice zo-
stają wyeliminowani i  urzeczywistnia się sekretne przywłaszczenie sobie 
jednocześnie ojcowskiego penisa i matczynej piersi. Zachodzi skrajne po-
mieszanie tożsamości, dlatego też pierwotny narcyzm zostaje zahamowa-
ny i przekształcony w dziecięcą idealizację doprowadzonego do bezsilności 
obrazu siebie”.

Mimo że widok sceny pierwotnej – zdaniem psychoanalityków – w każ-
dym przypadku wywołuje u małego dziecka szok, nie zawsze, na szczęście, 
kończy się on pedofilią. Drogą niwelowania tego szoku sceny pierwotnej 
bywa zazwyczaj obserwacja spokojnego, nacechowanego opiekuńczością za-
chowania rodziców, a przede wszystkim głównego aktora tej sceny, czyli ojca. 
Problem jednak w  tym, że coraz więcej dzieci wychowywanych bywa bez 
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udziału ojców. Nierzadko wtedy w umysłach dzieci, a szczególnie chłopców, 
stworzony zostaje obraz ojca – brutala, w perwersyjny sposób znęcającego 
się nad rodziną, który to wypaczony wizerunek stanowi opaczny wzór do 
naśladowania! Jest to jedna z ważnych przyczyn obserwowanej współcześnie 
eskalacji różnego rodzaju dewiacji seksualnych z pedofilią na czele!

Widok sceny pierwotnej powoduje także – zgodne z sugestią Freuda, roz-
winiętą następnie przez jego współpracownika Otto Fenichela – ścisłe po-
wiązania ze skłonnością do podglądactwa (woyeryzmu), która to przypadłość 
wynika właśnie z fiksacji na owej „scenie”. Cecha ta, pozostając w  imma-
nentnym związku z pedofilią, w nieco łagodniejszej postaci jawi się zaś jako 
upodobanie do oglądania scen obscenicznych eksponowanych w pornografii.

Wartość i literacki sznyt omawianej książki wypływają z tego, że opiewa 
ona urok dziecka, któremu każdy z nas świadomie lub podświadomie ulega 
oraz z tego, że autorzy starają się przedstawić nie tylko przyczyny wynatu-
rzeń tych fascynacji, lecz przede wszystkim także trudną drogę ich terapii. 
Obok wskazania na praźródła omawianych w książce wypaczeń, o czym 
wspomniałem poprzednio, pokazano pokusy i pułapki tkwiące w życiu co-
dziennym, stanowiące impulsy do przekraczania granicy zdrowej i potrzeb-
nej fascynacji dzieckiem w niebezpieczną jej erotyzację!

Owe chwile słabości dotyczą w pierwszym rzędzie osób często pracu-
jących z dziećmi, czyli nauczycieli, instruktorów czy – szczególnie dzisiaj 
nagłaśnianych przez media – księży. „Każda relacja uczeń – nauczyciel – 
pisze autor omawianej książki – niesie za sobą ryzyko… Dorosły, choćby 
za sprawą jakiegoś sygnału mimowolnie wysłanego przez dziecko, może 
zobaczyć w nim wyidealizowanego siebie i zacząć żywić nadzieję, że uczeń 
przekroczy ograniczenia, z którymi kiedyś borykał się sam nauczyciel”.

Inną, bardzo ważną kwestią omawianą w  recenzowanej książce jest 
głęboko tkwiąca niechęć, granicząca nierzadko ze wstrętem odczuwanym 
przez duży odsetek do ludzi wobec osób naruszających tę subtelną granicę 
pomiędzy traktowaniem dziecka jako istoty podziwianej na rzecz dziecka 
jako obiektu seksualnego pożądania. 

Zgodnie z duchem psychoanalizy wspomniana niechęć, a niekiedy wręcz 
gatunkowy wstręt, do osób wykorzystujących seksualnie dzieci jest tłuma-
czony nabytą w czasie nieprzyjemnych doświadczeń życiowych (czyli – mó-
wiąc językiem psychologii różnych doświadczanych traum i  mikrotraum) 
podatnością na zranienie, która powinna być możliwie skutecznie elimino-
wana drogą zabiegów socjalizacyjnych z postaw emocjonalnych dobrze przy-
stosowanych ludzi.
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Przezwyciężenie niechęci, czy wspomnianego wcześniej wstrętu, ko-
nieczne jest przede wszystkim u lekarza czy psychologa podejmującego się 
terapii pedofila. Dlatego też w omawianej książce poświęcono wiele uwagi 
temu istotnemu dla terapii problemowi. Chodzi tu o przygotowanie tera-
peuty do właściwej reakcji na sytuację przeniesienia, czyli głównej części 
procesu terapeutycznego (występującego nie tylko w leczeniu psychoanali-
zą), polegającej – najogólniej mówiąc – na transgresji własnych nierozwią-
zanych przez pacjenta problemów emocjonalnych na osobę terapeuty. Taka, 
nierzadko bardzo osobista reakcja musi siłą rzeczy wywołać u terapeuty re-
akcję zwrotną, utkaną z jego równie intymnych nierzadko doświadczeń, co 
w języku fachowym nazywa się przeciwprzeniesieniem.

Cała sztuka leczenia psychoanalizą osób o zaburzonej seksualności po-
lega na tym, aby niezbędne w procesie terapeutycznym, możliwie dokład-
ne zrozumienie postaw emocjonalnych pacjenta nie było przezeń odebrane 
jako ich akceptacja, czy tym bardziej afirmacja! Nie jest to sprawa ani łatwa, 
ani prosta, dlatego też terapia przestępców seksualnych należy do najtrud-
niejszych.

Waga leczenia (psychoanalizą) osób molestujących seksualnie dzieci zo-
stała wnikliwie omówiona w ostatnim rozdziale książki, który ma ogromne 
znaczenie dla całości pracy. Zaprezentowana w nim została zarówno idea 
powstania zespołu specjalistów, lekarzy i  psychologów, którzy chcieli się 
podjąć niezwykle trudnego zadania terapii osób popełniających przestęp-
stwa seksualne o charakterze pedofilii, jak i kolejne etapy pracy tegoż zespo-
łu. Niezwykle ważnym, a zarazem odważnym, rozwiązaniem opisu owych 
doświadczeń było skupienie się nie tyle na sukcesach, ile na porażkach, 
które przeanalizowano z największą skrupulatnością. Przyjęcie takiego roz-
wiązania z prezentowanych opisów doświadczeń czyni doskonały materiał 
instruktażowy!

Dotychczas starałem się przedstawić, w  najogólniejszych zarysach, 
główne tezy ukazywane w książce, kończąc ten przegląd omówieniem jej 
ostatniego rozdziału. Pisząc to, przypomniałem sobie, że autor we wstępie 
stwierdza, że dobrze byłoby lekturę jego książki zacząć od ostatniego roz-
działu ukazującego trudności trapiące pedofilów. Patrząc z tej perspektywy, 
informacje zawarte w rozdziałach poprzedzających będzie można oceniać 
pod kątem ich przydatności w podniesieniu skuteczności leczenia.

Przechodząc zatem do informacji o samej książce oraz o jej konstrukcji, 
zacząć muszę od tego, że nie jest to praca nowa, jej pierwsze, włoskie wyda-
nie zostało bowiem opublikowane w roku 2001. Od tego czasu przetłuma-
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czono ją na kilka języków, w tym na angielski i francuski, co zapewniło jej 
autorowi wysoką, międzynarodową pozycję w psychoanalitycznych orga-
nizacjach i stowarzyszeniach. Przygotowania do polskiego wydania zakoń-
czyły się w 2014 roku i do tego czasu autor zaktualizował dane wynikające 
z szybko rozwijających się poglądów i badań na temat przestępstw seksu-
alnych. Nowości te uwzględnił oczywiście zarówno w tekście książki, jak 
i w obszernym wstępie do polskiego wydania, w którym zarysował nowe 
społeczne trendy w ocenie pedofilii jako „dżumy naszych czasów”!

Poza wstępami i  wprowadzeniami (z  których jedno napisał nasz zna-
ny seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz) omawiana książka posiada 11 
rozdziałów, z których pięć napisał autor całości pracy, czyli Cosimo Schi-
naia, a sześć przy współudziale kilku swoich współpracowników. Rozdział 
wprowadzający (autorstwa C. Schinai) dotyczy społecznych i kulturowych 
czynników warunkujących zarówno zaistnienie zjawiska pedofilii, jak 
i wpływających na osądzanie go na swój niepowtarzalny sposób.

Dwa kolejne rozdziały wydają mi się najciekawsze w omawianej książce, 
jako że one nadają jej niepowtarzalnego klimatu dzieła literackiego, któ-
re posiada równocześnie walor rozprawy naukowej. W pierwszym z nich: 
Mit a pedofilia, napisanym wspólnie z Clarą Pitto, autorzy koncentrują się 
przede wszystkim na tym, „w jaki sposób psychoanaliza nadała nowej war-
tości mitowi, czyniąc go przedmiotem nauki”. Myślę, że najciekawszym 
wątkiem rozważań autorów jest prześledzenie zmian stosunku do dzieci 
w mitach greckich. W starych, przedolimpijskich mitach mowa była o zja-
daniu tych istot, natomiast nowszych, olimpijskich, zarówno bogowie 
(z Zeusem na czele), jak i ich powinowaci, kochali dzieci i to miłością nie 
zawsze platoniczną! Jako dowód autorzy przytaczają analizy kilku takich 
mitologicznych romansów.

Analizując mity o wyraźnych wątkach pedofilnych, autorzy starają się 
wykazać rację przytaczanego często zdania Tomasza Manna, że „mit jest 
fundamentem życia, jest schematem atemporalnym, świętą formułą, dla 
której życie się dostosowuje, odtwarzając soje cechy z nieświadomości”.

Drugi z owych ważnych rozdziałów (a trzeci z kolejności, którego współ-
autorem jest Franca Peoni) nosi tytuł: Baśń a fantazje pedofilne i zasługuje 
na to, aby uznać go zarówno za rozprawę o istocie i strukturze baśni, jak 
i za podręczny instruktarz dotyczący odkodowywania baśniowych symboli 
zgodnie z ich psychoanalitycznym rozumieniem.

Równie ciekawy, bo obfitujący w  mało znane szczegóły, jest rozdział 
czwarty pt. Wybrane zagadnienia z historii pedofilii, w rozdziale zaś piątym, 



Kazimierz Pospiszyl

200 Praca Socjalna nr 3(34) 2017, S. 195–201

którego współautorem jest Paolo F. Peloso, przedstawiono zjawisko pedo-
filii z punktu widzenia dawniejszych i nowszych teorii psychiatrycznych. 
Natomiast rozdział szósty, poświęcono ewolucji poglądów psychoanalitycz-
nych na temat zaburzeń pedofilnych.

Bardzo ważny i  ciekawy, głównie ze względu na podkreślane już hu-
manistyczne walory omawianej książki, jest siódmy jej rozdział: Powieść 
a tworzenie definicji oraz typologii osobowości i zachowań pedofilnych, którego 
autorami są Paolo F. Peloso, Cosimo Schinaia i Giuseppina Tabo. W roz-
dziale tym zostały przedstawione różne postacie związków pedofilnych 
opisane w sławnych i mniej znanych utworach literackich. Na podstawie 
tych opisów autorzy usiłują utworzyć coś w rodzaju typologii, pisząc m.in. 
o „grzecznej” pedofilii Gustawa von Aschenbacha (przedstawionej w Śmier-
ci w Wenecji), „cesarskiej” pedofilii Hadriana (ukazanej w powieści Pamięt-
niki Hadriana), „infantylnej” pedofilii Humberta (z powieści Lolita) itp.

Artystyczne walory omawianej książki wyeksponowano w sposób ewi-
dentny również w jej ósmym rozdziale: Relacja pedofilna autorstwa C. Schi-
nai. Najogólniej ujmując, owa relacja pedofilska opiera się – zdaniem autora 
– na przeżywaniu piękna młodzieńczego, czy też dziecięcego, ciała! Dowód 
stanowić mają liczne obrazy, zarówno najsławniejszych mistrzów pędzla, 
jak i, nieco później, fotografii, przedstawiające podszyte erotyką powaby 
tego ciała. Przedstawiane w tym rozdziale analizy mają potwierdzać wspo-
minane wcześniej silne związki pedofilii z podglądactwem.

Opisy dwóch przypadków pedofilii leczonej psychoanalizą stanowią 
dwa kolejne rozdziały omawianej książki, czyli dziewiąty i dziesiąty, ostatni 
zaś jedenasty rozdział, jak już pisałem, poświęcony jest opisowi warszta-
tu pracy zespołu terapeutycznego, którego większość była współautorami 
omawianej książki.

We wstępie do niniejszej recenzji wspomniałem już o tym, że oceniam 
tę pracę bardzo pozytywnie. Żałuję bardzo, że nie wydano jej wcześniej! 
Gdybym na przykład znał tę książkę w czasie pisania mojej pracy o prze-
stępstwach seksualnych, daleko szerzej potraktowałbym opisy praktyk te-
rapeutycznych, w których doświadczenia psychoanalityków wydają mi się 
najcenniejsze.

Wspominana już pozytywna ocena, a nawet niekiedy zachwyt omawia-
ną publikacją, nie wykluczają tego, że dostrzegam jej mankamenty i to by-
najmniej nie błahe! Zacznę od uwagi najbardziej związanej z psychoanalizą, 
otóż w przypadku terapii pedofilii najważniejszy punkt ciężkości kładzie się 
na dwóch mechanizmach odkrytych i opisanych przez tę gałąź psychologii, 
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czyli fiksacji i regresji, podczas gdy w omawianej książce największy nacisk 
położono na analizę przeciwprzeniesienia, czego właściwie nie potępiam, 
ale ten aspekt jako oczywisty nie wymaga takiego wyeksponowania, pod-
czas gdy o fiksacji wspomina się niewiele, a o regresji prawie w ogóle!

Autor pisze wprawdzie, że w terapii pedofilii duże sukcesy odnosi tera-
pia poznawczo-behawioralna, ani słowem jednak nie wspomina dlaczego. 
Zaczerpnięta zaś z psychologii kognitywnej, czyniona w ramach tej terapii 
analiza dynamiki popędu seksualnego, ma zarówno fundamentalne zna-
czenie dla procesu terapeutycznego, jak i stanowi wyzwanie dla psychoana-
lizy, która dzięki ocenie podświadomych motywów może pogłębić rozu-
mienie wyróżnianych faz podniecenia seksualnego. Aparatem pojęciowym 
psychoanalizy można opisać także dynamikę tak zwanej reakcji spustowej, 
czyli momentu wystąpienia zakazanej przez superego reakcji.

Słuszne jest ponadto stwierdzenie, że „pedofilia wynika z deflacji poczu-
cia winy”. Natomiast ewidentnym niedostatkiem jest brak rozwinięcia tego 
ważnego wątku, jako że wszystkie z sukcesem prowadzone terapie przestęp-
ców seksualnych koncentrują się na właściwym wyważeniu oddziaływania 
dwóch najważniejszych emocji moderujących seks i agresję, czyli właśnie 
poczucia winy i  wstydu. Jest to sprawa zasadniczej wagi, ponieważ nie-
dostatek tych „inhibitorów” doprowadza do wypaczenia zachowania się, 
a z drugiej strony ich przerost skutkować może zaburzeniami tego zacho-
wania. Dlatego też niezbędne jest wspomniane wyważenie, które najlepiej 
czynić pod okiem psychoanalityka.

Nie chciałbym jednak, aby moje krytyczne uwagi zniechęciły do lektury 
tej, ogólnie biorąc, ciekawej i wartościowej książki, lecz tylko przypomniały 
o tym, że wiedza musi być czerpana z wielu źródeł.
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jolanTa łodzińsKa

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. 
Niech ktoś nas wysłucha, red. A Dunajska, 
M. Boryczko, A. Grodzicka, M. Krause, 
Difin, Warszawa 2016, ss. 234

P ublikacja Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas 
wysłucha, powstała w 2016  r., porusza aktualne problemy związane 

z  bezpieczeństwem i  higieną pracy pracowników socjalnych. Intrygujący 
wydaje się już sam jej tytuł, prowokujący do zwrócenia uwagi na proble-
my tej grupy zawodowej. Podstawą książki są rozważania teoretyczne oraz 
badania przeprowadzone w lutym i w marcu 2016 r. wśród pracowników 
socjalnych w Polsce. Autorzy posłużyli się metodą sondażu diagnostyczne-
go. Kwestionariusz ankiety obejmował 80 pytań, w tym 69 zamkniętych 
oraz 11 otwartych. Wypełniło go 798 osób reprezentujących w większości 
zawód pracownika socjalnego. 

Pozycja książkowa zawiera dwie części, z  czego pierwsza nosi tytuł: 
„Praca socjalna − zawód wysokiego ryzyka?” Składa się z pięciu rozdzia-
łów. W części pierwszej dokonano opisu podstaw teoretycznych i wyni-
ków badań dotyczących pracy socjalnej jako zawodu szczególnego ryzyka. 
Autorką pierwszego rozdziału „Pracownik socjalny w  ośrodku pomocy 
społecznej” jest Anna Dunajska. Ukazano w nim specyfikę pracy pracow-
nika socjalnego, jego sylwetkę zawodową wraz z uwzględnieniem zadań 
i  obowiązków wynikających z  charakteru pracy. Rozdział drugi autor-
stwa Marcina Boryczki nosi tytuł „Pracownik socjalny − ambiwalencja 
roli w kontekście problemu przemocy w społeczeństwie i zagrożenia bez-
pieczeństwa”. Autor omawia w nim bezpieczeństwo w kontekście zjawi-
ska przemocy, zwraca uwagę na ambiwalencję roli pracownika socjalnego 
w aspekcie genezy państwa opiekuńczego. Ukazuje także jego działania 
na tle biurokracji państwowej. Rozdział trzeci „Znaczenie bezpieczeństwa 
w pracy pracownika socjalnego” jest także autorstwa Boryczki. Dokona-
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no tu przeglądu badań dotyczących aktów przemocy kierowanych do pra-
cowników socjalnych. Wskazano także, jak należy przeciwdziałać wszel-
kim formom przemocy mającej miejsce w tym zawodzie. Kolejny rozdział 
metodologiczny opracowała Dunajska. Jak podkreśla autorka: „Podsta-
wowym celem badania było uzyskanie wiedzy na temat poczucia bez-
pieczeństwa wśród pracowników socjalnych. Chcieliśmy dowiedzieć się 
tego, w jaki sposób owo poczucie bezpieczeństwa jest przez nich odczu-
wane i doświadczane. Chcieliśmy również poznać opinie na temat sytu-
acji obniżających poczucie bezpieczeństwa oraz potencjalnych sposobów 
przeciwdziałania trudnym sytuacjom, z jakimi spotykają się pracownicy 
socjalni w  miejscu pracy”. Najbardziej rozbudowany jest rozdział piąty 
„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego − analiza wyników badań” 
autorstwa Boryczki oraz Dunajskiej. Autorzy opracowania uwzględniają 
czynniki kształtujące stosunek do zawodu i wykonywanej pracy, specyfi-
kę warunków i organizacji pracy socjalnej oraz stosunek pracobiorców do 
organizacji związkowych. Przedkładają opinie zatrudnionych na temat 
ich relacji z przełożonymi. Ponadto zwracają uwagę na poczucie bezpie-
czeństwa oraz zagrożenia pracowników. Dokonują analizy wybranych 
niebezpiecznych sytuacji doświadczanych przez nich w związku z wyko-
nywaną pracą. Nie pomijają również rangi ważności kontaktów inter-
personalnych w środowisku pracy. Wskazują na czynniki demobilizujące 
pracownika socjalnego do wykonywania określonych czynności zawodo-
wych. Oprócz zwrócenia uwagi na fakt wysokiego ryzyka zawodowego, 
godne podkreślenia jest, iż Autorzy omawiają skutki zdrowotne wykony-
wania tej profesji, ukazują wpływ pracy na zdrowie psychiczne i fizycz-
ne oraz na życie osobiste ankietowanych. Nie pozostawiają oni „samego 
sobie” pracownika socjalnego, wręcz przeciwnie, szukają sposobów i dróg 
wyjścia z tej trudnej dla niego sytuacji. Stosując pytanie otwarte „Co po-
winno się zmienić, by poprawiło się bezpieczeństwo pracy pracownika 
socjalnego?”, dają tym samym możliwość swobodnego wypowiedzenia się 
respondentów w omawianej kwestii. Następnie poddają analizie uzyskane 
warianty odpowiedzi. 

Część druga „Bezpieczeństwo i  higiena w  pracy socjalnej” składa się 
z rozdziału szóstego „Podstawowe wymagania bhp w pracy socjalnej” oraz 
siódmego „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy socjalnej – analiza wyników 
badań”. Autorami tych rozdziałów są Aneta Grodzicka i Marcin Krause. 
W rozdziale szóstym zostały zawarte podstawowe wymogi prawne a także 
terminologia związana z bezpieczeństwem i higieną pracy. W rozdziale tym 
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Autorzy w  sposób bardzo szczegółowy omawiają podstawy prawne z  za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przytaczają imponującą ilość facho-
wej literatury na ten temat. Skupiają także uwagę na aktach tworzących 
podstawy prawne pracy socjalnej, dzieląc je na prawo: ogólne, szczegółowe 
oraz wewnątrzzakładowe. Zapoznają czytelników z Ustawą Kodeks pracy, 
wskazują na podstawowe zasady prawa pracy, przytaczając poszczególne 
jej artykuły. Zapoznają także czytelnika z  podstawowymi obowiązkami 
pracodawcy oraz pracownika. Ponadto bazują na dziale X Kodeksu pra-
cy, który określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakre-
sie ochrony życia i  zdrowia pracujących. Autorzy zapoznają czytelników 
z podstawową terminologią z zakresu prawa pracy. Walorem książki jest do-
kładne omówienie poszczególnych definicji występujących w prawie pracy, 
np. teren zakładu pracy, miejsce pracy, pomieszczenie pracy, pomieszcze-
nie pracy stałej, pracy czasowej, zakład pracy czy jednostka organizacyjna. 
Autorzy wykazali się ogromną precyzją w  analizie teoretycznej związa-
nej z  bezpieczeństwem i  higieną w  zakładzie pracy. Na uwagę zasługuje 
fakt, że omawiają także poszczególne instytucje funkcjonujące w systemie 
prawnej ochrony pracy, m.in. Główny Urząd Statystyczny, Polski Komi-
tet Normalizacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zapoznają czy-
telnika z jednostkami naukowo-badawczymi, które są nadzorowane przez 
Ministerstwo Zdrowia i działają w obszarze medycyny pracy, np. Instytut 
Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowi-
skowego w Sosnowcu lub Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. W bardzo 
dokładny sposób omawiają działalność organów kontrolujących, takich jak: 
Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna a także orga-
ny nadzoru społecznego i kontroli przestrzegania pracy w miejscu pracy, 
czyli społeczną inspekcję pracy bądź służbę bezpieczeństwa i higieny pracy 
zatrudnioną w firmie. Imponująca jest precyzja, z jaką omawiają zagadnie-
nie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazują w bardzo szcze-
gółowy sposób na zagrożenia środowiska pracy, zapoznają pracowników 
socjalnych z definicją środowiska pracy a także z określeniami związanymi 
z zagrożeniami występującymi w środowisku zawodowym. Dokonują także 
przykładowej interpretacji czynników środowiska pracy, klasyfikując je na 
czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne, niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia oraz uciążliwe. Opisują podstawowe zasady postępo-
wania związanego z zagrożeniami w środowisku pracy. Bardzo szczegółowo 
omawiają wypadki przy pracy, nie pomijając trybu ustalania okoliczności 
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i przyczyn wypadku przy pracy. Dodatkowo omawiają dokumentację do-
tyczącą wypadków przy pracy, zapoznają czytelnika z obowiązującymi ter-
minami w tym zakresie. Atutem jest także omówienie chorób zawodowych 
z podaniem najważniejszych pojęć w omawianej materii oraz profilaktycz-
nych badań lekarskich. Także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny 
pracy oraz ocena ryzyka zawodowego zostały w  mistrzowski sposób do-
kładnie omówione oraz zinterpretowane. Podsumowanie rozdziału stanowi 
omówienie zarządzania bezpieczeństwem pracy, gdzie autorzy przypomi-
nają, że „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników 
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy od-
powiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

Z  kolei rozdział siódmy zawiera analizę dotyczącą m.in. problematy-
ki w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników socjalnych, 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych specjalistycz-
nych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje. Autorzy omawiają także szcze-
gółowo zagrożenia występujące w środowisku pracy socjalnej oraz związa-
ne z nimi ryzyko zawodowe, podkreślają niebezpieczeństwa pracy w biurze 
a  także w  terenie. Dokonują analizy porównawczej pracy biurowej oraz 
zadań realizowanych w środowisku beneficjentów. Następnie wyprowadza-
ją wnioski z analizy opracowanego materiału empirycznego. Zapropono-
wane pytania znajdują swoje uzasadnienie w aktach prawnych. Poruszana 
problematyka z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest nieodzownym 
elementem, który powinien być realizowany przez pracodawców. Zgodnie 
z artykułem 229 § 4 Kodeksu pracy „Pracodawca nie może dopuścić do 
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”. Istotną zatem 
kwestią w dyskursie na temat bezpiecznej pracy w omawianej profesji jest 
podniesienie poziomu świadomości związanego z profilaktyką zdrowotną 
zatrudnionych pracowników. Aspekt ten został potraktowany przez Auto-
rów opracowania w szczegółowy sposób. Autorzy uwrażliwiają czytelników 
na konieczność organizowania przez pracodawców szkoleń w  dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podkreślają ważność szkoleń podno-
szących umiejętności zawodowe pracowników socjalnych.

Autorzy włożyli dużo wysiłku w przeprowadzenie procesu badawczego, 
jego analizę oraz opracowanie wniosków. Rozpatrując recenzowaną publi-
kację od strony metodologicznej, mankamentem zastosowanego kwestio-
nariusza ankiety jest brak użycia w pytaniach zamkniętych skali Likerta, 
dzięki której uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zja-
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wiska. Bardzo często wykorzystywana jest ona do mierzenia postaw wobec 
konkretnych problemów czy opinii. Jedyny wariat odpowiedzi, jaki został 
zastosowany przez Autorów, to: „nie”, „tak”. Wydaje się, że skala ta jest 
zbyt uboga, aby oddać obiektywną rzeczywistość. Sam fakt braku wariantu 
neutralnego w postaci „nie wiem” zmusza niejako respondenta do dycho-
tomicznych odpowiedzi, co niestety może zafałszować rzeczywisty obraz 
omawianej problematyki. 

Z racji tego, że największym kapitałem w firmie są pracownicy, dzięki 
którym odnoszone są sukcesy, nie sposób przejść obojętnie obok tak war-
tościowej pozycji książkowej, ze stron której emanuje troska o człowieka. 
Recenzowana publikacja stanowi skarbnicę wiedzy dla pracodawców i pra-
cowników, ponieważ zawiera bogate źródło informacji dotyczących uwa-
runkowań pracy socjalnej, niebezpieczeństw z nią związanych. Wskazuje na 
oczekiwania pracowników socjalnych. Ukazuje także ich obawy, porażki, 
zagrożenia. Jest cenną lekturą zarówno dla początkujących pracowników, 
jak i dla posiadających pewien stażem pracy. Książka może być adresowana 
także do innych odbiorców wykonujących zawody zaufania społecznego, 
ze względu na zbieżność występujących w nich problemów. Publikacja jest 
rzetelnym studium w  zakresie omawianego tematu, o  jej ponadprzecięt-
nych walorach stanowią głównie: aktualność i ranga podjętych problemów 
badawczych. Bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników powinno być 
sprawą priorytetową w każdym zakładzie pracy, dlatego wiedza uzyskana 
z  analizy opracowanego materiału empirycznego i  teorii w  tym zakresie, 
stanowi dużą wartość poznawczą oraz wytyczne nie tylko dla pracodaw-
ców, lecz także dla twórców prawa. Ponadto toruje drogę do dyskusji na 
temat bezpieczeństwa pracy oraz roli zawodowej pracowników socjalnych. 
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noty o autorach

Dr Magdalena Arczewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Za-
kład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej
Dr Elżbieta Bielecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Dr Kazimierz Cymerys, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Infrastruktury
Mgr Dorota Ejenberg, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicz-
nych 
Dr Ewa Flaszyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki i Pracy Socjalnej, 
Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej
Dr Ewa Grudziewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki i Pracy So-
cjalnej, Zakład Badań Problemów Społecznych
Dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wy-
dział Nauk Historycznych i  Społecznych, Instytut Politologii: Katedra Polityk 
Publicznych
Dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjali-
zacji, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej
Dr Barbara Kowalczyk, Uniwersytet Śląski
Dr Jolanta Łodzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii 
Mgr Krystyna PiaseckaOlejniczak, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Głogowie
Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 
Mgr Katarzyna Rys – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Biuro ds. Rodziny
Dr hab., prof. UJK Elżbieta Trafiałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wy-
dział Prawa, Administracji i Zarządzania
Dr Katarzyna WasilewskaOstrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pracy Socjalnej
Dr hab., prof. UO Arkadiusz Żukiewicz, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk 
Pedagogicznych, Zakład Pracy Socjalnej
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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, z publikacji odwołania 
do badań własnych (można maskować dane pozwalające zidentyfi-
kować Autora używając symboli XY), z bibliografii pozycje własnego 
autorstwa. 

3. Do artykułu w pełnej wersji należy dołączyć krótką informację o Auto-
rze (tytuł, afiliacja) oraz oświadczenie, że tekst nie był wcześniej opubli-
kowany i nie został złożony 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, ty-
tuł 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, 
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 au-
tora 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 re-
cenzja”) przez dwóch ekspertów niepozostających w  konflikcie inte-
resów z  Autorem/Autorami tekstu zgodnie z  „Dobrymi praktykami 
w  procedurach recenzyjnych w  nauce” (2011) opracowanymi przez 
MNiSW. 

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.
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