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Kontrakt socjalny jako narzędzie 
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socjalnych / The social contract as a tool of 

active social assistance. Social workers` attitudes 
and opinions
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Abstract
One of the basic active tools used in social assistance in Poland is a social contract. It is an agreement 
between a social worker and the person who benefits (or their family) which defines and exactly de-
scribes their mutual obligations, expectations, rights and responsibilities. The article presents the re-
sults of a survey conducted among 413 social workers from the Podkarpacie Province. The results of 
empirical research has identified social workers` attitudes and opinions towards social contracts. The 
empirical results shows that social contract is unpopular and ineffective tool of social work practice in 
Podkarpacie Province.
Keywords: social assistance; social contract, social workers, Podkarpacie Province

1. WPROWADZENIE 

Polityka społeczna jest niezwykle istotnym aspektem funkcjonowania każ-
dego państwa. W  literaturze naukowej polityka społeczna jest określana 
w różny sposób. Zgodnie z  jedną z wiodących i najbardziej rozpowszech-

nionych definicji politykę społeczną należy rozumieć jako działalność państwa, 
samorządów oraz organizacji pozarządowych na rzecz poprawy położenia ma-
terialnego, asekuracji przed ryzykami życiowymi oraz wyrównywania szans ży-
ciowych grup społeczeństwa ekonomicznie i  socjalnie najsłabszych (Auleytner 
i  Zgłobicka 2000:16). Jednym z  ważniejszych obszarów polityki społecznej jest 
pomoc społeczna, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwy-
ciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wy-
korzystują własne uprawnienia, możliwości i  zasoby (art. 2 ustawy o  pomocy 
społecznej). Należy jednak dostrzec, że system pomocy społecznej nie realizu-
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je jedynie funkcji redystrybucyjnej państwa „(…) w  najbardziej bezpośredniej 
formie, dysponując świadczeniami finansowymi, precyzyjnie zdefiniowanymi 
w ustawie, która określa kryteria do ich uzyskania” (Zasada-Chorab 2012:7). Sys-
tem ten ma nie tylko zapewniać obywatelom bezpieczeństwo socjalne i przeciw-
działać procesom marginalizacyjnym, ale również aktywizować ich w procesie 
przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, w której się znaleźli. Można uznać, 
że tak zdefiniowana pomoc społeczna wpisuje się w nurt aktywnej polityki spo-
łecznej, w  której kluczowym założeniem jest m.in. ograniczenie skali „pasyw-
nych” transferów socjalnych przez wprowadzenie wsparcia warunkowanego, 
powiązanego z  uczestnictwem w  programach aktywizujących, koncentracji na 
zatrudnieniu lub odbudowywaniu zdolności do zatrudnienia (Rymsza 2008: 47). 
Ograniczenie pasywnych transferów socjalnych na rzecz aktywizacji społecznej 
i zawodowej podopiecznych sprawia, że rośnie rola i znaczenie bardziej aktyw-
nych narzędzi stosowanych przez pracowników socjalnych w pracy zawodowej. 

Jednym z  instrumentów, które mogą być wykorzystywane przez pracowników 
socjalnych do aktywizowania swoich podopiecznych jest kontrakt socjalny. Usta-
wa o pomocy społecznej definiuje, że kontrakt socjalny jest pisemną umową za-
wartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania 
stron umowy w  ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do 
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (art. 6 ustawy o po-
mocy społecznej). Według założeń, ścisłe określenie uprawnień i zobowiązań obu 
jej stron ma lepiej mobilizować ludzi korzystających z pomocy do podejmowania 
starań mających na celu przezwyciężanie ich trudnej sytuacji życiowej, a tym sa-
mym przyczyniać się do zwiększania skuteczności udzielanego wsparcia (Gol-
czyńska-Grondas, Kretek-Kamińska 2009: 150). 

Jednak jak pokazuje praktyka oraz dostępne badania naukowe (zob. m.in. Gol-
czyńska-Grondas, Kretek-Kamińska 2007; Szarfenberg 2007) stosowanie kon-
traktu socjalnego będącego jednym z podstawowych narzędzi w pracy socjalnej 
narażone jest na różne ograniczenia i przeszkody, które mogą prowadzić do jego 
niskiej efektywności i  skuteczności. Tym właśnie problemom został poświęco-
ny niniejszy tekst. W prezentowanym artykule zostaną przedstawione wybrane 
wyniki badań realizowanych przez autora na obszarze województwa podkarpac-
kiego w ramach projektu badawczego pn. „Kontrakty socjalne. W stronę aktywnej 
pomocy społecznej”. 

2.	 CEL,	METODY	ORAZ	TECHNIKI	BADAŃ

Jednym z celów projektu badawczego pn. „Kontrakty socjalne. W stronę aktyw-
nej pomocy społecznej” było podjęcie próby poznania opinii i  spostrzeżeń pra-
cowników socjalnych na temat jednego z instrumentów stosowanych w ramach 
systemu pomocy społecznej w Polsce tj. kontraktu socjalnego. Badanie naukowe 
przeprowadzono w okresie III-VII 2017 r. w grupie pracowników socjalnych pra-
cujących na terenie województwa podkarpackiego. Jako narzędzie badawcze wy-
korzystano autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 28 pytań, miały one 
charakter otwarty (za wyjątkiem pytań o charakterze metryczkowym), w których 
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to respondenci mogli wyrażać swobodnie swoje opinie i spostrzeżenia. Badaniem 
ankietowym objęto wszystkie ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące w woje-
wództwie podkarpackim w liczbie 160. Aby uzyskać obiektywne opinie dla całe-
go województwa do każdego z badanych ośrodków pomocy społecznej przesłano 
3 sztuki ankiet, które wypełniali pracownicy socjalni. Ostatecznie autorowi uda-
ło się pozyskać 413 ankiet zwrotnych, co oznacza, że w badaniu empirycznym 
wzięło udział 33,4% ogółu pracowników socjalnych wykonujących swoją pracę 
na terenie województwa podkarpackiego (413 z 1236 osób - zob. ROPS-Rzeszów 
2014: 28). Zebrany materiał poddano analizie jakościowej i ilościowej. 

3.	 WYNIKI	BADAŃ

Zawód pracownika socjalnego w  Polsce jest zawodem silnie sfeminizowanym 
(por. np. Trawkowska 2006; Pokrzywa 2016). Podobna sytuacja ma miejsce w woj. 
podkarpackim (zob. tab. 1), prawie 95% wszystkich badanych respondentów to 
kobiety. 

Tabela 1. Wiek	i płeć	pracowników	socjalnych	uczestniczących	w badaniu	

Wiek
Płeć RAZEM
Kobieta Mężczyzna Liczba osób w %

20-29 lat 21 1 22 5,3
30-39 lat 136 10 146 35,4
40-49 lat 111 6 117 28,3
50-59 lat 111 2 113 27,4
60 lat i więcej 13 2 15 3,6
Suma 392 21

413 100
w % 94,9 5,1

Źródło: Opracowanie	własne	na	podst.	przeprowadzonego	badania	

Osoby wykonujące pracę pracownika socjalnego były przeważnie w wieku śred-
nim. Do najliczniejszej kategorii wiekowej 30-39 lat zaliczało się 35,4% ogółu ba-
danych. Najmniej liczne były skrajne grupy wiekowe – najmłodsza (20-29 lat) 
oraz najstarsza (60 lat i więcej) – odpowiednio 5,3% i 3,6% ogółu badanych. Tak 
nieliczny udział osób młodych do 29 roku życia w badanej populacji może być 
jednym z sygnałów, że w woj. podkarpackim pracownicy socjalni, którzy kończą 
swoją edukację mają utrudniony dostęp do zawodu. 

Generalnie pracownicy socjalni na Podkarpaciu są grupą posiadającą dość dobry 
poziom wykształcenia. 
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Tabela 2.	Płeć	i wykształcenie	pracowników	socjalnych	uczestniczących	w badaniu

Wykształcenie
Płeć Razem
Kobieta Mężczyzna Liczba osób w %

-średnie policealne 131 3 134 32,4
-wyższe licencjackie 40 4 44 10,7
-wyższe magisterskie 219 14 233 56,4
-inne (jakie) stopień doktora 1 1 0,2
-inne (jakie) średnie 1 1 0,2
Suma 392 21 413 100

Źródło: Jak	dla	tab.	1	

Wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie posiadało niemalże 70% bada-
nych respondentów. Jednak dość liczna była na Podkarpaciu grupa pracowni-
ków socjalnych, posiadających wykształcenie średnie policealne, co przywołuje 
refleksję, że dość duża grupa pracowników socjalnych powinna podnosić swoje 
kwalifikacje na studiach wyższych. Może to być także informacją dla regional-
nych podmiotów kształcących pracowników socjalnych, że powinny one zachę-
cać pracowników socjalnych do podejmowania studiów licencjackich i oferować 
im dogodne formy uzupełniania wykształcenia (np. częściowo w formie e-lear-
ningowej). 

Pracownicy socjalni na Podkarpaciu w  większości posiadali długi staż pracy 
w zawodzie (zob. tab. 3). 

Tabela 3. Wykształcenie	i staż	pracy	pracowników	socjalnych	uczestniczących	w ba-
daniu

Staż pracy
Wykształcenie

RazemŚrednie 
policealne

Wyższe 
licencjackie

Wyższe 
magisterskie

Inne, (jakie)  
stopień doktora

Inne (jakie) 
średnie 

do 5 lat 3 9 44 0 0 56
6-10 lat 2 15 102 0 0 119
11-20 lat 18 8 57 1 0 84
21-30 lat 57 11 24 0 0 92
powyżej 30 lat 54 1 6 0 1 62
Razem 134 44 233 1 1 413

Źródło:	Jak	dla	tab.	1	

Największa grupa osób zajmujących się pracą socjalną to pracownicy, którzy pra-
cowali w zawodzie 6-10 lat. 

Badani pracownicy socjalni wykonywali swoją pracę w  większości w  ośrod-
kach pomocy społecznej na terenach wiejskich (54,2% ogółu badanych), a jedy-
nie 12,3% respondentów wykonywało pracę w  jednostkach pomocy społecznej 
w miastach. 



18 19HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 15-28

Wykres 1. Badani	pracownicy	socjalni	wg	miejsca	wykonywania	pracy	zawodowej	

Źródło:	Jak	dla	tab.	1	

W tym miejscu należy zauważyć, że opinie pracowników socjalnych pracujących 
w  małych ośrodkach pomocy społecznej na terenach wiejskich, o  narzędziach 
pracy socjalnej są niezwykle cenne, gdyż liczne badania naukowe pokazują, że 
to właśnie w małych ośrodkach pomocy społecznej często występują duże bra-
ki i opóźnienia w zakresie stosowania narzędzi i rozwiązań związanych z pracą 
socjalną.1

W dotychczasowej literaturze naukowej brak analiz, które pozwoliłyby na iden-
tyfikację najczęstszych powodów zawierania kontraktów socjalnych. W  woje-
wództwie podkarpackim powody zawierania kontraktów socjalnych przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 4.	 Najczęstsze	 powody	 zawierania	 kontraktów	 socjalnych	 z  podopiecznym	
przez	badanych	pracowników	socjalnych

Powody zawierania 
kontraktów socjalnych

Gmina
Razem*

miejska
miejsko-
wiejska wiejska

liczba  
wskazań w % liczba 

wskazań w % liczba 
wskazań w % liczba 

wskazań w %

Uzależnienia 23 23 45 18,91 65 16,58 133 18,2

Bezdomność 8 8 6 2,52 21 5,36 35 4,8

Przemoc w rodzinie 5 5 6 2,52 6 1,53 17 2,3
Bezrobocie/Aktywizacja 
zawodowa 45 45 119 50,00 209 53,32 373 51,1

Niepełnosprawność 10 10 21 8,82 37 9,44 68 9,3
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 9 9 35 14,71 49 12,50 93 12,7

inne (jakie)   6 2,52 5 1,28 11 1,5

1	 Dobrym	przykładem	może	tu	być	tutaj	superwizja	pracy	socjalnej.	Jak	zauważył	A.	Karwacki	
po	przeprowadzeniu	badań	ogólnopolskich	w placówkach	pomocy	społecznej	w ramach	su-
perwizji	uczestniczyło	jedynie	14%	badanych	(n=2050),	zaś	1535	badanych	(74,9%	wszyst-
kich	respondentów)	wskazało,	że	aktualnie	w ich	ośrodku	nie	jest	prowadzona	superwizja.	
Zdecydowana	większość	pracowników	socjalnych	w Polsce	nie	miała	kontaktu	z superwi-
zją.	Dotyczyło	 to	 zwłaszcza	pracowników	socjalnych	 zatrudnionych	w małych	ośrodkach	
(Karwacki	2014:	159)
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Powody zawierania 
kontraktów socjalnych

Gmina
Razem*

miejska
miejsko-
wiejska wiejska

liczba  
wskazań w % liczba 

wskazań w % liczba 
wskazań w % liczba 

wskazań w %

Suma 100 100 238 100 392 100 730 100
*suma	końcowa≠	liczby	respondentów,	ponieważ	mogli	oni	wskazywać	kilka	powodów	zawiera-
nia	kontraktów	socjalnych

Źródło: Jak	dla	tab.	1	

Najczęstszym powodem zawierania kontraktów socjalnych na Podkarpaciu, 
niezależnie od typu gminy w  której znajdował się ośrodek pomocy społecznej 
było bezrobocie i aktywizacja zawodowa podopiecznych korzystających z pomo-
cy społecznej (51,1% kontraktów socjalnych zostało zawartych z tego powodu). 
Drugą znaczącą przyczyna zawierania kontraktów socjalnych w województwie 
były uzależnienia (18,2% ogółu zawartych kontraktów socjalnych). W gminach 
miejskich zawieranie kontraktów socjalnych z  osobami dotkniętymi różnymi 
rodzajami uzależnień (23% wskazań w  gminach miejskich), było częstsze niż 
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Natomiast na terenach gmin miejsko-
-wiejskich oraz wiejskich znacznie częściej dochodziło do zawierania kontraktów 
socjalnych z  klientami pomocy społecznej z  powodu bezradności w  sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

Wskazania respondentów pozwoliły zauważyć, że na Podkarpaciu niezbyt często 
dochodzi do zawierania kontraktów socjalnych z powodu przemocy w rodzinie 
oraz bezdomności. Rzadko były również zawierane kontrakty socjalne z osobami 
niepełnosprawnymi, na terenach gmin liczba takich kontraktów nie przekraczała 
10% ogółu zawieranych umów. 

W trakcie badania ankietowego udało się również pozyskać opinie pracowników 
socjalnych na temat tego czy kontrakty socjalne są ważnym i efektywnym instru-
mentem w systemie pomocy społecznej w Polsce. 

Tabela 5. Wypowiedzi	 respondentów	na	 temat	ważności	 i  efektywności	kontraktów	
socjalnych	w systemie	pomocy	społecznej	w Polsce

Czy KS są ważne, 
efektywne  
(i dlaczego?)

Gmina
Suma

miejska miejsko-wiejska wiejska
liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w % liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w %

Nie 17 33,33 48 34,78 94 42,0 159 38,50
Raczej nie 1 1,96 8 5,80 2 0,9 11 2,66
Raczej tak 5 9,80 5 3,62 4 1,8 14 3,39
Tak 25 49,02 76 55,07 121 54,0 222 53,75
Brak zdania 3 5,88 1 0,72 3 1,3 7 1,69
Razem 51 100 138 100 224 100 413 100

Źródło:	Jak	dla	tab.	1	
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Ponad połowa badanych pracowników (ponad 57%ogółu) wskazała, że kontrak-
ty socjalne są ważnym i efektywnym narzędziem służącym do rozwiązywania 
problemów życiowych osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecz-
nej. Pracownicy socjalni z gmin miejskich nieznacznie częściej niż pracownicy 
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich pozytywnie wypowiadali się o kontraktach 
socjalnych. Obrazują to następujące wypowiedzi:

• „Są bardzo ważnym aspektem w pomocy społecznej. Powodują dążenie do re-
alizowanych celów” (R355)

• „Motywują do współpracy z pracownikiem” (R350)
• „Tak ważnym – motywują podopiecznych do działania, uczestnictwa w pracach 

społecznie-użytecznych, CIS itp.” (R346)
• „Tak, służą obu stronom jako dokument” (R341)
• „Tak są ważne, mobilizują do większej aktywności, wzmacniają wiarę we wła-

sne siły” (R315)
• „W mojej ocenie „ważność” tego instrumentu uzależniona jest od podejścia ca-

łościowego. Do stosowania kontraktu należy się przekonać. Czasem naciski ze 
strony kierowników OPS są motorem napędowym (jedynym), uważam jednak 
że kontrakty mają swoją wartość” (R310).

Znaczna część pracowników socjalnych na Podkarpaciu wypowiadała się nega-
tywnie o  kontraktach socjalnych. Negatywne opinie pracowników socjalnych 
były następujące:

• „(Czy kontrakty socjalne są  ważne?- PF) Nie ponieważ nie mają większego 
wpływu na formę udzielanej pomocy rodzinie” (R352)

• „Kontrakty socjalne w mojej opinii nie są ważnym i efektywnym instrumentem 
w systemie pomocy społecznej ze względu na brak współpracy z Urzędem Pracy. 
Brak ofert pracy dla osób uzależnionych od alkoholu, niezaradnych społecznie, 
brak przekwalifikowani zawodowych.” (R335)

• „Uważam, że kontrakt socjalny nie wnosi wiele do systemu pomocy społecznej” 
(R313)

• „Absolutnie nie, kontrakt socjalny nie stanowi ważnego i efektywnego instru-
mentu w systemie pomocy społecznej, ponieważ z reguły strona nie wywiązuje 
się z ustalonych zasad” (R245)

Pomimo tego, że pracownicy socjalni w  województwie podkarpackim raczej 
pozytywnie oceniali kontrakt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej, to już ich 
opinie o tym, czy kontrakt socjalny przyczynia się istotnie do przezwyciężania 
trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny korzystającej z pomocy społecznej, nie 
były jednoznaczne (zob. tab. 6). 
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Tabela 6.	Wypowiedzi	respondentów	na	temat	tego	czy	kontrakty	socjalne	przyczynia-
ją	się	istotnie	do	przezwyciężania	trudnej	sytuacji	osoby/rodziny	

Czy KS 
przyczynia 
się istotnie do 
przezwyciężenia 
trudnej sytuacji 
życiowej osoby/
rodziny

Gmina
Suma

miejska miejsko-wiejska wiejska

liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w % liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w %

Nie 22 43,14 50 36,23 113 50,45 185 44,79
Raczej nie 3 5,88 5 3,62 5 2,23 13 3,15
Raczej tak 4 7,84 8 5,80 10 4,46 22 5,33
Tak 20 39,22 72 52,17 91 40,63 183 44,31
Trudno 
powiedzieć 1 1,96 2 1,45 5 2,23 8 1,94

Nie mam zdania 1 1,96 0,00 0,00 1 0,24
Brak odpowiedzi 0 1 0,72 0 1 0,24
Suma 51 100 138 100 224 100 413 100

Źródło:	Jak	dla	tab.	1	

Prawie 48% ankietowanych uznało, że kontrakty socjalny nie przyczyniają się 
istotnie do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny korzystają-
cej z systemu pomocy społecznej. Opinie pracowników socjalnych były następu-
jące:

• „uważam, że kontrakt socjalny nieistotnie wpływa na przezwyciężanie trudnej 
sytuacji życiowej” (R173)

• „Nie przyczyniają się, gdyż osoba ubiegająca się o pomoc traci czas i pieniądze 
na przejazdy do różnych oddalonych poradni i instytucji” (R121)

• „Kontrakty socjalne usprawniają współpracę podopiecznego z pracownikiem so-
cjalnym, ale sam w sobie nie przyczynia się do przezwyciężania trudnej sytuacji 
życiowej” (R102)

Przeciwnego zdania było 49,64% badanych, którzy uznali, że kontrakt socjalny 
przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej klientów ośrodka pomocy społecz-
nej. Niezależnie od rodzaju gminy, wypowiedzi respondentów były podobne. 
Przykładowe wypowiedzi respondentów w tym zakresie były następujące: 

• „Kontrakty socjalne przyczyniają się do przezwyciężania trudnej sytuacji życio-
wej osób, wzmacniają ich aktywności i samodzielności życiową” (R149)

• „(Co kontrakty socjalne usprawniają –PF) … usamodzielniają klienta; podno-
szą motywacje klientów; podejścia klienta do życia” (R128)

• „Kontrakty usprawniają prawidłowe funkcjonowanie rodzin i osób, usprawnia-
ją właściwe dysponowanie środkami finansowymi” (R122)

W trakcie badania empirycznego udało się także pozyskać opinie pracowników 
socjalnych o  tym, czy wykorzystanie kontraktów socjalnych pozwala na osią-
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gnięcie lepszych efektów pracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, 
niż przy zastosowaniu innych narzędzi pracy socjalnej (zob. tab. 7). 

Tabela 7. Wypowiedzi	respondentów	na	temat	tego	czy	kontrakty	socjalne	pozwalają	
na	osiągniecie	lepszych	efektów	pracy	z osobami	korzystającymi	z pomocy	społecz-
nej	niż	przy	zastosowaniu	innych	narzędzi	pracy	socjalnej	

Czy KS pozwalają 
na osiągnięcie 
lepszych efektów 
pracy niż inne 
narzędzia pracy 
socjalnej

Rodzaj gminy
Suma

miejska miejsko-wiejska wiejska

liczba 
odpowiedzi w % liczba 

odpowiedzi w % liczba 
odpowiedzi w % liczba 

odpowiedzi w %

Nie 20 39,22 51 36,96 102 45,54 173 41,89
Raczej nie 1 1,96 4 2,90 18 8,04 23 5,57
Raczej Tak 6 11,76 13 9,42 14 6,25 33 7,99
Tak 18 35,29 58 42,03 69 30,80 145 35,11
Trudno powiedzieć 6 11,76 11 7,97 21 9,38 38 9,20
Brak odpowiedzi 0,00 1 0,72 0,00 1 0,24
Suma 51 100 138 100 224 100 413 100

Źródło: Jak	dla	tab.	1	

Większość pracowników socjalnych na Podkarpaciu uważa, że wykorzystanie 
kontraktów socjalnych nie wpływa na osiągnięcie lepszych efektów pracy z oso-
bami, które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. Takiej odpowiedzi udzie-
liło prawie 48 respondentów uczestniczących w badaniu (odpowiedzi nie i raczej 
nie – por. tab. 7). Obrazują to następujące wypowiedzi badanych:

• „Efekty nie są lepsze niż w zastosowaniu innych narzędzi pracy socjalnej” (R16)
• „nie zawsze, nie w każdej sytuacji, nie do końca jest respektowany przez rodzi-

nę/osobę” (R21)
• „kontrakty socjalne nie umożliwiają osiąganie lepszych efektów pracy z osobami 

korzystającymi z pomocy społecznej, jest wręcz odwrotnie” (R26)
• „Nie, kontrakt socjalny nie działa motywacyjnie” (R30)
• „nie, inne narzędzia pracy socjalnej są skuteczniejsze” (R33)
Natomiast 43% badanych określiło, że narzędzie to przynosi lepsze efekty pracy 
niż inne narzędzia wykorzystywane przez pracowników socjalnych. Warto także 
wskazać, że duża grupa pracowników socjalnych miała problem z określeniem 
efektywności kontraktów socjalnych. Zdecydowanie negatywne poglądy o efek-
tywności kontraktów socjalnych mieli pracownicy socjalni pracujący w gminach 
wiejskich, różnica w  negatywnej ocenie efektywności kontraktów socjalnych 
pomiędzy pracownikami socjalnymi z  terenów miejskich i  wiejskich wynosiła 
prawie 10%. Przykładowe wypowiedzi respondentów w tym zakresie były nastę-
pujące: 

• „Umowa zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o po-
moc jest zobowiązaniem, to prowadzi do osiągnięcia lepszych efektów” (R29)



24 25Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Frączek P.: Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej pomocy społecznej...

• „Tak, kontrakt określa możliwości i zasoby strony do przezwyciężenia trudnej 
sytuacji” (R36)

• „Tak, gdyż kontrakt socjalny określa szczegółowe uprawnienia i zobowiązania 
obu stron oraz konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z kontraktu 
(np. brak pomocy)” (R40)

Pozyskane opinie i spostrzeżenia pracowników socjalnych na temat kontraktów 
socjalnych pozwoliły sprawdzić jak często wybierają oni metodę kontraktu so-
cjalnego w pracy z klientem. 

Tabela 8.	Częstotliwość	wybierania	metody	kontraktu	socjalnego	w pracy	z klientem	
przez	badanych	pracowników	socjalnych	

Częstotliwość 
wybierania 
kontraktu 
socjalnego 
w pracy z klientem

GMINA
SUMA

miejska miejsko-wiejska wiejska
liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w % liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w %

Bardzo mała 
częstotliwość 
stosowania*

31 60,78 96 69,57 182 81,25 309 74,82

Średnia częstotli-
wość stosowania** 8 15,68 11 7,97 7 3,13 26 6,30

Duża częstotliwość 
stosowania*** 9 17,64 13 9,42 9 4,02 31 7,51

Trudno 
powiedzieć
(w zależności od 
sytuacji i klienta)

2 3,92 15 10,87 26 11,61 43 10,41

Brak odpowiedzi 1 1,96 3 2,17 0 0,00 4 0,97
Suma 51 100 138 100 224 100 413 100

*m.in.	wypowiedzi	respondentów:	rzadko,	czasami,	sporadycznie,	1	raz	na	rok,	3	razy	w roku
**	m.in.	wypowiedzi	 respondentów:	 kilka	do	 kilkunastu	w  roku,	 średnio	powyżej	 4	 kontraktów	
w roku
***	m.in.	wypowiedzi	respondentów:	1	raz	w miesiącu,	powyżej	5	kontraktów	w roku,	często,	dość	
często,	bardzo	często,	maksymalnie	do	kilkunastu	kontraktów	w roku
Źródło:	Jak	dla	tab.	1	

Generalnie pracownicy socjalni udzielając odpowiedzi na temat częstotliwości 
zawierania kontraltów socjalnych z klientami pomocy społecznej unikali poda-
wania liczby kontraktów socjalnych zawieranych w ciągu roku. Wypowiedzi re-
spondentów przyjmowały raczej charakter opisowy. Jednak można zauważyć, że 
na pierwszy plan wysuwały się odpowiedzi, które wskazują, że kontrakt socjalny 
nie jest zbyt często wykorzystywany w pracy pracowników socjalnych. 94 pra-
cowników socjalnych wskazało, że zawiera rzadko kontrakty socjalne ze swoimi 
podopiecznymi, 107 pracowników socjalnych podało, że zawiera kontrakty bar-
dzo rzadko, a 20 pracowników odpowiedziało, że zawiera kontrakty sporadycz-
nie. Pozostała część badanych odpowiedziała, że kontrakty socjalne zawiera raz 
na jakiś czas (6,3% ogółu - średnia częstotliwość- por. tab. 8), bądź, że w zależno-
ści od sytuacji i klienta (10,41% ogółu badanych). Tylko niewielka część badanych 
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7,51% ogółu wskazała, że zawiera kontrakty ze swoimi podopiecznymi często (np. 
jeden raz w miesiącu, dość często jeżeli klient rokuje poprawę itd.). Niepokojące 
mogą być natomiast wypowiedzi pracowników socjalnych, w których przyznają 
się do tego, że kontrakty socjalne stosują jedynie do celów statystycznych

• „(zawieranie kontraktów socjalnych- PF) wykorzystuję do celów statystycznych” 
(R246)

Bądź tylko po to aby osiągnąć wskaźniki do sprawozdań:

„Sporadycznie, bo kontrakty socjalne wykorzystuję do celów „tylko” aby osiągnąć 
wskaźniki do sprawozdań” (R116)

Badania empiryczne prowadzone w województwie podkarpackim pokazały, że 
kontrakty socjalne w ocenie pracowników socjalnych są kolejnym biurokratycz-
nym formularzem (zob. tab. 9). 

Tabela 9.	 Opinie	 o  kontraktach	 socjalnych	wśród	 pracowników	 socjalnych	w woje-
wództwie	podkarpackim

W opinii pracowników 
socjalnych KS jest to:

Gmina
SUMA

miejska miejsko-wiejska wiejska
liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w % liczba  
odpowiedzi w % liczba  

odpowiedzi w %

Kolejny biurokratyczny 
formularz 13 25,49 55 39,86 113 50,45 181 43,83

Faktyczne narzędzie 
aktywnej pracy 
socjalnej

13 25,49 45 32,61 54 24,11 112 27,12

Trudno powiedzieć 25 49,02 38 27,54 57 25,45 120 29,06
RAZEM 51 100 138 100 224 100 413 100

Źródło:	Jak	dla	tab.	1	

Pracownicy socjalni na Podkarpaciu wypowiadali się w tym zakresie w następu-
jący sposób:

• „Według mnie jest to biurokratyczny formularz, z  kontraktem czy bez pomoc 
jest udzielana bo się bo się należy. Trudno bowiem na terenach wiejskich bez 
miejsc pracy, wymagać od podopiecznego z  niskimi kwalifikacjami by podjął 
pracę” (R5)

• „Kolejny biurokratyczny formularz zajmujący czas pracownika, bez efektów” 
(R21)

• „Wymierny formularz dotyczący ułamka pracy socjalnej z indywidualnym przy-
padkiem nie powinien mieć schematycznego wykorzystania” (R34)

• „(jest kolejnym biurokratycznym formularzem-PF) moim zdaniem tak, bo tak 
naprawdę niczego nie jestem w stanie wyegzekwować jeśli klient chce i nie ma 
z tego tytułu konsekwencji” (R69)
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• „Jest kolejnym biurokratycznym formularzem, gdzie liczy się ilość a nie jakość” 
(R89)

Tylko niewielka części respondentów (27,12% ogółu) stwierdziła, że kontrakt so-
cjalny można potraktować jako faktyczne narzędzie aktywnej pomocy społecz-
nej. Potwierdzeniem tego mogą być następujące wypowiedzi badanych:

• „Jest potrzebnym narzędziem pracy socjalnej” (R37)
• „Jest narzędziem, gdyż aktywizuje petentów do podjęcia działań” (R40)
• „Kontrakt socjalny jest dobry, lecz jest pracochłonny i czasochłonny co przy 

małym zatrudnieniu komplikuje niekiedy wykonywanie obowiązków zawo-
dowych” (R59)

• „Jest to skuteczna metoda pracy” (R98)
• „Kontrakt socjalny jest narzędziem aktywnej pracy socjalnej z klientem. Jest 

tzw. Motywatorem” (R132)
Znaczna część ankietowanych (29,06% ogółu) nie umiała udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. 

• „W niektórych przypadkach kontrakt jest biurokratycznym formularzem, który 
powoduje niechęć klientów, a w niektórych jest pozytywnym narzędziem umoż-
liwiającym osiąganie zamierzonych efektów” (R122)

• „założenia są dobre, jednak praktyka pokazuje co innego. Nie jest to rewelacyjne 
rozwiązanie” (R147)

• „uważam, że w  większych ośrodkach (MOPS-ach) kontrakt socjalny stanowi 
faktyczne narzędzie aktywnej pracy socjalnej, natomiast mniejszych gminach 
wiejskich można określić go jako biurokratyczny formularz ze względu na licz-
ne ograniczenia” (R148)

4.	 WNIOSKI	KOŃCOWE

Pomoc społeczna będąca częścią polityki społecznej jest jednym z ważniejszych 
obszarów funkcjonowania każdego państwa. Pomoc społeczna nie realizuje je-
dynie funkcji redystrybucyjnej państwa, ma również za zadanie minimalizować 
procesy marginalizacyjne oraz skłaniać osoby będące w trudniej sytuacji życio-
wej do aktywnego włączenia się w proces poprawy swojego położenia. Dążenie 
do ograniczenia „pasywnych” transferów socjalnych w systemie pomocy społecz-
nej na rzecz aktywizacji społecznej bądź zawodowej podopiecznych ośrodków 
pomocy społecznej wymaga wykorzystywania aktywnych narzędzi, w których 
otrzymywane wsparcie jest warunkowane uczestnictwem w  programach akty-
wizujących, podejmowaniem zatrudnienia bądź odbudowywaniem zdolności do 
zatrudnienia. Jednym z  instrumentów, które mogą być wykorzystywane przez 
pracowników socjalnych w procesie aktywizowania swoich podopiecznych jest 
kontrakt socjalny. 

Badania empiryczne przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu pozwo-
liły na pozyskanie opinii i spostrzeżeń pracowników socjalnych na temat kon-
traktów socjalnych. Istotne jest to, że udało się także pozyskać opinie pracowni-
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ków socjalnych, którzy wykonują swoją pracę zawodową w ośrodkach pomocy 
społecznej na terenach wiejskich. Jest to cenne, gdyż liczne badania naukowe 
pokazują, że to właśnie w małych ośrodkach pomocy społecznej występują bra-
ki i opóźnienia w zakresie stosowania narzędzi i rozwiązań związanych z pracą 
socjalną. 

Badanie empiryczne dowiodło, że pracownicy socjalni w województwie podkar-
packim niezbyt często wykorzystują kontrakt socjalny w swojej pracy zawodowej. 
Jedynie 7,51% ogółu badanych wskazało, że zawiera kontrakt socjalny ze swoimi 
podopiecznymi często (np. raz na miesiąc). Kontrakty socjalne w woj. podkar-
packim zawierane były głównie z powodu bezrobocia (aktywności zawodowej) 
i uzależnień klientów pomocy społecznej.

Opinie pracowników socjalnych na Podkarpaciu na temat kontraktu socjalnego 
są niejednoznaczne. Ponad połowa respondentów (ponad 57% ogółu) wskazała, 
że kontrakty socjalne są ważnym i efektywnym narzędziem służącym do rozwią-
zywania problemów życiowych osób/ rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej. Jednak 48% ankietowanych pracowników socjalnych uznała, 
że kontrakty socjalne nie przyczyniają się do przezwyciężania trudnej sytuacji 
życiowej osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej. Większość 
badanych pracowników socjalnych określiło, że ich zdaniem narzędzie to nie 
przynosi lepszych efektów pracy, niż inne narzędzia wykorzystywane w pracy so-
cjalnej. Jednocześnie przeprowadzone badanie pokazało, że większość badanych 
pracowników socjalnych uważa, że kontrakt socjalny jest kolejnym biurokratycz-
nym formularzem, który zajmuje im czas. 

Pozyskane wypowiedzi respondentów pracujących w zawodzie pracownika so-
cjalnego na Podkarpaciu mogą sygnalizować, że kontrakty socjalne są szczątko-
wą formą wspierania osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecz-
nej, a narzędzie to w opinii pracowników socjalnych nie jest skuteczne. 
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