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Instytut Socjologii UAM w Poznaniu1

O wier wieczu efektów emergentnych 
w pomocy spo ecznej, pracy socjalnej w Polsce 

i refleksji nad kierunkami ich ograniczania. 
Wprowadzenie do tomu 35(4)2016 

„Problemy Polityki Spo ecznej” po raz pierwszy u yczy y miejsca na próby podsumowa-

nia funkcjonowania ustawy o pomocy spo ecznej z okazji dwudziestolecia jej uchwale-

nia. W numerach 13–14/2010 oraz 19/2012 refleksje rocznicowe — z inspiracji Ryszarda 

Szarfenberga i Dobroniegi Trawkowskiej, wspieranych przez ówczesn  redaktor pisma, 

profesor Jolant  Supi sk  — zaprezentowali politycy spo eczni, socjolodzy, pedagodzy 

i praktycy. Dwie ods ony dzia u „Forum” — „Jaka pomoc spo eczna?” (nr 13–14/20102 

oraz 19/20123) ujawni y bogactwo dyskutowanych w tków4. W podsumowaniu pierwszej 

cz ci debaty zwrócono uwag  na zbie no ci ocen pracowników naukowych i praktyków, 

co uwidacznia o si  na trzech p aszczyznach: 

• na p aszczy nie oceny funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego pracowni-

ków socjalnych oraz jego braków,

1 Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Pozna ; adres elek-
troniczny autorki: dobtra@amu.edu.pl.

2 W debacie udzia  wzi li: Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Pi tek, Krystyna Faliszek, 
Marek Rymsza, Cezary Mi ejewski, Karolina Busk, Ewa Kantowicz, Kazimiera Wódz.

3 W drugiej ods onie „Forum” g os zabrali: Jerzy Szmagalski, Mariola Rac aw oraz Barbara 
Kowalczyk.

4 Uczestnikom „Forum” zaproponowano w obu edycjach ogó em 12 otwartych pyta , por. 
D. Trawkowska 2012a.
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• w odniesieniu do postulowanych kierunków zmian systemowych proponowanych przez 

rodowisko akademickie w dyskusji eksperckiej na amach PPS (nr 13–14/2010) oraz 

w postulatach praktyków5,

• w dostrzeganiu szerokiego zakresu i g boko ci dysfunkcji w instytucji pomocy spo-

ecznej, w jej formalnych organizacjach oraz w polskim systemie pomocowym.

Tytu owe pytanie — „Czy po dwudziestu latach funkcjonowania ustawy o pomocy spo-

ecznej w a ciwe b dzie mówienie o «milowym kroku», który si  dokona , czy o «milowym 

kroku», którego nie by o?” (por. Trawkowska 2010b, s. 187), pozosta o nierozstrzygni te 

po pierwszej i drugiej ods onie „Forum”. 

Druga ods ona (w numerze 19/2012), w której zaprezentowano opinie i oceny trojga 

ekspertów, ujawni a ukryte ród a zagro e  i dysfunkcji instytucji i systemu pomocy 

spo ecznej, pog biaj c nasze rozumienie z o ono ci uwarunkowa  tych dysfunkcji oraz 

znaczenia ich nast pstw (konsekwencji) dla tworz cego si  rodowiska zawodowego, 

dla rozwoju pracy socjalnej i innych us ug spo ecznych (zwi zanych z opiek , terapi ) 

w kszta tuj cych si  „modelach” wielkomiejskiej, ma omiasteczkowej i wiejskiej pomocy 

spo ecznej. Jak napisano: „Trzej eksperci, analizuj c trzy ró ne kwestie, zatrzymali si  

nad zjawiskami towarzysz cymi utrwalaniu si  podzia ów w pomocy spo ecznej, nad ich 

uwarunkowaniami, lokuj c swoje spostrze enia w ró nych obszarach zada  realizowanych 

przez instytucj  pomocy spo ecznej (profesjonalizacja zawodu, piecza zast pcza, rozwój 

us ug). W swoich komentarzach w ró nym stopniu dotykali pal cego problemu niskiego 

statusu obecnej w tej instytucji pracy socjalnej. Zapytajmy wi c, czy widz  mo liwo  jego 

wzmocnienia. To trzynaste pytanie do czamy do otwartej wci  listy pyta  trzeciej ods ony 

Forum” (Trawkowska 2012a, s. 128).

Trzecia ods ona „Forum” nie nast pi a, bowiem redakcja zdecydowa a si  na opubli-

kowanie niniejszego tomu po wi conego w ca o ci tym zagadnieniom. Tak e wcze niej 

na amach naszego czasopisma publikowano analizy funkcjonowania pomocy spo ecznej. 

Mi dzy rokiem 2011 a 2016, ju  po pierwszej edycji „Forum” po wi conego tej problema-

tyce (2010), w cz ci „Studia” zaprezentowano sze  interesuj cych artyku ów6. Ponadto 

5 Postulaty te zosta y opublikowane w „Problemach Spo ecznych” — por. Skuza, ukowska 
(2010).

6 Por. S. Leitner, Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech. PPS. SiD 18/2012; I. Rybka, 
Budowanie subsydiarnych relacji mi dzy podmiotami polityki i pomocy spo ecznej a rozwój rodowi-

skowej pracy socjalnej, PPS. SiD 25(2)/2014; T. Ka mierczak, O potrzebie ko ca pomocy spo ecznej 

jak  znamy, PPS. SiD 27(4)/2014; L. Mi , M czy ni a praca socjalna. Analiza wybranych problemów, 
PPS. SiD 27(4)/2014; A. Golczy ska-Grondas, Usamodzielnianie wychowanków placówek opieku czo-

-wychowawczych — podstawowe problemy, implikacje dla praktyki, PPS. SiD, 30(3)/ 2015; S. Timo-
szuk, K. Majdzi ska, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy spo ecznej — na 

przyk adzie trudno ci w integracji uchod ców, PPS. SiD 32 (1)/2016.
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w innych dzia ach „Problemów…” zamieszczono dwie recenzje7 oraz jedno doniesienie 

z warsztatów badawczych8.

Tre  niniejszego tomu zosta a podporz dkowana trzem kwestiom. Po pierwsze, 

wier wiecze funkcjonowania ustawy o pomocy spo ecznej w naturalny sposób sk ania do 

postawienia pytania o zmiany instytucji i systemu, ich kierunki, etapy, ale tak e o teore-

tyczne zaplecze dla interpretowania zmian i po ytki z niego p yn ce. Jest to kontynuacja 

w tków podj tych w pierwszej i drugiej edycji „Forum”, ale tak e ich wyra ne pog bienie. 

Po drugie, sk ania do próby oceny kondycji pracy socjalnej i poszukiwania mo liwo ci 

jej wzmocnienia. Jak pami tamy, ten w tek zaproponowano jako wiod cy dla planowanej 

przed czterema laty trzeciej ods ony „Forum”, a odpowiedzi na pytanie o kondycj  pracy 

socjalnej pojawiaj  si  we wszystkich zamieszczonych w tym tomie artyku ach. 

Po trzecie, tak wa na rocznica9 motywuje do stawiania pyta  o wyzwania, przed któ-

rymi staj  rodowisko praktyków (a raczej ró ne rodowiska zawodowe zwi zane z prak-

tyk ) oraz rodowisko akademików. Z rado ci  mo emy stwierdzi , e od stawiania tych 

pyta  i podejmowania prób odpowiedzi nie uchylaj  si  nasi Autorzy. 

W rocznicowym numerze „Problemów Polityki Spo ecznej. Studiów i Dyskusji”, w cz -

ci „Studia”, przedstawiono sze  artyku ów naukowych, podnosz cych trzy sygnalizowane 

wy ej kwestie. Swoimi diagnozami, opiniami, pogl dami i ocenami podzielili si : Marek 

Rymsza, Mariusz Granosik, Hubert Kaszy ski, Tomasz Ka mierczak, Mariola Rac aw 

i Monika Oliwa-Ciesielska. W dziale „Z warsztatów badawczych” zamieszczono dwa tek-

sty — autorstwa Aleksandry Podko skiej oraz Arkadiusza Karwackiego i Marka Rymszy. 

W dziale „Recenzje” czytelnicy znajd  recenzj , autorstwa Cezarego o dowskiego, pracy 

zbiorowej pt. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej poli-

tyki spo ecznej XX i XXI wieku. 

Ponadto, dzi ki yczliwo ci (i za zgod ) dr Joanny Star gi-Piasek oraz dr. hab. Tomasza 

Ka mierczaka, w prezentowanym numerze zamieszczono reprint dokumentu z 1989 r. 

zatytu owanego Projekt za o e  reformy pomocy spo ecznej.

Tom otwiera artyku  Marka Rymszy zatytu owany Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej 

w Polsce i jaki rozwój s u b spo ecznych?. Autor uzasadnia w nim warto  refleksji socjo-

logicznej, jej potrzeb , a nawet niezb dno , dla zrozumienia przez wszystkich zaintere-

sowanych aktorów, w tym równie  decydentów i praktyków, meandrów profesjonalizacji 

7 Por. K. Frysztacki, M. Nó ka, M. Smagacz-Poziemska (red.), Dzieci ulicy — procesy margina-

lizacji i automarginalizacji nieletnich. UJ 2011, recenzja M. Kocik, PPS 16/2011; K. Wódz, Pracownik 

socjalny w to samo ci zbiorowej, recenzja A. Niesporka, T. Warczoka, . Trembaczowskiego, Granice 

symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przyk adzie dzia a  zawodowych pracowników socjalnych, 
Uniwersytet l ski w Katowicach, Zak ad Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, PPS 28/2015. 

8 Por. I. Marzec, Zaanga owanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników 

socjalnych województwie l skim, „Problemy Polityki Spo ecznej” 27(4)/2014.
9 T. Ka mierczak wskazuje na jeszcze jedn  rocznic : 24 grudnia 2014 r. min a dwusetna rocz-

nica inauguracji dzia alno ci Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno ci, którego znaczenia dla 
rozwoju polskiej pomocy spo ecznej i pracy socjalnej nie sposób — zdaniem Autora — przeceni . 
W 2016 r. przypada równie  stulecie mierci Adama Chmielowskiego ( w. Brata Alberta), zas u o-
nego dla pomocy spo ecznej i pracy socjalnej w Polsce.
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pracy socjalnej w Polsce. T  wiedz  mo na i powinno si  wykorzysta  w yciu publicznym, 

przekonuje nas Autor. Niedostateczna refleksja socjologiczna oraz widoczny, zdaniem 

M. Rymszy, brak jej oddzia ywania na rzeczywisto  spo eczn , czyli „pozostawienie spraw 

ich w asnemu biegowi”, oznacza pojawienie si  i narastanie efektów ubocznych profe-

sjonalizacji pracy socjalnej oraz — co nie mniej wa ne — nasz  zgod  na niemoc wobec 

istniej cego stanu rzeczy.

M. Rymsza dowodzi licznych po ytków p yn cych z analiz procesów profesjonalizacji 

w perspektywie funkcjonalnej, przedstawia równie  w asny obraz procesów profesjona-

lizacji polskiej pracy socjalnej, na który sk ada si  wi zka niekompatybilnych nurtów: 

instytucjonalnego, edukacyjnego, praktycznego i ekspansyjnego, szczegó owo zaprezen-

towana. Refleksje nad procesem profesjonalizacji zosta a przedstawiona na tle ogólnych 

kierunków ewolucji, jakiej podlegaj  w Europie dzia ania pomocowe, wyznaczonych przez 

takie paradygmaty, jak: opieka, pomoc, wsparcie. Analiza nurtów oraz paradygmatów 

profesjonalizacji dzia a  pomocowych umo liwi a Autorowi wskazanie czterech zada  

(„kamieni milowych”) na drodze profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce. S  to: rozdzie-

lenie pracy socjalnej od wiadcze , uporz dkowanie systemu kszta cenia i w czenie do 

niego w tku superwizji pracy socjalnej, szeroko rozumian  integracj  s u b spo ecznych, 

a w szczególno ci integracj  s u b pomocy spo ecznej i s u b zatrudnienia, wzmocnienie 

dzia a  na rzecz tworzenia reprezentacji rodowisk zawodowych i ich integracji. 

Autor hojnie dzieli si  z Czytelnikami swoj  szerok  wiedz  na temat zaobserwo-

wanych w instytucji i w systemie pomocy spo ecznej oraz w yciu publicznym efektów 

zamierzonych i niezamierzonych profesjonalizacji pracy socjalnej w minionym 25-leciu. 

Do tych ostatnich zalicza w szczególno ci: os abienie podwójnego efektu empowerment10, 

spory kompetencyjne mi dzy zawodami i specjalno ciami pomocowymi, post puj c  insty-

tucjonalizacj  i technokratyzacj  interwencji socjalnej, ograniczaj c  mo liwo ci wykorzy-

stania wiedzy i umiej tno ci profesjonalnych oraz wzmacniaj c  dylematyczno  w ród 

(zawodowych) „pomagaczy”. 

Problematowi profesjonalizacji pracy socjalnej po wi ci  uwag  równie  Mariusz Gra-

nosik w artykule pod wymownym tytu em Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskur-

sywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej. Proces profesjonalizacji jest postrzegany 

i w pewnym stopniu oceniany przez Autora przez rekonstrukcj  przemian wewn trznych 

i zewn trznych wobec o rodków pomocy spo ecznej (OPS) dyskursów, instytucjonalizuj -

cych prac  socjaln  w OPS. M. Granosik dowodzi radykalnej przemiany funkcji wewn trz-

nego dyskursu: „…Odwróci o si  wi c humanistyczne umocowanie pracy socjalnej, które 

tradycyjnie by o usytuowane w dyskursie wewn trznym, zogniskowanym na ochronie lub 

ratowaniu cz owieka, podczas gdy dyskurs zewn trzny by  rodzajem administracyjnej gry 

z instytucj . Obecnie tendencja jest raczej odwrotna, instytucjonalne dyskursy zewn trzne 

s  humanizowane: instytucje prezentuj  si  publicznie jako szanuj ce prawa, wolno ci 

i podmiotowo  klienta, jako e tego w a nie cz sto oczekuj  grantodawcy. Z drugiej 

10 Wzmacnianie wzmacniaj cych i wzmacnianych powinno post powa  równolegle — w rodo-
wiskach zawodowych „pomagaczy” i w odniesieniu do klientów s u b spo ecznych.
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strony dyskursy wewn trzne, te, które odpowiadaj  za wytwarzanie i orientowanie dzia-

ania skierowanego na klienta, s  dehumanizowane przez uproceduralnienie i opisa-

nie wska nikami”. G boka i radykalna przemiana charakteru oraz funkcji dyskursów 

instytucjonalnych oraz jej z o one, wielopoziomowe uwarunkowania, jakie mia y miejsce 

w minionym wier wieczu, stawiaj  nas, po raz kolejny, przed pytaniem, dok d zmierzamy 

— „…czy polska praca socjalna zmierza w dobr  stron ”, zastanawia si  Autor i dowo-

dzi znaczenia przyj tej koncepcji teoretycznej oraz optyki dyscyplinarnej dla udzielenia 

twierdz cej lub przecz cej odpowiedzi na to pytanie. 

Okre laj c swoje spojrzenie na prac  socjaln  w perspektywie interpretacyjno-krytycz-

nej, a przy tym ugruntowanej w tradycji pedagogicznej, uznaje wzmocnienie wzmacniaj -

cych za spraw  bardzo piln  i podstawow , ukazuj c drogi wiod ce do tego celu: „silne 

stowarzyszenie profesjonalne (nie zwi zek zawodowy), wsparte przez zaanga owanych 

akademików, które wzmocni humanistyczno-krytyczny filar pracy socjalnej, przywracaj c 

potrzebn  równowa no  [mi dzy perspektyw  administracyjn  a humanistyczn  — DT], 

albo legitymizacja nowej profesji, która podejmie humanistyczne zadania pomocy spo-

ecznej”.

Potrzeba aksjologicznego zwrotu w pracy socjalnej — u ywaj c s ów autora trzeciego 

tekstu, Huberta Kaszy skiego — to sprawa nader pilna. Powodem s  spo eczne, w tym ro-

dowiskowe i indywidualne koszty, wynikaj ce z dominacji rozpowszechnionego wariantu 

pracy socjalnej, który H. Kaszy ski okre li  mianem instrumentalnej praktyki spo ecznej. 

Kluczowymi poj ciami tak okre lonej praktyki s : „kontrola”, „paternalizm” i „efektyw-

no ”, ruguj ce sens spotkania z cz owiekiem potrzebuj cych pomocy. Z kolei praktyka 

funkcjonalna, inny nurt obecny w instytucjach wsparcia spo ecznego, jest zorientowana 

na osi ganie celów zgodnie z ustaw  o pomocy spo ecznej11, a jej sens trafnie oddaje 

poj cie „dobra praktyka”. Teoretycznie dobra dla wspomagaj cych i wspomaganych12, 

gdy  jej celem jest opracowanie ró nych strategii wsparcia wobec jednostek okre lo-

nych jako dewiacyjne (w rozumieniu socjologicznym) i grup okre lanych jako patolo-

giczne. W rzeczywisto ci „dobra praktyka” pe ni równie  funkcje ukryte, zorientowane 

na potrzeby instytucji i systemu, a w szczególno ci s u y budowaniu wizerunku organiza-

cji i rodowisk pomocowych oraz jego podtrzymywaniu w otoczeniu. Wielk  nieobecn  

w publicznej, samorz dowej pomocy spo ecznej jest socjologiczna praca socjalna, okre-

lona przez Autora jako „krytyczna” praca socjalna — to trzeci model uprawiania prak-

tyki. Jest to podej cie znane i propagowane w kszta ceniu do pracy socjalnej (m.in. przez 

projekty socjalne), ale równie  obserwowane, zdaniem H. Kaszy skiego, w dzia aniach 

organizacji trzeciego sektora, których przedstawiciele „rzadko lub wcale nie odnosz  si  

wprost do pracy socjalnej”. Czwarta orientacja, okre lona przez Autora jako kliniczna 

11 Co w przypadku pracy socjalnej w pomocy spo ecznej oznacza ukierunkowanie jej dzia a  na: 
motywowanie ludzi do przyj cia pomocy; tworzenie i transfer us ug, w tym us ugi pracy socjalnej 
(jako us ugi samodzielnej lub w wi zce wiadcze  i innych us ug); tworzenie i integrowanie lokalnych 
systemów wsparcia dla ró nych grup i kategorii klientów — por. Trawkowska 2010a.

12 Na temat funkcji dobrych praktyk w pomocy spo ecznej por. Trawkowska 2012b. 
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praca socjalna13, to twórcze po czenie perspektywy krytycznej w socjologii oraz podej-

cia personalistycznego w pracy socjalnej. Jest to podej cie rewolucyjne w odniesieniu 

do instrumentalnej i funkcjonalnej praktyki spo ecznej, a przy tym osadzone w polskich 

do wiadczeniach historycznych14 i wspó czesnych15. Autor wskazuje na wiele uwarunkowa  

post pu/barier w rozwoju klinicznej pracy socjalnej, definiowanej w przyj tym przez siebie 

rozumieniu. I tych „bezpo rednich” odniesie  umo liwiaj cych/ograniczaj cych jej rozwój, 

umocowanych w systemie kszta cenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych 

oraz w ich rodowiskowej reprezentacji, jak te  uwarunkowa  „mniej bezpo rednich”. 

Te ostatnie odnosz  si  do mo liwo ci formu owania roszcze  i artyku owania w asnego 

interesu przez klientów — i pracowników socjalnych — w sytuacji wolnorynkowej opresji 

/ wolnorynkowych mo liwo ci, post pu/ogranicze  rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego. 

Aktualna kondycja pracy socjalnej jest wynikiem splotu makro-, mezo- i mikrouwarun-

kowa  politycznych, gospodarczych, demograficznych, kulturowych i spo ecznych, które 

cz ciowo ods ania Autor. Procesy towarzysz ce rozwojowi pracy socjalnej, nie w pe ni 

sterowalne, powoduj  w konsekwencji, e zamiast wsparcia, jakiego pracownicy socjalni 

powinni udzieli , zarz dzaj  pi tnem osoby, rodziny, grupy; zamiast podtrzymania to sa-

mo ci pracownika socjalnego obserwujemy d ugotrwa e jej korodowanie „w wyniku stoso-

wania makromechanizmu podwójnego wi zania — «stosuj przemoc, b d c mi osiernym»”, 

zamiast profesjonalizacji pracy socjalnej obserwujemy jej deprofesjonalizacj , zamiast 

wielowymiarowego, instytucjonalnego wsparcia wspomaganych i wspomagaj cych obser-

wujemy zakorzenianie si  wielowymiarowej, instytucjonalnej przemocy wobec obu grup!

Powstaje zatem pytanie, jak tu mamy budowa  praktyk  kliniczn . Nie powinni my 

pyta , jak mamy budowa , tylko jak j  budujemy — odpowiada H. Kaszy ski. A  chce si  

doda  — pomimo wszystko (!)16. Budujemy j  na podstawie zg aszanych przez pracow-

ników socjalnych potrzeb, które „przekraczaj  ofert  specjalizacyjn  wynikaj c  z obo-

wi zuj cych przepisów prawa. Wyzwaniem jest stworzenie nie tylko nowej przestrzeni 

kszta cenia specjalizacyjnego […], ale równie  poszukiwanie rozwi za , które otwiera yby 

specjalistom pracy socjalnej mo liwo ci faktycznego awansu zawodowego” — odpowiada 

H. Kaszy ski. 

Czwarty tekst, autorstwa Tomasza Ka mierczaka, pod wielce (!) wymownym tytu em: 

O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc spo eczna (znów) 

obroni a si  przed zmian . Refleksja rocznicowa, nie pozostawia z udze  co do trwa o ci 

oporu instytucji wsparcia spo ecznego wobec zmian systemowych. Na przyk adzie kon-

13 Por. uwagi M. uczy skiej na temat granic klinicznej pracy socjalnej — uczy ska 2012. 
14 H. Kaszy ski nawi zuje do praktyki pomocowej Adama Chmielowskiego — w. Brata Alberta, 

w której dostrzega elementy wspó czesnego podej cia okre lanego jako „metoda towarzyszenia”. 
Natomiast M. Rymsza ukazuje Brata Alberta jako prekursora podej cia rodowiskowego w pracy 
z osobami bezdomnymi (Rymsza 2014). 

15 Potencja  podej cia krytycznego jest zwi zany z przekazaniem wiedzy w toku kszta cenia 
i z praktyk  trzeciego sektora — DT.

16 H. Kaszy ski i D. Trawkowska pracowali jako pracownicy socjalni z osobami choruj cymi 
psychicznie. 
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traktu socjalnego Autor zastanawia si , na ile jego konstrukcja, a na ile praktyka jego 

wdra ania stanowi y podstawowe ród o trudno ci dla praktyki aktywnej integracji. Insty-

tucjonalna „historia naturalna kontraktu” ugruntowa a go jako praktyk  fakultatywn  

(uznaniow ), pozwalaj c mu zadomowi  si  w systemie, dowodzi Autor. Jak si  wydaje, 

to fakultatywno  kontraktu umo liwi a, acz w niewielkim stopniu, „przetrwanie” orien-

tacji humanistycznej, podmiotowej, w pracy socjalnej. I mimo braku rzeczywistych zmian 

instytucjonalnych, „dzi ki istnieniu kontraktu socjalnego aktywna integracja przetrwa a, 

oczywi cie nie jako rodzaj realizowanej polityki publicznej, ale jako idea i typ dyskursu. 

To wystarcza, by jej pozór podtrzyma ”. Zastanówmy si  nad sugestiami i ocenami funk-

cjonowania kontraktu socjalnego jako idei, modelu i praktyki, dokonanymi przez T. Ka -

mierczaka. Paradoksalnie, to nie jawne funkcje kontraktu, odnosz ce si  do po danych 

wymiarów relacji z klientem w pracy socjalnej, ale jego ukryta funkcja, w a ciwa dla insty-

tucjonalnego wymiaru tych e relacji (kontrakt jako próba czenia elementów deontologii 

pracy socjalnej z logik  administracyjn ), utrudnia w konsekwencji odrzucenie zasady 

podmiotowego traktowania klientów w organizacji. Nawet bardzo niedoskona e wpisywa-

nie si  kontraktu w logik  dzia ania instytucji spowodowa o, e kontrakt, przy wszystkich 

swoich niedoskona o ciach, a mo e w a nie dzi ki tym niedoskona o ciom (!), które jasno 

zobrazowa  Autor, jest „hamulcowym” i „zwrotnicowym” dla rozrostu tendencji zdomino-

wania praktyki pomocowej przez pragmatyk  administracyjn . Aby uczyni  z kontraktu 

narz dzie wpisane w logik  dzia ania instytucji, musi ona w o y  spory wysi ek i jednak si  

„postara ”. A to przy ma o widocznym, ale jednak nieustaj cym, zdaniem Autora, procesie 

kumulowania si  w praktyce pozytywnych zmian (wiedza, umiej tno ci i potencja  rodo-

wiska zawodowego, rozwój zaplecza edukacyjnego) mo e doprowadzi  do „du ej” reformy 

pomocy spo ecznej, cho  w zdecydowanie d u szym czasie. Tym samym T. Ka mierczak 

zach ca nas do uwa nego przygl dania si  pozytywnym zjawiskom i ich kumulacji w insty-

tucji pomocy i integracji spo ecznej, co napawa otuch . 

Artyku  Marioli Rac aw Biurokracja emocjonalna, czyli co wnios o do wspó czesnej pomocy 

spo ecznej „wej cie” i „wyj cie” opieki zast pczej jest interesuj c  prób  prezentacji i podsu-

mowania „dziedzictwa” opieki zast pczej w pomocy spo ecznej. Autorka wnikliwie analizuje 

„histori  naturaln  autonomizacji pieczy zast pczej” w minionym wier wieczu: oddolne 

ruchy na rzecz zmian w opiece zast pczej, ich retoryk  i rodzaj podejmowanych dzia a , 

za o enia dotycz ce ulokowania zada  opieki zast pczej oraz ró nych uwarunkowa  ich 

realizacji, wp yw czynników egzo- i endogennych na przemiany koncepcji i praktyki opieki 

zast pczej w Polsce. Podejmuj c w tek spu cizny opieki zast pczej w pomocy spo ecznej, 

M. Rac aw wskazuje na innowacyjne dla pomocy spo ecznej efekty wdro enia opieki zast p-

czej: ugruntowanie wa no ci perspektywy praw dziecka (w tym do ycia w rodzinie), uznanie 

odbudowywania zranionych to samo ci dzieci i ich rodziców jako warto ciowych celów pracy 

profesjonalnej. Spu cizn  niechcian , ale i realnym zagro eniem, jest, zdaniem Autorki, 

umocnienie strukturalnie uwarunkowanych praktyk uprzedmiatawiania (w dyskursie nad 

problemami, w strategiach ich rozwi zywania), wobec uprzednio „uznanych” przez rodo-

wiska zawodowe w pomocy spo ecznej zranionych to samo ci dzieci i rodziców. Przywo ana 

w tytule artyku u biurokracja emocjonalna jest interesuj c  ram  teoretyczn  odniesienia 
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dla interpretacji procesów towarzysz cych autonomizacji opieki zast pczej, wskazuj c  na 

trwa o  orientacji odwracania po danych nast pstw dzia a , profesjonalnie wypracowa-

nych w pomocy spo ecznej i w opiece zast pczej.

Celem artyku u Moniki Oliwy-Ciesielskiej, zatytu owanego Marginalizacja i wykluczenie 

spo eczne jako trwa e cechy rzeczywisto ci spo ecznej, jest ukazanie p ynno ci poj  przyjmo-

wanych w dyskursie i praktyce dzia a  inkluzywnych. Autorka pochyli a si  nad margina-

lizacj  i wykluczeniem spo ecznym, traktuj c sposób ich definiowania jako wyzwanie dla 

realnej inkluzji spo ecznej, prowadzonej przez ró norodne instytucje wsparcia spo ecznego 

w Polsce. Nie ulega w tpliwo ci, e marginalizacja i wykluczenie spo eczne s  trwa ymi 

cechami naszej rzeczywisto ci, a debata nad tymi zjawiskami w naszym kraju trwa, ale 

jest trudna do uporz dkowania, dowodzi Autorka. Widoczne s  trudno ci w okre leniu 

granic mi dzy marginalizacj  a wykluczeniem spo ecznym, dostrzegana jest wiadomo  

wzrastaj cej roli spo ecznego kontekstu, a nie tylko politycznych i gospodarczych uwa-

runkowa , dla sukcesu spo ecznej inkluzji. Ale czy to wystarczy, aby praktyka spo eczna 

by a skuteczna w ograniczaniu obu zjawisk i ich niepo danych nast pstw? M. Oliwa-Cie-

sielska ukazuje, jak pozornie odleg a jest naukowa debata nad marginalizacj  i wyklucze-

niem od wyznaczania kierunków i sposobów inkluzji w praktyce spo ecznej. Koncentruj c 

uwag  na wybranych zagadnieniach, takich jak: nieostro  definicji poj , pojawienie si  

nowych aspektów wykluczenia i marginalizacji, na które równie  zaczyna si  orientowa  

praktyka spo eczna, banalizacja wykluczenia, rywalizacja instytucji wsparcia spo ecznego 

w polu inkluzji, Autorka postawi a wa ne pytanie. Chodzi o kwesti , na ile dotychczasowa 

praktyka spo eczna, skoncentrowana na wyposa eniu jednostek w czanych w mo liwo ci 

„bycia w grze”, prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych — do wydzielenia 

w yciu spo ecznym miejsca dla nich w rolach bardziej lub mniej tolerowanych outsiderów. 

Odpowiadaj c na to pytanie, warto sobie uzmys owi , e niekwestionowanym, profesjonal-

nym sukcesem w pracy socjalnej jest móc powiedzie  o „swoim” kliencie, po udzieleniu mu 

pomocy, e teraz jest on „outsiderem z happy endem”, ale sukcesem spo ecznym b dzie 

dopiero sytuacja, gdy na przemianie osób w rodzinie i ca ej rodziny „skorzystaj  […] nie 

tylko ich dzieci, ale równie  rodowisko, w którym przebywaj ” (Wirkus-Ostrowska 2013, 

s. 164). Pytanie postawione przez M. Oliw -Ciesielsk  nurtuje, jak mo emy dostrzec, rów-

nie  Julit  Wirkus-Ostrowsk . Ale czy to oznacza, e nurtuje ono tak e innych praktyków, 

w tym zarz dzaj cych pomoc  spo eczn  i prac  socjaln ?

Wypowied  M. Oliwy-Ciesielskiej, która ko czy cz  „Studia”, pe ni zarazem funkcj  

wprowadzenia do cz ci „Z warsztatów badawczych”, w której zawarto dwa opracowania, 

z poj ciem wykluczenia i marginalizacji w tle.

Aleksandra Podko ska w opracowaniu pt. Ewaluacja w lokalnej polityce spo ecznej 

— przyk ad projektów aktywnej integracji poddaje krytycznej ocenie praktyk  ewaluacyjn  

lokalnych projektów integracji spo ecznej, realizowanych w o rodkach pomocy spo ecz-

nej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie ódzkim. Stawiaj c pyta-

nia o znaczenie ewaluacji w realizacji dzia a  pomocy spo ecznej, wspó finansowanych 

ze rodków unijnych, ods ania obraz rzeczywistej praktyki ewaluacyjnej, w której istotn  

rol  badani przypisuj  nieformalnej ewaluacji i „nieoficjalnym” wnioskom ewaluacyj-
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nym. W rekomendacjach dla rozwoju ewaluacji w pomocy spo ecznej i polityce spo ecz-

nej Autorka postuluje potrzeb  wprowadzenia licznych zmian w dominuj cym podej ciu 

ewaluacyjnym, a w szczególno ci w lokalnej praktyce ewaluacyjnej, aby zapobiec ugrun-

towaniu „ewaluacji jako dzia ania urz dniczego, pozornego, umacniaj cego ideologiczne, 

niekoniecznie potwierdzone naukowo, przekonania kreatorów i realizatorów aktywnej 

polityki spo ecznej”.

 Artyku  Marka Rymszy i Arkadiusza Karwackiego pt. Standardy jako ci us ug reintegra-

cyjnych w centrach integracji spo ecznej, klubach integracji spo ecznej i zak adach aktywno ci 

zawodowej. Za o enia i rezultaty bada  empirycznych prowadzonych w latach 2009–2013 

prezentuje autorski model standardów jako ci us ug reintegracyjnych, definiuj c standardy 

jako „zbiór przemy lanych, opartych na do wiadczeniach praktyki spo ecznej i pog bionej 

diagnozie dzia alno ci CIS, KIS i ZAZ wskazówek, jak w sposób profesjonalny wiadczy  

us ugi reintegracyjne (rehabilitacyjne) osobom marginalizowanym w yciu spo ecznym i na 

rynku pracy”. Model ten stanowi nie tylko interesuj c  prób  przezwyci enia fragmenta-

ryzacji activation services w Polsce — na t  jego funkcj  k ad  nacisk Autorzy publikacji, 

ale równie  mo e on inspirowa  zarz dzaj cych pomoc  spo eczn  przy wprowadzaniu 

g bokich zmian w kulturze organizacyjnej jednostek, którymi kieruj 17. A na potrzeb  

zmian w tym obszarze zbyt ma o, jak dot d, zwracano uwag 18. 

Autorzy artyku ów zamieszczonych w dziale „Z warsztatów badawczych” podkre-

laj  potrzeb  doskonalenia rodowiska pracy w pomocy spo ecznej, o czym wiadcz  

przed o one przez M. Rymsz  i A. Karwackiego propozycje modelowych rozwi za  oraz 

rekomendacje dla praktyki A. Podko skiej. Wszyscy autorzy tego dzia u, uwzgl dniaj cy 

do wiadczenia praktyki spo ecznej, w zwi zku z ewaluacj  i standaryzacj  dzia alno ci 

pomocowej, wskazuj  nam zyski w sferze spo ecznej, jakie mog  p yn  z wdra ania ele-

mentów „organizacji ucz cych si ” do dzia a  instytucji pomocy i integracji spo ecznej19. 

Bogactwo niezamierzonych efektów wprowadzanych zmian, jakie pojawi y si  przy pró-

bach sterowania nimi przez aktorów indywidualnych i zbiorowych, a tak e „skalkulowane” 

na os abienie efektów niezamierzonych propozycje kierunków ich ograniczania20, o czym 

w „ró nych j zykach” informuj  nas wszyscy autorzy przedstawianych Czytelnikowi arty-

ku ów, wskazuj  na potrzeb  badania ró norodno ci w systemach wspó zale no ci, które 

s  bogatsze w efekty emergentne w stosunku do systemów funkcjonalnych (Boudon 2009, 

s. 60). Jak si  wydaje, pilna jest konieczno  badania procesów towarzysz cych przej ciu od 

systemu niezorganizowanego do systemu zorganizowanego, w licznych obszarach dzia ania 

pomocy spo ecznej i pracy socjalnej w Polsce.

17 Na t  funkcj  wskazuje, moim zdaniem, charakterystyka standardów szczegó owych dla CIS, 
KIS i ZAZ — por. Rymsza, Karwacki 2013.

18 Por. Krzyszkowski 1998; Krzyszkowski 2005; Bartoszek, Czekaj, Trawkowska 2012; Pawlak 
2013; Marzec 2014.

19 Janusz T. Hryniewicz podkre la , e „organizacje, w których widoczne s  ró ne elementy 
«organizacji ucz cych si », s  oceniane jako wyra nie lepiej prosperuj ce, a wdro enie «organizacji 
ucz cych si » daje wyra ne korzy ci gospodarcze” (Hryniewicz 2007, s. 281).

20 W szczególno ci artyku y zamieszczone w dziale „Z warsztatów badawczych”. 
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Na zako czenie, staraj c si  zado  uczyni  „ma ej tradycji” Forum, zastanawia am si  

nad g ównym w tkiem dla jego kolejnej ods ony, mo e na trzydziestolecie ustawy o pomocy 

spo ecznej? W minionym wier wieczu pisali my g ównie o paradoksach pomocy na roz-

dro ach, bo tak równie  mo na by oby nazwa  pog bione, autorskie analizy tego, „jak 

jest”, w wyró nionych obszarach: pracy socjalnej, instytucji pomocy i integracji spo ecz-

nej, marginalizacji i wykluczenia spo ecznego. Na marginesie krytycznych, a w przypadku 

niektórych wypowiedzi tak e polemicznych tez i wniosków, pojawi o si  kolejne pytanie: 

Czy w pomocy spo ecznej i w pracy socjalnej mamy do czynienia z post pem i na czym 

on w a ciwie polega / mo e polega ? 
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