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Wstęp 

Jedną z najpopularniejszych jednostką sprawowania władzy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej jest samorząd terytorialny. Z pewnością jego popu-
larność powodowana jest faktem, że jako jeden z najniższych organów władzy 
jest tym samym najbliższy obywatelom danej społeczności. Ogniwo to bowiem 
wydzielone ze struktur państwa zgodnie z zasadą subsydiarności i zaopatrzone 
w stosowny aparat i uprawnienia sprawowania władzy skupia swe obowiązki 
w określonym przez prawo zakresie władzy do samodzielnego zarządzania 
własnymi sprawami w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jednostka ta, znana 
co prawda już od czasów starożytnych, gdzie funkcjonowała głównie jako od-
powiedź na potrzeby terytorialnej samoobrony, samopomocy i solidarności1, 
współcześnie nie jest już inicjatywą oddolną, jednak wciąż jej najważniejsze 
zadania pozostają w kompetencji całej wspólnoty, a dotyczą zarządzania spra-
wami swojej lokalności2. Wśród tych spraw, jednym z najważniejszych kierun-
ków plenipotencji samorządu wobec obywateli zamieszkujących obszar jego 
funkcjonowania, jest zapewnienie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym 
stosownie do możliwości określonych zgodnie z zasadą pomocniczości. 

We współczesnym świecie bezpieczeństwo definiuje się jako: „Pewność 
istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju [jakiegoś 
podmiotu – P.Z.]”3. Prócz tradycyjnych już zagrożeń bezpieczeństwa (politycz-
                                                        
1 Instytucja samorządu terytorialnego znana jest już od starożytności. Por. A. Chodubski, 
Samorząd terytorialny w Polsce, jako wartość kulturowo-cywilizacyjna, [w:] A. Finster, 
J. Knopek (red.) 25 Lat Samorządu Terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice. Chojnice 
2015, s. 30. 
2 Patrz szerzej B. Słobodzian, Współczesne systemy samorządu terytorialnego w Polsce, 
Toruń 2005, s. 15–45. 
3 Wł. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010, 
s. 16. 



198 

nych, militarnych, naturalnych)4 człowiek nauczył się wyróżniać, a zatem rów-
nież identyfikować i definiować, takie, które być może nie zagrażają mu w spo-
sób bezpośredni, jednak w istocie swej są niezwykle ważne dla kondycji tak 
całego społeczeństwa, jak i każdej ludzkiej jednostki. W literaturze przedmiotu 
są one określane jako zagrożenia społeczne, które w dalszej kolejności możemy 
podzielić na socjalne5 i psychospołeczne6. Docelowo godzą one w biologiczne 
i egzystencjalne podstawy istnienia i funkcjonowania człowieka, który jako 
istota społeczna niejako „wnosi ten bagaż własnych problemów” w obręb całej 
wspólnoty. Proporcjonalnie „obdzielając” nimi własną rodzinę, społeczność 
lokalną i naród, przez co problemy te nabierają realnego znaczenia dla funkcjo-
nowania państwa7. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wy-

                                                        
4 Zagrożenia bezpieczeństwa,  jak można prześledzić w historii, ewoluowały narastają-
co. W uproszczeniu można je przedstawić według poniższego schematu: do lat 40–50 
XX w. obejmowały one przede wszystkim sprawy wojskowe i zagadnienia związane 
z obroną zewnętrzną państwa. Od tego czasu, a trwało to  mniej więcej do lat 80, nastą-
piła  sukcesywna instytucjonalizacja ochrony praw i wolności człowieka – jako bezpo-
średni przejaw narzuconego przeświadczenia o konieczności zagwarantowania bezpie-
czeństwa jednostkowego, tj. indywidualnych praw podmiotowych. W międzyczasie, lata 
60, dokładano wszelkich starań, by ograniczać i kontrolować zbrojenia, a przez to zapo-
biegać wojnom. W tym czasie nastąpił znaczny wzrost bezpieczeństwa tak w wymiarze 
narodowym, jak i w ich próbach stworzenia globalnego, międzynarodowego (a nawet 
ponadnarodowego) wymiaru bezpieczeństwa. W kolejnej dekadzie skupiono się na 
poszerzeniu kwestii bezpieczeństwa o problemy zasobów surowcowych, zagrożeń go-
spodarczych, ekologicznych i wyzwań demograficznych (lata 70). I wreszcie dodano 
wielowymiarowe rozumienie bezpieczeństwa (lata 80/90). Zainicjowano  interdyscy-
plinarne i autonomiczne studia nad bezpieczeństwem, gdzie znacznie zawężono mili-
tarne aspekty pojęcia, a rozszerzono kontekst społeczny idei. Tym samym inny wymiar  
uzyskały już następujące w kolejnych latach zagrożenia: transgraniczny terroryzm (lata 
90), kryzys finansowy (2000) czy aktualnie dominujący w Europie problem zagrożeń ze 
strony islamskiej migracji. Patrz szerzej: J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeń-
stwa społecznego, Warszawa 2013, passim. 
5 Za Aleksandrą Skrabacz możemy zdefiniować je jako te, które wiążą się z konieczno-
ścią, czy raczej powinnością zapewnienia przez państwo wszystkim obywatelom 
(szczególnie bezrobotnym, samotnym matkom czy bezdomnym) minimalnego standar-
du życia przez wprowadzenie odpowiednich ułatwień lub możliwości bezpłatnego do-
stępu do usług medycznych, oświaty czy kultury. Por. A Skrabacz, Bezpieczeństwo spo-
łeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 17–19. 
6 Ten z kolei odnosi się do stanu psychicznego i społecznego jednostek i grup społecz-
nych gwarantującego stabilny rozwój i realizację podstawowych celów i zadań życio-
wych oraz zawodowych w warunkach akceptacji i tolerancji społecznej. Por. A Skrabacz, 
Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 83-86. 
7 Coraz częściej przekonujemy się, że również nie tylko danego państwa. Zagrożenia te 
wpływają bowiem w sposób istotny na życie społeczności międzynarodowej. Wszak, 
w dobie globalizacji, wobec swobodnego przepływu ludzi, usług, dóbr i kapitału wraz 
z nimi rozprzestrzeniają się niebezpieczeństwa na niespotykaną dotąd skalę. Nie mamy 
tutaj na myśli jedynie zagrożeń biologiczno-chemicznych takich jak wirusy – z HIV na 
czele, narkotyków, handlu ludźmi i ich organami, ale również niebezpieczeństw związa-
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zwań, postawionych przed gminą jako instytucją – jednostką samorządu teryto-
rialnego, dotyczących organizacji systemu pomocy społecznej i zapewnie-nia 
obywatelom bezpieczenstwa społecznego. Tekst ma charakter przeglądowy, 
autorzy pracując metodą wiwisekcji źródeł i doświadczeń, zrezygnowali zatem 
z przeprowadzenia badań empirycznych, a jedynie zebrali, opracowali i usys-
tematyzowali wybrane materiały. W tekście wyszczególniono aktualne proble-
my społeczne, którym przeciwdziałanie mieści sie w zakresie kompetencji gmi-
ny oraz poglądowo wymieniono zadania nałożone przez Ustawodawcę. 

1.  Problemy społeczne w Polsce 

W podstawowym, szerokim, rozumieniu, bezpieczeństwo społeczne8 to 
stan, w którym społeczeństwo nie jest niczym zagrożone. Spróbujmy przyjrzeć 
się jak w ujęciu węższym, a co za tym idzie bardzie precyzyjnym pojęcie bezpie-
czeństwa społecznego definiują polscy naukowcy. Jedną z pierwszych polskich 
definicji sformułowała B. Rysz-Kowalczyk, która bezpieczeństwo społeczne 
definiuje, jako „stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania 
i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek”9. Tym samym wska-
zuje, że  obejmuje ono nie tylko stan wolności od wszelakich rodzajów ryzyka 
socjalnego, ale również wolności od zagrożeń rozwoju psychospołecznego jed-
nostki, których źródła upatruje się w całokształcie uwarunkowań społecznych, 
politycznych i ekonomicznych. Inną, równie trafną definicję, zaproponowali 
R. Jakubczak, R. Kalinowski i K. Loranty. Twierdzą oni, że bezpieczeństwo spo-
łeczne państwa można określić jako „stan społeczeństwa zapewniający nie tyl-
ko trwanie oraz przetrwanie państwa – narodu, lecz również jego rozwój”10. 
Niezwykle trafnym i istotnym wydaje się zwrócenie uwagi na aspekt ambicjo-
nalny – chęć rozwoju jednostek, która to wciąż jest podstawową przyczyną 
ludzkiej dominacji nad innymi ssakami. 

                                                                                                                                         
nych z emigracjami, co przy przerażająco niskim przyroście naturalnym – powodowa-
nym nie tylko problemami zdrowotnymi, tj. skutkiem chorób cywilizacyjnych, ale rów-
nież brakiem perspektyw (głównie ekonomicznych) i tym samym brakiem „odwagi 
płodności”, w przypadku nie podjęcia, bądź zaniechania czynności zapobiegawczych, 
prognozuje przerwaniem ciągłości istnienia całych narodów. Wszystko to nie napawa 
optymizmem. 
8 Po raz pierwszy termin został użyty oficjalnie w ustawodawstwie amerykańskim, 
konkretnie w ustawie „Bezpieczeństwo społeczne” z 1935 r. (ustawa miała za przed-
miot pomoc osobom starym, inwalidom i bezrobotnym). Termin został przejęty przez 
Międzynarodową Organizację Pracy, która odnosiła go do: ubezpieczeń społecznych; 
pomocy społecznej; świadczeń rodzinnych; świadczeń finansowanych z ogólnych do-
chodów. Por. A Skarbacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, 
Warszawa 2012, s.  
9 B. Rysz – Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, 2001, s. 20. 
10 R. Jakubczak, R. Kalinowski i K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, 
Siedlce 2008.  
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Wraz ze wzrostem ambicji człowieka, co wprost proporcjonalnie przekła-
da się na rozwój jednostek – gdzie rozwój rozumiany jest dziś raczej w katego-
riach nauk stosowanych jako postęp technologiczny, nie zaś jak jeszcze całkiem 
niedawno w kategoriach humanistycznych, jako progres intelektualno-ducho-
wy, następuje kompleksowe przeobrażenie ludzkiej egzystencji. Odejście od 
wartości mentalnych i skupienie się na kwestiach stricte wymiernych powoduje 
zmiany poziomu życia na wszystkich płaszczyznach ludzkiej egzystencji 
i wszystkich poszczególnych  jednostek. Nie zawsze jednak i nie dla każdego są 
to zmiany pozytywne. Zauważamy bowiem niezwykłą intensyfikację pogłębia-
nia się nierówności społecznych w oparciu głównie o czynniki ekonomiczno – 
socjalne11, co ma znaczący wpływ na aspekt socjalizacyjny jednostek poprzez 
narastanie problemów ponadjednostkowych i powtarzalnych12. Tak powstają 
problemy społeczne, które za R. Marisem definiujemy jako „ogólne wzory za-
chowania ludzkiego lub warunków społecznych, które są postrzegane jako za-
grożenia dla społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy, 
bądź przez charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też 
którym można jakoś zaradzić”13. 

Wśród najpowszechniejszych, a zarazem najbardziej powtarzalnych pro-
blemów społecznych w Polsce, znajdują się następujące: ubóstwo; bezdomność; 
bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała choroba; bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych; bezradność w sprawach prowadzenia gospo-
darstwa domowego; przemoc w rodzinie; rozboje i wymuszenia; alkoholizm; 
trudności z przystosowaniem do życia po opuszczeniu zakładu karnego; nar-
komania; sieroctwo; chuligaństwo14. Są to takie zagrożenia społeczne, które 
powodują (bądź mogą powodować) dysfunkcję całych grup społecznych, nie-
rzadko spychając osoby dotknięte danym problemem na margines życia spo-
łecznego. Objawia się to głównie tym, że zagrożone osoby nie są w stanie reali-
zować własnych dążeń i ambicji, ani tym bardziej nie są  w stanie wypełniać 
zadań wobec społeczeństwa oraz podołać prawom i obowiązkom, które nałożył 
na nich Ustawodawca. Więcej, często osoby te nie są w stanie wypełniać ele-
                                                        
11 Ciekawie problem ten rozwija Przemysław Remer. Patrz szerzej P. Remer, Nierówność 
dochodów – bogaci i biedni coraz dalej od siebie, [w:] J. Chyła, K. Krzemiński, P. Zient-
kowski (red.) Pogranicza. Historia – socjologia, teologia, Łeba 2014. 
12 Wśród wielu określeń definiujących problem społeczny za Tomaszem Schimankiem 
możemy wyartykułować, że: „O problemie społecznym mówimy wtedy, gdy dotyczy on 
wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy”. 
Por. T. Schimanek, Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015, s. 2. 
13 R. Maris, Social Problems, Chicago1988, s.5. 
14 Na podstawie raportu Social problems in Chojnice City. Hidden emigration opracowa-
nego w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Community Work 
in Germany, Poland and Sweden in Context of Changing  Welfare Models. Problemy 
zdefiniowano na podstawie powtarzalności i częstotliwości występowania w mieście 
Chojnice w latach 2004 – 2014. Patrz szerzej, A. Finster, P. Zientkowski, Social problems 
in Chojnice City. Hidden emigration, [w:] K. Jaruszewski, B. Kuffel, (red.) Zeszyty Chojnic-
kie, nr 31, Chojnice 2015, s. 53–61. 
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mentarnych obowiązków rodzicielskich czy wychowawczych wobec swoich 
dzieci, tym samym przekazując i utrwalając patologiczny wzorzec na kolejne 
pokolenia. 

2. Kompetencje samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu proble-
mów społecznych 

Sytuacjom, w których powyższe zagrożenia urastają do rangi problemu, 
zgodnie z przyjętymi regulacjami, zapobiega państwo. Nie bez znaczenia pozo-
staje fakt, że o kierunkach prowadzonej polityki społecznej decydują w dużej 
mierze samorządy lokalne. To przecież one po roku 1989, po którym nastąpiła 
decentralizacja administracji publicznej przyjęły na swoje barki trudną rolę 
wprowadzenia w życie pakietu reform społecznych. „O ile w dobie tzw. PRL-u 
problematykę tę traktowano marginalnie, stojąc na stanowisku, że socjalizm 
wyklucza ubóstwo, o tyle okres transformacji ustrojowo – ekonomicznej szybko 
uzmysłowił wagę rozwarstwienia społecznego, z jego skutkami w zakresie 
wzrostu patologii i konfliktów społecznych”15. Odpowiedzią państwa na po-
wyższe postsocjalistyczne zaniedbania było stworzenie modelu instytucjonal-
nego, który poprzez zasadę subsydiarności przekazywał kompetencje w zakre-
sie realizowania programów naprawczych16. Niezwykle istotnym jest fakt, na 
który zwrócił uwagę H. Wilenski kiedy suponował, iż zapewnienie przez pań-
stwo minimalnego poziomu dochodów, wyżywienia, mieszkania i edukacji 
przysługuje każdemu obywatelowi, jako prawo polityczne, a nie przejaw do-
broczynności17. Wynika z tego niejako podwójna rola państwa w zakresie bez-
pieczeństwa społecznego. Po pierwsze – państwo (w głównej mierze poprzez 
samorząd) ma zadanie zabezpieczyć określone potrzeby obywateli. Przyjmuje 
zatem na siebie rolę „zobowiązanego”18. Po drugie – obywatele mają prawo 

                                                        
15 M. Brunka, Natura prawa do pomocy społecznej, [w:] J. Knopek, (red.) Acta Pomerania, 
Chojnice 2008, s. 41. 
16 Jakim jest na przykład ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która 
w art. 2. ust. 1 wykazuje, że: pomoc społeczna jest wyrazem interwencjonizmu socjalne-
go państwa ukierunkowanego na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując wła-
sne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dalej zaś, kolejny ustęp tego artykułu poprzez 
istotny rozdział ról w zakresie pomocy społecznej precyzuje i wyróżnia: a) podmioty 
organizujące pomoc społeczną, które obejmują wyłącznie organy administracji rządo-
wej i samorządowej; b) podmioty współpracujące w tym zakresie z powyższymi orga-
nami (na zasadzie partnerstwa), na które składają się szeroko zakreślone podmioty 
społeczne i prywatne: organizacje społeczne i pozarządowe; kościoły i związki wyzna-
niowe; osoby fizyczne i prawne. Por. Ustawa o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz.U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738,  
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842. 
17 Szerzej na ten temat w: H. Wilenski, The Welfare State and Equality, Berkeley 1975. 
18 Zobowiązanego przez Ustawę (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, 
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738,  Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, 
Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842 –  art.16 ust. 2 i 3) do zagwarantowania pomocy spo-



202 

rościć sobie, ażeby państwo zapewniło im ochronę socjalną w podstawowym 
zakresie. Państwo przyjmując na siebie rolę gwaranta korzystnych warunków 
funkcjonowania jednostkom i grupom społecznym. Warunków dających poczu-
cie szansy rozwoju oraz braku zagrożeń. 

W sposób oczywisty zapis ten definiują cele polityki społecznej, którymi są: 

a) bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług 
w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, 
śmierć, bezrobocie), 

b) inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształ-
cenie młodego pokolenia (to czynnik rozwoju ekonomicznego), 

c) ład (mir, pokój) społeczny – jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, 
współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość 
pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji poli-
tycznej, 

d) życie rodzinne – akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do war-
tości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie 
więzi emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych generacji 
wymaga wsparcia rodzin nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze 
strony osób i instytucji. 

Jak przytacza A. Karwacki: „Istotę i potrzebę państwowego interwencjoni-
zmu znakomicie oddają cztery przesłanki leżące u jego podstaw, wskazywane  
przez Jakuba Wiśniewskiego19: 

a) rynek nie jest wstanie wygenerować niezbędnych do kreowania więzi spo-
łecznej wyższych idei (obywatelstwo, patriotyzm, sprawiedliwość), 

b) państwo jest odpowiedzialne za eliminowanie  wszelkich negatywnych dla 
członków społeczeństwa wpływów zewnętrznych (np. w sferze ochrony 
środowiska naturalnego życia, wychowania), 

                                                                                                                                         
łecznej do tego stopnia, że instytucje samorządu terytorialnego, zarówno gmina jak 
i powiat nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku 
osób fizycznych (rodzice, dzieci, rodzeństwo) lub osób prawnych do zaspokojenia jej 
niezbędnych potrzeb życiowych. Co więcej, takiej pomocy nie mogą odmówić również 
podmioty, którym jednostki samorządu terytorialnego realizację zadań w tym zakresie 
zleciły. Szerszą interpretację wykładni prawa w tym temacie przedstawia Mariusz 
Brunka. Por. tegoż, Natura prawa do pomocy społecznej, [w:] J. Knopek, (red.) Acta Po-
merania, Chojnice 2008, s. 42. 
19 J. Wiśniewski, Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 
1993-2003, Warszawa 2005, s. 17–28. Podaję za A. Karwacki, Aktywna polityka społecz-
na jako wyzwania dla instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, [w:] J. Knopek 
(red.) Acta Pomerania, Chojnice 2008, s. 63–64. 
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c) państwo zapewnia dobra publiczne (zagospodarowanie sfery leżącej poza 
własnością prywatną i świadczenie usług w tej sferze) jak i dobra miesza-
ne, 

d) nieregularny rynek jest źródłem niestabilności – kryzysy wpisane w me-
chanizmy rynkowe wymagają asekuracji. 

Taka interwencja państwa nie ogranicza się tylko do działalności podmio-
tów ustawodawczych, wykonawczych oraz kontrolnych państwa. Sięga dużo 
głębiej do samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Przez swoją 
wzajemną partycypację podmioty te zmierzają do kształtowania odpowiednich 
warunków pracy i bytu, pożądanych struktur społecznych oraz stosunków spo-
łeczno-kulturowych W ramach posiadanych kompetencji państwo realizuje 
obronę człowieka przed niezaspokojeniem jego potrzeb i to zarówno tych ele-
mentarnych – w początkowej fazie – jak i następnie, tych rozwojowych. Uprosz-
czając, można zatem śmiało stwierdzić, że państwo (głównie poprzez instytucję 
samorządu terytorialnego) kreuje „dobro społeczne”. Stara się realizować tak 
postawione cele w następujących obszarach polityki społecznej: 

a) polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna, 

b) polityka edukacyjna (oświatowa), 

c) polityka kulturalna, 

d) polityka ochrony zdrowia, 

e) polityka mieszkaniowa, 

f) polityka migracyjna, 

g) polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac 
i warunków bezpieczeństwa pracy), 

h) polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, 

i) polityka ochrony środowiska naturalnego, 

j) polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii. 

Powyższe ujęcie obszarów funkcjonowania polityki społecznej w znacz-
nym stopniu organizuje i systematyzuje jej zadania, a ściślej sfery bezpieczeń-
stwa społecznego. Można bowiem z powyższych wywnioskować, że głównym 
dążeniem państwa jest wytworzenie, a następnie zapewnienie społeczeństwu 
warunków do trwania, przetrwania i rozwoju.  

Aby jednak dążenia te realizować – poprzez redystrybucję dochodów, czy 
świadczenia socjalne – konieczne jest wytworzenie bazy materiałowo-
organizacyjnej, a także przeszkolenie odpowiedniej ilości kadr, które będą rea-
lizowały określone programy. Należy zaakcentować, że wśród trzech głównych 
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sektorów20 prowadzących działalność na rzecz, tzw. dobra społecznego, na 
pierwszym miejscu wyszczególnia się sektor publiczny, w którym jako na do-
minujące wskazuje się instytucje samorządowe.  

Zapewnienie realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie elimi-
nacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego i udzielania pomocy społecznej 
zgodnie z rozdziałem zadań pomiędzy administrację publiczną klasyfikuje się 
w następujący sposób:  

a) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zajmuje się koordyna-
cją polityki społecznej na obszarze całej Polski oraz przygotowywaniem 
zmian w obowiązującym prawie, 

b) Urzędy Wojewódzkie (wydziały polityki społecznej) – zajmują się kontrolą 
i nadzorem nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego 
i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej (jednak tylko w zakresie zadań zleconych), 

c) Urzędy Marszałkowskie (regionalne ośrodki polityki społecznej) – zajmują 
się koordynacją polityki społecznej w zakresie pomocy na terenie woje-
wództw samorządowych, 

d) Powiaty (powiatowe centra pomocy rodzinie) – zajmują się prowadzeniem 
domów pomocy społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (tj. domach dziecka, pogotowiach opiekuń-
czych) i w rodzinach zastępczych, 

e) Gmina (ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie) – udziela-
jące pomocy w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych, przyznając 
wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierujące do ośrodków wsparcia.  

Powyższy podział został przeprowadzony zgodnie z zasadą pomocniczości, 
gdzie organ wyższy interweniuje w danej sprawie dopiero po wyczerpaniu 
prawnych i ekonomicznych możliwości organu niższego21. Co ważne, zgodnie 
z tą zasadą, władza publiczna nie wyręcza jednostki, w sytuacji gdy jest ona 
samowystarczalna, włącza się natomiast z pomocą w starości, niepełnospraw-
ności, macierzyństwie i ratuje w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

                                                        
20 Są to: sektor publiczny, obejmujący działalność realizowaną przez instytucje rządowe 
i samorządowe; sektor wspólnotowy, który obejmuje wsparcie społeczne i wymianę 
świadczeń oraz usług pomiędzy rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami; sektor obywatelski, 
oparty na idei samopomocy, wykorzystujący inicjatywy społeczności lokalnych, wolon-
tariat i organizacje pozarządowe. 
21 Ciekawie na ten temat J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, 
Warszawa 2013, s. 173. 
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3.  Zadania realizowane przez gminy 

Wśród licznych zadań – wyzwań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
społecznego, którym sprostać musi samorząd gminny wyróżniamy swoisty 
trójpodział22. 

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.  

Zaliczamy do nich akty planistyczne i normatywne. Jak chociażby opraco-
wanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych czy sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o ana-
lizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  gminy w zakresie pomo-
cy społecznej.  

Obejmują również zapewnienie określonych świadczeń. W tym przede 
wszystkim udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
okresowych czy celowych. A także opłacanie składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku 
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długo-
trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszku-
jącymi matką, ojcem lub rodzeństwem. 

Nadto obejmuje obowiązek zorganizowania pracy socjalnej, usług opie-
kuńczych czy specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

2. Zadania własne gminy – obejmują świadczenia dla mieszkańców danej 
gminy. Finansowane są z budżetu gminy i pod nadzorem Samorządu. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gmi-
nę – obejmuje świadczenia finansowane ze środków rządowych, a ich wy-
datkowanie odbywa się pod nadzorem administracji rządowej. 

Podsumowanie 

Jakkolwiek nie definiowalibyśmy problemów społecznych zgodzić się na-
leży z tezą, iż są one realnym zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego nie 
tylko w wymiarze lokalnym, ale również państwowym. Zmieniające się modele 
pomocy socjalnej skupiają się na oczywistych założeniach, którymi są próby 
udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy każdemu obywatelowi. Aby sprostać 
wyzwaniom jakie na samorządy terytorialne nakłada ustawodawca konieczne 
jest właściwe ich dookreślenie i zinterpretowanie. Dopiero w dalszej kolejności 
podjąć się można diagnozy, realizacji świadczeń i monitoringu bezpieczeństwa 

                                                        
22 Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Patrz: https://www.mpips.gov.pl /pomoc-spoleczna/ sys-
tem-pomocy-spolecznej-w-polsce/podzial-zadan-miedzy-administracje-publiczna/ 
[dostęp dnia 3 marca 2015 r.]. 
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społecznego. Stąd też niezwykle istotne wydało się na zebranie i opracowanie 
ogólnych danych na temat bezpieczeństwa, problemów społecznych i roli gmi-
ny, jako instytucji samorządu terytorialnego, której zadania skupiają się wokół 
powyższej materii. Zdajemy sobie sprawę, że dogłębna analiza tematu winna 
doczekać się raczej interdyscyplinarnego opracowania monograficznego, wie-
rzymy jednak, że nasz przyczynek służyć może jako prolegomena do pojęcia 
szerszej pracy badawczej. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych wyzwań, postawionych przed 
gminą jako instytucją – jednostką administracyjną - samorządu terytorialnego, 
dotyczących organizacji systemu pomocy społecznej i zapewnienia obywatelom 
bezpieczenstwa społecznego. W tekście wyszczególniono aktualne problemy 
społeczne, którym przeciwdziałanie mieści sie  w zakresie kompetencji gminy 
oraz wymieniono zadania nałożone przez Ustawodawcę. 

Summary 

The article aims to identify the main challenges for the municipality as an insti-
tution of local government – an administrative unit, in terms of organizing the 
social assistance system and providing its  citizens with social security. The text 
lists  current social problems, the prevention of which is within the competenc-
es of municipalities and lists the tasks imposed on it by the Legislator. 

 

Informacja o autorach 

dr Arseniusz Finster 
ekonomista, burmistrz miasta Chojnice,  
współpracuje z Sopocką Szkołą Wyższą,  

dr Przemysław Zientkowski 
doktor nauk humanistycznych,  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  
pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice  

ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej. 


