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MIĘDZY OPIEKĄ A KONTROLĄ. ŚWIADCZENIA SOCJALNE
JAKO NARZĘDZIE KONTROLI SPOŁECZNEJ

Streszczenie

W niniejszym artykule funkcjonowanie polskiego systemu pomocy społecznej
ujęto w perspektywie zachodzących w jego zakresie mechanizmów kontroli społecz-
nej. Krytycznie analizując zapisy ustawodawstwa regulującego działalność instytucji
pomocy społecznej, wskazano na te jej aspekty, których aktualny kształt zdaje się mieć
największy wpływ na kształtowanie zachowań beneficjentów pomocy. Szczególną uwagę
poświęcono celowi pomocy, który wyłania się z definiujących ją przepisów, zasadom jej
przyznawania, oraz wysokości świadczeń.
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Between Protection and Control:
Polish Social Protection System and the Chances of Inclusion

Abstract

This paper discusses the functioning of the Polish social protection system in the
perspective of its social control mechanisms. It proposes a critical analysis of legislative
provisions which regulate the activity of social protection institutions and outlines those
aspects which, in their present form, seem to have the major impact on shaping behaviors
of beneficiaries. A special attention is paid to the aim of the assistance provided within
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the system, as it stems from the defining legislation, the principles under which such
assistance is granted and the level of respective allowances.

Keywords: Social assistance, social control, social security benefits

Wstęp

Jak pisał Michel Foucault, w każdym społeczeństwie istnieją stra-
tegie porządkujące i organizujące ludzkie myślenie, prowadzące do
władania nad przypadkowością zdarzeń — to procedury wykluczenia:
zakaz, podział i odrzucenie oraz opozycja prawdy i fałszu (mowa mą-
dra i mowa szaleńca, „racjonalność” i jej brak). Ich „zadaniem” jest
takie zarządzanie treściami (już w kulturze istniejącymi bądź poten-
cjalnymi), by zgadzały się one z obowiązującym kierunkiem strumie-
nia znaczeń, narzucając „podmiotowi poznającemu pewną pozycję,
pewien sposób myślenia, pewną funkcję” (Foucault 2002: 14). To, co
niezgodne z dyskursem i wypowiedziane wbrew regułom, nazywane
będzie mową szaleńca, fałszem, zasługiwać będzie na wyplenienie.

Jeżeli funkcjonowanie dominującego dyskursu wiąże się ze sto-
sowaniem procedur wykluczenia po to, by dyscyplinować członków
społeczeństwa do zachowań z nim zgodnych, a więc we współczesnych
realiach — do zachowań prorynkowych, to muszą być z tym związane
odpowiednie narzędzia. Wskazanie ich może jednak przysparzać pro-
blemów, jak bowiem, w odniesieniu do foucaultowskiego ujęcia dyscy-
plinowania, zauważa Monika Abucewicz, współcześnie „mechanizmy
dowodzenia stają się bardziej zdemokratyzowane i jeszcze bardziej im-
manentne wobec pola społecznego — są obecne w mózgach i ciałach
obywateli. Zachowania związane ze społeczną integracją i wyklucze-
niem są w większym stopniu zinternalizowane przez same podmioty.
Władza jest sprawowana za pośrednictwem maszyn organizujących
bezpośrednio umysły (chodzi o systemy komunikacyjne, sieci infor-
matyczne) i ciała (np. systemy opieki społecznej). Czynności nadzo-
rowane prowadzą do stanu autonomicznej alienacji wobec sensu ży-
cia i potrzeb twórczych. Społeczeństwo kontroli cechuje wzmożenie
i upowszechnienie normalizujących aparatur dyscyplinarności, które
stymulują od wewnątrz praktyki życia codziennego. W odróżnieniu
od dyscypliny kontrola rozciąga się daleko poza ustrukturalizowane
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obszary instytucji społecznych” (Abucewicz 2008: 16). Owe prakty-
ki życia codziennego są formowane zgodnie z określonymi, typowymi
dla dominującego dyskursu ideologiami: konsumpcjonizmu, technicz-
nej racjonalności, przedsiębiorczości czy pragmatyzmu, które spójne
są z wymaganiami stawianymi przez system społeczno-gospodarczy
(Abucewicz 2008: 20).

Kontrolę społeczną, za Allanem Horwitzem, definiować można
jako „specyficzne próby wpływu na dewiację i konformizm (…) ogra-
niczone do celowych akcji, które definiują, ustosunkowują się wobec,
oraz kontrolują zachowania dewiacyjne. [Kontrola społeczna] (…) to
intencjonalne próby odpowiedzi na zachowania dewiacyjne” (Horwitz
1990: 9).

W tekście tym rozważyć pragnę argumenty świadczące za tezą,
którą sprowadzić można do w gruncie rzeczy trywialnego stwierdze-
nia, iż pomoc społeczna sprawować może w społeczeństwie funkcje
nie tylko opiekuńcze. Instytucja ta może przyczyniać się również do
takiego oddziaływania na swych realnych i potencjalnych beneficjen-
tów, by funkcjonując na szeroko rozumianym rynku obierali oni jak
najbardziej „rządomyślnie” (zgodnie z dominującą ideologią społecz-
no-gospodarczą) strategie radzenia sobie. Czy można więc przyjąć, że
pomoc społeczna sprawuje także funkcję kontrolną? Pytanie to posta-
wić chciałbym w odniesieniu do polskich realiów. Z uwagi na specyfikę
krajowego systemu pomocy społecznej, który oparty jest w znacznej
mierze na pieniężnych świadczeniach socjalnych, skoncentrować za-
mierzam się właśnie na kwestiach finansowych. Pragnę więc wskazać te
obszary, w których polska instytucja pomocy społecznej rozpatrywana
może być jako narzędzie kontroli społecznej.

Samodzielność i zobowiązanie

Pomoc społeczna to, wedle artykułu drugiego Ustawy o pomocy
społecznej z roku 2004, instytucja „polityki społecznej państwa, mają-
cą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystu-
jąc własne uprawnienia, zasoby i możliwości” (Ustawa 2004, Art. 1).
Z definicji działania pomocowe winny być więc w znacznej mierze tym-
czasowe oraz raczej doraźne, i choć w artykule trzecim mowa jest rów-
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nież o zapobieganiu sytuacjom ograniczającym ową samodzielność, to
odnieść można wrażenie, że punkt ciężkości postawiony został raczej
na „naprawie” jednostki niesamodzielnej.

W ustawie wyraźnie zaznaczono zobowiązanie osób korzystają-
cych z pomocy społecznej do odpowiedniego współdziałania w pró-
bach rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Problem w tym, iż
owo „współdziałanie” określone zostało w ustawodawstwie w sposób
bardzo ogólny — w związku z tym szczególnie poddaje się zasadzie
uznaniowości. Zgodnie z prawniczą wykładnią, „wystarczające jest
jednokrotne stwierdzenie występowania jednej z tych przesłanek (tj.
marnotrawienia lub niezgodnego z przeznaczeniem wydawania środ-
ków w jakimś czasie), by w sposób trwały odmówić przyznania prawa,
ograniczyć prawo już przyznane lub ustalić prawo do świadczenia nie-
pieniężnego, mimo zajścia przesłanek ustalenia prawa o charakterze
pieniężnym” (Maciejko, Zaborniak 2010: 112). Dokładne uszczegó-
łowienie byłoby prawdopodobnie niemożliwe z powodu niemal nie-
ograniczonej różnorodności przypadków, z jakimi styka się instytucja
pomocy społecznej, zauważyć jednak warto, iż brak doprecyzowania
sposobu współdziałania beneficjenta z instytucją budzić może obawy
związane z tym, że definiowanie współpracy jako „wystarczającej”, czy
„akceptowalnej” spoczywa wyłącznie na pracowniku instytucji, w kon-
sekwencji zaś — na jego całkowicie osobistym osądzie.

W celu pewnego rodzaju określenia ram wspomnianej koopera-
cji ustawodawca wprowadził kontrakt socjalny, czyli pisemną umowę
między beneficjentem a świadczeniodawcą zawierającą warunki, jakie
świadczeniobiorca winien wypełniać, by otrzymywać pomoc. Kontrakt
ma wzmacniać starania świadczeniodawcy zmierzające do polepsze-
nia swojej sytuacji, wydawałoby się więc, iż jest idealnym narzędziem
motywowania beneficjentów do pracy na rzecz własnego upodmioto-
wienia i społecznej inkluzji. Gdy jednak spojrzymy na przepisy z per-
spektywy kontroli dostrzec można, iż w istocie świadczeniobiorca ma
nałożony obowiązek współpracy z instytucją w zakresie „standaryzo-
wania” swego aktualnego położenia, czyli unifikacji swojego zachowa-
nia do powszechnie występującego i społecznie aprobowanego wzor-
ca. Jeżeli nie przejawia ku temu chęci i pragnie żyć w sposób inny, niż
uważany za jedynie słuszny — tj. „normalny”, może być to podstawą
do zaprzestania udzielania mu pomocy przez państwo. Jak zauwa-
ża Marek Rymsza, „idea pracy metodą kontraktu socjalnego została
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zniekształcona. Kontrakty stosuje się w ośrodkach pomocy społecznej
rutynowo, a czasem nawet wbrew stojącym za nimi założeniom — ra-
czej jako instrument pozbywania się «trudnych» klientów (złamanie
zapisów kontraktu umożliwia odmowę dalszego udzielania wsparcia)
niż narzędzie ich rzeczywistego usamodzielnienia życiowego” (Rym-
sza 2012: 205).

Zasada warunkowej pomocy materialnej, mimo wskazanych wąt-
pliwości, zdaje się być jednak w pełni akceptowana przez pracowników
socjalnych — w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku przez Insty-
tut Spraw Publicznych na reprezentatywnej próbie 1210 pracowników
socjalnych, nie zgadzało się z nią jedynie 0,4% badanych. Aż 60% re-
spondentów twierdziło, że winno się ją realizować tak, by beneficjent
jak najszybciej wrócił na rynek pracy. Z kolei 39% postulowało zindy-
widualizowanie jej stosowania (Rymsza 2011: 172). Wyniki badań Raj-
munda Morawskiego przeprowadzonych na 304 pracownikach socjal-
nych w znacznej mierze pokrywają się z rezultatami badań ISP. Wszyscy
respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem, że pobieranie świadczeń
z pomocy społecznej winno wiązać się ze zobowiązaniami ze strony
świadczeniobiorcy. Aż 92% respondentów uważało, że pobierający
zasiłki pieniężne powinni je odpracowywać (Morawski 2010: 112).

Warto podkreślić, że w przypadku odmowy zawarcia kontraktu
socjalnego czy braku współpracy z pracownikiem instytucji pomocy
w trakcie realizacji kontraktu, pomoc dla potrzebującego może zostać
zatrzymana bądź nie być w ogóle przydzielona (Ustawa 2004, Art. 11).
Poprawa sytuacji życiowej osoby, która nie przejawia chęci współpra-
cy z instytucją może być nieefektywna — w tym aspekcie ze wspo-
mnianym rozwiązaniem nie wiąże się nic kontrowersyjnego. Z drugiej
strony jednak zaznaczyć należy, iż uzależnienie instytucjonalnej po-
mocy obywatelowi od pisemnego zobowiązania współpracy, czy też
— rozszerzając zagadnienie na całe pole warunkowej pomocy — od
podporządkowania swoich wyborów i zachowań zaleceniom funkcjo-
nariusza państwowej instytucji (często opartych na osobistym osądzie),
nastręczać może wątpliwości w aspekcie niezbywalności praw obywa-
telskich. Należy zastanowić się bowiem, czy uzależnienie realizacji
praw socjalnych (czym innym jest próba zapewnienia bezpieczeństwa
socjalnego poprzez działania instytucji pomocy społecznej?) od pod-
porządkowania się beneficjenta niedookreślonym regułom, nie jest
w istocie — zgodnie z tym, co o owych prawach pisał Thomas H. Mar-
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shall2 — ograniczeniem praw socjalnych, a w konsekwencji także praw
obywatelskich?

Potrzeby i godność

W artykule trzecim Ustawy z roku 2004 znajdujemy uzupełnienie
przytoczonej wcześniej definicji pomocy społecznej: „wspiera [ona]
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbęd-
nych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających god-
ności człowieka”. W tym miejscu poruszyć chciałbym kwestie związane
właśnie z niezbędnymi potrzebami oraz umożliwieniem życia w god-
nych warunkach — w odniesieniu do narzędzi, którymi w ich realizacji
operuje polska pomoc społeczna.

Trudności nastręcza już rozszyfrowanie znaczeń ukrytych za uży-
tymi zwrotami. Co miał bowiem na myśli ustawodawca pisząc o „nie-
zbędnych potrzebach”? Czy określenie to odnosi się do zaspokoje-
nia potrzeb na poziomie minimum, czyli poziomie wystarczającym
do przeżycia w zdrowiu (minimum egzystencji)3, czy może do po-
ziomu umożliwiającego społeczne funkcjonowanie (minimum socjal-
ne)4? Porównanie kwot minimów egzystencji i socjalnego z ustawo-
wymi progami uprawniającymi do wsparcia socjalnego, zamieszczo-
ne w dalszej części analizy, sugerowałoby, że potrzeby niezbędne to
jednak te, których zaspokojenie umożliwia kontynuację biologicznej
egzystencji. Jeżeli tak, to podkreślić należy, jak restrykcyjne jest usta-
wowe zawężenie praw socjalnych — w konsekwencji więc, o czym
pisałem wcześniej, również obywatelskich. Jak inaczej bowiem inter-
pretować można zapisy ustawy składające się na stwierdzenie (być mo-

2 Według Thomasa H. Marshalla na prawa obywatelskie składają się prawa cywilne,
polityczne oraz właśnie prawa socjalne.

3 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych używa następującej definicji minimum egzysten-
cji: „to normatywny model zaspakajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim
poziomie, wyznaczający najniższy standard życia. Trwała sytuacja, w której gospodar-
stwo domowe miałoby zaspakajać swoje potrzeby na tym poziomie oznacza biologiczne
zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.” (Golinowska 1997: 55).

4 Minimum socjalne, cytując za K. Frieske oraz P. Poławskim, „opiera się na zało-
żeniu dysponowania takim koszykiem dóbr, który pozwala na normalne uczestnictwo
w życiu społecznym (…) to górna granica, poniżej której następuje deprywacja potrzeb
społecznych”. (Frieske, Poławski 1996: 98).
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że nie sformułowane wprost, wynikające jednak z odniesienia treści
poszczególnych artykułów z wysokościami kwot wspomnianych mini-
mów), że pomoc państwa w zakresie zaspokajania potrzeb obywateli
ograniczać winna się do zabezpieczenia ich na poziomie minimum
umożliwiającego biologiczne przetrwanie?

Z poruszonym zagadnieniem łączy się kolejne — godne człowieka
warunki życia. Według Juliana Auleytnera na poziom życia odpowia-
dający ludzkiej godności składają się: zapewnienie żywności, odzieży,
mieszkania, opieki zdrowotnej, wypoczynku, oraz świadczeń w mo-
mencie choroby, bezrobocia, niezdolności do pracy, wdowieństwa oraz
niezawinionego pozbawienia środków do życia (Auleytner 1996: 43).
Zakres wymienionych pokrywa się mniej więcej z kategoriami skła-
dającymi się na minimum egzystencji, wyraźnie odczuć można brak
kategorii wchodzących w skład koszyka minimum socjalnego. Spro-
wadza się to do smutnej w gruncie rzeczy konstatacji, iż na cokolwiek
więcej niż przeżycie — przynajmniej zgodnie z zapisami Ustawy o po-
mocy społecznej — potencjalny beneficjent musi znaleźć środki poza
instytucją pomocy społecznej.

Kontynuując wątek niezbędnych potrzeb oraz godnych warun-
ków, jako szczególne zagrożenia mogące utrudniać ich realizację po-
traktować można ryzyka, które — wraz z progiem dochodowym —
są przesłankami do udzielenia instytucjonalnego wsparcia5. To pew-
nego rodzaju „anty-potrzeby”, które zgodnie z teorią Abrahama Ma-
slowa uniemożliwiają prawidłowe (a więc zdrowe) funkcjonowanie
człowieka (Maslow 2006:356). Ustawodawca wskazuje więc sytuacje,
w wyniku których zaburzone może być zaspokojenie niezbędnych po-
trzeb. Wyszczególnienie tych właśnie mogłoby oznaczać szczególną
dewiacyjność czy też zagrożenie dewiacyjnością, które łączą się —
zdaniem ustawodawcy — z pozostawaniem pod wpływem tych ryzyk.

5 Wymienione w ustawie ryzyka to: 1) ubóstwo, 2) sieroctwo, 3) bezdomność, 4) bez-
robocie, 5) niepełnosprawność 6) długotrwała lub ciężka choroba, 7) przemoc w rodzi-
nie, 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-
nia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 11) trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, 12) alkoholizm lub narkomania, 13) zdarzenia losowe
i sytuacje kryzysowe, 14) klęski żywiołowe lub ekologiczne (Ustawa 2004, Art. 7).
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Uwzględniając dwa odmienne, choć nie wykluczające się, spojrzenia
na problematykę dewiacji — w ujęciu konstruktywistycznym (para-
dygmat reaktywny) oraz funkcjonalistycznym (perspektywa funkcjo-
nalistyczno-strukturalna) — podejrzewać można, iż taka enumeratyw-
ność konkretnych zagrożeń może być rozpatrywana na co najmniej
dwa sposoby (Siemaszko 1993: 260). Po pierwsze, zgodnie z odpo-
wiednim dla poziomu makro założeniem funkcjonalistycznym, może
być to zestaw najczęstszych zdarzeń/stanów towarzyszących trudnej
sytuacji życiowej obywateli, utożsamianych przez państwo jako po-
tencjalnie sprzyjających naruszaniu powszechnych norm społecznych
i w związku z tym objętych szczególnym rodzajem kontroli społecznej,
jakim są działania instytucji pomocy społecznej. Z drugiej zaś strony,
patrząc w skali mikro — czyli interakcjonistycznie — wskazanie na
te grupy sugeruje zwrócenie uwagi na potencjalnie społecznie styg-
matyzujące konsekwencje wynikające z pojawienia się danych ryzyk,
co odbierane może być zarówno jako postulat wzmocnienia działań
zapobiegających ich wystąpieniu, jak i wzmożonej pomocy socjalnej
dla tych, którzy zdaniem państwa są szczególnie narażeni na nieza-
spokojenie niezbędnych potrzeb na poziomie minimum.

Próg dochodowy a minimum egzystencji

By świadczenie pomocowe udzielone zostało w trybie obligatoryj-
nym, potrzebujący musi, oprócz zaliczania się do jednej z grup ryzyka
wymienionych w ustawie, spełnić również kryterium dochodowe (mie-
sięczny dochód poniżej określonego progu), które dla osoby samotnie
gospodarującej obecnie to 542 zł, zaś dla osoby będącej członkiem
rodziny 456 zł — niezależnie od tego, ile osób w skład rodziny wcho-
dzi (Rozporządzenie z 17 lipca 2012, Art. 1). Przed lipcem 2012 roku
kwoty te wnosiły 477 oraz 351 złotych. Choć w Ustawie z roku 2004 za-
znaczono, że progi powinny ulegać weryfikacji co trzy lata (z uwzględ-
nieniem wyników badań progu interwencji socjalnej dokonywanych
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), zapis ten do niedawna wyda-
wał się być martwy. Ostatnia weryfikacja odbyła się co prawda w roku
2012, wcześniejsza jednak — w roku 2009 — nie weszła w życie, oprote-
stowało ją bowiem, z powodu kosztów jakie musiałby w związku z tym
ponieść Skarb Państwa (około 570 mln złotych), Ministerstwo Finan-
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sów. Nie jest to miejsce na recenzowanie decyzji rządowych, istotne
w aspekcie tego tekstu jest jednak zwrócenie uwagi na to, jak państwo
może kontrolować funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, na-
wet w sprzeczności z ustalonymi przez siebie przepisami, w zależności
od aktualnej sytuacji finansowej. Od roku 2009 swoje piętno odciska
w Europie kryzys finansowy, usilnie poszukuje się więc oszczędności
w niemal każdej dziedzinie życia społecznego. Kryzys wpłynął rów-
nież na instytucję pomocy społecznej, co w gruncie rzeczy wydawać
może się podwójnie krzywdzące, porównując bowiem inflację w roku
2009 (3,5%) oraz w roku 2012 (3,7%) z „przedkryzysowym” rokiem
2006 (1,0%), nie sposób nie zauważyć, iż w sytuacji, gdy zamrożeniu
progu towarzyszyła podwyżka cen, pozostawienie w roku 2009 kwot
uprawniających do pomocy na ustawowych granicach 477 i 351 zł spo-
wodowało, że w tej szczególnie trudnej gospodarczo sytuacji, ludziom
ubogim trudniej niż dotychczas było zaspokoić podstawowe potrzeby
(GUS 2013).

Wracając jednak do aktualnych wysokości progów uprawniają-
cych do pomocy, by określić na ile adekwatne są one do potrzeb, na-
leży porównać je z wartościami minimum egzystencji oraz minimum
socjalnego, ustalanymi przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, za rok
2011 (ostanie aktualne dane średnioroczne, kwoty podane w zaokrą-
gleniu do pełnych złotych), które zawiera tabela 1.

Tabela 1. Ustawowe progi dochodowe a minimum egzystencji i minimum socjalne

Osoba samotnie
gospodarująca

Rodzina
(na osobę)

Kwoty w PLN (zaokrąglone)

Ustawa o pomocy społecznej 542 456
Minimum egzystencji 501 421 / 404 / 443 / 426 / 439*
Minimum socjalne 983 815 / 843 / 865 / 805 / 783**

*421 = kobieta + mężczyzna, 404 = K + M + DM (dziecko do lat 6), 443 = K + M +
DS (dziecko powyżej 6 lat), 426 = K + M + DM + DS, 439 = K + M + DM + (DS×2).

**Kolejność jak wyżej.

Opracowanie na postawie: Poziom i struktura minimum socjalnego w 2012 r., IPISS 2011,
Poziom i minimum egzystencji w 2011 r., IPISS 2012.

Nietrudno zauważyć, iż w przypadku osób samotnie gospodaru-
jących kwota uprawniająca do pomocy zapisana w Ustawie o pomocy
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społecznej jest zbliżona do określonego przez IPISS minimum egzy-
stencji — pomoc państwa rozpoczyna się więc wtedy, gdy potrzebujący
może co prawda zaspokoić podstawowe dla przetrwania potrzeby, ale
w stopniu niewiele przekraczającym minimum. Sytuacja wygląda po-
dobnie, gdy porównujemy owe wskaźniki dla rodzin — do świadczeń
z pomocy społecznej uprawnione są one, gdy dochód na osobę nie
przekracza 456 zł, podczas gdy minimum egzystencji, np. dla dwuoso-
bowego gospodarstwa, ustalono na kwotę jedynie o 35 zł niższą; wraz
z większą liczbą członków w rodzinie ów rozziew niekiedy powiększa
się jeszcze bardziej. Ustawa o pomocy społecznej nie wprowadziła
jednak żadnego zróżnicowania kwotowego związanego z liczebnością
rodziny, choć kwoty minimum egzystencji sugerują — zdroworozsąd-
kowo zresztą — że im rodzina jest większa, tym i wymagania ekono-
miczne związane z jej utrzymaniem wzrastają. Podsumowując, świad-
czenia z tytułu pomocy społecznej przysługują w Polsce, uwzględniając
metodologię minimum egzystencji, rodzinom, których dochody zbli-
żają się do granicy, która „oznacza biologiczne zagrożenie życia oraz
rozwoju psychofizycznego człowieka”.

Taki a nie inny kształt instytucji pomocy społecznej może być
konsekwencją przyjętej przez państwo logiki odpowiedzialności za
los jednostki. Ograniczając działalność instytucji pomocy społecznej,
w znacznej mierze „zrzuca” ono ową odpowiedzialność na jednostkę,
która w oparciu o własne rynkowe działania winna zabezpieczyć swoje
przetrwanie. To wolny rynek ma być polem do zaspokajania potrzeb,
państwo nie powinno zaś zbytnio ingerować w indywidualne decyzje,
co w pewnym sensie sugeruje obywatelom normalizację zachowań do
funkcjonalnego dla państwa (także ze względów ekonomicznych, roz-
budowany system zabezpieczenia społecznego jest bowiem stosunko-
wo drogi w utrzymaniu) wzorca, tj. pozostawania w stosunku zatrud-
nienia, co pozwoli obywatelom na samodzielne zaspokojenie własnych
potrzeb.

Zasiłki socjalne a inkluzja społeczna

Ustalony próg dochodowy jest podstawą do przyznania świadcze-
nia pomocy społecznej. Zarówno zasiłek stały jak i okresowy, których
przyznanie różnicuje się według możliwości podjęcia zatrudnienia (za-
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siłek stały przysługiwać może osobie trwale niezdolnej do pracy, okre-
sowy zaś np. osobie długotrwale chorej czy bezrobotnej), przysługuje
osobie spełniającej kryterium dochodowe jedynie do wysokości tego
kryterium. Innymi słowy, osoba samotnie gospodarująca, posiadająca
dochód o wysokości np. 500 zł, może liczyć na świadczenie zwięk-
szające ów dochód do progu 542 zł zapisanych w Ustawie o pomocy
społecznej. W tym miejscu nasuwać może się pytanie dotyczące zasad-
ności przyznawania zasiłków o wysokości tak symbolicznej w wymiarze
zaspokojenia potrzeb. Jeżeli bowiem w przypadku osób o naprawdę
niskich dochodach (poniżej progu, które to dochody — co wynika
z porównania z definicją minimum egzystencji — z trudem pozwalają
na prawidłowe funkcjonowanie nie tyle społeczne, co biologicznie),
zachodzi podejrzenie, że nie są do końca w stanie zaspokoić zapi-
sanych w celach Ustawy „niezbędnych potrzeb”, przyznaje się zasi-
łek który powoduje, że co prawda ów dochód przekracza wysokość
minimum egzystencji — a więc hipotetycznie pozwala na potrzeb
zaspokojenie, jednak daleko mu do wysokości minimum socjalnego
— to, kolokwialnie rzecz ujmując, po co to wszystko? W jakim celu
Ustawa o pomocy społecznej operuje zwrotami o działaniach zmie-
rzających „do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia ży-
cia w warunkach odpowiadających godności człowieka”, skoro jedno
z podstawowych narzędzi, jakim ów cel ma być osiągany (świadczenia
pieniężne), w istotny sposób nie odpowiada założeniom już na szcze-
blu aktu normatywnego? Oczywiście od razu odpowiedzieć można, że
nie tylko taki a nie inny poziom uzyskiwanych przychodów świadczy
o realnym ubóstwie osoby bądź rodziny, oraz że świadczenia pienięż-
ne mają być jedynie dodatkiem do pracy socjalnej i innego rodzaju
szeroko pojmowanych niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej,
również stymulujących beneficjenta do przezwyciężenia swej trudnej
sytuacji finansowej. Z jednej strony można zgodzić się z oboma za-
rzutami, jednak jeśli przyjrzymy się bliżej ich zasadności, zauważyć
da się pewną systemową sprzeczność wynikającą z takich rozwiązań.
W jaki bowiem sposób jednostka funkcjonująca w rynkowym otocze-
niu ma zmodyfikować swoje zachowanie tak, by do owego otoczenia
„pasowała” i by mogła w nim sprawnie funkcjonować, skoro wspar-
cie państwa zapewnia jej jedynie minimalną (minimum egzystencji
wg IPISS) ilości podstawowego zasobu, jakim operuje się w owym
otoczeniu, tj. pieniądza? Innymi słowy, w jakim stopniu efektywna
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być może próba rynkowej reintegracji bez możliwości minimalnego
w rynku udziału?

Człowiek funkcjonujący „normalnie”, do jakiego „wyrównać” ma
beneficjent pomocy społecznej, to osoba konsumująca w określony
sposób, dokonująca na rynku względnie samodzielnych wyborów. By
wybory te były możliwe musi dysponować jednak pewnym zasobem go-
tówki. Jeżeli instytucjonalne próby „wsparcia w przezwyciężeniu trud-
ności” zapewniają środki pozwalające jedynie na zaspokojenie potrzeb
niezbędnych do biologicznej egzystencji, to mogą pojawić się wątpli-
wości w kwestii tego, czy osoba otrzymująca takie państwowe wsparcie
naprawdę dostaje szansę na społeczną inkluzję. Nawet gdyby chciała
żyć jak inni, wrócić, albo po raz pierwszy znaleźć się na konsumenc-
kim rynku, jej zasoby nie pozwolą na próby choćby częściowej w nim
partycypacji na społecznie akceptowanym poziomie. Jeżeli otrzymuje
wsparcie, to jest ono relatywnie niskie — co utrudnia usamodzielnie-
nie się. W związku z tym świadczenia socjalne pobiera długotrwale,
bardziej wegetując, niż znacząco poprawiając swoją sytuację. Aktualna
wysokość zasiłków stoi więc, przynajmniej w pewnym sensie, w sprzecz-
ności z ich definicyjnie tymczasowym i doraźnym charakterem.

Uwzględniając powyższe, minimalne wsparcie ze strony państwa
okazać może się niewystarczającym sposobem na „naprawę” obywa-
tela. W konsekwencji, takie rozwiązanie pozostawia mu często trzy
ścieżki dalszego „rozwoju”: a) może pozostać w miejscu, w którym
jest obecnie; b) starać się zaspokajać swoje potrzeby sposobami alter-
natywnymi (zarówno poprzez działania sprzeczne z prawem, jak rów-
nież „na własną rękę”, wymykając się standardowym wyobrażeniom
o sposobach radzenia sobie — przykłady takich działań znaleźć można
w książce Tomasza Rakowskiego „Łowcy, zbieracze, praktycy niemo-
cy”6); bądź też c) wybrać najbardziej „rządomyślną” strategię działania

6 Rakowski pokazuje jak bezrobotni wykorzystują własną, pozarynkową zaradność,
by w trudnej sytuacji ekonomicznej zaspokajać podstawowe potrzeby. Prezentuje stra-
tegie przystosowania do niesprzyjających warunków pisząc o tytułowych łowcach (kłu-
sownikach) i zbieraczach (m.in. ziół czy grzybów, ale również złomu oraz węgla w byłych
kopalniach odkrywkowych), o ich próbach ponownego zagospodarowania (także w sfe-
rze mentalnej) świata poprzez własną aktywność. Wnioski nie są jednak optymistyczne,
autor diagnozuje bowiem sytuację, w której w zmarginalizowanych obszarach Polski po-
stępuje proces „demodernizacji”, powrotu do kultury przednowoczesnej, opartej m.in.
właśnie na łowiectwie i zbieractwie (Rakowski 2009).
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i próbować „za wszelką cenę” wpasować się w rynek, zazwyczaj w naj-
gorzej płatnych i niechronionych prawem pracy obszarach zatrudnie-
nia. Trzecia możliwość daje co prawda szansę na „wydźwigniecie” się
z trudnej sytuacji finansowej, ale stwarza też całe spektrum zagrożeń:
od stosunkowo najmniej niebezpiecznej dla dalszego funkcjonowania
niskiej stabilności związanej z zajmowanym na rynku pracy stanowi-
skiem — niestabilność zatrudnienia staje się bowiem cechą znacznej
części polskiego rynku pracy, o czym pisze m.in. Kazimierz Frieske
(Frieske 2012) — po możliwość włączenia się do grona tzw. pracują-
cych biednych (ang. working poors), czyli osób, które co prawda są za-
trudnione, ale zarobki z tym związane nie pozwalają im na funkcjono-
wanie w zakresie standardów wyznaczonych przez minimum socjalne.

Pisząc o zasiłkach, wspomnieć należy również o istotnej części
świadczeń socjalnych, czyli o zasiłkach celowych, które charakteryzu-
ją się nade wszystko tym, że ich przyznanie nie jest uzależnione od
spełnienia kryterium dochodowego. Według Ustawy z roku 2004 zasi-
łek taki przyznany może być „w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej (…) w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przed-
miotów codziennego użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu” (Ustawa 2004, Art. 39). Jest
więc w pewnym stopniu rodzajem „łatacza dziur”, pozwala bowiem na
objęcie pomocą osób, które choć nie spełniają formalnych wymagań
uprawniających do otrzymania innego zasiłku, to jednak potrzebu-
ją pomocy by zaspokoić podstawowe potrzeby — wystarczy spojrzeć
zresztą na przytoczone wyżej szczególne okoliczności, które w Usta-
wie uzupełnione są również o zdarzenie losowe oraz klęskę żywiołową
i ekologiczną. Zasiłek przyznawany jest na zasadzie uznaniowej —
decyzja o tym, czy dany przypadek (wniosek) zostanie rozpatrzony
pozytywnie zależy wyłącznie od pracownika socjalnego i jego oceny
sytuacji beneficjenta, opartej w głównej mierze o przeprowadzony wy-
wiad środowiskowy (Ustawa 2004, Art. 107). Dla wielu beneficjentów
pomocy społecznej to właśnie zasiłki celowe są jedną z podstawowych
form wsparcia — szczególnie w zakresie kupna żywności, leków i, na
terenach wiejskich, opału (Rybka 2006: 21).

Oczywiście Ustawa o pomocy społecznej nie jest jedynym aktem
prawnym, który pełnić ma funkcję wspomagającą w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb ludności. Instytucje pomocy społecznej, w ramach
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opieki sprawowanej nad rodzinami, jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, realizują również przepisy Ustawy o świadcze-
niach rodzinnych (Ustawa 2003). Ta, w aspekcie finansowym, w pe-
wien sposób łagodzi (głównie w zakresie pomocy rodzinom) wska-
zane wcześniej „nielogiczności” wynikające z Ustawy o pomocy spo-
łecznej. To dodatkowe źródło ekonomicznego wsparcia, choć należy
zaznaczyć, że próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczeń
rodzinnych jest zbliżony do pozwalającego na otrzymanie świadczeń
z pomocy społecznej — w okresie zasiłkowym 2011/2012 wynosił on
504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, zaś w okresie 2012/2013 został
waloryzowany do wysokości 539 zł.

Kwoty przysługujące z tytułu zasiłków rodzinnych, przyznawa-
nych w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka,
nie są być może oszołamiające, jednakże znacząco poprawiają one
sytuację ubogich rodzin z dziećmi. Zgodnie z zapisami rozporządze-
nia zmieniającego wysokość świadczeń rodzinnych (waloryzacja w ro-
ku 2012), rodziny spełniające kryterium dochodowe (539zł na osobę
w rodzinie, lub 623 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne) uprawnione są do „77,00 zł zasiłku na dziecko w wieku
do ukończenia 5 roku życia, 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, oraz 115,00 zł na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia”7 (Rozpo-
rządzenie z 10 sierpnia 2012, Art. 2). Zasiłek rodzinny pobierać może
rodzic, opiekun prawny bądź faktyczny, lub osoba ucząca się. Ustawa
daje również możliwość przyznawania wielu dodatków, np. z tytułu
samotnego wychowywania dziecka (170 zł na dziecko, jednak maksy-
malnie 340 zł na wszystkie dzieci) lub z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej (80 zł na trzecie i każde kolejne dziecko).

Zasiłki rodzinne są więc narzędziem podnoszącym dochody naj-
uboższych rodzin, dzięki czemu mogą one choć trochę oddalić się
od granicy minimum egzystencji. Analizując sytuację ubogiej rodziny
składającej się z pracującego za najniższe wynagrodzenie mężczyzny,

7 Zasiłek dla dziecka powyżej 18 roku życia może być przyznany do ukończenia
przez nie 21 roku życia (o ile kontynuuje naukę), lub maksymalnie do ukończenia
24 roku życia (jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i jest niepełnosprawne
w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Może być również przyznany osobie uczącej
się w szkole wyższej — również do ukończenia 24 roku życia (Ustawa 2003, Art. 6).
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niepracującej kobiety i dwójki dzieci (jedno do 6 lat i jedno powyżej)
kwalifikującej się do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy spo-
łecznej, świadczenia, do jakich uprawnieni byli z związku z przepisami
Ustawy o pomocy społecznej wyrównywały łączne dochody rodziny do
ustalonego poziomu 456 zł na osobę — minimum egzystencji wyno-
si w tym przypadku 426 zł. Jeżeli uwzględnimy jednak przysługujące
im zasiłki rodzinne, kwota 456 złotych na osobę powiększa się, da-
jąc miesięcznie dochód 502 zł na osobę. Dochody rodziny są więc
znacznie wyższe, niż ustalone przez IPISS minimum egzystencji, choć
dalej istnieje znacząca różnica między owym dochodem a wysokością
minimum socjalnego.

Podsumowując wspomniane w tekście rozwiązania wchodzące
w skład systemu pomocy społecznej (zaznaczyć warto, iż ich kontro-
lny wymiar to oddziaływania nie tylko na beneficjentów pomocy, ale
również na obywateli „rządomyślnych”, czyli rynkowo „efektywnych”),
zauważyć można, iż sytuacja osób gorzej wykwalifikowanych i mieszka-
jących na obszarach deficytowych pod względem możliwości na rynku
pracy, w świetle polskiego ustawodawstwa socjalnego prezentuje się
nieatrakcyjnie. Nawet gdy dwoje dorosłych ze wspomnianej wcześniej
rodziny będzie pracowało, to — otrzymując wynagrodzenie minimal-
ne — uzyskają dochód 590 zł miesięcznie na osobę, już bez prawa
do jakiegokolwiek zasiłku z pomocy społecznej. Co prawda znacznie
przekroczą w tej sytuacji minimum egzystencji, jednak do minimum
socjalnego — dzięki któremu, w świetle definicji, mogliby normalnie
społecznie funkcjonować (oraz zadbać np. o dobre jakościowo wy-
chowanie i edukację dzieci) — nadal wiele im brakuje. W ten sposób
swój brak rynkowej zaradności przypłacić mogą deprywacją potrzeb
umożliwiających życie na społecznie aprobowanym poziomie.

Zakończenie

Dzięki analizie niektórych aspektów polskiego systemu pomo-
cy społecznej wskazano w jego obrębie na specyficzne oddziaływania
na jednostki, mające na celu w pewnym — dyskursywnie spójnym —
sensie niemalże wymuszenie na nich dbania o samodzielne zaspoka-
janie własnych potrzeb. System świadczeń socjalnych dostępny jest
w pierwszej kolejności dla tych, którzy drastycznie nie radzą sobie
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w wolnorynkowym otoczeniu — instytucjonalna pomoc ma, zgodnie
z definicją, wspierać ich w przezwyciężeniu ograniczeń uniemożliwia-
jących samowystarczalność. Należy podkreślić jednak, iż niski próg
uprawniający do otrzymania pomocy oraz wysokość świadczeń zdają
się być wsparciem, które w większej mierze nakierowane jest na nie-
znaczną poprawę jakości biologicznego funkcjonowania beneficjen-
tów, niż rzeczywiste wspomożenie ich w pokonaniu trudności, które
spowodowały ich aktualną sytuację. Interpretowane może być to jako
oddziaływanie na obywateli w kierunku bezwzględnego pozostawa-
nia przez nich w stosunku zatrudnienia, który wydaje się być obecnie
jedyną społecznie akceptowaną drogą do zaspokojenia potrzeb na
poziomie wyższym, niż minimum egzystencji.

Problem w tym, że znalezienie pracy, nawet przy dobrej woli po-
szukującego, nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przypadku osób
trwale utrzymujących się ze świadczeń socjalnych, czyli często posia-
dających niskie kwalifikacje i zamieszkujących na obszarach dotknię-
tych wysokim bezrobociem. Co prawda powiatowe urzędy pracy mogą
podejmować współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w celu ak-
tywizacji zawodowej bezrobotnych — współpraca owa, jak pokazują
badania, nie zawsze przebiega jednak sprawnie (Dolny, Maksim 2010:
94). Pamiętać należy również, że w przypadku długotrwałego niepo-
wodzenia w poszukiwaniu pracy, „ciężar” utrzymania danej jednostki
spada na instytucje pomocy społecznej.

Uwzględniając powyższe, skłaniać można się do twierdzenia, iż
instytucja pomocy społecznej to jedno z istotniejszych narzędzi spo-
łecznej kontroli, służące podtrzymywaniu ładu społeczno-gospodar-
czego, który nagradza jednostki wykazujące się indywidualną przed-
siębiorczością i zaradnością. Tym, którzy radzą sobie gorzej system co
prawda pomaga, ale nie na tyle, by demotywować próby odzyskania
samodzielności.

Jak jednak, powołując się na R. Dahrendorfa, zauważa Kazimierz
Frieske: „marginalność społeczna może być nie tylko konsekwencją
braku tych czy innych uprawnień, lecz kwestią praktycznej niemoż-
ności ich realizacji. (…) niewiele wynika z tego, że każdemu z nas
przysługuje równe prawo do konsumpcji dóbr i usług oferowanych na
rynku, skoro jego praktyczna realizacja jest wyznaczona przez nierów-
ność zasobów, jakie każdy z nas ma do dyspozycji; dostęp do rynku
pracy wyznaczają kwalifikacje, aby skorzystać z ochrony, jaką każdemu
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gwarantuje system prawny, trzeba umieć napisać pozew, ale — aby się
tego nauczyć, trzeba mieć dostęp do systemu edukacyjnego, a ten jest,
w dużej mierze, wyznaczony skłonnością rodziców do inwestowania
w «kapitał ludzki» swoich dzieci” (Frieske 1999: 23). Wynika z tego
ni mniej ni więcej tyle, że próby nakłaniania ludzi znajdujących się
w złej sytuacji ekonomiczno-społecznej — zazwyczaj z powodu gor-
szych indywidualnych właściwości nie będących atutami na rynku —
do działań na „własną rękę”, bez pomocy państwa, albo ze wsparciem
warunkowym, minimalnym i jedynie w przypadkach skrajnych, mogą
skutkować pogłębianiem się ich niekorzystnej sytuacji, w konsekwen-
cji więc również przyszłej niekorzystnej sytuacji ich dzieci. Trudno
bowiem o wysokie aspiracje (np. edukacyjne), gdy w rodzinie led-
wo starcza na chleb. W hierarchii ludzkich potrzeb, co uświadomił
nam m.in. Maslow — zaspokojenie tych biologicznych i związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa jest warunkiem niezbędnym do po-
dejmowania prób samorealizacji.
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