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Wprowadzenie

Standaryzacja usług pomocy i integracji społecznej czy modelowanie kluczowych organizacji pu-
blicznych odpowiedzialnych za realizację tych usług w jednostkach samorządu terytorialnego to 
zadania, których znaczenie trudno przecenić. Są one istotne ze względu na dostępność i jakość 
usług pomocowych, jak i racjonalizację wydatków publicznych na system pomocy społecznej. 

W pierwszym wypadku wymogi dotyczące świadczenia usług (standardy dostępności, że np. 
każda gmina powinna oferować daną usługę) pomagają je upowszechniać, co wyrównuje dostęp do 
nich w przekroju terytorialnym. Z kolei wymogi dotyczące już dostępnych usług (np. powinny być 
świadczone przez wykwalifikowany personel i na podstawie naukowo sprawdzonych metod) dają 
szansę na wzrost jakości (w tym m.in. skuteczności, efektywności, akceptowalności). Oczywiście 
sam wymóg, że coś ma być obecne i ma mieć wymaganą jakość, nie pociąga za sobą rzeczywistej 
dostępności i jakości. Jak w innych dziedzinach legislacji, także i tu problemy implementacji i re-
alizacji mogą pokrzyżować plany standaryzatorów.

W drugim wypadku (modele organizacyjne) mamy do czynienia z kilkoma poziomami zagad-
nienia. Model organizacji ośrodka pomocy społecznej to coś innego niż model organizacji pomocy 
i integracji społecznej w gminie, a ten ostatni różni się od modelu organizacji pomocy i integracji 
społecznej w powiecie, województwie czy państwie. W projekcie za najważniejszy uznano poziom 
pierwszy: model organizacyjny odniesiony do kluczowych jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej. Jest to jednak perspektywa ograniczona, gdyż nawet bardzo dobrze działająca i kluczowa 
organizacja może osiągać słabsze wyniki ze względu na to, że modele z innych poziomów są nie-
równomiernie obarczone zadaniami, są niespójne czy źle ze sobą skoordynowane. Ze społeczne-
go punktu widzenia istotniejsze może być, jak sprawdza się cały system, a nie tylko jedna z jego 
części.

Jednym z celów szczegółowych projektu 1.18 (zadanie 2) jest wypracowanie ogólnopolskich 
standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. W pierwszej fazie realizacji 
projektu przeprowadzono diagnozę przez zespół badawczy w składzie: dr Dobroniega Trawkowska 
(przewodnicząca), dr hab. prof. UH-PJK Elżbieta Trafiałek, dr Barbara Kowalczyk i dr hab. Ryszard 
Szarfenberg. Na tym etapie wykorzystano dwa kluczowe źródła: ogólnokrajowe badania oraz sie-
dem ekspertyz dotyczących polskich i zagranicznych doświadczeń w zakresie standaryzacji i mo-
delowania organizacyjnego (zob. Lista ekspertyz). 
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W realizacji koncepcji diagnozy, a w szczególności konsultacji narzędzi badawczych i kształtu 
raportów z wynikami badań brał udział zespół w składzie: dr hab. Ryszard Szarfenberg (przewod-
niczący), dr Barbara Kowalczyk, dr hab. prof. UŁ Jerzy Krzyszkowski i dr hab. Andrzej Niesporek, 
przy istotnym i merytorycznym wsparciu Aliny Karczewskiej (WRZOS). Realizacja ogólnopolskich 
badań społecznych Standardy usług w pomocy społecznej została zlecona konsorcjum dwóch firm: 
PENTOR i Laboratorium Badań Społecznych (zob. Informacje dodatkowe, s. 6). 

Ważną rolę konsultacyjno-doradczą w pracach nad koncepcją i realizacją ogólnokrajowych 
badań miał zespół doradczy, w którego skład wchodzili przedstawiciele socjalnych organizacji po-
zarządowych oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej: Agniesz-
ka Krawczyk i Marek Borowski ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, 
Jacek Kowalczyk ze Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM oraz 
Andrzej Smulczyński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Po-
mocy Rodzinie CENTRUM. 

Diagnoza polegała na inwentaryzacji stanu stosowanych standardów świadczenia i zlecania 
usług przez instytucje pomocy i integracji społecznej oraz na porównaniu ich z rozwiązaniami w in-
nych krajach europejskich. Zgodnie z założeniami projektu badaniami objęto usługi pomocy i in-
tegracji społecznej udzielane: osobom pozostającym bez pracy (nie tylko bezrobotnym, ale także 
osobom biernym zawodowo w wieku produkcyjnym); osobom starszym; niepełnosprawnym; rodzi-
nom i dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy; 
rodzinom zastępczym i ich wychowankom oraz wychowankom całodobowych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych.

W porównaniu z pozostałymi zadaniami (3 i 4) projektu 1.18 zakres zadania 2 został określony 
niezmiernie szeroko. W zadaniu 3 głównym tematem jest tworzenie i rozwijanie standardów i mo-
deli instytucji w odniesieniu do pracy socjalnej ze społecznością lokalną, a w zadaniu 4 mamy do 
czynienia z usługami i modelami określonymi w stosunku do raczej niewielkiej liczebnie kategorii 
osób bezdomnych. 

Bardzo szeroki zakres zadania 2, brak wcześniejszych badań standaryzacji usług pomocy i in-
tegracji społecznej w Polsce oraz bardzo krótki czas na przeprowadzenie badań ze względu na 
opóźnienia realizacyjne projektu sprawiły, że faza diagnozy stanowiła wielkie wyzwanie pod wzglę-
dem merytorycznym i technicznym.

Krajowy raport badawczy ma głównie charakter opisowo-diagnostyczny, przedstawia obraz 
pomocy i integracji społecznej w kilku perspektywach: perspektywie usług (a nie świadczeń pie-
niężnych i rzeczowych), perspektywie prawnej i praktycznej, polskiej i zagranicznej, centralnej 
i lokalnej, ogólnej i w odniesieniu do szczególnych grup klientów. Mimo tego autorzy poszczegól-
nych rozdziałów postanowili zaproponować rekomendacje, które powinny być potraktowane jako 
wstępne do celów dyskusji w zespołach, które mają wypracować już konkretne produkty (dziesięć 
standardów usług oraz cztery modele instytucji pomocy i integracji społecznej) w dalszych fazach 
projektu.

Struktura raportu składa się z siedmiu rozdziałów. Wszystkie oparte są nie tylko na wynikach 
badań i ekspertyzach zamówionych dla projektu, ale również na analizie danych ilościowych i ja-
kościowych z różnych źródeł statystycznych, prawnych i naukowych.

Pierwszy rozdział traktuje o standardach pracy socjalnej oraz usług pomocy i integracji spo-
łecznej bez uwzględnienia szczególnej sytuacji poszczególnych kategorii klientów oraz dedykowa-
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nych dla nich usług. W rozdziale tym poruszone zostały m.in. wątki związane z bardziej generalnymi 
koncepcjami zapewniania jakości usług publicznych, w tym usług socjalnych, oraz problematyka 
funkcji standardów i różnych podejść do procesu standaryzacji.

Kolejnych pięć rozdziałów dotyczy konkretnych grup docelowych, które zostały wyszczegól-
nione w projekcie. Pierwsze trzy kategorie zostały określone bardziej „osobowo”: osoby pozosta-
jące bez pracy, niepełnosprawne i starsze, a kolejne dwie z nawiązaniem do rodzin w ogóle, rodzin 
z problemem przemocy i rodzin zastępczych, ale też z wyróżnieniem dzieci w ogóle oraz młodzie-
ży, czyli usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. W założeniu rozdziały te mają ukazywać specyfikę, zróżnicowanie i złożoność potrzeb tych 
grup w relacji do istniejących usług pomocy i integracji społecznej, a także zagadnienia pracy 
socjalnej. Kolejnymi tematami są: diagnoza procesu standaryzacji, nawiązanie do dobrych praktyk 
i obiecujących przykładów zagranicznych. Całość kończą wnioski i rekomendacje dotyczące popra-
wy jakości pracy socjalnej i usług dla wskazanych grup.

Zagadnienia modelu organizacyjnego podstawowych jednostek pomocy i integracji społecznej 
zostały przedstawione w ostatnim rozdziale. Problematyka ta rzadko była poruszana, gdyż pomoc 
społeczną postrzegano głównie od strony podstawowych zadań (problemy społeczne) lub pod-
stawowych produktów (różne świadczenia), a nie wewnętrznych mechanizmów organizacyjnych 
tych rozwiązań i świadczeń. W wypadku dużych jednostek w miastach na prawach powiatu mamy 
do czynienia z organizacjami publicznymi o złożonych kompetencjach, zatrudniającymi setki pra-
cowników. Nic więc dziwnego, że sprawy typowe dla organizacji i zarządzania stają się w takich 
warunkach bardzo ważne. Zasadniczym faktem jest tutaj bardzo duże zróżnicowanie jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej: od kilkuosobowych gminnych ośrodków pomocy społecznej 
do potężnych miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Istotnym wątkiem w tym rozdziale jest też za-
rządzanie zlecaniem usług pomocy społecznej.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie kolejnym bodźcem do opracowania i realizowania 
projektów i planów zmian polskiego systemu pomocy i integracji społecznej. Zmian, które dopro-
wadzą do tego, że wszyscy interesariusze tego systemu będą z niego bardziej zadowoleni, w szcze-
gólności zaś obywatele i mieszkańcy Polski, którzy bezpośrednio z niego korzystają.

Informacje dodatkowe

Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej

Badania konsorcjum PENTOR–Laboratorium Badań Społecznych (wyłonione w przetargu pu-
blicznym) opierały się na oryginalnej koncepcji badawczej z wykorzystaniem różnych narzędzi ba-
dawczych.
1) CATI – telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo z kierownikami 640 jednostek orga-

nizacyjnych pomocy społecznej (gops, mgops, mops, pcpr, mops/mopr);
2) CAWI – ankieta internetowa z 480 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (gops, 

mgops, mops, pcpr, mops/mopr). Podczas realizacji badań CAWI realizator badań udostęp-
niał ankietę drogą e-mailową z możliwością odesłania pocztą tradycyjną (opcja preferowana 
przez respondentów). 

3) 25 studiów przypadków (dwa wywiady pogłębione, jeden z kierownikiem, jeden z pracowni-
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kiem/pracownikami, analiza dokumentów) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecz-
nej w organizacjach pozarządowych.

4) 2 moderowane dyskusje grupowe przedstawicieli jops, instytucji lokalnych i organizacji poza-
rządowych.

Wyniki badań CATI zostały przedstawione w raporcie końcowym, do którego załącznikami było 
jedenaście raportów (dziesięć z badań CAWI, jeden ze studiów przypadków); zapis moderowanych 
dyskusji oraz tabele Excel z analizą danych uzupełniają raport główny z załącznikami. Wszystkie 
dokumenty powinny być udostępnione na stronie projektu. 

Lista ekspertyz

Ekspertyzy polskie:
• Ryszard Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych.
• Jerzy Krzyszkowski, Nowe Zarządzanie (menedżerskie lub partycypacyjne) instytucjami po-

mocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej – case 
studiem.

• Anna Michalska, Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i to-
warzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych do beneficjentów z grup docelo-
wych.

Ekspertyzy zagraniczne:
• Mike Titterton, Sarah Pelling-Deeves, Pauline Nolan, Social Services and Welfare Institutions 

in the United Kingdom. Experts’ Report (częściowo przetłumaczone na język polski).
• Ulla-Maija Koivula, System pomocy społecznej w Finlandii.
• Beata Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji.
• Krzysztof Balon, Werner Hesse, Standaryzacja a system świadczenia usług pomocy społecz-

nej w Niemczech. 
• Opracowanie dotyczące rozwiązań standaryzacyjnych w Republice Czeskiej (przetłumaczone 

na język polski).

Wszystkie ekspertyzy i opracowania są udostępnione na stronie projektu.
 

Ryszard Szarfenberg
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Ryszard Szarfenberg

Standardy i standaryzacja 

pracy socjalnej i usług pomocy 

i integracji społecznej

Wprowadzenie

Zasadnicze pojęcia dla tego rozdziału i całego projektu 1.18, czyli: usługa pomocy społecznej, usłu-
ga integracji społecznej, pakiet usług i standard są mało precyzyjne. Sytuację niewiele zmienia 
uwaga, że chodzi o usługi pomocy i integracji społecznej czy pakiety usług dla osób pozostających 
bez pracy, dla osób starszych czy osób niepełnosprawnych albo rodzin i dzieci. Są to bardzo sze-
rokie kategorie oznaczające w części tych samych ludzi. Problemy niepełnosprawności narastają 
z wiekiem, a niepełnosprawność i wiek (np. 50+) wiążą się też z większym prawdopodobieństwem 
pozostawania bez pracy.

Jednocześnie w innych obszarach, w których operuje polityka społeczna (np. zdrowie, eduka-
cja, zatrudnienie) problematyka usług i standardów z tym związanych jest już od dawna obecna. 
Stąd wynikają możliwości porównań i wzajemnego czerpania wzorów, a także ewentualnego ucze-
nia się na błędach.

Ze standaryzacją usług społecznych związane są różne nadzieje, ale trudno na razie o prze-
konujące dowody, aby przyczyniała się ona do zasadniczej poprawy jakości usług. Ta ostatnia ma 
charakter wielowymiarowy i jest trudna do operacjonalizacji i pomiaru, co dodatkowo komplikuje 
naukowy dowód dodatniego wpływu poziomu standaryzacji usług na ich jakość.

W tym rozdziale będzie mowa o standaryzacji usług. Zagadnienia związane z modelami reali-
zacji usług oraz organizacją i zarządzaniem pomocą społeczną w różnych skalach zostały omówio-
ne w ostatnim rozdziale.
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Usługi pomocy i integracji społecznej oraz praca socjalna

Z prawnego punktu widzenia nie jest jasne, czym są usługi pomocy i integracji społecznej.
W rozdziale Zasiłki i usługi ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., 

nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) zawarto prosty podział świadczeń na pieniężne i niepieniężne; nie-
które z tych ostatnich mają w nazwie słowo „usługi”, np. usługi opiekuńcze. W dalszej części tego 
rozdziału ustawy występuje także rozróżnienie pomocy pieniężnej i rzeczowej.

Zamieszanie panuje też w literaturze, np. W. Maciejko używa terminu „usługi publicznopraw-
ne”. Omawia on w związku z tym: opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, pomoc w uzy-
skaniu samodzielności ekonomicznej, usługi poradnictwa specjalistycznego, usługę interwencji 
kryzysowej, objęcie indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze1.

Autor osobno traktuje zakłady administracyjne pomocy społecznej2, do których zalicza rodzin-
ny dom pomocy, mieszkanie chronione i dom pomocy społecznej. W pierwszym wypadku istnieje 
standard usług opiekuńczych i bytowych. W mieszkaniu chronionym udziela się usług opiekuń-
czych, bytowych i pomocowych o ograniczonym zakresie, ale też „usługi w postaci pracy socjal-
nej”3. Z kolei w domu pomocy społecznej mamy do czynienia z usługami bytowymi, opiekuńczy-
mi, wspomagającymi i edukacyjnymi, które powinny być świadczone na poziomie obowiązującego 
standardu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz poszanowaniem podstawowych praw 
mieszkańców domu (wolności, intymności, godności, bezpieczeństwa)4.

W koncepcji fazy diagnozy przyjęto, że nadrzędnym pojęciem jest pakiet usług. Pakiety te zo-
stały wyróżnione ze względu na poszczególne grupy docelowe (osoby pozostające bez pracy, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze itd.). W pakietach umieszczono mniej lub bardziej złożone usługi 
pomocy społecznej5. Pojęcie to nie jest stosowane w prawie i bardzo rzadko występuje w literatu-
rze i praktyce.

Poza pomocą społeczną, która ma m.in. cele integracyjne (podejmowanie działań zmierzają-
cych do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem), usługi (re)
integracyjne mogą być świadczone na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143). Ogólnie zostały one nazwane reintegracją społeczną 
i zawodową, a katalog usług tam zawartych obejmuje w skrócie: kształcenie umiejętności społecz-
nych i zaradności życiowej, w tym umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, nabywa-
nie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych. Nie zostały określone usługi klubów integracji społecznej, istnieje jedy-
nie definicja kilku rodzajów działań, takich jak pomoc w znalezieniu pracy czy poradnictwo prawne.

1 W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 305–349.
2 Pojęcie zakładu administracyjnego zostało zdefiniowane w Encyklopedii Prawa w sposób następujący: 

„utworzone przez różne organy administracji publicznej jednostki organizacyjne powołane do świadczenia usług nie-
materialnych w dziedzinach takich jak: oświata, kultura, ochrona zdrowia, opieka społeczna”. Jest to kategoria używana 
w teorii prawa administracyjnego. Zob. Encyklopedia prawa, Urszula Kalina-Prasznic (red.), C.H.Beck, Warszawa 2006.

3 W. Maciejko, op. cit. , s. 374.
4 Tamże, s. 387.
5 Koncepcja fazy diagnozy oraz ogólnopolskiego badania: Standardy usług w pomocy społecznej, 15 kwietnia 2010.
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Współcześnie zagadnienie klasyfikacji usług społecznych ma charakter bardzo praktyczny, 
w szczególności dla tych instytucji czy organizacji, które zajmują się informowaniem o usługach 
i kierowaniem do nich. Ich działalność jest odpowiedzią na problem odnalezienia właściwej usługi 
przez osobę potrzebującą pomocy, gdy mamy do czynienia z setkami usługodawców, różnie nazy-
wających siebie i swoje usługi i różnie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej6.

Przykładem potrzeby klasyfikacji wywołanej przez informatyzację pomocy społecznej jest im-
plementacja systemu komputerowego POMOST. W wyniku tego dokonano quasiklasyfikacji dzia-
łań pracy socjalnej (tabela 1).

Tabela 1. Klasyfikacja pracy socjalnej udzielanej przez JOPS

Praca socjalna (OPS) Praca socjalna (PCPR)

–  reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) 
w różnych instytucjach

– podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem
– wizyta
– zgłoszenie
– interwencja
– konsultacja
– organizacja czasu wolnego
– porady indywidualne
– pośrednictwo, agencja
– kreowanie kontaktów społecznych
– resocjalizacja
– inne formy pracy socjalnej

–  reprezentowanie interesu podopiecznego w instytu-
cjach w innych wypadkach

–  podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem dla 
osób usamodzielnianych

–  podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem dla 
innych osób

–  wizyta dla osób usamodzielnianych
–  wizyta dla innych osób 
–  ogłoszenie dla innych osób 
–  interwencja dla innych osób 
–  konsultacja dla osób usamodzielnianych
–  konsultacja dla innych osób
–  organizacja czasu wolnego dla innych osób
–  porady indywidualne dla innych osób
–  inne formy pracy socjalnej dla innych osób

Źródło: struktura danych w POMOST, IRSS, tabela 8. Zob. www.irss.and.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Ite-
mid=376 

Poniższy wykres pokazuje rozkład świadczenia różnych kategorii pracy socjalnej (bez pcpr) 
oraz ich udział w całości.

Duży odsetek innych form oznacza, że klasyfikacja nie jest dokładna. Widać też, że ponad 60% 
pracy socjalnej to wizyty i porady indywidualne. Termin wizyta nie jest zbyt precyzyjny; zapewne 
chodzi o wizyty związane z przeprowadzaniem i aktualizowaniem rodzinnego wywiadu środowi-
skowego. 

Poziom korzystania z usług w stosunku do pozostałych typów świadczeń pomocy społecznej 
(pieniężnych i rzeczowych) jest nadal niezadowalający, jeżeli celem jest struktura 50–50 lub z do-
minacją usług (wykres 2).

6 W USA opracowano na potrzeby lokalnego telefonu informacyjnego wciąż rozwijaną klasyfikację usług społecz-
nych, która zawiera ponad 9200 pozycji pogrupowanych w dziesięć dużych klas oraz jedną odrębną dla grup docelowych. 
Każda z najogólniejszych klas ma dodatkowo do sześciu szczegółowych podpoziomów. Każde pojęcie (usługa, program, 
placówka, sposób udzielania usługi, grupa docelowa, filozofia udzielania usługi) ma definicję i unikatowy kod oraz wza-
jemne powiązania. Amerykańska organizacja The Alliance of Information and Referral Systems (AIRS), która zajmuje 
się certyfikacją, akredytacją i szkoleniami w tym zakresie, wypracowała standard usług informacyjnych i kierujących. 
Zob. www.211taxonomy.org oraz www.airs.org. O tej grupie usług pisała R. W. Levinson, New Routes to Human Services. 
Information and Referral, Springer, New York 2002.
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Wykres 1. Praca socjalna w klasyfikacji POMOST

Wizyta 44%

Podtrzymywanie kontaktów 
ze środowiskiem 5%

Reprezentowanie interesu 
podopiecznego (rodziny) 

w różnych instytucjach 2%

Inne formy płacy socjalnej 16%

Resocjalizacja 0%

Kreowanie kontaktów społecznych 0%
Pośrednictwo, agencja 1%

Porady indywidualne 20%

Organizacja czasu wolnego 1%

Konsultacja 3%

Zgłoszenie 7%

Interwencja 1%

Źródło: opracowanie własne. Dane za: Pomoc społeczna w liczbach 2008, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2010, tabela nr 8. 

Zob. www.irss.and.pl/images/marcin/tablica%20nr%208.%20liczba%20swiadczen.xls.

Wykres 2.  Odsetek klientów korzystających z usług pomocy społecznej innych niż pomoc finansowa 
i rzeczowa – ze względu na typ instytucji 
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Największy odsetek klientów korzystających z usług pomocy społecznej stanowią klienci pcpr, 
w następnej kolejności dotyczy to mops/mopr. Wynik średni dla ops (14,6%) wydaje się bardzo ni-
ski. Jedna z hipotez wyjaśniających może być taka, że ogólnie dostępność usług udzielanych przez 
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specjalistów innych niż pracownicy socjalni czy przez organizacje pozarządowe jest tam o wiele 
mniejsza niż w przypadku większych jednostek terytorialnych i dużych miast.

W badaniach pytano o ofertę pracy socjalnej i usług jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej. W kafeterii było ponad 60 pozycji. Pytanie zadawano kierownikom jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej. Wykres 3 prezentuje rozkład liczby usług według typów jops.

Wykres 3. Liczba usług realizowanych przez instytucje pomocy społecznej
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit.

Pod względem liczby usług dominuje jops typu mops/mopr, a zdecydowanie w tyle pozostają 
jednostki typu gops.

Usługi świadczone przez najbardziej zasobne w usługi typy jops, czyli pcpr i mops/mopr zo-
stały przedstawione na dwóch kolejnych wykresach.

Do badania, analizy i oceny oferty usług pomocy społecznej jest potrzebny szczegółowy i wy-
czerpujący katalog obejmujący wiele pakietów usług dla różnych grup docelowych z różnymi pro-
blemami i sprzężeniami problemów. Katalog powinien zostać stworzony z perspektywy osoby, 
która potrzebuje pomocy. Na przykład: jeżeli jest Pan/Pani w sytuacji S (grupa docelowa, problem 
– może to wymagać klasyfikacji grup i problemów), to ma Pan/Pani prawo do następujących usług 
U1…Un (pakiet), które można otrzymać pod następującymi warunkami U1…Un (W1…Wn) i w na-
stępujących miejscach U1…Un (M1…Mn) (adresy, telefony, adresy e-mail i inne dane ułatwiające 
kontakt).

Reasumując: usługi i pakiety usług pomocy i integracji społecznej powinny być rozumiane tu-
taj i w pozostałych rozdziałach raportu, a także w dalszych pracach projektu tak, jak w załączonym 
do raportu Słowniczku pojęć podstawowych dla projektu (s. 384).
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Wykres 4. Usługi świadczone przez pcpr
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 5. Usługi świadczone przez mops/mopr
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Jakość i standardy usług pomocy i integracji społecznej

Ogólnie rzecz ujmując, standardy usług pomocy i integracji społecznej są jednym z elementów 
logiki ewaluacji ich jakości. Wymaga ona wykonania następujących kroków7:
1. Wybór kryteriów jakości usług pomocy i integracji społecznej.
2. Określenie dla każdego kryterium standardów wyników (standards of performance) osiągnię-

tych dzięki tym usługom.
3. Zebranie danych o tym, jakie wyniki zostały osiągnięte dzięki usługom.
4. Wydanie oceny ewaluacyjnej na podstawie zestawienia danych o wynikach ze standardami.

Załóżmy, że kryterium jakości danej usługi reintegracji społecznej jest skuteczność reinte-
gracyjna. Ewaluacyjna ocena tej usługi polega na zestawieniu ze sobą jej rzeczywistej skuteczności 
ze standardami skuteczności tego typu usług. Potrzebna jest do tego skala pomiarowa skuteczno-
ści, np. odsetek osób reintegrowanych w całej populacji, która otrzymała usługę. Standardy są zaś 
określone na tej skali, np. ocena celująca za skuteczność w granicach 90–100% reintegrowanych, 
ocena bardzo dobra za skuteczność w granicach 80–89%, ocena dobra za skuteczność w prze-
dziale 70–79%, aż do oceny niedostatecznej za skuteczność w przedziale 0–30%. Te przedziały są 
właśnie standardami w logice ewaluacji.

W latach 90. bardzo podobną ideę zaproponowała B. Szatur-Jaworska (zob. poniższy schemat).

Schemat 1. Od celów pomocy społecznej do oceny jej skuteczności

CEL KRYTERIA REALIZACJI WSKAŹNIKI

STANDARDY

OCENA

Źródło: B. Szatur-Jaworska za: S. Golinowska, I. Topińska, Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, CASE, Warsza-
wa 2002, s. 77 (w oryginale była „ocena skuteczności”).

Jedną z funkcji ewaluacji jest kontrola jakości usług. O tej ostatniej mówi się w ustawie o po-
mocy społecznej8 w kontekście zadań wojewody. Jednym z nich jest „nadzór nad realizacją zadań 
samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego określił standardy” (art. 22, pkt 8).

Połączono tutaj dwa zagadnienia: jakości działalności jednostek pomocy społecznej oraz ja-
kości usług i ich standardów, tak jakby liczyła się bądź mogła być nadzorowana jakość tylko tych 
usług, dla których minister określił standardy. W takim ujęciu można interpretować standardy jako 
kryteria jakości, tzn. cechy lub poziomy cech jakie powinna mieć usługa, aby można było uznać jej 
jakość za wystarczającą lub akceptowalną. 

7 Visions of Quality. How Evaluators Define, Understand and Represent Program Quality, A. Benson, D. M. Hinn, C. 
Lloyd (red.), JAI Press, Oxford 2001, s. 185.

8 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Schemat 2. Standardy jako kryteria jakości usługi

Kryteria jakości

Kryteria jakości Kryteria jakości

Kryteria jakości

Kryteria jakościKryteria jakości Kryteria jakości

Profesjonalista

ObsługiwanyOrganizacja

Usługa

Źródło: prezentacja EQUASS, A Comprehensive Approach in Meeting Needs and Expectations of Stakeholders. Zob. www.coe.int/t/DC/
Files/Source/Disability_1.ppt.

Na schemacie mamy trzy relacje między organizacją (np. wybrana jednostka organizacyjna 
pomocy społecznej), pracującym dla niej profesjonalistą (np. pracownik socjalny, psycholog, pe-
dagog) i klientem, który korzysta z pomocy profesjonalisty. Kryteria jakości dotyczyć więc mogą 
wszystkich trzech elementów trójkąta usługi, jak i relacji między nimi oraz usługi potraktowanej 
jako całość (kryteria w centrum trójkąta).

W logice ewaluacji nie utożsamia się jednak kryteriów jakości ze standardami, które są okre-
ślane dopiero dla ustalonych już ogólnych kryteriów. W koncepcji jakości zawartej w ustawie o po-
mocy społecznej9 brakuje ważnego dla logiki ewaluacji elementu, a mianowicie kryteriów jakości10.

Zadaniem wojewody, poza nadzorem, jest także kontrola jakości usług wykonywanych przez 
podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządo-
wej oraz przez domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu 
terytorialnego. Wojewoda powinien też kontrolować placówki (również podmioty gospodarcze) 
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych 
osób.

Standardy w takim ujęciu ułatwiają lub umożliwiają nadzór i kontrolę jakości usług. Inspekcja 
zakłada istnienie pewnych standardów określonych lub przynajmniej zaakceptowanych przez ad-
ministratorów lub polityków, zewnętrznych wobec usługi, która poddawana jest kontroli. Ma ona 

  9 Tamże.
10 W kilku miejscach ustawy wspomniano o efektywności, raz o skuteczności i sprawności, ale bez wyjaśnienia i bez 

wyraźnego związku z jakością usług. Idea zaspokojenia potrzeb pojawia się o wiele częściej, ale również bez stosownych 
wyjaśnień i bez wskazania związku z jakością.
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charakter zewnętrznej ingerencji – regulacji profesjonalistów przez nieprofesjonalistów11. Po co 
kontroluje się jakość usług?

W celu lepszego wyjaśnienia tych zagadnień można przytoczyć schemat, na którym pokazano 
typową logikę każdej działalności (nakłady, proces, produkt, efekt, wpływ) z podziałem na część 
charakterystyczną dla usługi i jej konsumentów (klientów). Pożądane cechy usług decydują o ich 
jakości, a dla konsumentów ostatecznie liczy się wpływ usług na jakość ich życia.

Schemat 3. Jakość usług i jakość życia

Jakość usług Jakość życia

KonsumenciUsługi społeczne

Nakłady
Proces 

udzielania 
usług

Produkt
(usługi)

Wyniki
pośrednie

(efekty)

Wyniki
ostateczne
(wpływy)

Wpływy
otoczenia

społecznego

Źródło: S. P. Osborne, Quality Dimension. Evaluating Quality of Services and Quality of Life in Human Services, „British Journal of Social 
Work” 1992, nr 22, s. 447.

Myślenie w kategoriach standardów, które mają przyczyniać się do zwiększania jakości 
usług dotyczy bloku zobrazowanego jako usługi, czyli nakładów (w tym ilości i jakości kapitału 
ludzkiego), procesu lub produktu (w przypadku usług trudno jest oddzielić jedno od drugiego, 
chociaż proces można utożsamić z organizowaniem, planowaniem, koordynowaniem itp.). Na 
schemacie nie uwidoczniono warunków udzielania usług, o ile nie przyjmiemy, że są one częścią 
nakładów.

Kierując się duchem ustawy o pomocy społecznej12, jakość usług kontroluje się poprzez po-
równywanie ich praktyki z określonymi standardami, a robi się to zapewne po to, aby usługodaw-
cy udzielali usług o określonym poziomie jakości (inną funkcją kontroli standardów może być 
m.in. usprawnienie zarządzania systemem usług). Konsekwencje utrzymywania jakości usług 
na pewnym poziomie mogą być rozmaite: ustanowienie standardów, ich kontrola, egzekwowa-
nie zastosowania się do jej wyników oraz podnoszenie jakości przez usługodawców zwiększają 
koszty udzielania usług, co może m.in. zmniejszać ich dostępność przy innych warunkach sta-
łych. Czy podnoszą również jakość życia tych, którzy z nich korzystają? Powinniśmy to wykazać, 
aby uzasadnić wzrost kosztów.

11 R. Klein, P. Hall, za: A. Alaszewski, Literature Review. Performance and Inspection in the Social Services,  „Bri-
tish Journal of Social Work” 1986, nr 16, s. 681. Obok inspekcji wyróżniono audyt jakości, który miał być mniej określony, 
jeżeli chodzi o to, kto definiuje kryteria jakości, ale z sugestią, że w tym wypadku mogą być to przede wszystkim profe-
sjonaliści.

12 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Za usługami kryją się mniej lub bardziej profesjonalni producenci usług oraz kierownicy róż-
nych szczebli (management, ogólnie i łącznie: personel organizacji usługowych). Kolejne grupy 
bliżej związane z usługami to: kooperanci i współpracownicy nie będący częścią organizacji usłu-
gowej, płatnicy, grantodawcy i w końcu podatnicy. W otoczeniu społecznym są to: badacze, eksper-
ci, komentatorzy i politycy zainteresowani usługami społecznymi.

Dwie najważniejsze grupy stanowią jednak producenci i konsumenci usług. W dyskusji o jako-
ści można wyróżnić podejście producenckie i konsumenckie. Według pierwszego, na jakość skła-
dają się wewnętrzne właściwości usługi tak, jak postrzegają je usługodawcy. Według drugiego, 
jakość jest określona poprzez to, jak usługa i jej cechy jest postrzegana przez konsumentów13. Ko-
lejny wymiar uzyskujemy, przeciwstawiając typowe podejście do usług nowemu. Pierwsze polega 
na tym, że eksperckie i urzędnicze postrzeganie usługi i potrzeb zgłaszanych przez producentów 
są wykorzystywane do tworzenia prawa, które ma w sposób racjonalny (przy możliwie najniższych 
kosztach) przyczyniać się do zaspokajania potrzeb. W drugim zakłada się radykalne upodmioto-
wienie konsumentów usług, którzy biorą aktywny udział jako ich współprojektanci, współdecyden-
ci, współrealizatorzy i współewaluatorzy14. Oba podejścia wraz z elementami schematu poprzed-
niego obrazuje kolejny schemat.

Schemat 4.  Usługi w wymiarach orientacji producent–konsument oraz tradycyjnych i nowych relacji 
administracja–obywatele

Orientacja na producenta

Orientacja na konsumenta
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tradycyjne podejście biurokratyczne
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jako (współ)decydent

Tradycyjne relacje

Dominacja rządów prawa/
wartość za pieniądze

Doradzanie/decydowanie/
wdrażanie/ocena

Orientacja na obywatela,
tradycyjne podejście biurokratyczne

nakłady

proces

usługa

usługa

wyniki

satysfakcja

Źródło: G. Bouckaert, Concluding Reflections, w: Quality Improvement in European Public Services. Concepts, Cases and Commentary, 
C. Pollitt, G. Bouckaert (red.), SAGE Publications, London 1995, s. 163.

13 C. Pollitt, G. Bouckaert, Defining Quality, w: Quality Improvement in European Public Services. Concepts, Cases 
and Commentary, C. Pollitt, G. Bouckaert (red.), SAGE Publications, London 1995, s. 16.

14 C. Pollitt, G. Bouckaert, E. Löffler, Making Quality Sustainable. Co-Design, Co-Decide, Co-Produce, Co-Evaluate. 
Report of the Scientific Rapporteurs of the 4th Quality Conference for Public Administrations in the EU, 27–29.09 2006, 
Tampere.
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Strzałka reprezentuje najbardziej radykalną zmianę podejścia do zagadnień jakości: obywatel 
i konsument usług zostaje włączony we wszystkie fazy procesu projektowania i udzielania usług. 
Jakość jest rozumiana i mierzona przede wszystkim poprzez wyniki i wpływ usług na życie konsu-
mentów oraz to, jak są one przez nich odbierane. Jest to odpowiednik procesu, który dokonał się 
w sektorze prywatnym – od jakości rozumianej jako przestrzeganie norm i standardów do jakości 
w perspektywie zadowolenia klienta15.

Jak na tym tle wygląda koncepcja kontroli jakości zawarta w ustawie o pomocy społecznej? 
Widzieliśmy wyżej, że głównym narzędziem zapewniania jakości są standardy. Czego one doty-
czą? Najlepiej widać to na przykładzie najsłynniejszych standardów w polskiej pomocy społecznej, 
a mianowicie standardów dotyczących domów pomocy społecznej16.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomo-
cy społecznej (Dz. U. 2005 r., nr 217, poz. 1837)17 zawiera katalog usług świadczonych przez domy 
w trzech kategoriach: bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Te pierwsze polegają na zapewnieniu miej-
sca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia oraz utrzymaniu czystości. Drugie to udzielanie po-
mocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 
osobistych. Najbardziej rozbudowana jest trzecia kategoria, która zawiera ponad 10 pozycji. Wśród 
nich znajdują się: umożliwienie udziału w terapii zajęciowej; podnoszenie sprawności i aktywizowanie 
mieszkańców domu; umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych; zapewnienie wa-
runków do rozwoju samorządności mieszkańców domu; stymulowanie nawiązywania, utrzymywania 
i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną; działanie zmierzające do usamodzielnienia 
mieszkańca domu, w miarę jego możliwości; pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu 
w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny; zapewnienie przestrzegania praw 
mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu18.

Mimo że w ustawie o pomocy społecznej19 wyróżniono sześć typów domów, tylko dla jednego 
przewidziano usługi specyficzne. Może to świadczyć o tym, że potrzeby specyficzne pozostałych 
grup docelowych nie zostały dostrzeżone i uwzględnione. Dotyczy to domów dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, którym należy zapewnić naukę, uczestnictwo w zajęciach re-
walidacyjno-wychowawczych oraz wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Po katalogu usług następuje określenie tego, co ma świadczyć, że dom spełnia warunki – to 
są właśnie standardy dps. Najbardziej rozbudowany zestaw dotyczy usług bytowych, które na po-
ziomie katalogu usług zawierały najmniej pozycji. Mamy więc wyszczególnione kryteria dotyczące 
otoczenia i budynku (w tym maksymalnej liczby miejsc), liczby i funkcji pomieszczeń, powierzchni 

15 Tak przedstawia ten process E. Löffler, Defining Quality in Public Administration, s. 6, zob. 
 www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan005013.pdf. 
16 Krótkie wprowadzenie do tego zagadnienia zob. A. Mielczarek, Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z per-

spektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 244–255.
17 W samej ustawie o pomocy społecznej wyszczególniono bezpośrednio standardy dla placówek zapewniających 

całodobową opiekę na zasadzie działalności gospodarczej (art. 68). Są one mniej wymagające niż te dla dps, określone 
w rozporządzeniu. Widzimy tu brak konsekwencji co do miejsca, gdzie standardy są umieszczane, chyba że ta różnica 
miała jakieś głębsze uzasadnienie, jeśli np. kontrola podmiotów niepublicznych powinna mieć umocowanie ustawowe.

18 Nie wyszczególniono nigdzie tych praw, sytuacja jest dużo bardziej rozwinięta w opiece zdrowotnej z prawami 
pacjenta bezpośrednio określonymi w ustawie oraz takimi instytucjami jak rzecznicy praw pacjenta – ustawa o prawach 
pacjenta.

19 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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i wyposażenia pokojów mieszkalnych, liczby łazienek i toalet, czystości i zapachu pomieszczeń, 
wyżywienia i organizacji posiłków, rodzajów i częstotliwości zapewniania odzieży i obuwia oraz 
środków higieny osobistej, a także zabawek dla dzieci. W wypadku usług opiekuńczych i wspoma-
gających mamy kryteria określone jako świadczenie pracy socjalnej, organizacja terapii zajęcio-
wej, możliwość korzystania z biblioteki, organizacja świąt, możliwość kontaktu z kapłanem i udział 
w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu.

W wypadku spraw bytowych zdefiniowano wiele ilościowych standardów dotyczących warun-
ków zaspokajania podstawowych potrzeb oraz działań, które je zaspokajają. Dla usług opiekuńczych 
i wspomagających określono standardy ilościowe dotyczące poziomu zatrudnienia pracowników so-
cjalnych, członków zespołów terapeutyczno-opiekuńczych (z pewnym zróżnicowaniem w zależności 
od typu domu) oraz zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem i w odpowiednim ty-
pie domu również z psychiatrą (w tym wypadku już bez żadnych standardów ilościowych).

Można więc stwierdzić, że jest to podejście zakładające relacje tradycyjne z dominacją prawa, 
w którym określa się standardy, podlegające następnie odgórnej kontroli przez służby publiczne wo-
jewody. Standardy nie dotyczą bezpośrednio procesu udzielania czy wyników usług, ani tym bardziej 
satysfakcji klientów czy szerzej ich jakości życia, ale koncentrują się na warunkach lokalowo-sprzę-
towych, normach żywieniowo-ubraniowych oraz liczbie i kwalifikacjach personelu. Powodem tego 
mogło być założenie, że dobre warunki życia determinują jakość życia tych, którzy w nich przebywają. 
Jest to klasyczny paradygmat polityki społecznej nastawionej na zapewnianie dobrych warunków ży-
cia, minimalnego poziomu życia itp. z pominięciem bardziej subiektywnych aspektów dobrego życia.

W tradycyjnym podejściu pomoc społeczna czerpie swoją legitymizację poprzez realizację 
hierarchii wartości, gdzie na początku jest zgodność działania z prawem, potem sprawiedliwość, 
następnie skuteczność i uzyskiwanie jak najlepszych rezultatów z posiadanych środków, a na koń-
cu efektywność ekonomiczna. W nowych podejściach z silnym dążeniem do poprawy jakości, opar-
tych na zlecaniu usług poprzez przetargi i konkursy, ta hierarchia wydaje się być całkiem odwrot-
na: najpierw liczy się efektywność ekonomiczna, potem wydajność, skuteczność, sprawiedliwość 
i na końcu zgodność z prawem (jakość jest ważniejsza niż legalizm)20.

G. Bouckaert uważa, że centralnym problemem staje się podejście do prawa. Im bardziej zło-
żona i dynamiczna rzeczywistość wielosektorowej polityki społecznej kładącej nacisk na indywidu-
alizację usług, tym mniej adekwatna wydaje się klasyczna regulacja jako, po pierwsze, zbyt wolno 
reagująca na zmiany, a po drugie, niezdolna do ujęcia złożonej rzeczywistości usług w proste kla-
syfikacje (im bardziej złożona klasyfikacja, tym więcej narzekań na przeregulowanie systemu). Po-
dobny wątek podkreśla E. Löffler: „Mimo że większość agencji publicznych zna już dziś biznesowe 
koncepcje jakości (w szczególności retorykę tam zawartą), administracja publiczna wciąż reduku-
je jakość do zgodności z prawem. Jest to szczególnie widoczne w krajach Europy kontynentalnej 
z tradycją prawa administracyjnego”21.

20 G. Bouckaert, Concluding Reflections, op. cit., s. 170.
21 E. Löffler, Defining Quality in Public Administration, s. 6, zob. www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu-

ments/nispacee/unpan005013.pdf. Jest to szersze zagadnienie relacji między nowym zarządzaniem publicznym a tra-
dycją prawa administracyjnego, zob. bardzo interesujący artykuł na ten temat: H. Wade Maclauchlan, Public Service 
Law and the New Public Management, w: The Province of Administrative Law, M. Taggart (red.), Hart Publishing, Oxford 
1997. W pomocy społecznej to zagadnienie jest reprezentowane przez dwoistość czy nawet troistość rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego, który z jednej strony ma być zgodny z logiką KPA, z drugiej z logiką pracy socjalnej, a z trzeciej 
z logiką nowego zarządzania publicznego.
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Można zadać pytanie, czy standardy (ich obecność, ich brak lub ich rodzaj) są postrzegane 
jako ważny czynnik podnoszenia jakości usług. W badaniach zadawano bezpośrednio pytania do-
tyczące opinii na temat czynników podwyższających i obniżających jakość pracy socjalnej (badania 
CAWI, tabela 2).

Tabela 2. Czynniki podwyższające i obniżające jakość pracy socjalnej

CZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ

systematyczne szkolenia, różna tematyka 
szkoleń 27% za mała liczba pracowników socjalnych, za 

dużo podopiecznych, za dużo obowiązków 33%

dobra współpraca z urzędami, instytucjami, 
firmami itp. 25% niechęć do współpracy osoby/rodziny ko-

rzystającej z pomocy społecznej 32%

wysokie kwalifikacje zawodowe pracownika 23% biurokracja 26%

chęć współpracy ze strony klienta / wycho-
wanka, rodziny objętej opieką 17% brak/słaba współpraca ze specjalistami, 

brak wsparcia metodycznego 16%

doświadczenie zawodowe i życiowe pra-
cownika socjalnego 14%  BRAK 14%

wsparcie metodyczne specjalistów (psy-
chologów, prawników, lekarzy itp.) 10% słaba, ograniczona współpraca z instytu-

cjami pomocowymi 12%

ułatwienia techniczne, sprzętowe, dobre 
zaplecze techniczne 10% postawy roszczeniowe klientów 10%

większa / mniejsza liczba pracowników, 
podopiecznych, więcej czasu na pracę 9% brak samochodów służbowych lub rozlicza-

nia prywatnych 8%

zaangażowanie pracownika socjalnego, 
chęć niesienia pomocy 9% złe warunki lokalowe 8%

dobra współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej 8% niewystarczające środki finansowe na pro-

wadzenie pracy socjalnej 7%

pozytywne cechy charakterologiczne pra-
cownika socjalnego (empatia) 7% wypalenie zawodowe, zmęczenie pracą 

pracownika socjalnego, rutyna 6%

dobra współpraca ze współpracownikami, 
dobra atmosfera w pracy 7% słabo rozwinięta sieć placówek pomocy 

społecznej 6%

wysokie wykształcenie ogólne pracownika 
socjalnego 6% ograniczenia prawne, systemowe itp. 6%

umiejętności interpersonalne, łatwy kon-
takt z ludźmi 6% zbyt rozległy teren działania 6%

znajomość środowiska 5% niskie kwalifikacje zawodowe pracownika 
socjalnego 4%

praca zespołowa, zespoły interdyscyplinar-
ne 4% niski prestiż zawodowy pracownika socjal-

nego, brak poszanowania pracy socjalnej 4%

zabezpieczenie odpowiednich środków 
finansowych na działalność socjalną 4% niska samoocena podopiecznych, brak wia-

ry w możliwość poprawy komfortu życia 4%

możliwość korzystania z samochodu służ-
bowego lub rozliczanie prywatnego 4% trudne charaktery klientów 3%

jasne ustalanie zasad pomocy, kontrakt 
socjalny 3% nieumiejętność kontaktu/współpracy 

z osobą korzystającą z pomocy społecznej 3%
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możliwość stałego nadzoru, monitoringu 
świadczeń, klientów, wychowanków 3% niechęć do współpracy/pomocy ze strony 

rodziny osoby korzystającej z pomocy 3%

prawidłowe ustalenie potrzeb i możliwości 
pomocy 3% środowisko wiejskie, małomiasteczkowe 3%

znajomość i umiejętność stosowania róż-
nych form pomocy społecznej 3% niskie wynagrodzenie pracownika socjalne-

go, niska cena usługi 3%

chęć współpracy ze strony rodziny klienta / 
wychowanka 3% słabe zaplecze techniczne, sprzętowe 

(różne) 3%

wskazania powyżej 2% za mała ilość szkoleń, utrudniony dostęp 
do szkoleń, 2%

nieznajomość potrzeb/problemów osób/
rodzin korzystających z pomocy 2%

niechęć środowiska w stosunku do osób 
korzystających z pomocy społecznej 2%

brak/niedobra współpraca z ośrodkami 
pomocy społecznej 2%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit, załącznik 1.

W świadomości respondentów związek między standardami i standaryzacją a jakością pracy 
socjalnej jest słabo obecny. Nie zostały one wymienione ani jako podwyższające jakość, ani też po-
przez ich brak jako obniżające jakość. Jedynie 3% wskazało na jasne ustalanie zasad jako czynnik 
sprzyjający jakości, co można podciągnąć pod standaryzację.

Gdybyśmy sprawdzili, które z wymienionych czynników rzeczywiście korelują z operacyjnie 
zdefiniowaną jakością pracy socjalnej, mielibyśmy podstawy do wyciągania wniosków o potrzebie 
standaryzacji, np. dowiedzieliśmy się, że czynnik X ma istotny dodatni wpływ na jakość pracy so-
cjalnej. Jeśli w jednych jednostkach pomocy społecznej jest go więcej, a w innych mniej, można by 
wyciągnąć wniosek, że wymóg powiększający zakres i intensywność tego czynnika mógłby popra-
wić jakość pracy tam, gdzie było go mniej. Tę myśl oddaje kolejny schemat.

Schemat 5. Funkcje standardów a czynniki poprawiające i pogarszające jakość usług 

Czynniki
powiększające

Czynniki
pomniejszające

Jakość pracy 
socjalnej/usług

Standardy 
stymulujące

Standardy 
destymulujące

Źródło: opracowanie własne.

Standardy byłyby więc narzędziami podwyższania powszechności i intensywności czynników 
projakościowych i obniżania powszechności i intensywności czynników antyjakościowych w obsza-
rze usług pomocy i integracji społecznej. 
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Standaryzacja proceduralna

Standaryzacja usług pomocy społecznej jest jednym z co najmniej dwóch modeli standaryzacji 
usług społecznych przyjętych w praktyce polityki społecznej. Drugi reprezentuje standaryzacja 
usług instytucji rynku pracy. W rozporządzeniu regulującym te zagadnienia22 określono, jakie ro-
dzaje postępowania obejmują standardy (tabela 3).

Tabela 3. Rodzaje postępowania objęte standardami usług instytucji rynku pracy

Standard pośrednictwa pracy obejmuje 
postępowanie przy

Standard doradztwa zawodowego i informacji 
zawodowej obejmuje postępowanie przy

  1.  Przyjmowaniu informacji o wolnym miejscu 
zatrudnienia.

  2. Przyjmowaniu oferty pracy.
  3.  Upowszechnianiu i realizacji oferty pracy zawie-

rającej dane umożliwiające identyfikację praco-
dawcy.

  4.  Upowszechnianiu i realizacji oferty pracy nieza-
wierającej danych umożliwiających identyfikację 
pracodawcy.

  5.  Podejmowaniu kontaktu z nowym pracodawcą.
  6.  Utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą.
  7.  Podejmowaniu kontaktu z bezrobotnym.
  8.  Przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukujące-

mu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej.

  9.  Przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukują-
cemu pracy możliwości pomocy wobec braku 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej.

10.  Utrzymywaniu kontaktu z bezrobotnym lub po-
szukującym pracy.

1.  Udzielaniu porady indywidualnej bezrobotnemu 
lub poszukującemu pracy.

2.  Udzielaniu porady w formie grupowej bezrobot-
nemu lub poszukującemu pracy, zwanej dalej 
„poradą grupową”.

3.  Udzielaniu informacji zawodowej bezrobotnemu 
lub poszukującemu pracy.

4.  Udzielaniu informacji zawodowej grupie bezrobot-
nych lub poszukujących pracy.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 
2007 r., nr 47, poz. 314).

Każda z tych kategorii została następnie rozpisana na szczegółowe punkty, ich przykłady po-
kazuje kolejna tabela.

Tabela 4. Przykłady standardów usług rynku pracy

Standard przyjmowania oferty pracy obejmuje Standard udzielania informacji zawodowej obejmuje

  1.  Przyjęcie oferty pracy.
  2.  Przeanalizowanie treści oferty pracy w celu unik-

nięcia wymagań dyskryminujących. 
 

1.  Ustalenie potrzeby korzystania przez bezrobotnego 
lub poszukującego pracy z informacji zawodowej 
w formie indywidualnej.

2.  Poinformowanie bezrobotnego lub poszukują-
cego pracy o możliwości korzystania z zasobów 
informacji zawodowej dostępnych w powiatowym 
urzędzie pracy lub centrum. 

22 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r . w sprawie standardów usług rynku 
pracy (Dz. U. 2007 r., nr 47, poz. 314) [uwaga: istnieje wersja z 2010]. Nowa wersja tego rozporządzenia jest dostępna 
na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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  3.  Sprawdzenie, czy pracodawca figuruje w rejestrze 
pracodawców, prowadzonym przez powiatowy 
urząd pracy.

  4.  Zaktualizowanie informacji w karcie pracodawcy 
lub odpowiednio:

       a)  założenie karty pracodawcy, w wypadku niewy-
stępowania pracodawcy w rejestrze,

      b)  odnotowanie w karcie pracodawcy zgłoszenia 
oferty pracy.

  5.  Udzielenie pracodawcy informacji dotyczących: 
       a) możliwości realizacji oferty pracy w formie:
           –  zawierającej dane umożliwiające identyfika-

cję pracodawcy,
           –  niezawierającej danych umożliwiających 

identyfikację pracodawcy, 
       b)  pozytywnych i negatywnych stron każdej 

z wyżej wymienionych form. 
  6.  Ustalenie z pracodawcą formy realizacji oferty 

pracy, z uwzględnieniem: 
       a)  wymagań dotyczących kwalifikacji i umiejęt-

ności bezrobotnego lub poszukującego pracy 
kierowanego do pracy i liczby osób, która ma 
zostać skierowana do pracodawcy, a w przy-
padku problemów z uszczegółowieniem tych 
wymagań – zaoferowanie pomocy doradcy 
zawodowego w określeniu wymagań dotyczą-
cych kwalifikacji i umiejętności kandydatów do 
pracy, 

       b)  oferowanych przez pracodawcę warunków 
pracy i płacy, 

       c) terminu realizacji oferty pracy, 
       d) okresu aktualności oferty pracy, 
       e)  częstotliwości kontaktów oraz osoby wskazanej 

przez pracodawcę do kontaktów z powiatowym 
urzędem pracy.

  7.  Poinformowanie pracodawcy o obowiązku zwią-
zanym z realizacją oferty pracy oraz o możliwości 
zmiany ustaleń w przypadku wystąpienia trudno-
ści z realizacją oferty pracy.

  8.  Odnotowanie w karcie pracodawcy wyniku usta-
leń. 

  9.  Przekazanie informacji o ofercie pracy do specja-
listy do spraw rozwoju zawodowego, w celu wyko-
rzystania przy sporządzaniu diagnozy zapotrzebo-
wania na zawody i specjalności na rynku pracy.

10.  Przystąpienie do realizacji oferty pracy zgodnie 
z ustaleniami dokonanymi z pracodawcą.

3.  Umożliwienie bezrobotnemu lub poszukującemu 
pracy samodzielnego korzystania z zasobów infor-
macji zawodowej. 

4.  Udzielenie, w razie potrzeby, pomocy bezrobot-
nemu lub poszukującemu pracy w korzystaniu 
z zasobów informacji zawodowej.

5.  Udzielenie informacji o możliwości uzyskania 
pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 
innych informacji przydatnych w rozwiązaniu 
problemów zawodowych bezrobotnego lub poszu-
kującego pracy. 

6.  Przekazanie bezrobotnemu lub poszukującemu 
pracy materiałów informacyjnych w postaci ulotek, 
broszur, folderów lub wydruków komputerowych, 
zawierających informacje o zawodach, rynku pra-
cy, możliwościach szkolenia i kształcenia. 

7.  Odnotowanie dla celów statystycznych liczby osób 
korzystających z informacji zawodowej w formie 
indywidualnej. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 
2007 r., nr 47, poz. 314).

Tego rodzaju standardy można nazwać proceduralnymi. Określają one kolejność i treść czyn-
ności, które składają się na daną usługę, mogą być uszczegółowiane, np. dla każdej czynności 
można określić normy czasowe, wymogi dokumentacyjne, wzory dokumentów itd. 

Zachodzi tu wyraźna różnica względem standardów usług pomocy społecznej, gdzie wylicza 
się usługi, które powinny być świadczone w danym typie zakładu (instytucji). Tutaj nie ma standar-
dów lokalowo-sprzętowych, a usługi rozpisuje się na kolejne czynności.
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Żadne z tych podejść nie stosuje jakiegoś szczególnego schematu budowy standardu usługi. 
Przykład bardziej metodycznego podejścia do strukturyzacji standardu według siedmiu rodzajów 
wymagań (kryteriów) został przedstawiony w tabeli 5.

Tabela 5. Przykładowa struktura standardu usługi

Grupa wymogów Opis

Cel usługi Określa zamierzony (planowany) końcowy efekt działań wchodzących 
w zakres usługi.

Zakres usługi Wyznacza przebieg działań: tok postępowania udzielającego usługi (pod-
stawowe zadania, etapy, czynności), które umożliwiają skuteczną realiza-
cję usługi.

Rezultat usługi Określa oczekiwane wyniki w relacji udzielający usługi–klient, które mogą 
przybierać formę konkretnego produktu (np. opracowany scenariusz zajęć 
grupowych), procesu (np. przeprowadzone zajęcia poradnictwa grupowe-
go) lub efektu w postaci podjęcia decyzji (np. zaproponowanie tematyki 
zajęć grupowych na podstawie zidentyfikowanych potrzeb klientów).

Czas świadczenia usługi Określa orientacyjny czas, w jakim usługa może być zrealizowana, bez 
sztywnych ram czasowych z uwagi na indywidualny charakter każdej 
usługi.

Dokumentacja usługi Określa, jakie dokumenty powinny zostać obowiązkowo wypełniane przez 
udzielającego usługi w trakcie lub po jej zrealizowaniu.

Współpraca przy realizacji 
usługi

Określa, z kim udzielający usługi powinien (jako wymóg obligatoryjny) 
i może współpracować, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania klienta.

Kontrola jakości wykonania 
usługi

Określa ramy samokontroli, samooceny i ewaluacji usługi prowadzonej 
przez udzielającego usługę oraz oceny tejże usługi prowadzonej przez 
inne wyznaczone do tego podmioty.

Źródło: Standard usługi. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży, zob.  www.ohp.pl/files/0000000059.doc. 

Trzeba zwrócić uwagę na to, że rezultat usługi, np. usługi szkoleniowej, nie dotyczy wpływu 
usługi na klientów, np. przyrostu ich wiedzy i umiejętności dzięki zajęciom albo dalszym skutkom 
takich przyrostów. Ten aspekt może być jednak uwzględniony przy wymogach dotyczących celu 
usługi, czyli zamierzonych końcowych efektów jej udzielenia.

W tym podejściu nie uwzględniono jednak wymogów związanych z warunkami czy kontek-
stem, w których udziela się danej usługi, np. dotyczących miejsca, lokalu i jego wyposażenia oraz 
kwalifikacji i liczby personelu, a także przygotowania, kwalifikacji i liczby osób obsługiwanych.

Kolejny przykład bardziej rozbudowanej strukturalizacji standardu usługi wprowadzony w źró-
dle zdaniem: „Standardy powinny zawierać następujące elementy”, został przedstawiony w tabeli 6.

Tabela 6. Z czego powinien się składać opis standardu usługi według J. Boczonia

Elementy 
standardu Opis i wyjaśnienia

Postano-
wienia 
wstępne
(pream-
buła)

Należy naszkicować tło społeczne i charakterystykę występowania interesującego nas zjawiska 
(problemu) oraz uzasadnienie merytoryczne realizacji zadania/usługi: sytuację demograficzną 
i zasadnicze tendencje; czy zjawisko się nasila, czy i jakie negatywne zjawiska mogą być genero-
wane przez brak działania, jakie korzyści przyniesie podjęcie realizacji danej usługi w danej gru-
pie i całej społeczności lokalnej, a także co się stanie, jeśli zadanie nie zostanie podjęte – jakie 
będą konsekwencje (koszty) społeczne i ekonomiczne takiego zaniechania.
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Podstawy 
prawne

Należy przywołać akty prawne, które umożliwiają lub nakazują realizację danego zadania/usłu-
gi. Trzeba przeanalizować, w jakim stopniu istniejące regulacje prawne (państwowe lub lokal-
ne) determinują podejmowane przez nas działania w danej sferze – czy ograniczają lub wręcz 
uniemożliwiają prowadzenie niektórych działań.

Przedmiot Jest to określenie i nazwanie zadania/usługi, które powinno precyzyjnie odzwierciedlać jego 
treść i charakter. Nazwa podjętego zadania musi być adekwatna do jego istoty i charakteru. Nie 
powinniśmy stosować tu przenośni odwołujących się do haseł i skojarzeń opartych na ogólnych 
wartościach, licząc na to, że czytający domyśli się, co one znaczą. Nie pasują tu tytuły projektów 
czy nagłówki gazet. Muszą to być proste i jednoznacznie rozumiane nazwy.

Misja i cel 
zadania/
usługi

Należy tu określić, co ma być zasadniczym celem realizowanego zadania/usługi, jaki stan będzie 
pożądany, jakimi metodami cel ten zostanie osiągnięty i jakie wartości leżą u podstaw realizacji 
zadania/usługi. Tego rodzaju opis pozwala na głębsze uświadomienie sobie (członkom grupy 
standaryzacyjnej i przyszłemu realizatorowi), do jakiego stanu dążymy, co jest dopuszczalne, 
a co nie. Opisujemy tu, jaka zmiana zostanie osiągnięta dzięki realizacji danego zadania, jakie 
zastosujemy metody (oczywiście muszą być adekwatne do rodzaju zaspokajanej potrzeby) 
i czym kierujemy się, podejmując dane zadanie.

Zakres Podmiotowy: kto będzie głównym beneficjentem realizowanego zadania/usługi. Należy precyzyj-
nie określić grupę docelową, tzn. osoby, które będą z niej korzystać. Powinny zostać tak okre-
ślone, aby nie było wątpliwości, kto i z jakimi problemami może zostać objęty danym zadaniem.
Rzeczowy: co wchodzi w zakres danego zadania/usługi – np. czy usługa wobec bezdomnych 
obejmuje wyżywienie, noclegi, ubranie, opiekę medyczną, pracę z psychologiem i pracownikiem 
socjalnym itp.? W wypadku usługi opiekuńczej może to być: masaż, robienie zakupów, wyprowa-
dzanie na spacer, gotowanie, karmienie itp. 
Przestrzenny: trzeba określić, gdzie zadanie/usługa będzie realizowana, jaki obszar zostanie nią 
objęty. W przypadku powierzenia zadania przez władzę lokalną obszar ten musi należeć do obsza-
ru administracyjnego danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie musi to być cały powiat czy 
gmina. Możemy zawęzić obszar realizacji usługi tylko do dzielnicy czy sołectwa, jeśli wynika to ze 
specyfiki danego środowiska lokalnego.

Specyfika-
cja

Jest to szczegółowe wyliczenie tego, co, ile (godzin, kilogramów, kalorii czy stron druku, itp.) 
oraz jakiej jakości dóbr i działań należy dostarczyć przy realizacji danego zadania. Specyfikacja 
stanowi bardzo ważny – bo policzalny – element określający w znacznej mierze wymiar mate-
rialny i finansowy zadania. Jest ona często utożsamiana ze standaryzacją, ale naprawdę jest 
tylko jedną z jej części.

Warunki 
spełnienia 
usługi

Materialne: w jakich warunkach zadanie/usługa powinna zostać realizowana. Trzeba tu określić, 
jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zadanie miało szansę powodzenia. Może chodzić np. 
o warunki lokalowe: jaki obiekt może służyć 50 lub 500 podopiecznym, czy musi gwarantować 
dostęp osobom niepełnosprawnym, czy ma posiadać ponadstadardowe wyposażenie; może chodzić 
o transport: czy wykorzystywany jest transport własny czy wynajmowany, czy ośrodek musi/może 
być oddalony od miasta itp. W wypadku zadania teatralnego: czy ma być wykorzystywana scena pro-
fesjonalna i co to znaczy; w wypadku zawodów sportowych: czy tartan na bieżni jest niezbędny itd.
Duchowe: jakie wolności muszą być respektowane (możliwość realizacji praktyk religijnych, wy-
powiadania swoich poglądów, zachowania ważnych elementów stroju, odwiedziny osób bliskich 
itp.). Trzeba określić, jak dalece realizator zadania powinien stwarzać faktyczne możliwości, 
uwzględniające odmienności kulturowe i religijne oraz inne specyficzne potrzeby, nie będące 
elementem usługi podstawowej, ale konieczne lub choćby pożądane dla uszanowania godności 
klienta i spełnienia zakładanego celu zadania. 
Kwalifikacje pracowników realizujących zadanie/usługę: trzeba określić, jaki rodzaj wykształ-
cenia i jakie formalne kwalifikacje musi posiadać zespół realizujący zadanie. Powinny również 
zostać podane wymogi dotyczące faktycznego doświadczenia zawodowego, np. wymóg pracy 
na stanowisku kierowniczym lub wcześniejszej pracy z danym typem klienta. W wymaganiach 
dotyczących kompetencji warto precyzyjnie określić, czy konieczne są dyplom i doświadczenie 
zawodowe, czy też któreś z nich ma większe znaczenie. Muszą zostać również określone inne 
wymagane umiejętności i uprawnienia (np. obsługa komputera, zawodowe prawo jazdy, kurs 
pedagogiczny itp.). W wypadku większości usług ogromną rolę odgrywają również cechy osobo-
we, które sprzyjają, a czasami warunkują dobrą realizację danego zadania (otwartość, umiejęt-
ność pracy z ludźmi, dokładność, odwaga itp.).

Procedury 
stosowane 
przy reali-
zacji 
zadania/
usługi

Jakie procedury powinny być stosowane przy naborze użytkowników usługi: czy jest to nabór 
całkowicie otwarty, czy korzystamy ze spisów dostępnych w innych instytucjach, czy obowiązują 
opinie specjalistów itp.? Jeśli standaryzacja dotyczy szkoleń, to: czy potencjalni uczestnicy muszą 
reprezentować już pewien określony poziom (jaki?), czy muszą przejść wstępne przygotowa-
nie potwierdzone certyfikatem, świadectwem itp.? Jak powinni być zatrudniani pracownicy: czy 
zasadą jest konkurs, czy system profesjonalnych rekomendacji, czy muszą przejść specjalistyczne 
badania zdrowotne itp.?
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Elementy 
standardu Opis i wyjaśnienia

Zasady 
moni-
toringu 
i ewaluacji 
realizowa-
nej usługi

Jaki tryb i narzędzia zostaną zastosowane do oceniania realizacji i kontroli zadania, zarówno 
w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu – w krótkim i długim okresie. Niezbędne jest opra-
cowanie odpowiednich mierników i wskaźników poszczególnych zadań/usług do oceny realizacji 
zadania i jego rezultatów.

Regulacje 
nadzwy-
czajne

Określenie trybu podejmowania decyzji i postępowania, a także ramowe określenie odpowied-
nich norm do zaistniałej sytuacji (wyższych lub niższych). W sytuacjach nadzwyczajnych, tzn. 
takich, które trudno przewidzieć, a które należy uwzględnić w wielu typach usług (zdarzenia 
losowe: wypadki, klęski żywiołowe, ale także bardzo niska lub wysoka temperatura, kryzysy 
polityczne itp.), szczególnego znaczenia nabierają precyzyjnie określone zasady postępowania 
i podejmowania decyzji oraz zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników i realizato-
rów usługi. W sytuacjach trudnych utrzymanie uznanych norm i zwykłego trybu podejmowania 
decyzji może być trudne lub niemożliwe. W związku z tym, aby nie doszło do przekroczenia 
ustalonych norm i zasad, muszą one zostać ustalone i wpisane w standard.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Boczoń, Poradnik standaryzacji usług społecznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych, SPLOT, Warszawa 2004, s. 18-21.

Na tych przykładach widać, jak różnie może być rozumiany standard usługi: 1) standard usłu-
gi jako kryterium jakości usługi; 2) standard usługi jako docelowe wartości na wskaźnikach kry-
teriów jakości usługi (B. Szatur-Jaworska); 3) standard usługi jako jej specyfikacja (sugestia J. 
Boczonia, że to jest częste podejście); 4) standard usługi jako kilka podstawowych grup wymogów 
(patrz tabela poprzednia); 5) standard usługi jako jej możliwie najpełniejszy opis – od opisu proble-
mu, który ma usługa społeczna ograniczać, aż do zasad jej ewaluacji (J. Boczoń).

Nie jest jasne, czy usługi podobne do tych, które w rozporządzeniu w sprawie dps nazwano 
wspomagającymi powinny zostać poddane dalszej standaryzacji dla celów kontrolnych. Niekiedy 
można spotkać opinie, że jakość tych usług zależy bardziej od udziału domów w życiu lokalnym, 
współzawodnictwie i oceny osób z zewnątrz. Działania projakościowe oparte na takiej koncep-
cji miałyby więc inny profil (otwarcie na lokalną społeczność, konkurencja) niż działania nadzoru 
i kontroli jakości za pomocą szczegółowych i odgórnie określonych i wyspecyfikowanych standar-
dów. Nadzór i kontrola zakłada, że niska jakość powstaje w związku z nieprzestrzeganiem podsta-
wowych wymogów przez pracowników i/lub kierowników czy też władze lokalne w wyniku błędu, 
świadomych zaniechań lub świadomych działań.

Lokalne standardy usług pomocy społecznej

Powyżej była mowa przede wszystkim o ogólnopolskich standardach zawartych w ustawach i roz-
porządzeniach o zasięgu krajowym.

W związku ze swoimi obowiązkami zarówno gminy i powiaty, jak i jednostki organizacyjne 
pomocy i integracji społecznej tworzą liczne dokumenty, w których także mogą występować mniej 
lub bardziej szczegółowo opisane wymogi w stosunku do usług.

W trakcie badań zgromadzono 100 takich dokumentów. Ich liczbę oraz status pokazano w ta-
beli 7, część z nich wprowadzano uchwałą organu uchwałodawczego jednostki samorządu te-
rytorialnego albo zarządzeniem dyrektora jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, ale ujęte 
zostały tylko nazwy występujące w treści, np. zarządzanie o wprowadzeniu procedury ma status 
procedury, uchwała o szczegółowych zasadach została ujęta jako zasady.
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Tabela 7.  Dokumenty zebrane podczas ogólnopolskiego badania społecznego Standardy usług w pomocy 
społecznej

Status dokumentu Liczba

Regulamin 45

Zasady 10

Procedura 9

Program lub strategia 8

Sprawozdanie 5

Statut 4

Instrukcja 4

Standard 2

Katalog 1

Zakres czynności 1

Wytyczne 1

Zarządzenia inne 7

Źródło:opracowanie własne na podstawie: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Regulaminy dotyczyły przede wszystkim różnego rodzaju ośrodków i placówek – jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej. Część zasad odnosiła się do odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Z kolei procedury dotyczyły przyjmowania do różnych ośrodków lub były procedurami postępowa-
nia. Dwie instrukcje odnosiły się do tworzenia i obiegu dokumentów.

Z przeglądu tych dokumentów wynika, że używanie słowa „standardy” na oznaczenie jakiegoś 
zestawu wymogów przyjętych lokalnie w pomocy społecznej jest dość rzadkie.

W badaniu opinii kierowników pytano o poziom standaryzacji usług świadczonych przez ich 
jednostki. Ogólny wynik uzyskany za pomocą wskaźnika standaryzacji usług został pokazany na 
poniższym wykresie (na podstawie odpowiedzi: w ogóle nie zostały określone; są tylko zwyczajowe 
i niepisane; są w postaci pisemnej jako regulaminy, rozporządzenia, wytyczne; są w postaci pisem-
nej jako szczegółowe standardy). 

Wykres 6.  Stopień standaryzacji sposobu świadczenia usług pomocy i integracji społecznej mierzony 
wskaźnikiem standaryzacji 

ŚREDNI STOPIEŃ 
STANDARYZACJI 
2.00–2.99
59%

NISKI STOPIEŃ 
STANDARYZACJI 

1.00–1.99
35%

WYSOKI STOPIEŃ 
STANDARYZACJI 3.00–4.00

6%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Do najlepiej wystandaryzowanych należą różnego rodzaju usługi stacjonarne (placówki, domy 
i ośrodki). Dziesięć najbardziej i dziesięć najmniej zestandaryzowanych usług tego rodzaju według 
poszczególnych typów jops przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Dziesięć najlepiej i najmniej zestandaryzowanych usług pomocy i integracji społecznej

NAJWYŻSZY STOPIEŃ STANDARYZACJI NAJNIŻSZY STOPIEŃ STANDARYZACJI

O
P

S

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 2,6–2,9,
  Dom pomocy społecznej 
  Centrum integracji społecznej
  Mieszkania chronione
  Środowiskowy dom samopomocy
  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania
  Prace społecznie użyteczne
  Klub integracji społecznej
  Dzienny dom pomocy 
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia 

dziennego

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 1,8–2,1,
  Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne
  Poradnictwo pracy
  Trener pracy
  Terapia psychologiczna
  Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne
  Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze 

kultury i zainteresowań (np. fotograficzne, pla-
styczne)

  Koła zainteresowań

P
C

P
R

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 2,9–3,2
  Zakład aktywności zawodowej
  Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  Trener pracy
  Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar prze-

mocy w rodzinie
  Dom pomocy społecznej 
  Dzienny dom pomocy 
  Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe 

– typu rodzinnego
  Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe 

– typu interwencyjnego 
  Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe 

– typu socjalizacyjnego
  Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 1,9–2,2,
  Rodzinny dom pomocy
  Kursy/szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifi-

kacje
  Szkolenia miękkie/ treningi kompetencji i umiejęt-

ności społecznych/ warsztaty interpersonalne
  Koła zainteresowań
  Doradztwo zawodowe
  Poradnictwo pracy
  Terapia psychologiczna
  Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze 

codziennego funkcjonowania (np. gotowania, 
gospodarowania budżetem)

M
O

P
S/

M
O

P
R

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 2,7-2,9a
  Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne
  Zakład aktywności zawodowej
  Dom pomocy społecznej
  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży
  Punkt interwencji kryzysowej
  Ośrodek adopcyjno -opiekuńczy
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania

Wskaźnik standaryzacji w przedziale 2,0–2,2,
  Kluby młodzieżowe
  Poradnictwo specjalistyczne, socjalne
  Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obsza-

rze kultury i zainteresowań (np. fotograficzne, 
plastyczne)

  Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne
  Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne
  Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne
  Poradnictwo specjalistyczne, prawne
  Poradnictwo pracy

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Standardy domów pomocy społecznej nie koncentrują się na typowych usługach, ale głównie 
na warunkach lokalowo-sprzętowych i kwalifikacyjnych. W związku z tym poziom standaryzacji 
pracy socjalnej czy innych usług udzielanych zarówno stacjonarnie, jak i w środowisku może być 
podobny, mimo istnienia standardów placówek w tym pierwszym przypadku.



33

Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej

Pełny zestaw wyników dla różnego rodzaju placówek i usług, a także pracy socjalnej i jej me-
tod został przedstawiony na wykresie 7.

Wykres 7. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia poszczególnych usług pomocy społecznej

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (N = 7) 2%
11%
10%
8%
12%

8%
9%
10%
12%
12%
11%

19%
14%
13%
15%
15%

20%
12%

16%
13%

19%
18%

12%
24%

21%
30%

16%
20%

26%
15%

30%
20%

16%
22%
22%

25%
14%

28%
34%

15%
28%

24%
26%
28%

35%
44%

28%
35%

26%
27%

19%
40%

21%
27%

19%
32%

19%
26%

23%
24%
24%

30%

13%
5%
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10%
7%

12%
11%
11%
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11%

11%
5%

12%
16%
14%
14%

11%
20%

16%
20%

15%
16%

23%
12%

16%
8%

26%
21%

19%
31%

19%
31%

35%
31%
32%

30%
40%

28%
24%

43%
33%

38%
38%

37%
31%

23%
39%

32%
42%
42%

49%
29%

48%
42%

52%
40%

54%
48%

52%
52%

60%
54%

67%
64%

69%
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76%
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66%
75%
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59%

61%
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61%

52%
59%
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59%
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54%
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39%

41%
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27%

36%
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25%
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29%
28%
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28%
26%
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24%
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21%
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16%
15%

18%
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14%
15%
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4% 
5%

12%
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5%
18%

15%
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9%

10%
10%

17%
9%
7%

9%
11%

7%
5%
4% 
5%

7%
6%
7%
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3%
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8%
5%
4% 
4% 
4% 

8%
14%

3%
4% 
3%
2%
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8%

3%
3%
3%
3%
1% 
2%
2%
3%
3%
2%
1% 

4% 
3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

 

 

 

 
 

 

Dom pomocy społecznej (N = 76)
Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne (N = 26)

Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe (ogółem) (N = 57)
Środowiskowy dom samopomocy (N = 105)

Mieszkania chronione (N = 52)
Ośrodek interwencji kryzysowej (N = 46)

Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe – typu socjalizacyjnego
Klub integracji społecznej (N = 69)

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (N = 26)
Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe – typu rodzinnego (N = 25)

Dzienny dom pomocy (N = 31)
Warsztat terapii zajęciowej (N = 87)

Prace społecznie użyteczne (N = 290)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (N =198)

Zawodowe rodziny zastępcze – pogotowie rodzinne (N = 45) 
Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe – typu interwencyjnego

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (N = 494)
Zawodowe rodziny zastępcze – wielodzietne (N = 68)

Centrum integracji społecznej (N = 21)
P O-W wsparcia dziennnego (N = 138)

Zawodowe rodziny zastępcze (ogółem) (N = 82)
Zespoły interdyscyplinarne (N = 239)

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego (ogółem) (N = 91)
Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy (N =12)

Specjalistyczne P O-W wsparcia dziennego (N = 35)
Punkt konsultacyjny (N = 231)

Roboty publiczne (N = 185)
Punkt interwencji kryzysowej (N = 82)

Broker edukacyjny (N = 5)
Kluby młodzieżowe (N = 24)

Asystent osoby niepełnosprawnej (N = 48)
Rodzinny dom pomocy (N = 5)

Kursy/Szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje (N = 367)
Doradztwo zawodowe (N = 237)

Klub seniora (N = 93)
Asystent rodziny (N = 99)

Zespoły konsultacyjne (N = 156)
Trener pracy (N = 49)

Zakład aktywności zawodowej (N = 8)
Poradnictwo specjalistyczne (N = 309)

Szkolenia miękkie/ treningi kompetencji i umiejętności społecznych/warsztaty
Poradnictwo specjalistyczne,  psychologiczne (N = 306)

Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze codziennego funkcjonowania
Terapia psychologiczna (N = 143)

Konferencja Grupy Rodzinnej (N = 52)
Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne (N = 52)

Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze kultury i zainteresowań
Poradnictwo specjalistyczne,  prawne (N = 311)

Poradnictwo specjalistyczne,  rodzinne (N = 265)
Grupy wsparcia (N = 198)

Koła zainteresowań (N = 31)
Poradnictwo specjalistyczne, socjalne (N = 467)

Poradnictwo pracy (N = 246)
Praca socjalna z rodziną (ogółem) (N = 600)

Grupy edukacyjne (N = 90)
Praca socjalna z małymi grupami (ogółem) (N = 243)

Grupy samopomocowe (N = 130)
Praca z indywidualnym przypadkiem (N = 594)

Praca zespołowa (ogółem) (N = 417)
Video Home Training (VHT) (wideo hom trejning) (N = 11)

Towarzyszenie (ang. Coaching) (N = 59)

W ogóle nie zostały określone

Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych

Istnieją w tym względzie zasady zwyczajowe, nigdzie nie spisane

Określone zostały w formie szczegółowych standardów

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Część usług jest wyraźnie przypisana do poszczególnych typów jops, stąd istotne jest pokaza-
nie tego, jak sytuacja przedstawia się w podziale na typ jops.

Wykres 8. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia poszczególnych usług pomocy społecznej – ops
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23%
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27%

39%

25%

43%

43%

44%

51%

32%

42%

77%

58%

67%

58%

75%

67%

62%

60%

59%

56%

60%

52%

52%

51%

46%

42%

39%

44%

42%

32%

31%

32%

32%

30%

30%

27%

26%

24%

25%

26%

24%

7%

25%

11%

19%
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10%

9%

10%
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11%

5%

7%
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0%
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20% 40% 60% 80% 100%

Dom pomocy społecznej (N = 13)

Centrum integracji społecznej (N = 14)

Środowiskowy dom samopomocy (N = 70)

Klub integracji społecznej (N = 63)

Mieszkania chronione (N = 17)

Dzienny dom pomocy (N = 22)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (N = 183)

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (N = 480)

Prace społecznie użyteczne (N = 280)

Specjalistyczne  P O-W wsparcia dziennego (N = 25)

Punkt konsultacyjny (N = 203)

P O-W wsparcia dziennego (N = 117)

Punkt interwencji kryzysowej (N = 54)

Kluby młodzieżowe (N =17)

Roboty publiczne (N = 181)

Kursy/Szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje (N = 311)

Asystent osoby niepełnosprawnej (N = 32)

Doradztwo zawodowe (N = 189)

Szkolenia miękkie/ treningi kompetencji i umiejętności (N = 236)

Trener pracy (N = 41)

Klub seniora (N =86)

Terapia psychologiczna (N = 99)

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne (N = 232)

Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze codziennego funkcjonowania (N = 127)

Poradnictwo pracy (N = 204)

Poradnictwo specjalistyczne, prawne (N = 238)

Koła zainteresowań (N = 26)

Poradnictwo specjalistyczne, socjalne (N = 390)

Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze kultury i zainteresowań

Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne (N = 202)

Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne (N = 36)

W ogóle nie zostały określone

Istnieją w tym względzie zasady zwyczajowe, nigdzie nie spisane

Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych

Określone zostały w formie szczegółowych standardów

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.



35

Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej

Wykres 9. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia poszczególnych usług pomocy społecznej – pcpr
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29%
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64%

60%

74%
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66%
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61%

72%

59%
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52%

57%  

48%

47%  

46%

40%

44%

43%

43%  

39%
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37%

37%
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18%

22%
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12%

31%
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5% 

2% 

2% 

8% 

2% 

2% 

3% 

2% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (N = 2)

Dzienny dom pomocy (N = 2)

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (N = 7)

Trener pracy (N = 4)

Zakład aktywności zawodowej (N = 3)

Mieszkania chronione (N = 25)

Dom pomocy społecznej (N = 56)

P O-W całodobowe – typu rodzinnego (N = 19)

P O-W całodobowe – typu socjalizacyjnego (N = 29)

Ośrodek interwencji kryzysowej (N = 33)

Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne (N = 19)

P O-W całodobowe – typu interwencyjnego (N = 19)

Warsztat terapii zajęciowej (N = 53)

Klub seniora (N = 2)

Kluby młodzieżowe (N = 2)

Zawodowe rodziny zastępcze – wielodzietne (N = 53)

Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne (N = 9)

Środowiskowy dom samopomocy (N = 27)

Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy (N = 4)

Zawodowe rodziny zastępcze – pogotowie rodzinne (N = 35)

Specjalistyczne P O-W wsparcia dziennego(N = 4)

Punkt interwencji kryzysowej (N = 26)

Rodzinny dom pomocy (N = 2)

P O-W wsparcia dziennego (N = 12)

Punkt konsultacyjny (N = 22)

Asystent osoby niepełnosprawnej (N = 11)

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne (N = 62)

Poradnictwo specjalistyczne, socjalne (N = 65)

Warsztaty/kursy w obszarze kultury i zainteresowań (N = 16)

Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne (N = 52)

Poradnictwo specjalistyczne, prawne (N = 61)

Szkolenia miękkie/ treningi kompetencji i umiejętności  (N = 51)

Kursy/Szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje (N = 46)

Koła zainteresowań (N = 3)

Poradnictwo pracy (N = 31)

Terapia psychologiczna (N = 38)

Doradztwo zawodowe (N = 39)

Warsztaty w obszarze codziennego funkcjonowania  (N = 24)

Broker edukacyjny (N = 2)

W ogóle nie zostały określone

Istnieją w tym względzie zasady zwyczajowe, nigdzie nie spisane

Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych

Określone zostały w formie szczegółowych standardów

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W wypadku pracy socjalnej wskaźnik standaryzacji przyjmuje niski poziom częściej niż dla 
innych usług pomocy i integracji ogółem.
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Wykres 10. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej mierzony wskaźnikiem standaryzacji 

Wysoki stopień 
standaryzacji 3.00–4.00 

12%

Niski stopień 
standaryzacji 1.00–1.99

51%

Średni stopień
standaryzacji 2.00–2.99
37%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Dla różnych typów jops sytuacja została przedstawiona na kolejnym wykresie.

Wykres 11. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej (wskaźnik standaryzacji)

54% 55% 46% 55%
30% 32%

35% 33%
36%
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52% 53%

11% 12% 18%
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18% 16%
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100%

OGÓŁEM OPS 
(N = 555)

GOPS 
(N = 370)

MOPS 
(N = 65)

MGOPS 
(N = 120)

INNE JOPS PCPR 
(N = 73)

MOPS/MOPR 
(N = 12)

wysoki 3.00–4.00 średni 2.00–2.99 niski 1.00–1.99

ŚREDNIO: 1,9                 1,9                   2,1                  1,9                             2,2                   2,1

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Ogólnie rzecz biorąc, wyższy stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej mamy 
w przypadku jops typu pcpr i mops/mopr. Jeżeli odzwierciedla to rzeczywisty potencjał standary-
zacyjny, to najtrudniejszym zadaniem będzie upowszechnianie wyższych poziomów standaryzacji 
w przypadku jops typu gops i mgops.

Z podziałem na pracę socjalną z poszczególnymi klientami sytuacja przedstawia się tak, jak 
pokazano na wykresie 12.
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Wykres 12. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej dla poszczególnych grup 
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2% 

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rodziny z przemocą 

Osoby niepełnosprawne

Rodziny niewydolne w zakresie wychowania dzieci

Osoby starsze

Osoby pozostające bez pracy

Rodziny zastępcze

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ogóle nie zostały określone
Istnieją w tym względzie zasady zwyczajowe, nigdzie nie spisane
Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych
Określone zostały w formie szczegółowych standardów

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

O ile rozkład odpowiedzi dotyczących standaryzacji pracy socjalnej z typowymi kategoriami 
klientów jest podobny, to praca socjalna z rodzinami zastępczymi i z wychowankami opieki za-
stępczej wykazuje dużo niższą standaryzację. Są to dane dla wszystkich typów jops, ale wiadomo, 
że część usług jest przypisana tylko do jednego typu, stąd na dwóch kolejnych wykresach mamy 
informacje o stopniu standaryzacji w jops typu ops i typu pcpr.

Wykres 13. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej dla poszczególnych grup – ops

W ogóle nie zostały określone
Istnieją w tym względzie zasady zwyczajowe, nigdzie nie spisane
Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych
Określone zostały w formie szczegółowych standardów
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Osoby pozostające bez pracy

Osoby starsze

Osoby niepełnosprawne

Rodziny niewydolne w zakresie wychowania dzieci

Rodziny z przemocą

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Poziom standaryzacji pracy socjalnej dla poszczególnych grup jest raczej niski, większy po-
ziom formalnej standaryzacji dotyczy pracy socjalnej z rodzinami, w których występuje przemoc.

Wykres 14. Stopień standaryzacji sposobu świadczenia pracy socjalnej dla poszczególnych grup – pcpr

W ogóle nie zostały określone
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Określone zostały w formie rozporządzeń/regulaminów/wytycznych
Określone zostały w formie szczegółowych standardów
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W przypadku pcpr, któremu przypisano wyraźnie trzy z wymienionych grup, akurat w tych 
przypadkach ma dużo wyższy poziom standaryzacji formalnej.

Ważną część usług pomocy społecznej świadczą specjaliści spoza pomocy społecznej (np. psycho-
logowie, pedagodzy, prawnicy). Zapytano również o to, czy ich praca podlega standaryzacji (wykres 15).

Wykres 15. Standaryzacja pracy specjalistów
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Źródło: opracowanie własne, dane z: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit..
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Porównując poziom standaryzacji pracy socjalnej ze standaryzacją pracy specjalistów, może-
my stwierdzić, że jest on większy w tym drugim wypadku.

Rozumienie i postawy w stosunku 

do standardów

W badaniach przeprowadzonych dla projektu 1.18 (zadanie 2) bezpośrednio pojawił się temat stan-
dardów i standaryzacji. Wśród kierowników 91% spotkało się z tymi pojęciami, a ich postawa wo-
bec nich była raczej pozytywna (zob. poniższe wykresy).

Wykres 16.  Znajomość pojęcia standaryzacja/standardy usług pomocy społecznej – ze względu na typ 
instytucji
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OPS ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ GMINY

Do 4999 (N = 147)

5000–9999 (N = 224) 

10000–19999 (N = 129)

20000+ (N = 52)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Najczęściej pojawiające się skojarzenia są albo pozytywne (jakość, dopasowanie do potrzeb, 
wzorzec), albo neutralne (ustalone przepisami, spełnienie norm). Dużo rzadziej występowały sko-
jarzenia wyraźnie negatywne (koszty, nierealność, ograniczenia).

Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki innych badań. Były to dyskusje grupowe przedstawi-
cieli jst i ngo na temat standardów współpracy. Stwierdzono ogólnie pozytywne nastawienie do 
standardów, ale dość istotne różnice w rozumieniu tego, czym one są.
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Wykres 17.  Skojarzenia z pojęciem standaryzacja/standardy usług pomocy społecznej – wskazania 
spontaniczne
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Nie wiem
N = 640, WSZYSTKIE INSTYTUCJE 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Tabela 9. Różnice w rozumieniu standardów przedstawicieli JST i NGO

Wymiar porównania NGO JST

Funkcja standardów wzór minimum

Zmienność i poziom obowiązywania elastyczny i lokalny niezmienny i powszechny

Treść aksjologiczny – zapewni dobrą 
współpracę i pozytywny klimat

utylitarny – usprawni współpracę 
i ułatwi zarządzanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Bogacz-Wojtanowska, M. Dutkiewicz, Jakość i standardy współpracy międzysektorowej, 
Instytut Spraw Publicznych, prezentacja 2010.

Autorzy zaproponowali w związku z tym, aby przygotować „stopniowalny katalog standardów 
– niezmienne, powszechne minimum uzupełnione o elastyczne zbiory standardów dostosowywane 
do lokalnej specyfiki i rodzaju współpracy”23.

Wróćmy do badania przeprowadzonego dla projektu 1.18, zadanie 2. Jedno z pytań do kierow-
ników jops-ów dotyczyło potrzeby rozszerzenia listy usług pomocy społecznej, dla których okre-
ślono szczegółowe zasady realizacji. W pytaniu zawarto sugestię, że głównym celem standaryzacji 
jest poprawa jakości usług, co mogło nastawić respondentów bardziej pozytywnie.

23 E. Bogacz-Wojtanowska, M. Dutkiewicz, Jakość i standardy współpracy międzysektorowej, Instytut Spraw Pu-
blicznych, prezentacja 2010.
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Wykres 18. Opinia w sprawie rozszerzenia listy usług podlegających standaryzacji

Zdecydowanie tak
19%

Raczej tak 
50%

Raczej nie 
20%

Zdecydowanie nie
5%

Nie wiem/trudno powiedzieć
4%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Mimo sugestii, że standaryzacja jest czymś pozytywnym, ze względu na jakość usług nadal 27% 
kierowników było mniej lub bardziej przeciwko rozszerzaniu zakresu usług, które jej podlegają.

Kierownicy zapytani o korzyści wynikające ze standaryzacji najczęściej wskazywali na fakt 
posiadania wzorca czy wytycznych postępowania dla pracowników (38%) oraz podwyższenie czy 
poprawę poziomu usług (25%); inne odpowiedzi były już na poziomie 10% i mniej.

Wykres 19. Postrzegane korzyści, argumenty przemawiające za standaryzacją – wskazania spontaniczne
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Korzyści dla pracownika/ułatwienie/pomoc w pracy
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Podwyższony/najwyższy poziom funkcjonowania instytucji/
większa efektywność 

Szersza oferta/zakres usług

Żadne

Nie wiem

N = 640, WSZYSTKIE INSTYTUCJE 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Zapytani o argumenty przeciwko standaryzacji kierownicy widzieli ich o wiele mniej lub wcale 
w porównaniu z argumentami za standaryzacją. O ile żadnych argumentów za standaryzacją nie 
zgłosiło 4% respondentów, to żadnych argumentów przeciw niej nie miało już 29%.
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Wykres 20.  Postrzegane trudności/problemy, argumenty przemawiające przeciwko standaryzacji 
– wskazania spontaniczne
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Żadne

Nie wiem N = 640, WSZYSTKIE INSTYTUCJE 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Wśród argumentów przeciw standaryzacji dominują wskazania, że powiększa ona biurokrację 
i będzie kosztowna. Warto też zwrócić uwagę na trzeci z kolei argument, chociaż dużo rzadziej 
przywoływany, a mianowicie praktyczną trudność z wyznaczeniem standardów, gdy usługa ma 
charakter złożony. Najbardziej złożoną usługą pomocy społecznej (umieszczoną wśród świadczeń 
niepieniężnych) wydaje się być praca socjalna, ale i w stosunku do niej zaproponowano i wdrożono 
standardy (patrz dalej przykład gdański).

Pytano też o to, które z usług, rodzajów i narzędzi pracy socjalnej wymagają standaryzacji 
w pierwszej kolejności; oraz jakie standardy należy rozwijać, a jakie są nadmiernie rozwinięte (wy-
kres 21).

Wśród postrzeganych potrzeb tworzenia i rozwijania standardów ze względu na pracę socjal-
ną i inne usługi dominuje praca socjalna, a na drugim miejscu są usługi opiekuńcze. Warto zwrócić 
uwagę, że nadmierna standaryzacja żadnej z usług nie była wskazywana przez więcej niż 2% re-
spondentów. Kolejne wykresy przedstawiają sytuację z podziałem na pracę socjalną i jej narzędzia 
oraz usługi.
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Wykres 21. Opinie na temat standaryzacji poszczególnych usług, rodzajów i narzędzi pracy socjalnej
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 22. Opinie na temat potrzeby (w pierwszej kolejności) standaryzacji metod/narzędzi pracy socjalnej
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 23.  Opinie na temat potrzeby (w pierwszej kolejności) standaryzacji usług świadczonych przez jops 
typu ops
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 24.  Opinie na temat potrzeby (w pierwszej kolejności) standaryzacji usług świadczonych przez jops 
typu pcpr.
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Dom pomocy społecznej 

Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne

Warsztat terapii zajęciowej 

Zawodowe rodziny zastępcze – pogotowie rodzinne   

Ośrodek interwencji kryzysowej 

Kursy/Szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje 

Środowiskowy dom samopomocy 

  P O-W całodobowe – placówka socjalizacyjna    

  P O-W całodobowe – placówka rodzinna    

Punkt konsultacyjny 

Terapia psychologiczna 

Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne    

Poradnictwo pracy 

Doradztwo zawodowe 

  P O-W całodobowe –placówka interwencyjna    

Szkolenia miękkie/treningi kompetencji i umiejętności  

Punkt interwencji kryzysowej

Mieszkania chronione

Asystent osoby niepełnosprawnej 

Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne 

Świetlice, ogniska wychowawcze 
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy 
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Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
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Dzienny dom pomocy społecznej 

Kluby młodzieżowe 

Zakład aktywności zawodowej 

Broker edukacyjny 

Żadne z powyższych 

Nie wiem 

PCPR (N = 73)

 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit.
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Wykres 25.  Opinie na temat potrzeby (w pierwszej kolejności) standaryzacji usług świadczonych przez jops 
typu mops/mopr
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Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne 

Szkolenia miękkie/ treningi kompetencji i umiejętności  
Poradnictwo specjalistyczne, socjalne 

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne 
Środowiskowy dom samopomocy 

Kursy/Szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje 
Poradnictwo pracy 

Zawodowe rodziny zastępcze – pogotowie rodzinne 
P O-W wsparcia dziennego 

Poradnictwo specjalistyczne, psychiatryczne 
Prace społecznie użyteczne 

Ośrodek interwencji kryzysowej 

Mieszkania chronione 
Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

Doradztwo zawodowe 
Zawodowe rodziny zastępcze – wielodzietne   

Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy   
 Punkt konsultacyjny 

Asystent osoby niepełnosprawnej 
Terapia psychologiczna 

Dzienny dom pomocy  
Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze codziennego funkcjonowania 

Specjalistyczne P O-W wsparcia dziennego 
Warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze kultury i zainteresowań  

Dom pomocy społecznej 
 P O-W całodobowe – typu socjalizacyjnego 

 
Kluby młodzieżowe 

Warsztat terapii zajęciowej 

 
Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne

 

 
Trener pracy 

Koła zainteresowań 
Klub seniora 

Centrum integracji społecznej 
Klub integracji społecznej 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
Rodzinny dom pomocy 

Żadne z powyższych 

MOPS/MOPR (N = 12)  

P O-W całodobowe – typu interwencyjnego 

P O-W całodobowe – typu rodzinnego 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Standardy mogą być ustanowione na różnych poziomach (ogólnokrajowy, regionalny, lokalny) 
i być mniej lub bardziej obowiązujące (surowo egzekwowane prawo lub tylko jako wskazówki i wy-
tyczne). Preferencje kierowników w tym względzie przedstawia wykres 26.
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Wykres 26.  Preferencje wobec sposobu wprowadzania standardów: na jakim poziomie powinno się 
ustanawiać standardy dla usług, które świadczy Pana(i) instytucja?
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Ministerialnym 
jako obowiązujące 
wszystkich prawo 

Ministerialnym 
jako wytyczne, wskazówki 

Samorządowym 
jako obowiązujące 
prawo lokalne 

Samorządowym 
jako wytyczne, wskazówki 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Dominuje przekonanie, że standardy powinny być ustanawiane na poziomie ogólnokrajo-
wym, z lekką przewagą opinii (większą w przypadku jops typu mops i wyjątkami w przypadku 
mgops i pcpr), że w postaci wytycznych i wskazówek, a nie jako obowiązujące wszystkich pra-
wo24. Zwolenników standaryzacji tylko lokalnej jest we wszystkich typach jops o wiele mniej. 
Pytanie nie uwzględniało opcji łączenia kilku rozwiązań jednocześnie, np. niektóre usługi 
– standaryzacja prawna i ogólnopolska, a inne – standaryzacja rekomendacyjna i lokalna. 
Wszystkie typy standaryzacji ze względu na te dwa wymiary zostały pokazane w poniższej 
tabeli.

Tabela 10. Standardy według poziomu ustanowienia oraz rodzaju obowiązywania

Poziom ustanowienia standardów
Rodzaj obowiązywania standardów

Obowiązkowe (prawo) Fakultatywne (zalecenia)

Ogólnopolska Ogólnopolska i obowiązkowa Ogólnopolska i rekomendacyjna

Lokalna Lokalna i obowiązkowa Lokalna i rekomendacyjna

Źródło: opracowanie własne.

Ogólny obraz czynników, które mogą sprzyjać lub nie sprzyjać standaryzacji został przedsta-
wiony w tabeli 11.

24 Dobrym przykładem ogólnokrajowych standardów o charakterze zaleceń jest dokument z 2008 r.: Metody udzie-
lania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie. Zalecenia do 
pracy dla pracowników socjalnych. Zob. www.mpips.gov.pl. 
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Tabela 11. Czynniki wyraźniej związane ze standaryzacją sposobu świadczenia usług

Instytucje o wysokim wskaźniku 
standaryzacji sposobu świadczenia 

usług: 

Instytucje o niskim wskaźniku 
standaryzacji sposobu świadczenia 

usług: 

Typ jednostki To częściej miejskie ośrodki pomocy 
społecznej (21%) mops/mopr w mia-
stach na prawach powiatu oraz powia-
towe centra pomocy rodzinie (22%).

To częściej gminne ośrodki pomocy 
społecznej (70%).

Budżet jednostki Dysponują wysokim budżetem na 
realizację usług pomocy społecznej.

Dysponują niskim budżetem na reali-
zację usług pomocy społecznej.

Liczba klientów Obsługują więcej klientów niż prze-
ciętnie ( średnio 1,9 tys.).

Obsługują mniej klientów niż przecięt-
nie (średnio 1,2 tys.).

Odsetek korzystających 
z usług pomocy społecznej 

Charakteryzują się wyższym od prze-
ciętnego wskaźnikiem korzystających 
z usług pomocy społecznej (średnio 
24%).

Charakteryzują się niższym od prze-
ciętnego wskaźnikiem korzystających 
z usług pomocy społecznej (średnio 
14,3%).

Liczba zatrudnionych 
pracowników 

To instytucje, w których pracuje śred-
nio 20 osób.

To instytucje, w których pracuje śred-
nio 11.6 osób.

Struktura organizacyjna To instytucje, które częściej niż prze-
ciętnie (27%) mają w swojej strukturze 
wyodrębnione jednostki organizacyjne 
ds. określonych grup klientów.

Współpraca ze 
specjalistami 

To instytucje, które częściej niż prze-
ciętnie współpracują ze specjalistami 
(65%) – w szczególności dotyczy to 
takich specjalistów, jak doradcy za-
wodowi, trenerzy, psychiatrzy. W in-
stytucjach tych specjaliści częściej niż 
przeciętnie są dostępni dla wszystkich 
klientów (31%). Cechuje je także istot-
nie wyższy od przeciętnego poziom 
współpracy między specjalistami 
i innymi pracownikami. 

To instytucje, które rzadziej niż 
przeciętnie współpracują ze specjali-
stami (46%) i rzadziej niż przeciętnie 
są dostępne dla wszystkich klientów. 
Cechuje je niższy od przeciętnego po-
ziom współpracy między specjalistami 
i innymi pracownikami. Kierownicy 
tych jednostek często nie potrafią oce-
nić, jak wygląda typowa współpraca 
specjalistów z innymi pracownikami, 
i wprost przyznają, że ich praca w ogó-
le nie jest oceniana ani kontrolowana. 

Diagnoza potrzeb Częściej niż przeciętnie realizują ba-
dania/ekspertyzy (48%) lub też zlecają 
je (32%) w celu rozpoznania lokalnych 
potrzeb w zakresie pomocy społecz-
nej, a także podejmują działania na 
rzecz dostosowania oferty do istnieją-
cych potrzeb. 

Rzadziej niż przeciętnie realizują ba-
dania/ekspertyzy (32%) lub też zlecają 
je (13%) w celu rozpoznania lokalnych 
potrzeb w zakresie pomocy społecz-
nej.

Realizacja programów/
projektów finansowanych 
z zewnętrznych środków 

Częściej niż przeciętnie realizują pro-
jekty/programy finansowane ze źródeł 
zewnętrznych (np. dwukrotnie częściej 
niż przeciętnie programy dla dzieci i  
rodzin – 34%).

Rzadziej niż przeciętnie realizują pro-
jekty/programy finansowane ze źródeł 
zewnętrznych (np. prawie dwukrotnie 
rzadziej niż przeciętnie programy dla 
dzieci i  rodzin -10%).

Liczba świadczonych 
usług 

Świadczą średnio więcej usług pomo-
cy społecznej niż przeciętnie (17.9). 
Dużo rzadziej niż przeciętnie wymie-
niają pomoc finansową wśród trzech 
najczęściej świadczonych usług. 

Świadczą średnio mniej usług pomocy 
społecznej niż przeciętnie (12,2). Jako 
najczęściej realizowaną usługę dla 
wszystkich badanych grup wymieniają 
pomoc finansową. 

Współpraca z innymi 
instytucjami 

Istotnie częściej niż przeciętnie podej-
mują współpracę z innymi instytucja-
mi, przede wszystkim organizacjami 
pozarządowymi. 

Istotnie rzadziej niż przeciętnie podej-
mują współpracę z innymi instytucja-
mi. 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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W ramach studiów przypadków również pytano o stosunek do standardów. Wypowiedzi po-
dzielone na kilka kategorii zostały zamieszczone w tabeli 12 (są to często fragmenty większych 
wypowiedzi, w których podnoszono też inne argumenty i opinie).

Tabela 12. Wypowiedzi zawierające postawy wobec standardów

Kategoria Cytat z wypowiedzi kierowników

Zwolennicy „Dobrej jakości usługa to usługa wystandaryzowana. Jeżeli osoba starsza jest kierowana 
do DPS, to wiadomo, co ją tam czeka i w jaki sposób jej życie będzie przebiegać. I to samo 
powinno dotyczyć rodzin i osób, których nie trzeba zabierać z ich środowiska” – PCPR 
Olsztyn.
„Wszystkie usługi powinny być standaryzowane i uporządkowane. Znaczy to, że pewne 
czynności ‹‹muszą›› być wykonane, a nie ‹‹mogą››, ponieważ w wypadku takiej dowolności 
1% ośrodków będzie je wykonywać, a 99%-nie. W procesie standaryzacji powinni uczest-
niczyć przede wszystkim przedstawiciele różnych instytucji pomocy społecznej (…). Nie-
potrzebny jest udział lekarzy, policjantów czy ekspertów teoretyków. To praktycy powinni 
przede wszystkim brać w tym udział” – MGOPS Drohiczyn.

Zwolennicy 
widzący 
problemy

„Obecnie bardzo trudno jest określić, co należy wykonywać, co należy uznać za pracę so-
cjalną. Czasem pracownik socjalny wykonuje ciąg czynności pomocowych na rzecz klienta 
i nie zawsze tę pomoc można nazwać pracą socjalną. Wypracowanie standardów pracy 
socjalnej pomoże wyznaczyć zakres obowiązków pracownika socjalnego oraz czynności, 
które może wykonywać urzędnik, a nie pracownik socjalny. Istnieje jednak zagrożenie, że 
pracownik socjalny będzie bardziej zamknięty na wykonywanie różnych dodatkowych dzia-
łań. Pozbycie się takiego ‹‹balastu›› jest jednocześnie i korzyścią i problemem. Narzucenie 
standardów ograniczy pracowników socjalnych i może zabić w nich indywidualne podejście 
do klienta. Obecnie pracownicy socjalni są bardzo przeciążeni obowiązkami i wyznaczenie 
standardów w ich pracy jest potrzebne” – MOPS Augustów.
 „Standardy są słusznym i dobrym kierunkiem w pomocy społecznej, ale trudno będzie je 
opracować i wdrożyć tak, by znajdowały zastosowanie przy tak szerokim wachlarzu proble-
mów. Ważniejsze od standardów usług są zaangażowanie i motywacja pracownika a także 
dostęp do środków finansowych na rozszerzanie palety usług” – GOPS Słupno.
„Standaryzacja jest ostatnio bardzo modnym pojęciem. Jest potrzebna po to, aby poziom 
wykonywanych usług był porównywalny w różnych gminach. (…) Standaryzacja ułatwi pracę 
ośrodkom. Mogą z tego wyniknąć problemy dla małych gmin i mogą one nie być w stanie 
same spełnić standardów, ale wyjściem może być zawiązanie partnerstw z innymi gminami 
i realizacja standardów usług wspólnie” – MOPS Oświęcim.

Sceptycy „Każdy klient jest inny, każdy pracownik socjalny jest inny i każda sytuacja jest inna, 
dlatego trudno mówić o standardach pracy. Reguły mogłyby jedynie dotyczyć kwestii 
pozamerytorycznych, np. czasu, w jakim pracownik socjalny będzie dostępny w biurze, 
natomiast relacje pracowników z klientami nie powinny podlegać ustalonym zasadom. 
(…) Doświadczony pracownik socjalny, wyposażony w odpowiednią wiedzę powinien mieć 
swój warsztat pracy. Dyrektor kładzie nacisk na indywidualizm i dostosowanie udzielanej 
pomocy do danego klienta, do potrzeb sytuacji. Nie widzi potrzeby tworzenia w swoim 
ośrodku standardów pracy socjalnej. Kierując instytucją, stara się ograniczać konieczne 
formalności. Najważniejszy jest klient i udzielenie mu potrzebnej pomocy” – PCPR Toma-
szów Mazowiecki.
„Bardzo precyzyjnie określony standard, sposób reagowania, postępowania nie dotyczy 
nigdy 100% klientów, którzy trafiają do ośrodka, są sytuacje, które trudno przewidzieć, ale 
kiedy należy odejść od przyjętego standardu. Postępowanie zawsze zgodnie z procedurami 
w sytuacji, gdy przypadek jest zupełnie inny, trudny, złożony albo po prostu nie da się go 
zamknąć w ramach przewidzianych w standardach, może doprowadzić do sytuacji, w której 
oferowana pomoc jest nieadekwatna do potrzeb klienta” – MOPS Katowice.

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 11.

Kolejny cytat ukaże jeden z istotnych bodźców, które uruchamiają lub dynamizują proces 
standaryzacji w szczególności w opiece społecznej nad dziećmi.

„Standard pracy z rodziną zastępczą powstał po to, aby uniknąć pewnych zdarzeń, jakie 
w przeszłości zdarzyły się w powiecie koszalińskim. Chodzi o historię dziewczynki, która została 
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umieszczona w rodzinie zastępczej poza wiedzą pcpr, bez ich zgody i wbrew ich opiniom. Po kilku 
miesiącach wyszło na jaw, że rodzice zastępczy znęcali się nad dziewczynką w bardzo okrutny 
sposób. Aby taka historia nie powtórzyła się nigdy więcej, postanowiono wspólnie z interdyscypli-
narnym zespołem stworzyć standard pracy i monitorowania rodziny zastępczej. Standard dotyczy 
też działań na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych” – PCPR Koszalin25.

Dyskusje wokół standardów i standaryzacji

Procesy standaryzacji mogą być rozpatrywane na tle szerszych dyskusji wokół reform sektora 
publicznego zgodnie z ideologią nowego zarządzania publicznego w wersji menedżerskiej i z na-
ciskiem na reformy prywatyzacyjne, urynkowiające i deregulujące usługi publiczne26. Należy też 
uwzględnić głosy krytyczne wobec tego ruchu27 i coraz większą popularność partycypacyjnej wer-
sji zarządzania publicznego (nacisk na partnerstwa, sieci, współrządzenie, a nie na rynek i kon-
kurencję)28, aby zdawać sobie sprawę nie tylko z domniemanych korzyści, ale również z kosztów 
i zagrożeń, a także różnych podejść do zapewniania jakości usług publicznych, a w tym pomocy 
i integracji społecznej.

Jeżeli usługi społeczne ujmujemy w kontekście polityki społecznej i sektora publicznego, to 
istnieje kilka ogólnych argumentów za wprowadzeniem ich standaryzacji. 
• Jeżeli ustanowiono prawa obywateli do pewnych usług, to zróżnicowanie w ich ilości i jakości 

podlega krytyce jako przypadek nierównego traktowania (ujednolicająca funkcja standardów).
• Jeżeli celem publicznym jest wysoka jakość usług społecznych, to należy ustanowić kryte-

ria i standardy jej oceny i kontroli (ewaluacyjna i kontrolna funkcja standardów), a ogólniej 
– instrumenty zapewniania jakości, którymi niekoniecznie i nie tylko muszą być instrumenty 
kontrolno-ewaluacyjne.

• Ujednolicenie procedur świadczenia usług społecznych na bazie racjonalnych standardów 
może przynieść oszczędności finansom publicznym (standardy jako środek eliminowania dro-
gich, ale nieskutecznych sposobów działania zostały potwierdzone w badaniach naukowych).

• Jeżeli usługi społeczne, za które odpowiada państwo, są kontraktowane w samodzielnych 
podmiotach publicznych lub zlecane podmiotom niepublicznym, to należy dokładnie określić, 
co jest przedmiotem zlecenia i za co płaci płatnik publiczny (standardy jako podstawa zlecania 
i rozliczania wykonania zleceń publicznych). Tu również istotna jest kwestia jakości.

25 Głośny przypadek torturowania i zamordowania dziecka (Victoria Climbie) przez jego prawnych opiekunów w An-
glii był impulsem do fali reform systemu ochrony dzieci i standardów usług tego rodzaju (Raport Laminga z 2003 r.). 
Wszystkie służby miały informacje, że dziecko jest w złym stanie, i mogły zapobiec tragedii, ale nie zrobiły tego, wbrew 
istniejącym standardom. Nie był to pierwszy ani ostatni wypadek tego rodzaju. Zob. „The Munro Review of Child Protec-
tion” 2010 r. www.education.gov.uk/munroreview. 

26 Zob. E. S. Savas, Prywatyzacja – klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
27 Zob. Questioning New Public Management, M. Dent i in. (red.), Ashgate, 2004. Wyjątkowo ostro zaatakował więk-

szość praktyk NPM (quasirynki, konkurencja, cele ilościowe, szczegółowe specyfikacje i inspekcja) J. Seddon, znany 
również z krytyki standardów zarządzania jakością ISO 9000, w książce Systems Thinking in the Public Sector. The failure 
of the Reform Regime and a Manifesto for a Better Way, Triarchy Press, 2008.

28 Szczegółowe porównanie tych modeli przedstawia: K. Olejniczak, Ku diagnozie polskiej administracji rządowej, 
w: „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 1.
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Ostatni argument może być rozszerzony w duchu uspołecznienia polityki społecznej w taki 
sposób:

„Oparcie systemu zlecania i realizacji zadań publicznych przez podmioty wybrane w opar-
ciu o kryterium spełniania obiektywnych norm (standardów) spowoduje docelowo wy-
cofywanie się państwa z funkcji bezpośredniego wykonawcy rozmaitych usług na rzecz 
podmiotu odpowiedzialnego za diagnozowanie sytuacji różnorodnych grup i jednostek 
oraz gwarantowanie dostarczania im świadczeń i usług”29. 

W dyskusji, która odbyła się na łamach portalu NGO.pl, zadano dwa pytania: „Czy standaryzacja 
oznacza ograniczenie działań organizacji pozarządowych? Czy wręcz przeciwnie, wspólnie standardy 
pozytywnie wpłyną na naszą efektywność?”30. Sam tytuł dyskusji: Standardy – ułatwienie czy prze-
kleństwo?, sugeruje, że standardy mogą wzbudzać bardzo negatywne odczucia. Dyskutanci jednak 
pozytywnie odnieśli się do standaryzacji. Nie tylko wskazywali na jej zalety (o ile będzie „przeprowa-
dzona rozsądnie i na bazie sprawdzonych procedur”), ale również na potrzebę wysiłków autostanda-
ryzacyjnych i samoregulacyjnych jako remedium na nadmierną regulację państwową.

„Brak w naszym środowisku debaty o tym, co nam wolno, a czego nie – nie w wymiarze 
prawnym, ale w wymiarze wartości, misji i idei. Debata taka musi wypłynąć ze środo-
wiska organizacji, a jej wnioski powinny zostać przez nie zaakceptowane i realizowane. 
Tylko taki proces samoregulacyjny może wzmocnić wizerunek sektora pozarządowego 
i odsunąć w niebyt kolejne pomysły regulowania sektora przez państwo”. 

Część obaw była sformułowana tak, że wskazywała raczej na zalety standardów, np.: „stan-
dardy mogą zmierzyć i obnażyć jakość świadczonych przez nas usług. Po drugie, mogą uświado-
mić klientom, czego mogą od nas oczekiwać”. Pozostałe obawy dotyczyły odgórnego ustalania 
i narzucania standardów, ograniczenia spontaniczności w działaniach czy trudności związanych 
z ich wdrażaniem.

W sumie mamy dwa nieco odmienne cele standaryzacji: 
• upowszechnianie pewnego rozwiązania, 
• zapewnianie jego wysokiej jakości. 

Przykładem może być standard – powszechny wymóg prawny, aby każdy powiat i każda gmina 
uchwaliły strategię rozwiązywania problemów społecznych. Powodem krytyki było najpierw nie-
wywiązanie się z niego wielu jst, a następnie niska jakość strategii31. Oba cele standaryzacji wiążą 
się z co najmniej dwoma generalnymi pytaniami: 1) co jest warte upowszechniania w pomocy i in-

29 Z. Wejcman, Tło społeczne standaryzacji usług społecznych, zob. www.mazowia.ngo.org.pl/Zbigniew%20Wejc-
man%20podstawowe%20pojecia%20z%20zakresu%20standaryzacji%20us%B3ug%20socjalnycb.doc. 

30 Zob. www.wiadomosci.ngo.pl/x/336866. 
31 Rolę standardów-wskazówek mógł w tym przypadku odgrywać napisany przez J. Staręgę-Piasek podręcznik 

Budowa strategii integracji społecznej (Warszawa 2005). Nie wiadomo jednak, jaki był jego wpływ na jakość strategii 
lokalnych. Zob. www.ppwow.gov.pl/download/dokumenty/podrecznik%20budowy%20Gminnej%20Strategii%20Rozwia-
zywania%20Problemow%20Spolecznych.pdf. 
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tegracji społecznej; i 2) jak upowszechnić to, co jest tego warte (tu problemem szczegółowym jest 
rola standardów)32.

W wypadku standardów usług społecznych (w tym usług pomocy i integracji społecznej) mamy 
do rozstrzygnięcia co najmniej kilka istotnych zagadnień ogólniejszej natury: 
• sposób ich rozumienia, definiowania i mierzenia,

• sposób ich wypracowania i funkcjonowania,

• szczegółowość,

• poziom stawianych wymagań.

We współczesnym myśleniu o zarządzaniu publicznym bardzo mocno podkreśla się wątek 
współrządzenia sprawami społecznymi i podejścia partycypacyjne. W związku z tym mamy do czy-
nienia z wyborem sposobu dochodzenia do standardów i ich późniejszej aktualizacji. Może być to 
przedsięwzięcie czysto eksperckie (chociaż eksperci mogą wywodzić się z różnych środowisk), 
wzmocnione centralizmem i powszechnie obowiązującym ustawodawstwem, bez uwzględnienia 
opinii innych interesariuszy, z pominięciem głosu samych klientów i organizacji, które reprezentu-
ją ich interesy. Jest to podejście, które można nazwać biurokratyczno-technokratycznym.

Na drugim biegunie mamy lokalnie wypracowywane standardy w procesie jak najszerszych 
deliberacji i konsultacji o charakterze demokratycznym (z zastosowaniem innowacyjnych metod 
upodmiotowiających), do którego włączani są wszyscy interesariusze, a głos odbiorców usług 
uznawany jest za bardzo ważny lub najważniejszy33. Ponadto standardy te nie są prawnym wymo-
giem, ale wskazówkami i wytycznymi. Zagrożenia związane z pierwszym podejściem zostały wska-
zane wyżej. Drugi sposób wypracowywania standardów może być bardziej czasochłonny, wymaga 
mobilizacji różnych aktorów i jest kosztowny (obsługa procesu w wielu miejscach), a także wymaga 
dodatkowych wysiłków w zakresie upowszechniania i przestrzegania (jeżeli nie jest ustanowiony 
jako wymóg prawny, np. inicjatywy znakowania analogiczne do hotelarstwa – liczba gwiazdek in-
formuje o poziomie przestrzeganych standardów34).

Standardy bardzo szczegółowe w odniesieniu do postępowania w trakcie relacji usługowej 
sprawiają, że usługodawca ma niewielkie pole do własnej inwencji i dostosowania zachowania do 
sytuacji. Na ten problem wskazywali niektórzy kierownicy, mówiąc, że usługi pomocy są zbyt zło-

32 Być może warto upowszechniać programy i rozwiązania użyteczne i skuteczne, a jednocześnie efektywne eko-
nomicznie. Problemem jednak może być zdobycie wiedzy na ten temat, a następnie jej zastosowanie w celach upo-
wszechniania sprawdzonych rozwiązań. O jednym z aspektów pierwszego problemu zob. R. Szarfenberg, Analiza kosz-
ty–korzyści w polityce społecznej, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, M. Żukowski, J. Szambeleńczyk (red.), 
Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010. Skumulowana, dobrze zorganizowana i atrakcyjnie przedstawiona wiedza nie 
jest wystarczającym warunkiem sukcesu, o czym przekonali się autorzy projektu Pathways Mapping Initiative, w tym 
znana zwolenniczka idei polityki społecznej opartej na dowodach, zob. The Pathways Mapping Initiative. A Message 
from the Founder, Lisbeth B. Schorr, w: www.lisbethschorr.org/2.html. Jest to problem, który doczekał się już własnej 
nazwy w kontekście usług dla rodzin i dzieci: luka nauka-usługi (science-to-service gap). Zob. Improving Outcomes for 
Children and Families. Finding and Using International Evidence, A. N. Maluccio i in. (red), Jessica Kingsley Publishers, 
London 2011, s. 9–10.

33 Przykładem takiego podejścia jest projekt sieci REVES Territorial Quality Standards in Social Services of General 
Interest, realizowany w Polsce przez MOPS Gdynia, a dotyczący wypracowania lokalnej karty jakości usług opiekuńczych 
w Polsce. Zob. www.tqs.revesnetwork.eu. 

34 Pięciogwiazdkowy system został wprowadzony w USA, zob. www.cms.gov/CertificationandComplianc/13_FSQRS.
asp. Trzygwiazdkowy system, który wprowadzono w Wielkiej Brytanii, po krótkim okresie funkcjonowania przestał być 
stosowany.
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żone, a sytuacje klientów zbyt indywidualne (sprzężone problemy jednostki, jej rodziny i otoczenia, 
problem klasyfikacji potrzeb i problemów klientów), aby je standaryzować. Jest to ogólny problem 
z zakresu regulacji ludzkich działań, ponieważ regulator nie może przewidzieć wszystkich rze-
czywistych sytuacji. System regulacji może się okazać zbyt sztywny i być raczej przeszkodą niż 
pomocą w osiąganiu jakości. W dodatku źle zaprojektowany, może prowadzić do błędów spowodo-
wanych rutynowym powtarzaniem kolejnych kroków procedury bez uwzględnienia rzeczywistego 
zróżnicowania warunków i klientów. Szczegółowość procedur może być wyrazem odprofesjonali-
zowania usług – tzn. że każdy po krótkim przeszkoleniu może działać według instrukcji.

Z kolei standardy bardzo wygórowane sprawiają, że trudno im sprostać i w związku z tym 
zasadniczo spada podaż usług o wymaganej jakości. Przy stałym lub rosnącym popycie skutkiem 
tego jest zapewne duży udział w rynku usług substandardowych35. Czy standardy usług domów po-
mocy społecznej były zbyt wygórowane, skoro najpierw dziesięć lat miało wystarczyć na wdrożenie 
ich przez wszystkie domy, a potem wydłużono ten okres jeszcze o cztery lata? Co zrobić z domami, 
które nadal nie osiągają wymaganego standardu? Jeżeli jednak za bardzo obniżymy poziom ocze-
kiwań, to pojawi się problem usług o niskiej jakości, choć zgodnych ze standardami. To właśnie 
Naczelna Izba Kontroli po kontroli w 2010 r. sformułowała sugestię, że niektóre standardy sprawi-
ły, iż dostępność usług spadła przy wzroście potrzeb36.

„W latach 2004–2008 liczba ponadgminnych dps, w objętych kontrolą powiatach, uległa 
zmniejszeniu ze 120 do 112 i prawie połowa z nich nie osiągnęła wymaganych standar-
dów, co powoduje, że nie mogą przyjmować nowych pensjonariuszy oraz podnosić opłat 
za świadczone usługi”.

„Znaczny wpływ na powyższą sytuację [bardzo niski udział rodzin w finansowaniu pobytu 
w dps] może mieć to, że wysokość opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wykazuje 
dynamikę wzrostową znacznie przekraczającą wzrost zarobków, emerytur czy też wskaź-
nik inflacji. Wzrost kosztów dps wynika głównie z dostosowywania poziomu zatrudnienia 
do obowiązujących standardów”.

„Tylko w co czwartej objętej kontrolą gminie po 1 stycznia 2004 r. rozszerzono zakres 
świadczonych usług opiekuńczych, stworzono nowe ośrodki wsparcia lub środowiskowe 
domy samopomocy. W ocenie NIK, wynikać to może z faktu, że koszty budowy własne-
go systemu pomocy środowiskowej, jego utrzymanie i dostosowanie do obowiązujących 
standardów, wymagałyby znacznych nakładów, których gminy nie były skłonne lub nie 
były w stanie ponosić”.

„Niedostateczny rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej skutkował wzrostem 
liczby osób oczekujących na umieszczenie z 2173 w 2004 r. do 3047 w 2008 r., to jest 
wzrostem o 40%”.

35 Czy dynamiczny rozwój niepublicznego sektora stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce nie był spowo-
dowany tym, że sektor publiczny zmuszono do inwestycji w istniejące zasoby (standardy lokalowe, usług bytowych oraz 
zatrudnienia), co przy małych środkach negatywnie odbiło się na rozwoju ilościowym? W ten sposób poprawa jakości 
w jednym miejscu spowodowała pogorszenie jakości w innym.

36 Informacja o wynikach kontroli kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez 
organy samorządu terytorialnego, NIK, Warszawa 2010, s. 6, 8, 9, 10.
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Na przykładzie tych jednostek pomocy społecznej wyraźnie widać, że standardy odpowiednie 
dla dużych jednostek typu mops/mopr mogą być bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe do wdro-
żenia przez małe jednostki typu gops. Może to być argumentem za zróżnicowaniem standardów37.

Przykłady i doświadczenia europejskie i zagraniczne

W 2002 r. z inicjatywy European Platform for Rehabilitation powstał dokument European Quality in 
Social Services. Principles for Quality (EQUASS). Jest on podstawą certyfikacji jakości usług spo-
łecznych (EQUASS assurances, EQUASS excellence) i przyznawania nagród (EQUASS award). Z kolei 
w 2007 r. w kontekście niepełnosprawności Disability High Level Group przyjęła dokument Quality of 
Social Services of General Interest (SSGI). W 2008 r. Platforma Społeczna (koalicja europejskich fe-
deracji organizacji socjalnych) wydała dokument z zaleceniami Quality of Social and Health Services 
Social NGOs’ Recommendations to EU Decision Makers. Od 2009 r. Europejski Komitet Standaryza-
cyjny uruchomił warsztat Common Quality Framework for Social Services (Wspólne ramy jakości 
usług społecznych pożytku publicznego) finansowany przez unijny program PROGRESS (projekt Pro-
metheus). Ma się on zakończyć w 2010 r. przyjęciem dokumentu określającego te ramy38.

Filozofię EQUASS oddaje dziewięć wzajemnie powiązanych zasad jakości usług społecznych 
wyposażonych w 38 kryteriów (standardów) dostosowanych do tych zasad.

Schemat 6. Zasady EQUASS

Przywództwo

Prawa 

Etyka

Partnerstwo 

Uczestnictwo

Osoba w centrum

Wszechstronność

Orientacja na wyniki

Stałe doskonalenie

Źródło: A Comprehensive Approach in Meeting Needs and Expectations of Stakeholders, prezentacja EQUASS, zob. www.coe.int/t/DC/
Files/Source/Disability_1.ppt. 

37 W PRL w programie rozwoju służb społecznych dążono do zróżnicowanych standardów obciążenia pracą pracowni-
ków socjalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców: na obszarach wiejskich miał to być jeden pracownik na 8000 mieszkań-
ców, a miejskich jeden na 3200 mieszkańców. Obecny standard, obowiązujący od ponad 10 lat, to jeden pracownik na 2000 
mieszkańców – nadal nie jest on osiągany w wielu gminach. „Niewystarczający stan zatrudnienia w stosunku do wymogów 
ustawowych stwierdzono w 26 spośród 31 objętych kontrolą jednostek (Informacja o wynikach kontroli…, NIK, op. cit., s. 8).

38 Te i inne inicjatywy europejskie oraz doświadczenia krajowe dla kilku rodzajów usług społecznych zostały przedsta-
wione w: Second Biennial Report on Social Services of General Interest, Commission Staff Working Document, Brussels 2010.
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Przykładowo zasada dotycząca partnerstwa została określona następująco:

„Organizacja działa w partnerstwie z agencjami publicznymi i prywatnymi, reprezentan-
tami pracodawców i pracowników, grantodawcami i nabywcami, organizacjami osób nie-
pełnosprawnych, grupami lokalnymi, rodzinami i opiekunami w celu stworzenia ciągło-
ści usług, większego wpływu i bardziej otwartego społeczeństwa”.

Przyjęto dwa kryteria dla tej zasady: 1) organizacja współpracuje w partnerstwie z innymi 
organizacjami przy udzielaniu usług; 2) organizacja w partnerstwie z obsługiwanymi, nabywcami 
i innymi interesariuszami rozwija usługi39.

Celem projektu o nazwie Wspólne ramy jakości usług społecznych pożytku publicznego jest 
opracowanie, sprawdzenie i pilotaż międzysektorowych i międzynarodowych zastosowań syste-
mu zapewniania jakości usług społecznych. Dotyczy to definicji, pomiaru, oceny i poprawy jako-
ści tych usług40.

Tabela 13. Projektowane zasady CQF SSGI

Aspekty Obszary Warunki wstępne

Kontekstualne Warunki wstępne 
udzielania usługi

Wspierające ramy polityki społecznej
Podejście oparte na prawach
Ramy prawne
Stabilne i zrównoważone finansowanie
Dialog z interesariuszami
Dostępność finansowa (affordability)
Dostępność przestrzenna, architektoniczna i informa-
cyjna (accesibility)
Dostępność do szerokiej oferty usług

Zasady jakości Kryteria jakości

Organizacyjne Wymogi w stosunku 
do organizacji 
usługowej

Dobre współzarządzanie 
(governance)

a. Dobre zarządzanie
b.  Odpowiedzialność 

i przejrzystość
c.  Planowanie roczne
d.  Zbieranie opinii zwrot-

nych
e.  Systematyczna popra-

wa jakości
g.  Zachowanie poufności

Partnerstwo a. Partnerstwo

39 Zob. www.epr.eu/images/EPR/documents/equass/criteriaequassassurancessgi.pdf. 
40 Strona projektu zob. www.epr.eu/index.php/equass/projects/128. 
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Proces udzielania usługi Potrzeby obsługiwanych Prawa a.  Karta praw
b.  Niedyskryminacja
c.  Procedury skargowe
d.  Wolność wyboru
e.  Zachowanie autonomii
f.  Dostęp do adwokata, 

osoby wspierającej

Uczestnictwo a.  Obsługiwani włączeni 
w procesy podejmowa-
nia decyzji i ewaluacji

b.  Upodmiotowienie 
obsługiwanych

Wymogi w stosunku 
do personelu

Kwalifikacje personelu a.  Kompetencje perso-
nelu

b.  Warunki pracy
c.  Szkolenia i doskonale-

nie zawodowe
d.  Poziom i współczynniki 

zatrudnienia
e.  Wolontariusze

Etyka a.  Szacunek dla ludzkiej 
godności

b.  Kodeks etyczny dla 
profesjonalistów

c.  Zapewnienie bezpie-
czeństwa

Wymogi w stosunku 
do usługi

Skoncentrowanie 
na osobie

a.  Zindywidualizowane
b.  Bliskie w przestrzeni
c.  Dostępne cenowo

Wszechstronność a.  Podejście holistyczne
b.  Promowanie jakości 

życia
c.  Dostarczanie usług bez 

zakłóceń
d.  Dostęp do interdyscy-

plinarnego wsparcia 
i usług

Korzyści i wyniki Wyniki usług Orientacja na wyniki a.  Korzyści dla użytkow-
ników usług

b.  Rejestrowanie wyni-
ków

c.  Przeglądy wyników
d.  Przejrzystość wyników

Źródło: Common Quality Framework for Social Services of General Interest, wersja robocza nr 7, 2009, s. 9–10

Zauważmy, że następnym krokiem jest wyposażenie każdego z kryteriów w zestaw standar-
dów ilościowych i jakościowych dla jednostek pomocy i integracji społecznej.

Wśród kilku dylematów pomocy społecznej w kontekście brytyjskim, które sformułował M. 
Titterton (ekspertyza dla projektu 1.18, zadanie 2), jeden dotyczył bezpośrednio zagadnienia stan-
dardów i standaryzacji. Pełny zestaw dylematów przedstawiał się następująco:
1) podejście nadzorcze (regulation) kontra podejście oparte na prawach;
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2) personalizacja usług kontra personalizacja ryzyka;
3) większa elastyczność i swoboda odbiorcy usług kontra wymogi ochrony przed różnymi forma-

mi nadużyć;
4) granice prawa publicznego kontra zakres sfery prywatnej;
5) standaryzacja usług kontra lokalna uznaniowość i inicjatywa;
6) profesjonalna ocena ryzyka kontra indywidualna interpretacja i wybór.

Titterton szczególnie podkreśla znaczenie pozytywnego podejścia do ryzyka w pomocy spo-
łecznej41. Krytykuje czysto negatywne jego postrzeganie, które „zachęca praktyków do koncentro-
wania uwagi na tym, co może pójść źle, a nie na tym, co może wydarzyć się dobrego”42. W pracy 
socjalnej kierownicy, pracownicy, klienci i ich bliscy mają do wyboru wiele różnych dróg działania. 
Każda z nich wiąże się z szansami na poprawę sytuacji oraz zagrożeniami, że będzie trwała na-
dal lub się pogorszy. Podejście skoncentrowane wyłącznie na unikaniu ryzyka sprawia, że z pola 
widzenia znikają szanse związane z innowacyjnymi działaniami i eksperymentowaniem. Titter-
ton podkreślał w związku z tym znaczenie bardziej pozytywnego podejścia do ryzyka, polegające 
na sekwencji, w której najpierw ustalane są podstawowe zasady i wartości, a następnie polityka 
w tym względzie oraz metody szacowania ryzyka i zarządzania nim.

Podejście nadzorcze polega na odgórnym ustalaniu standardów, inspekcji i kontroli ich prze-
strzegania, co można jedynie złagodzić poprzez proces konsultacji standardów i kompromisów 
z tym związanych. Standaryzacja pojawia się więc jako część podejścia nadzorczego, skoncen-
trowanego na unikaniu ryzyka. Konsekwencją tego podejścia jest m.in. standaryzacja ogranicza-
jąca swobodę działania na poziomie lokalnego i bezpośredniego zarządzania i udzielania usług 
(dylemat 5). Nie oznacza to jednak, że standaryzacja w ramach podejścia opartego na prawie do 
poniesienia ryzyka nie ma do odegrania ważnej roli. Ma ona wtedy inny charakter, jest bardziej 
oddolna, mniej krępująca i w mniejszym stopniu stanowi narzędzie kontroli, a w większym ułatwia 
podejmowanie działań, które niosą ze sobą szanse na rzeczywistą zmianę. Taki charakter wydaje 
się mieć ruch upowszechniania dobrych praktyk.

Dobre praktyki standaryzacji lokalnej w Polsce

Jedną ze szczególnych i ważnych usług pomocy i integracji społecznej jest praca socjalna. Podczas 
badań znaleziono jeden przykład istnienia formalnego standardu pracy socjalnej (MOPS Gdańsk). 
Jednym z etapów stworzenia standardu był dokument M. Marszałkowskiej Standardy pracy socjal-
nej. Raport końcowy. Analiza zasobów43. Struktura gdańskiego standardu pracy socjalnej została 
pokazana w poniższej tabeli.

41 M. Titterton, Risk and Risk Taking in Health and Social Welfare, Jessica Kingsley Publishers, 2004.
42 T. Booth, W. Booth, za: M. Neill i in. A Positive Approach to Risk Requires Person Centred Thinking, 2008.
43 Dokument dostępny jest w Internecie, zob. www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/standardyps.pdf. 
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Tabela 14. Gdański standard pracy socjalnej  

Główne tematy Wybrane wątki

Podstawowe założenia 
standardu

Definicja pracy socjalnej z uwzględnieniem jej ogólnego celu.

Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej44, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywia-
du środowiskowego45 i kontraktu socjalnego46.

Cel i zakres usługi Zgodny z definicją pracy socjalnej; praca socjalna z jednostką/rodziną, praca 
socjalna ze społecznością lokalną.

Specyfikacja usługi Zadania pracownika socjalnego; kwalifikacje pracownika socjalnego na róż-
nych stanowiskach związanych z pracą socjalną; zasady etyki zawodowej.

Warunki realizacji usługi Umiejscowienie siedziby pracownika socjalnego; warunki lokalowe jego biu-
ra; wyposażenie biura w sprzęt; liczba jednostek / rodzin objętych usługami 
pracownika socjalnego oraz liczba jednostek / rodzin, z którymi prowadzona 
jest jednocześnie praca socjalna; model terenowego zespołu pracy socjalnej; 
analiza terenu pracy (mapa potrzeb, problemów, zasobów); działania po-
średnie (np. planowanie) i bezpośrednie; czas na samokształcenie; dostęp do 
usług wspomagających i rozwijających pracownika (np. doradztwo, porad-
nictwo specjalistyczne, superwizja, szkolenia); kategorie kosztów usługi (np. 
wynagrodzenia, infrastruktura, doradztwo) [nie oszacowano konkretnych 
kwot kosztów].

Procedura postępowania 
z jednostką i rodziną

Pierwszy kontakt, wstępna analiza sytuacji, przygotowanie wywiadu.
Analiza sytuacji za pomocą rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu 
zamieszkania klienta i wspólnie z nim.
Ocena sytuacji wspólnie z klientem (definicja problemów i ich hierarchizacja 
wg ważności; wpływ sytuacji na członków rodziny; zasoby, możliwości i ogra-
niczenia osoby, rodziny, środowiska, instytucji; ustalenie zmiany jaka ma być 
wspólnie osiągnięta, cele spełniające kryteria SMART) [dodatkowo standard 
zawiera narzędzie do tego etapu: karta oceny sytuacji osoby/ rodziny].
Opracowanie planu działania wspólnie z klientem (sekwencja zadań do wyko-
nania w określonym czasie i kolejności po stronie klienta i pracownika, która 
ma doprowadzić do osiągnięcia zmiany).
Podjęcie realizacji wspólnie uzgodnionego planu działania (proces powi-
nien być monitorowany, a plan może być modyfikowany, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba).
Ocena rezultatów wspólnie z klientem (ocena cząstkowa i końcowa z per-
spektywy pracownika, instytucji, klienta; analiza przyczyn niepowodzeń).
Zakończenie działania [w tym wypadku nie zawarto żadnego opisu].
[W większości wypadków określono miejsce i czas trwania czynności, w nie-
których również ich częstotliwość, np. co najmniej dwa razy w roku].

Zasady pracy i wskaźniki oce-
ny pracy socjalnej z poszcze-
gólną kategorią klienta

Kategoria klienta (osiem kategorii), ogólny cel pracy z daną kategorią, re-
zultaty, cele szczegółowe pracy z daną kategorią; podstawowa zasada pracy 
z daną kategorią (w większości aktywne uczestnictwo klienta); specyfika 
działania z daną kategorią.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Zarządzenie nr 49/09 dyrektora MOPS w Gdańsku z 6 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
standardów pracy socjalnej.

Najbardziej szczegółowo w standardach gdańskich potraktowano warunki realizacji usługi 
oraz procedurę postępowania z jednostką i rodziną. W tym drugim wypadku poziom szczegóło-

44 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. , nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
45 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowisko-

wego (Dz. U. 2005 r., nr 77, poz. 672).
46 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjal-

nego (Dz. U. 2010 r., nr 218, poz. 1439).
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wości jest umiarkowany, np. w porównaniu z modelem PRAISES zaproponowanym przez Joela 
Fischera. Składa się on z pięciu faz podzielonych na kroki (których jest łącznie 18)47:
  I. Preinterwencja: ocena kontekstu, realizacja skierowania, zainicjowanie kontaktu, struktury-

zacja procesu interwencji.
 II. Diagnoza (assessment): wybór problemu, przeprowadzanie diagnozy (m.in. wybór metody, 

przestrzeganie ogólnych zasad), zebranie informacji sprzed interwencji (m.in. wybór metody 
obserwacji i pomiaru), ustalenie celów.

III. Interwencja: opracowanie planu interwencji (m.in. wybór techniki interwencji), opracowanie 
planu ewaluacji, negocjacja kontraktu, przygotowanie do interwencji, wdrożenie interwencji.

IV. Systematyczna ewaluacja: monitoring i ewaluacja wyników interwencji, diagnoza i przezwy-
ciężanie barier, ewaluacja osiągnięcia celów.

 V. Stabilizacja: ustabilizowanie i uogólnienie zmiany, zaplanowanie i wdrożenie zakończenia in-
terwencji oraz diagnozy pointerwencyjnej.

Poza poziomem szczegółowości i pewnymi różnicami dotyczącymi kolejności zadań pracow-
nika socjalnego w standardach gdańskich nie ma w ogóle zagadnienia przyjmowania skierowań 
i kierowania do usług. Zakłada się też, że pracownik zawsze przechodzi do kolejnych faz – w mode-
lu PRAISES przewidziano możliwość podjęcia decyzji o nieuruchamianiu całej procedury. Podobnie 
niedookreślona pozostaje faza zakończenia pracy socjalnej z danym przypadkiem oraz zaplano-
wanie diagnozy sytuacji pointerwencyjnej, czyli po określonym czasie od zakończenia całego pro-
cesu. Pełna analiza różnic między tymi dwoma modelami pracy socjalnej wymagałaby osobnego 
studium.

Pracownicy socjalni na etapie pilotażu standardów gdańskich określili swoją satysfakcję 
z pracy na poziomie średnio 7,3 na 10 punktów możliwych. Akceptacja dla projektu standardów 
pracy socjalnej zadeklarowana przez nich była na poziomie 5,45 na 10 punktów możliwych. Oto 
rezultaty, jakie pracownicy socjalni zauważyli w okresie pilotażu standardów pracy socjalnej.
  1. Standardy pozwalają na uporządkowanie działań i zaplanowanie adekwatnej do sytuacji klien-

ta pomocy.
  2. Standardy umożliwiają rzetelne i szczegółowe rozeznanie sytuacji klienta, ułatwiają ocenę 

sytuacji i zbudowanie planu pomocy, ustalenie celu pracy socjalnej.
  3. Zostały ujednolicone i sprecyzowane sposoby opisywania pracy socjalnej.
  4. Standardy pozwalają na określenie jasnego celu pracy z klientem, wskazanie na zasoby i moż-

liwości, skupienie się na nich przy określaniu zadań.
  5. Wzrosło motywowanie klienta do rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu własnych za-

sobów i wsparcia środowiska.
  6. Systematyczność pracy.
  7. Usystematyzowanie planu pracy, wyłonienie priorytetów.
  8. Poprawa organizacji pracy.
  9. Klient jest aktywną stroną;
10. Większa indywidualizacja klienta.

47 M. Bloom, J. Fischer, J. G. Orme, Evaluating Practice: Guidelines for the Accountable Professional, Pearson, 
Boston 2009, s. 19–21.
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11. Wzrost jakości i profesjonalizmu pracy socjalnej.
12. Zwiększenie zaufania do pracy pracownika socjalnego.
13. Wzmożenie motywacji klienta do działań.

W opisie studium przypadku stwierdzono, że gdańskie standardy pracy socjalnej nie są obo-
wiązującymi przepisami restrykcyjnymi (powołano je jednak do życia zarządzeniem wewnętrznym 
dyrektora), ale raczej wskazówkami dla pracowników socjalnych: jak powinna wyglądać ich praca, 
jak powinni planować swój czas pracy, jak mają określać jej cele. Przykładowo podane czasy na 
realizację poszczególnych etapów są orientacyjne; zakładają, że różni pracownicy w różnych sy-
tuacjach i przy różnych klientach będą realizować poszczególne etapy pracy socjalnej w krótszym 
lub dłuższym czasie.

Nie wiadomo, jak standardy gdańskie wpłynęły na klientów gdańskiej pomocy społecznej. 
Sam tekst standardów oraz deklaracje kierownika i pracowników są tylko jednym ze źródeł infor-
macji na ten temat. Dla pełnej oceny powina zostać przeprowadzona niezależna ewaluacja tego 
przedsięwzięcia.

Jest to przykład praktycznego podejścia do lokalnej standaryzacji pracy socjalnej, który powi-
nien być uwzględniony w dalszych pracach nad standaryzacją usług pomocy i integracji społecznej.

Wnioski i rekomendacje

Pomoc społeczna może być postrzegana głównie z perspektywy świadczeń pieniężnych czy ogól-
nie materialnych (dyskusja o minimalnym dochodzie gwarantowanym). Przeniesienie nacisku na 
pracę socjalną i usługi wydaje się być dobrym posunięciem, ale nie zwalnia od myślenia o kryte-
riach i standardach jakości świadczeń pieniężnych, czyli o sprawiedliwych warunkach dostępu do 
nich, adekwatnej ich wysokości oraz odpowiednim poziomie korzystania z nich przez uprawnione 
osoby i rodziny. Poza tym zawsze będzie istniało zagadnienie koordynacji i funkcjonalnych powią-
zań między świadczeniami w tych samych (np. kwestia zgody na kumulowanie świadczeń pienięż-
nych z różnych tytułów) i w różnych formach (np. świadczenia pieniężne w powiązaniu z wymogami 
dotyczącymi korzystania z określonych usług).

Dla usług pomocy i integracji społecznej możemy ustalić wymogi, które względnie łatwo jest 
sprawdzić, np. pomieszczenie czy czas udzielania usługi albo formalne kwalifikacje usługodawcy. 
Empirycznie rzecz ujmując, zdajemy sobie sprawę, że to, co łatwo jest w taki sposób zestandaryzo-
wać, nie zawsze będzie miało decydujący i pozytywny wpływ na jakość usługi z perspektywy wspo-
maganych. W tym ostatnim wypadku sytuację komplikuje fakt, że beneficjenci usług mogą mieć 
ograniczoną zdolność oceny jej jakości (np. mogą być niezdolni do zaprotestowania, gdy jakość ta 
jest bardzo niska), dlatego też ważne jest wysłuchanie opinii opiekunów, jak również tworzenie 
profesji rzeczników. To ważne zastrzeżenie sprawia, że związek między nawet bardzo dokładną 
i szczegółową standaryzacją usług, jej ścisłym nadzorem i kontrolą a jakością usługi może być 
trudny do zmierzenia i niezgodny z naszymi oczekiwaniami.

Istnieją sposoby standaryzacji usługi, np. poprzez rozpisywanie jej na fazy i poszczególne 
czynności (przykładem są listy kontrolne sporządzane dla każdej z usług). Z takim podejściem 
wiąże się jednak kilka problemów. Po pierwsze, dużo trudniej jest sprawdzić, czy są one przestrze-
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gane bez stałej obserwacji usługodawcy podczas udzielania usługi lub nadmiernych wymogów 
dokumentacyjnych (np. z każdej czynności powinna być sporządzona notatka, która również może 
być poddana standaryzacji). Po drugie, szczegółowe procedury postępowania w trakcie udzielania 
usługi mogą być uznane za sprzeczne z podstawowym założeniem o profesjonalizmie usługodaw-
cy. Bo skoro wystarczy tylko przestrzegać szczegółowej procedury dla danego przypadku, to po 
co tracić czas i pieniądze na długoletnie kształcenie do zawodu? Po trzecie, w wypadku złożonych 
usług udzielanych w różnych sytuacjach standardy proceduralne musiałyby być bardzo obszerne. 
Po czwarte, trudno w standardach proceduralnych usług przewidzieć wszystko, co może się zda-
rzyć w interakcji. Nie można ich zaprojektować bez żadnych luk, a ślepe trzymanie się procedury 
w takich wypadkach prowadzi do błędów, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla klientów.

Należy zdawać sobie sprawę również z tego, że projakościowa standaryzacja usług może spo-
wodować ograniczenie ich dostępności. Załóżmy, że do tej pory wymagano, aby udzielający danej 
usługi poświęcał pół godziny na pierwszy kontakt z potencjalnym klientem. W ciągu ośmiu godzin 
mógł więc przyjąć 16 osób. W hipotetycznym pilotażu ustalono, że wydłużenie pierwszego kontak-
tu do godziny istotnie poprawiło jakość tej usługi, więc wprowadzono powszechny wymóg. W nowej 
sytuacji ten sam usługodawca będzie mógł obsłużyć jednego dnia 8 osób. W związku z tym do-
stępność usługi spadnie, o ile nie zatrudnimy drugiego usługodawcy, co oczywiście podwoi koszty 
usługi przy innych warunkach stałych.

Zwolennik hipotezy, że tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecz-
nej przyczyni się do tego, że będziemy mieli lepszej jakości usługi o co najmniej takiej samej do-
stępności dla klientów, powinien wykazać, że jest przygotowany do rozwiązania powyżej zaryso-
wanych trudności i wątpliwości.

Poniżej przedstawiono szczegółowe rekomendacje dotyczące standaryzacji, wynikające 
z przeglądu literatury, lektury ekspertyz oraz wyników badań przeprowadzonych dla projektu 1.18, 
zadania 2 i konsultacji w zespole badawczym.

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Podstawowe pojęcia dla projektu 1.18, zadanie 2, 
takie jak: usługi, standardy usług, jakość usług, 
model realizacji usług, pakiet usług, nie zostały zde-
finiowane w prawie pomocy społecznej, ani wyraźnie 
ze sobą powiązane i są w związku z tym niejasne 
i wieloznaczne.

W dalszych pracach projektu Zespoły eksperckie 
opracowujące Standardy Usług i Modele Instytucji, 
mają przyjąć, że pojęcia: usługi, standardy usług, 
jakość usług, model realizacji usług, pakiet usług, 
będą rozumiane tak, jak przyjęto w fazie diagnozy 
projektu 1.18, zadanie 2 (patrz załącznik do niniejsze-
go raportu z ich definicjami).
Zespoły eksperckie ds. Standardów Usług powinny 
otrzymać konkretne wskazówki do struktury doku-
mentów zawierających standardy pracy socjalnej 
i wybranych usług pomocy i integracji społecznej. 
Jako układ odniesienia zostaną przyjęte ogólnie zna-
ne wskazówki J. Boczonia w tym zakresie (J. Boczoń, 
Poradnik standaryzacji usług społecznych, SPLOT, 
Warszawa 2004, s. 18–21).
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Treść standardów w zaproponowanym układzie 
powinna zostać wypracowana przez zespoły eksperc-
kie składające się z osób, które są doświadczonymi 
praktykami danych usług, pracują bezpośrednio 
z klientami, znają dobrze realia pracy danego typu 
w pomocy społecznej. Osoby te powinny być wspie-
rane przez ekspertów mających bardziej całościowy 
ogląd realiów działania jops i uwarunkowań systemo-
wych w jakich one działają.
W pracy socjalnej, której status i treść praktyczna są 
wyjątkowo niejasne (problem z odróżnieniem pracy 
socjalnej od procedury przyznawania świadczeń spo-
łecznych oraz od usług pomocy i integracji społecz-
nej) zostaną wypracowane szczegółowe wskazówki 
dotyczące struktury standardów pracy socjalnej 
(patrz kolejna rekomendacja).
Wypracowane standardy powinny otrzymać jak naj-
bardziej praktyczną formę, gdyż mają być testowane 
w ramach pilotażu. Załącznikami do nich powinny być 
m. in. projekty narzędzi (diagnostycznych, plani-
stycznych, ewaluacyjnych) gotowych do zastosowania 
podczas pilotażu (czyli opatrzone wskazówkami i in-
strukcjami realizacyjnymi). Podczas opracowywania 
standardów przez zespoły eksperckie powinno się 
uwzględnić i krytycznie wykorzystać dotychczas wy-
pracowane i stosowane w praktyce standardy usług.

Z literatury przedmiotu i prawa pomocy społecz-
nej nie wynika wprost, jak mają się do siebie praca 
socjalna i inne usługi pomocy i integracji społecz-
nej. Pracę socjalną można postrzegać jako usługę 
o charakterze diagnostyczno-planistyczno-koordynu-
jącym i ewaluacyjnym (pomoc pośrednia, organizacja 
procesu pomocy) oraz typową usługę polegającą np. 
na poradnictwie, doradztwie, terapii (pomoc bezpo-
średnia, udzielanie pomocy).

Wyborem o charakterze strategicznym jest określe-
nie, czym ma być praca socjalna w systemie pomocy 
i integracji społecznej. Do wyboru mamy przynaj-
mniej trzy możliwości: 1) niespecjalistyczne usługi 
poradniczo-interwencyjno-terapeutyczne (część 
przypadków zapewne nie wymaga specjalistycznej 
pomocy); 2) specjalistyczne usługi poradniczo-inter-
wencyjno-terapeutyczne (wymaga to, aby pracowni-
kami socjalnymi stawały się osoby z wykształceniem 
specjalistycznym, np. psychologicznym, itp.); 
3) usługi organizacyjno-koordynacyjne (zarządzanie 
przypadkiem), które są pomocą pośrednią (tworzenie 
indywidualnych pakietów usług w sensie indywi-
dualnych planów pomocy na podstawie orientacji 
w sposobach rozwiązywania ludzkich problemów za 
pomocą dostępnych zasobów, jak i tworzenia i orga-
nizowania infrastruktury usług).
Rekomenduje się zaproponowanie takiego standar-
du pracy socjalnej, który łącząc trzy wymienione 
możliwości, będzie umożliwiał dobór zestawu działań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i ro-
dzin korzystających z usługi.
Realizacja tej rekomendacji wymaga zmiany ustawy 
o pomocy społecznej. Należy wprowadzić upoważnie-
nie do ustawy dotyczące rozporządzenia w sprawie 
pracy socjalnej (np. rozporządzenie o zarządzaniu 
usługami poprzez pracę socjalną lub o pracy socjal-
nej jako zarządzaniu usługami pomocy i integracji 
społecznej). W rozporządzeniu zostaną określone 
podstawowe zasady prowadzenia tak rozumianej 
pracy socjalnej48.

48 W ramach następcy PO KL należy przewidzieć duże środki na przeszkolenie pracowników socjalnych w pracy 
socjalnej polegającej na zarządzaniu usługami (rekomendacja wykracza poza ramy projektu 1.18, zadanie 2).
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Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że wśród kierow-
ników jops dominuje poparcie dla standaryzacji po-
wiązanej z funkcją podnoszenia jakości usług. Wśród 
argumentów za standaryzacją przeważa ułatwianie 
pracy poprzez dostarczanie wzorców, wytycznych 
oraz podnoszenie jakości usług. Wśród argumentów 
przeciw dominuje biurokracja i nadmierne koszty.

Główną usługą pomocy i integracji społecznej jest praca 
socjalna. W pierwszej kolejności to właśnie ona powinna 
zostać poddana standaryzacji (patrz poprzednia reko-
mendacja). Standaryzacja pracy socjalnej ma na celu 
podniesienie jej jakości49. Podstawowym układem odnie-
sienia dla działań projakościowych powinno być przyjęcie 
perspektywy klienta, jego potrzeb i zadowolenia z usług.
Na podstawie płynącej z badań informacji o czyn-
nikach pro- i antyjakościowych w pracy socjalnej 
z perspektywy klienta, powinny zostać wyznaczone 
standardy oraz oszacowane koszty ich upowszech-
niania, wdrożenia i realizacji50. 

Rekomendacja do faz projektu, które nastąpią 
po fazie modelu
W promowaniu nowych standardów należy dokładnie 
i na przykładach wskazać, w jaki sposób standary-
zacja przyczyni się do ułatwienia pracy i zwiększenia 
jakości usług dla klientów, a także w jaki sposób 
uniknie się powiększania i złożoności przepisów oraz 
ograniczy liczbę czynności zbędnych i przeszkadzają-
cych we właściwym procesie pomagania. 

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że wśród kierowni-
ków jops zapytanych o to, jakie usługi wymagają stan-
daryzacji, w pierwszej kolejności wymieniano przede 
wszystkim pracę socjalną oraz usługi opiekuńcze. Istnie-
ją przykłady lokalnej standaryzacji w obu przypadkach.

Standaryzacji powinny być poddane przede wszystkim 
praca socjalna (w tym z poszczególnymi kategoriami 
klientów czy problemów, patrz wyżej) i usługi opiekuń-
cze świadczone w miejscu zamieszkania. Standaryza-
cja w obu przypadkach powinna uwzględniać dotych-
czasowe propozycje i doświadczenia standaryzacyjne.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że wśród kierow-
ników jops dominuje opinia, iż standardy powinny być 
ustalane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Wśród respondentów opowiadających się za usta-
nawianiem standardów na poziomie ministerialnym 
zdania na temat formy standardów są podzielone. 
Prawie połowa respondentów opowiedziała się za 
tym, aby przyjmowały one formę wymogów ogólnie 
obowiązującego prawa. Podobny odsetek ankietowa-
nych wskazywał, iż standardy powinny przyjmować 
formę wskazówek i wytycznych.

Rekomendacja do fazy modelu i do kolejnych faz 
projektu
Standaryzacja powinna być ogólnopolska, przy 
czym zaleca się stworzenie standardów minimal-
nych w formie obowiązującego prawa i standardów 
optymalnych w formie zaleceń, wraz z programem 
ich upowszechniania, wspierania i bodźcami za-
chęcającymi do podnoszenia jakości usług według 
standardów o charakterze optymalnym (w ramach 
następnych okresów programowania).
Należy zastanowić się, gdzie można nakazać lub 
zalecać stworzenie standardów bez ich uprzedniej 
konkretyzacji, np. obowiązek standaryzacji danych 
usług lub pakietów na poziomie lokalnym ze wskaza-
niem metod dochodzenia do standardów, ale nie ich 
określonej treści. Należy pamiętać, że standaryzacja 
nie jest celem samym w sobie, ma ona podnosić 
jakość usług z perspektywy klienta51.

49 W związku z powyższym należy uruchomić program badawczy (np. w ramach następcy PO KL), którego celem 
będzie określenie i zbadanie podstawowych wymiarów jakości pracy socjalnej oraz czynników podnoszących i obniżają-
cych tę jakość (rekomendacja wykracza poza ramy projektu 1.18, zadanie 2).

50 Koszty te mogą być w części lub w całości pokryte ze środków następcy PO KL.
51 Zaleca się uruchomienie wieloletniego programu rządowego laboratorium inicjatyw projakościowych w zakresie 

usług pomocy i integracji społecznej. Fundusz na rzecz Jakości Usług Społecznych działałby na zasadach projektowych 
podobnie jak FIO (rekomendacja wykracza poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2).
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Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej

Wnioski i rekomendacje do faz projektu, które nastąpią po fazie modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że rozumienie 
pojęcia standardu wśród przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji pozarzą-
dowych jest różne, mimo generalnie pozytywnego 
nastawienia do niego.
Z badań przeprowadzonych dla potrzeb projektu 
1.18, zadanie 2 wynika, że pracownicy socjalni mogą 
w mniejszym stopniu kojarzyć standaryzację z jako-
ścią usług, których udzielają.

Należy pracować nad uwspólnieniem pojmowania 
standardów i ich funkcji przez wszystkich interesa-
riuszy w obszarze pomocy i integracji społecznej, np. 
miejsce i funkcje standardów w bardziej całościowej 
koncepcji zapewniania jakości usług.
W tym celu trzeba uruchomić program szkoleń 
i warsztatów52, mających na celu wypracowanie 
wspólnego rozumienia standardów i standaryzacji 
u wszystkich interesariuszy pomocy i integracji spo-
łecznej (włącznie z klientami i organizacjami rzeczni-
czymi, które reprezentują ich interesy).

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

W ustawie o pomocy społecznej53 sformułowano 
ogólną koncepcję nadzoru i kontroli jakości usług 
według standardów, które są określane przez mini-
stra, a nadzorowane i kontrolowane przez wojewodę. 
Dalsza standaryzacja może więc oznaczać większy 
zakres nadzoru i kontroli ze strony wojewody i jego 
służb.

Strategia odgórnego narzucania szczegółowych 
standardów o charakterze przestrzenno-rzeczowo-
-kwalifikacyjnym i ich odgórnej kontroli powinna być 
uzupełniona strategią wspierania oddolnych inicjatyw 
projakościowych skoncentrowanych na klientach, ich 
potrzebach oraz ich zadowoleniu z otrzymanych usług.
Wymaga to uzupełnienia przepisów ustawy o pomocy 
społecznej w zakresie standardów, skuteczności, 
efektywności oraz nadzoru i kontroli. Do ustawy po-
winien być wprowadzony nowy rozdział Jakość usług 
pomocy i integracji społecznej, w którym zostanie 
zawarta nowa koncepcja rozumienia i promowania 
działań projakościowych.
System pomocy i integracji społecznej potrzebuje 
odpowiednich instrumentów podwyższania jakości 
świadczeń. Pomoc dla jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej powinna polegać na identyfi-
kowaniu dobrych i złych praktyk, upowszechnianiu 
dobrych praktyk, wspomaganiu w osiąganiu standar-
dów i ograniczaniu pracy zbędnej oraz wynikającej 
z błędów itp. Instrumenty wspomagające te cele to: 
bazy danych o dobrych praktykach, konferencje po-
święcone upowszechnianiu dobrych praktyk, studia 
podyplomowe, szkolenia, warsztaty dla wybranych 
grup pracowników jops, wydawnictwa o charakterze 
poradnikowym, czasopisma poświęcone osiąganiu 
wyższej jakości usług w pomocy społecznej oraz 
systemu nadzoru i kontroli jakości świadczeń.
Wymaga to zamówienia i sfinansowania (w ramach 
następnych okresów programowania) analiz o cha-
rakterze systemowym nastawionych przede wszyst-
kim na zidentyfikowanie tego, co nie przyczynia się 
do udzielania rzeczywistej pomocy ludziom, którzy 
jej potrzebują, oraz tego co przeszkadza w sprawnym 
i szybkim udzielaniu takiej pomocy.
Jednym z zadań w tym zakresie jest również opra-
cowanie programu tworzenia ogólnodostępnych 
baz danych z dokładnymi informacjami o projako-
ściowych inicjatywach w pomocy społecznej oraz 
ich wynikach, sprawdzonych poprzez dobrej jakości 
ewaluację. Działalność tego rodzaju nie może mieć 
charakteru projektowego, bazy muszą być doskona-
lone i aktualizowane.

52 Dotyczy też kolejnego okresu finansowania.
53 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Wymaga to również wzmocnienia instytucjonalnego, 
merytorycznego i kadrowego regionalnych ośrodków 
polityki społecznej, które powinny odgrywać rolę wio-
dącą w zakresie merytorycznego wspomagania jops 
w rozwijaniu usług i poprawianiu ich jakości. W ra-
mach następnych okresów programowania należy 
przewidzieć środki na takie wzmocnienie rops.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz analizy materiałów 
zastanych przeprowadzonej na potrzeby niniejszego 
raportu wynika, że nie ma w Polsce szczegółowego 
i wyczerpującego katalogu usług pomocy i integracji 
społecznej, do których obywatel ma prawo niezależ-
nie od tego, w jakiej konfiguracji gminno-powiatowej 
przyszło mu żyć. Z perspektywy obywatela nie jest 
istotne, kto za co odpowiada w gminie i w powiecie, 
jakie zadania są własne, a jakie zlecone, które są 
obowiązkowe, a które fakultatywne, czy żyje w ma-
łej gminie wiejskiej, czy w dużej aglomeracji, ale 
co i gdzie może otrzymać, gdy będzie potrzebował 
pomocy.

Należy rozpocząć prace nad pakietami usług pomocy 
i integracji społecznej, do których prawo i dostęp 
powinien mieć każdy mieszkaniec Polski niezależ-
nie od tego, gdzie mieszka czy przebywa (standard 
dostępności).
Katalog zawierający pakiety usług dla różnych grup 
klientów w każdej jednostce samorządu terytorialne-
go powinien mieć postać praktycznego przewodnika.

Z analizy materiałów zastanych przeprowadzonej na 
potrzeby niniejszego raportu oraz ekspertyz za-
granicznych powstałych dla projektu 1.18, zadanie 
2 w fazie diagnozy, wynika że w krajach, w których 
procesy standaryzacji usług pomocy społecznej są 
rozwijane od dawna, zauważa się bezskuteczność lub 
negatywne konsekwencje nadmiaru standardów54.
Jakość usług pomocy i integracji społecznej udziela-
nych przez profesjonalistów zależy od wielu czyn-
ników. Standaryzacja według modelu zawartego 
w ustawie o pomocy społecznej55 jest tylko jednym 
z nich, nie ma dowodów na to, że jest to czynnik 
kluczowy.

Należy dążyć do projektowania pakietów usług po-
mocy i integracji społecznej dla poszczególnych ka-
tegorii problemów i klientów na podstawie wyników 
badań naukowych. Wymaga to inwestycji w badania 
dotyczące jakości usług pomocy i integracji społecz-
nej.

54 W Wielkiej Brytanii w 1974 r. oficjalne standardy ochrony dzieci i młodzieży liczyły kilka stron druku, a w 2010 r. 
było to już ponad 390 stron, wraz z odnośnikami do dziesięciu rodzajów standardów pomocniczych o objętości łącznej 
424 stron. Zob. The Munro Review of Child Protection. Part One: A Systems Analysis. Sytuacja w Polsce może być po-
dobna do sytuacji w Wielkiej Brytanii w latach 70. Dokument upowszechniany przez MPiPS: Metody udzielania wsparcia 
ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie – zalecenia do pracy dla pracow-
ników socjalnych, liczy 7 stron.

55 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Andrzej Niesporek

Osoby pozostające bez pracy

Wprowadzenie

Tytułowa kategoria osób jest szeroka, gdyż obejmuje nie tylko osoby bez pracy i jej poszukujące 
(bezrobotnych), ale też niepracujących i nieposzukujących pracy (osoby bierne zawodowo). Wśród 
obu tych grup zachodzi duże zróżnicowanie, np. bezrobotni krótko i długo, bezrobotni młodzi i star-
si itd.; w wypadku biernych zawodowo: rodzice zajmujący się dziećmi albo innymi osobami wy-
magającymi opieki, niezdolni do pracy w wieku produkcyjnym z powodu długotrwałej choroby lub 
niesprawności itd. Długotrwałe bezrobocie może prowadzić do bierności zawodowej, ale też bierni 
zawodowo mogą się uaktywnić i ponownie szukać pracy, stając się bezrobotnymi.

Bezrobotni i bierni zawodowo tworzą z innymi osobami gospodarstwa domowe, które – o ile 
nie są jednoosobowe – są kolejnym źródłem złożoności zagadnienia, np. długotrwale bezrobotny 
lub bierny zawodowo samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu. Bierność zawodowa w gospodar-
stwach domowych z kilkoma osobami dorosłymi może dotyczyć tylko niektórych z nich, np. kla-
syczny model małżeństwa z dziećmi, z aktywnym zawodowo mężczyzną i z nieaktywną zawodowo 
kobietą zajmującą się dziećmi i domem.

Rozległość problemu pozostawania bez pracy sprawia, że mamy tu rozmaite styki pomocy 
społecznej i innych działów, instrumentów i służb polityki społecznej, np. polityki zatrudnienia 
i rynku pracy, opieki zdrowotnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, programów umożliwiają-
cych łączenie aktywności zawodowej z rodzinną, a także ubezpieczeń społecznych. Przy braku 
koordynacji między nimi może dochodzić do wzajemnego utrudniania sobie pracy – np. brak ko-
ordynacji między różnymi świadczeniami pieniężnymi i płacą minimalną może znacznie utrudniać 
działalność nastawioną na aktywizację, otrzymywanie renty może zniechęcać do podjęcia nie-
pewnego zatrudnienia za niską płacę, jeżeli obawiamy się, że ten fakt będzie zagrażał uprawnie-
niu do tego świadczenia.
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Bezrobocie jest zjawiskiem złożonym i różnie definiowanym1. Szerszą kategorią jest pozosta-
wanie bez pracy lub nieaktywność zawodowa. Są to kategorie szczególnie ważne z punktu widzenia 
opisu klientów systemu pomocy społecznej oraz programów adresowanych do nich w ramach tego 
systemu. Bezrobocie w Polsce ma przy tym specyficzny charakter związany z gwałtownym proce-
sem przekształcania się całego systemu społeczno-ekonomicznego. Do jego swoistych cech zali-
cza się zwykle to, że pojawiło się nagle jako nowe zjawisko o dużej dynamice, kontrastujące z do-
świadczeniami okresu realnego socjalizmu. Zrówno instytucje państwa jak i ludzie tracący pracę 
nie byli przygotowani do radzenia sobie z masowym bezrobociem. Utrata pracy była i jest w Polsce 
bardzo dotkliwa, gdyż ubożenie bezrobotnych dokonuje się gwałtownie, startując z niższego po-
ziomu zamożności niż w krajach bardziej rozwiniętych. Przy braku oszczędności oraz ubezpieczeń 
od bezrobocia – szczególnie w warunkach bezrobocia strukturalnego – osoby bezrobotne tracące 
prawo do zasiłku automatycznie stają się klientami systemu pomocy społecznej. Bezrobocie jest 
bowiem jedną z najczęstszych przyczyn ubiegania się o wsparcie. Brak pracy przyczynia się do 
wielu innych negatywnych zjawisk, a pomoc osobom bezrobotnym wiąże się często z konieczno-
ścią rozwiązywania innych problemów. Praca socjalna z osobami pozostającymi bez pracy ma więc 
złożony charakter, a działania na rzecz aktywizacji zawodowej są w niej powiązane ze wsparciem 
w rozwiązywaniu innych problemów – bez czego sama aktywizacja często nie jest możliwa. Stan-
daryzacja usług i pracy socjalnej realizowanych na rzecz osób pozostających bez pracy winna więc 
uwzględniać wzajemne powiązania działań realizowanych w związku z rozwiązywaniem także tych 
problemów, w tym przede wszystkim pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi. 

Bezrobotni – charakterystyka grupy

Długotrwałe bezrobocie prowadzi do wielu niekorzystnych skutków o charakterze społecznym 
i indywidualnym. Konsekwencją długotrwałego bezrobocia jest pogorszenie się standardu życia, 
ubóstwo, izolacja społeczna, ograniczenie, a w skrajnych wypadkach zaniechanie uczestnictwa 
w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, wreszcie dyskomfort psychiczny i poczucie bez-
nadziejności. Skutki bezrobocia nie są jednak takie same dla wszystkich. Różnicują je płeć, wiek, 
poziom kwalifikacji i inne cechy osoby bezrobotnej2. Pogłębiający się niedostatek, izolacja społecz-
na, niemożność znalezienia nowego zatrudnienia, zależność od innych, upokorzenia, poczucie ob-
niżenia statusu i zamknięcie w domu pogarszają samopoczucie psychiczne. Zwiększają niepokój 
o przyszłość, rozdrażnienie, poczucie bezradności, obniżają samoocenę i prowadzą do zmniejsze-
nia szacunku do siebie samego. Na samopoczucie bezrobotnego silnie wpływają jego wyobrażenia 
o tym, jak inni go postrzegają i oceniają. Te wyobrażenia wywołują często poczucie napiętnowania. 
Wszystkie te procesy społeczne i psychiczne będące konsekwencją bezrobocia, szczególnie dłu-

1 Zob. T. Borkowski, A. S. Marcinkowski, Bezrobocie w perspektywie socjologicznej, w: Socjologia bezrobocia, T. 
Borkowski, A. S. Marcinkowski (red.), Wydaw. Naukowe Śląsk, Katowice1999; E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy 
teoretyczne, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005; J. B. Sobczak, hasło „bezrobocie” w Encyklopedii Socjologii, Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 1998.

2 Zob. A. Kalbarczyk, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, w: Organizacja, praca, bezrobocie, G. 
Kranas (red.), Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999. 
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gotrwałego, ulegają takiej kumulacji i nasileniu, że często nie jest możliwe przywrócenie jednostki 
do aktywności zawodowej.

Wykres 27. Czas pozostawania w sytuacji bezrobocia a możliwość radzenia sobie i stany emocjonalne

Źródło: H. Jacobs, za: R. Walczak, Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 90. Pier-
wotnie schemat umieszczono w: Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym. Raport z badań empirycznych, M. Szylko-Skoczny 
(red.), Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992, s. 55.

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla ich rodzin. 
W funkcjonowaniu rodzin osób bezrobotnych dochodzi do poważnych zakłóceń. Negatywne zmiany 
mogą dotyczyć wszystkich funkcji rodziny. Negatywny wpływ bezrobocia na więź małżeńską niesie 
ze sobą niebezpieczeństwo osłabienia związków uczuciowych oraz zaburzenia ról małżeńskich 
i rodzicielskich. Utrata pracy zawodowej wpływa najczęściej na powstanie atmosfery napięcia i za-
grożenia, prowadzącej do lęku, niepewności czy beznadziejności. Z drugiej strony, ograniczenie 
możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny prowadzi do ograniczenia stopnia zaspokajania 
wielu często podstawowych potrzeb, np. żywieniowych. Bezrobocie rodziców nie stwarza poczucia 
bezpieczeństwa u dzieci i nie sprzyja rozwojowi cech społecznie pożądanych. Bezrobocie wpływa 
także negatywnie na ich edukację. Zazwyczaj rodzice zaniżają aspiracje dotyczące dalszego kształ-
cenia do poziomu szkoły zawodowej lub średniej ze względu na zbyt duże obciążenie finansowe 
związane z długotrwałą nauką3.

3 Zob. Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, A. Bańka (red.), Poznań 1992; I. Pufal-Struzik, Psycho-
logiczne konsekwencje bezrobocia dla funkcjonowania rodziny – wybrane aspekty, w: Bezrobocie, Z. Ratajczak (red.), 
Katowice 1995; H. Marzec, Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej, „Problemy Rodziny” 1999, nr 4.
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Schemat 7. Bezrobocie i jego wpływ na sytuację jednostki i jej rodziny

Źródło: Zwalczanie bezrobocia długotrwałego w Europie. Doświadczenia 20 lokalnych projektów, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 
1992, s. 16.

Należy także zapytać, kto i dlaczego nie poszukuje pracy.

Tabela 15. Przyczyny nieposzukiwania pracy przez zarejestrowanych bezrobotnych

Kobiety Mężczyźni

Przyczyna nieposzukiwania pracy proc rank proc rank ogółem

 Ze względu na opiekę nad dziećmi 37,7 1 1,9 7 26,3

 Zajmuje się domem 12,3 2 1,4 9 8,8

 Ze względu na stan zdrowia 11,2 3 13,6 3 12

 Nie chce utracić prawa do otrzymywania 
świadczeń społecznych 8,1 4 18,9 2 11,6

 Jest przekonany(a), że nie znajdzie pracy 5,4 5 24,3 1 11,6
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 Uczy się, uzupełnia kwalifikacje 5,2 6 7 5 5,8

 Ze względu na opiekę nad niepełnosprawny-
mi lub starszymi członkami gospodarstwa 2,9 7 1,6 8 2,5

 Ze względu na brak kwalifikacji 2,8 8 1 10 2,2

 Ze względu na nieodpowiedni wiek 1,7 9 9,9 4 4,3

 Nie ma ochoty pracować 0,6 10 5,2 6 2,1

 Inne powody 10,2 11,9 10,7

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, War-
szawa 2009, s. 321. Rankingi dodane przez R. Szarfenberga.

Tabela pokazuje, że różnice między nieszukającymi pracy kobietami i mężczyznami są duże. 
Poza typowym podziałem ról w gospodarstwie domowym, zaznaczają się one także w kwestii 
przekonania o bezskuteczności poszukiwań. Widać też, że mężczyźni bardziej obawiają się utraty 
świadczeń.

Tabela 16. Trzy kategorie bezrobotnych 

Kategoria bezrobotnych Pobierający 
zasiłek

Zarejestrowani 
w urzędzie pracy 
więcej niż jeden 
raz w ostatnich 

2 latach

Pozostający 
bez pracy 
krócej niż 
pół roku

Pozostający 
bez pracy 
dłużej niż 
dwa lata

 Prawdziwi 22 27 44 27

 Niezainteresowani pracą 12 13 19 52

 Pracujący z dochodem 950 zł i więcej 27 23 54 25

 Ogółem zarejestrowani 21 24 37 34

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, op. cit., s. 322.

Z tabel wynika także, że długotrwale bezrobotni należą przede wszystkim do grupy nieza-
interesowanych podjęciem pracy. Są to głównie kobiety niezainteresowane pracą ze względu na 
zajmowanie się dziećmi i domem oraz mężczyźni, którzy stracili wiarę w to, że znajdą pracę, oba-
wiający się utraty świadczeń i postrzegający swój stan zdrowia jako przeszkodę w aktywizacji za-
wodowej (czasami biologicznie i/lub prawnie niepełnosprawni). Dalsze informacje na ten temat 
znajdują się poniżej.

Podstawowe informacje o bezrobociu

Nie da się jednoznacznie określić charakteru polskiego bezrobocia. W okresie po 1989 r. podlegało 
ono różnorakim zmianom. Jest w dużym stopniu koniunkturalne jako efekt recesji, ale równo-
cześnie strukturalne, ze względu na rodzaj i poziom kwalifikacji osób poszukujących pracy. Jest 
zróżnicowane przestrzennie, co przy ograniczeniach finansowych i mieszkaniowych oraz wysokich 
kosztach dojazdu do pracy [szczególnie w porównaniu do wysokości zarobków] przybiera postać 
struktury spetryfikowanej. W efekcie prowadzi to do powstawania enklaw biedy, a w dalszej części 
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do międzypokoleniowej reprodukcji bezrobocia i biedy. Czynnikiem wzmacniającym ten proces były 
i są bariery mentalno-psychologiczne związane z nowym i nagłym charakterem zjawiska, wobec 
którego stanęły osoby ukształtowane w innych warunkach społeczno-ekonomiczno-kulturowych.

Bezrobocie jest stosunkowo nowym zjawiskiem, pojawiło się po 1989 r. i podlegało ciągłym 
zmianom. Niezależnie jednak od tych zmian, w różnych okresach wymienionego czasu bez pra-
cy pozostawało od 1,4 mln do ponad 3 mln osób – jedynie w 1990 r. było ich nieco ponad milion. 
Istotnym problemem w Polsce pozostaje bezrobocie długotrwałe, tj. trwające ponad 12 miesięcy. 
Długotrwale bezrobotni w omawianym okresie stanowili od ponad 30 do ponad 50% wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych, a ich liczba wahała się od 0,7 do 1,7 miliona osób.

Wykres 28.  Średnie stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2010 (w 2010 średnia dla okresu 
styczeń–wrzesień)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS, Stopa bezrobocia w latach 1990–2010 (bezrobocie rejestrowane), www.stat.gov.pl/
gus/5840_677_PLK_HTML.htm

Określenie rzeczywistej skali bezrobocia, a przede wszystkim jego indywidualnych i społecz-
nych skutków nie jest łatwe. Badania pokazują bowiem, że część osób pozostających bez pracy 
– w tym zarejestrowanych bezrobotnych – w ogóle nie zamierza poszukiwać pracy (patrz wyżej), 
część natomiast pracuje na czarno. Badania CBOS-u4 pokazują, że niewiele ponad połowa bezro-
botnych (59%) stara się o pracę i jest gotowa jak najszybciej ją rozpocząć. Jednocześnie ponad jed-
na czwarta badanych bezrobotnych (27%) w ogóle nie jest zainteresowana zatrudnieniem. Nawet 
wśród zarejestrowanych bezrobotnych 14% nie ma motywacji do podjęcia pracy. Z drugiej strony, 
co dwudziesty bezrobotny pracuje w pełnym wymiarze czasu, a 7% pracuje dorywczo. W sumie co 
ósmy bezrobotny i co dziesiąty zarejestrowany bezrobotny ma jakieś zatrudnienie. Jeśli porównać 
wyniki wieloletnich badań, to okazuje się, że w okresie od 2002 do 2009 r. wykonywanie pracy de-
klarowało w badaniach od 6% do 12% bezrobotnych.

4 Bezrobocie i bezrobotni w badaniach opinii społecznej. Raport, Warszawa 2009. Zob. www.cbos.pl. 
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Wykres 29. Prawdziwi i pozorni bezrobotni

Źródło: opracowanie własne w oparciu o: Diagnoza Społeczna 2009, op. cit. s. 321.

Ten sam problem podjęto w badaniach Diagnoza społeczna5. Zarejestrowanych w urzędach 
pracy bezrobotnych podzielono tutaj na bezrobotnych prawdziwych i pozornych. Do tych ostatnich 
zaliczono zarówno tych, którzy nie są zainteresowani pracą, jak i pracujących na czarno lub w inny 
sposób osiągających dochód nie mniejszy od 950 zł miesięcznie. Okazuje się, że procent pozornych 
bezrobotnych się zwiększa. W 2003 r. było ich nieco ponad 30%, zaś w 2009 r. już niemal 50%. Au-
torzy raportu podkreślają, że pewna część badanych bezrobotnych nie podejmuje legalnej pracy, 
gdyż chce zachować prawo do otrzymywania świadczeń społecznych i zdrowotnych. Dotyczy to 
18,9% badanych bezrobotnych mężczyzn i 8,1% bezrobotnych kobiet.

Ważną miarą rynku pracy jest współczynnik aktywności zawodowej. Jest to procentowy udział 
aktywnych zawodowo – osób pracujących i bezrobotnych poszukujących pracy – w ogólnej liczbie 
ludności w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z BAEL). Ważną kategorią dla niektórych programów 
i projektów, w tym projektów systemowych, są osoby bierne zawodowo.

Tabela 17. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków

Rok
IV kwartał

Pracujący 
[tyś.]

Bezrobotni 
[tyś.]

Bierni zawodowo 
[tyś.]

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej

2000 14540 2760 13371 56,4

2001 14043 3186 13664 55,8

5 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, 
Warszawa 2009.
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Rok
IV kwartał

Pracujący 
[tyś.]

Bezrobotni 
[tyś.]

Bierni zawodowo 
[tyś.]

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej

2002 13722 3375 14012 55,0

2003 13718 3273 14016 54,8

2004 14058 3081 14057 54,9

2005 14390 2895 14051 55,2

2006 14911 2076 14394 54,1

2007 15538 1448 14416 54,1

2008 16005 1154 14224 54,7

2009 15885 1471 14149 55,1

2010 (II kw.) 15994 1682 14032 55,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BAEL za lata 1993–2009, zob. www.niepelnosprawni.gov.pl/tablice/bael.

W okresie ostatnich dziesięciu lat współczynnik aktywności zawodowej oscylował w okolicy 
55%. Liczba biernych zawodowo od 2002 r. stale przekraczała 14 mln osób. 

Od 1999 r. bezrobocie było po ubóstwie najczęstszym powodem przyznawania pomocy w sys-
temie pomocy społecznej. 

Tabela 18. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2009 594590 1835604

2008 566736 1818313

2007 690630 2253734

2006 784765 2587939

2005 853039 2839497

2004 864408 2957278

2003 911312 3144542

2002 861139 3041015

2001 737207 2561633

2000 708649 2469885

1999 683062 2450367

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS. Zob. statystyki pomocy społecznej, www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

Udział rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia oraz ich członków 
w relacji do wszystkich osób korzystających z pomocy w latach 1999–2009 został pokazany na 
kolejnym wykresie.
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Wykres 30.  Rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w relacji do wszystkich 
beneficjentów pomocy społecznej 1999–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS, Statystyki pomocy społecznej, portal MPiPS Warszawa 2010, www.mpips.
gov.pl/index.php?gid=104

W czasach spowolnienia wzrostu gospodarczego w pierwszych pięciu latach XXI w. udział ko-
rzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia szybko rósł: od nieco ponad 40% do około 
55%, czyli o ponad 10 punktów procentowych. W kolejnych latach zanotowano spadek, ale do pozio-
mu wyższego niż poprzednio i z tendencją wzrostową, co zapewne potwierdzą dane w 2010 r. (ko-
lejne zmniejszenie intensywności aktywności gospodarczej i związany z nim spadek zatrudnienia).

Pomoc dla osób pozostających bez pracy

W ustawie o pomocy społecznej6 osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby bezro-
botne, nie są grupą wyróżnioną, dla której przewidziano jakieś odrębne formy wsparcia. Tak 
jak wszystkie inne grupy, mogą oczekiwać wsparcia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa 
specjalistycznego. 

Do 2008 r., w którym ops-y i pcpr-y rozpoczęły realizację projektów systemowych, poradnic-
two specjalistyczne nie było w praktyce wykorzystywane i praca socjalna z bezrobotnymi ogra-
niczała się w większości wypadków do kierowania ich do urzędu pracy i monitorowania statusu 
bezrobotnego. Osobę bezrobotną postrzegano jednowymiarowo i zakładano, że jej jedynym pro-
blemem jest brak pracy, nie biorąc pod uwagę innych uwarunkowań. Jednak w części ops-ów 

6 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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uznano, że  samo terminowe (najczęściej raz na trzy miesiące) zgłaszanie się do urzędu pracy 
nie jest wystarczającym potwierdzeniem aktywności bezrobotnego, i pracownicy socjalni powin-
ni monitorować aktywność osoby bezrobotnej w poszukiwaniu pracy. W tym celu w niektórych 
ops-ach wprowadzono kartę aktywności bezrobotnego, na której bezrobotny miał obowiązek po-
twierdzać poszukiwanie pracy, dokumentując kontakty z pracodawcami w formie wpisów z pie-
czątkami7; czasami ustalano nawet liczbę wymaganych pieczątek w miesiącu. Większość pra-
cowników socjalnych uważała jednak ten sposób aktywizacji zawodowej za prymitywny i uczący 
bezrobotnego działań pozorowanych8.

Ponieważ podejmowane przez pracowników socjalnych działania były nieskuteczne i rodziły 
frustrację także klientów pomocy społecznej, w niektórych ops-ach uznano, że pracownik socjalny 
ma za zadanie nie tylko kontrolować aktywność bezrobotnego w poszukiwaniu pracy, ale przede 
wszystkim wspierać go w tym. Uznano, że praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemu bez-
robocia mogłaby polegać na pomocy w: 
a. nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, 
b. uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych, 
c. uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących lub doskonalących posiadane kwalifikacje,
d. uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych  przez urzędy pracy (prace in-

terwencyjne, roboty publiczne), adaptacji w środowisku pracy (praca nad zmianą postaw i war-
tości w odniesieniu do pracy zawodowej, nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),

e. docieraniu do pracodawców,
f. uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
g. ustaleniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy oraz wsparciu 

bezrobotnego i jego rodziny w sytuacji pozostawania bez pracy9.

Specyfika pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy była także przedmiotem zainte-
resowania w badaniach przeprowadzonych w ramach projektu 1.18, zadanie 2. W opinii badanych 
przedstawicieli jops, dwa zadania najczęściej składające się na pracę socjalną z osobami pozosta-
jącymi bez pracy to: pomoc w lepszym przygotowaniu do funkcjonowania na rynku pracy (67%) i  
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (66%), czyli w zasadzie powielanie zadań publicznych służb za-
trudnienia. Dopiero na następnych miejscach znalazły się czynności bezpośrednio związane z pra-
cą socjalną: pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych, pomoc w rozwiązywaniu problemu 
alkoholowego w rodzinie, wsparcie w środowisku.

Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej w tej grupie jest praca indywidualnego przy-
padku, zaś najczęściej stosowane techniki to: mobilizowanie do zmiany sytuacji (83%), informo-
wanie klienta o jego uprawnieniach, zasobach, możliwościach (82%), wzmacnianie podopiecznego 
(70%), informowanie o działalności różnych instytucji (68%), monitorowanie działań klienta (67%).

7 D. Trawkowska, W poszukiwaniu skutecznego modelu pracy socjalnej z „bezrobotnymi klientami” pomocy spo-
łecznej w: Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, J. Staręga-Piasek (red.), IRSS, Warsza-
wa 2007, s. 125.

8 Wpisy z 2006 roku na forum www.ops.pl.
9 P. Polok, B. Kowalczyk, H. Gąsior, Słowniczek Pracy Socjalnej, „Praca socjalna” 2003, nr 4, s. 103–110.
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Wykres 31.  Zadania/czynności składające się na pracę z osobami pozostającymi bez pracy (możliwość 
trzech wskazań)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit.

Wykres 32. Techniki pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z osobami pozostającymi bez pracy

 Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit., załącznik nr 1.
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Należy zwrócić uwagę na stosunkowo rzadkie korzystanie z kontraktu socjalnego w pracy 
z osobami pozostającymi bez pracy. Nawet w dużych miastach na prawach powiatu wykorzystanie 
tego narzędzia w ponad połowie wypadków deklaruje tylko 53% badanych pracowników socjal-
nych. Jest to zastanawiające w zestawieniu z informacjami dotyczącymi realizacji projektów sys-
temowych (zob. rozdział: Rola projektów systemowych w rozwoju usług dla osób pozostających 
bez pracy). Znakomita większość jops-ów realizuje projekty systemowe, zaś kontrakt socjalny lub 
podobne narzędzia są stosowane w zasadzie we wszystkich projektach. Można stąd wyciągnąć 
wniosek, że większość pracowników socjalnych nie jest zaangażowana w realizację projektów sys-
temowych i nie ma możliwości skorzystania z doskonalenia swojej pracy.

Wykres 33. Częstotliwość stosowania przez pracowników socjalnych narzędzi pracy socjalnej

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 1.

Nie oznacza to jednak, że wykorzystywanie kontraktu jako narzędzia w pracy socjalnej się 
nie poprawiło. W badaniach przeprowadzonych w 2006 r. stosowanie kontraktu socjalnego de-
klarowało zaledwie 27% pracowników socjalnych w województwie łódzkim10 i 23% pracowników 
w województwie mazowieckim11. Ponadto większość z nich uważała kontrakty socjalne za kolejną 

10 R. Szarfenberg, Sytuacja pomocy społecznej w świetle opinii pracowników socjalnych z województwa łódzkiego, 
Warszawa 2007, s. 13. Zob. www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ps_lodzkie.pdf. 

11 M Grewiński, R. Szarfenberg, Sytuacja pomocy społecznej w województwie mazowieckim w świetle oficjalnych 
danych oraz opinii pracowników socjalnych. Raport z badań, Warszawa 2007, s. 38. Zob. www.mirek.grewinski.pl/dane/
ksiazki/artykuly/sytuacja_w_pomocy_spolecznej_w_wojewodztwie_mazowieckim_w_swietle_oficjalnych_danych_ora-
z_w_opinii_pracownikow_socjalnych.pdf. 
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zbędną formalność o charakterze biurokratycznym, która nie poprawia skuteczności pracy socjal-
nej. Również z badań przeprowadzonych w latach 2006–2007 w województwie śląskim (subregion 
częstochowski) wynika, że kontrakt socjalny jako nowa metoda pracy nie był zbyt często stoso-
wany12. Zatem do 2006 r. kontrakt socjalny stosowano rzadko i pracownicy socjalni mieli do niego 
negatywny stosunek, uznając go za narzędzie nieefektywne. Po rozpoczęciu projektów systemo-
wych większość (ok. 63%) pracowników socjalnych stosujących kontrakt socjalny uznała, że jest on 
narzędziem pomocnym w procesie usamodzielniania klienta13.

Z analizy działań realizowanych w odniesieniu do konkretnego, identycznego przypadku wyni-
ka, że najczęściej występujące wymagania i zobowiązania osoby poszukującej pracy w ramach kon-
traktu socjalnego to: podnoszenie kwalifikacji, aktywne poszukiwanie pracy, rejestracja w urzę-
dzie pracy. Może to oznaczać, że wiele się w pracy socjalnej nie zmieniło. Na zmiany wskazują 
jednak następne pozycje, które wcześniej praktycznie nie występowały: leczenie, dbanie o zdrowie 
(34%), kontakt z psychologiem (18%), podnoszenie samooceny (9%). Na pozytywną zmianę wska-
zuje również analiza zobowiązań pracownika socjalnego: obok najczęściej do tej pory występują-
cych zapisów dotyczących czynności kontrolnych, pojawiają się działania pracownika socjalnego 
o charakterze wspierającym.

Tabela 19. Wymagania i zobowiązania – przypadek osoby pozostającej bez pracy

WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

podnoszenie kwalifikacji, nauka, 
szkolenia, przekwalifikowania 47% pomoc/ustalenie możliwości bezpośredniej 

pomocy finansowej 38%

aktywne poszukiwanie pracy 37% doradztwo zawodowe (warsztaty, pomoc 
w ukierunkowaniu, potrzeby rynku pracy) 24%

rejestracja w urzędzie pracy 36% ukierunkowanie/mobilizacja do rejestracji 
w urzędzie pracy 23%

leczenie, zadbanie o swoje zdrowie 34%
mobilizacja/pomoc w podnoszeniu 
kwalifikacji, przekwalifikowaniu, dostęp 
do szkoleń

22%

uzyskanie orzecznictwa 
o niepełnosprawności 26% pomoc w gromadzeniu dokumentacji, 

wypełnianiu formularzy/wniosków, itp. 19%

korzystanie z doradztwa zawodowego 
(informacje o rynku pracy, 
możliwościach własnych itp.)

20% pomoc/wsparcie w temacie aktywizacji 
zawodowej 18%

aktywizacja zawodowa 19% pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu 
dochodów 18%

kontakt z psychologiem 18%
pomoc/uzyskanie orzecznictwa 
o niepełnosprawności, ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności 

18%

starania o pomoc finansową, dotacje, ulgi 
itp. 12% pomoc/zapewnienie opieki psychologicznej 15%

12 I. Krasiejko, Praca socjalna w środowisku wiejskim, „Praca Socjalna” 2008, nr 6, s. 84.
13 B. Kowalczyk, Rola funduszy unijnych w doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych na przykładzie kon-

traktu socjalnego, w: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 
w Polsce i Republice Słowackiej, K. Wódz, K. Faliszek (red.), Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010, s.171–172.
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WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

współpraca z pracownikami socjalnymi 11% systematyczne kontrole/monitoringi osób 
korzystających z usług socjalnych 14%

podnoszenie samooceny, poczucia 
własnej wartości 9% motywacja, mobilizacja potrzebujących 

do działań dla polepszenia jakości życia 13%

realizacja kontraktu socjalnego, 
wykonywanie zaleceń 8%

informacja/pomoc w uzyskaniu wsparcia 
z projektów systemowych (programów 
rządowych)

12%

kontakt z odpowiednim ośrodkiem 
pomocy 6% pomoc/ustalenie możliwości korzystania 

z Banków Żywności, dożywianie 11%

mobilizacja, chęć polepszenia jakości życia 5%
pomoc w poprawie zdrowia, możliwości 
korzystania z różnych placówek służby 
zdrowia

9%

starania o pomoc rzeczową, żywność, 
dożywianie 5% pomoc/ustalenie możliwości bezpośredniej 

pomocy rzeczowej 9%

udostępnienie dokumentacji/informacji 
zdrowotnej, finansowej, prawnej, itp. 4% stały, częsty kontakt z podopiecznymi 8%

uzyskanie/staranie się o przyznanie odpo-
wiedniej renty 3% kontrakt socjalny – uzgodnienie, kontrola 

wykonania 8%

 BRAK 6% pomoc/ustalenie możliwości różnych 
dotacji, ulg, zwolnień z opłat, itp. 8%

wskazania powyżej 2% wsparcie, pomoc potrzebującym, praca 
socjalna (ogólnie) 7%

pomoc w dostępie do prac publicznych, 
społecznie użytecznych, 
interwencyjnych, itp.

7%

kontakt ze służbą zdrowia (lekarz rodzinny, 
pielęgniarka środowiskowa) 6%

pomoc w polepszaniu samooceny, 
budowanie poczucia własnej wartości 6%

uzyskanie/wskazanie pomocy od instytucji/
ośrodków pomocy społecznej, itp. 6%

poradnictwo socjalne (co, gdzie można 
uzyskać, jak to robić) 5%

pomoc/dostęp do grup terapeutycznych/
warsztatów psychologicznych 5%

pomoc i monitoring nauki szkolnej dzieci, 
kontakt z pedagogiem szkolnym 4%

 BRAK 5%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.
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Nowe możliwości innego podejścia do pracy z bezrobotnym stworzyła ustawa o zatrudnieniu 
socjalnym z 2003 r.14. Rozszerzyła kategorię osób, które mogą być aktywizowane zawodowo, o oso-
by pozostające bez pracy zagrożone wykluczeniem społecznym i stworzyła im szansę nie tylko na 
reintegrację zawodową, ale ściśle z nią związaną reintegrację społeczną w warunkach wykony-
wania pracy. Ustawa wprowadziła dwie nowe formy usług wsparcia osób pozostających bez pracy: 
centrum integracji społecznej (CIS) i klub integracji społecznej (KIS).

Ośrodki pomocy społecznej są szczególnie zainteresowane aktywizacją osób pozostających 
bez pracy w formule KIS-u i traktują to jako atrakcyjne narzędzie w pracy socjalnej z osobami 
bezrobotnymi. Bardzo często KIS-y powstają w ramach struktur organizacyjnych ośrodka, choć 
mogą je tworzyć gminy i organizacje pozarządowe. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
z czerwca 2007 r. zmieniła w zasadniczy sposób rolę klubów integracji społecznej czyniąc z nich 
instytucję pomocy społecznej realizującą integrację społeczną i zawodową, łączącą jednocześnie 
różne narzędzia: instrumenty aktywnej polityki rynku pracy i instrumenty pomocy społecznej15. 
W KIS-ach mogą powstać miejsca pracy przeznaczone dla klientów ops w formie prac społecz-
nie użytecznych i robót publicznych, które są wartościową ofertą dla bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Nie wszystkie KIS-y wykorzystują możliwość tworzenia miejsc pracy 
dla klientów pomocy społecznej. Przykładem KIS-u, który oprócz interesującej oferty w zakresie 
integracji społecznej, na szeroką skalę organizuje zarówno roboty publiczne jak i prace społecznie 
użyteczne jest KIS przy MOPS w Krakowie16.

Innymi podmiotami ekonomii społecznej, które mogą być wykorzystane w aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy, są spółdzielnie socjalne działające na podstawie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r., nr 94, poz. 651).

Poza tym ekonomia społeczna ma także szerszy wymiar, jest ważnym czynnikiem rozwo-
ju lokalnego: tworzy miejsca pracy, poszerza oferowane usługi, włącza organizacje pozarządowe 
w obszary aktywności władz samorządowych oraz wpływa na powstawanie lokalnych i sąsiedzkich 
form współpracy ekonomicznej i wsparcia wzajemnego, tworząc lokalny rynek pracy przeznaczo-
ny zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną17.

Różnorodność form ekonomii społecznej daje pracownikom socjalnym szansę na realny suk-
ces pracy socjalnej. Ma również znaczenie edukacyjne dla społeczności lokalnej i władz samorzą-
dowych: przynosi wymierne korzyści, aktywizuje wokół siebie środowisko, przez bogactwo form 
ma szeroki zasięg oddziaływania18.

Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne są narzędziami przewidzianymi w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy19, które łączą sferę społeczną ze sferą zawodo-

14 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143).
15 B. Kowalczyk, Skuteczność aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzy-

stywanych w pomocy społecznej, w: Wyprowadzić na prostą, A. Wiktorska-Święcicka (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, 
Wrocław 2008, s. 110.

16 Więcej na ten temat zob. W. Kramarz, Klub Integracji Społecznej w Krakowie, w: Ekonomia społeczna, op. cit., 
s.194–212.

17 A. Zybała, Rynek pracy społecznie integrujący. Zadania dla lokalnych partnerów, „Dialog. Pismo Dialogu Spo-
łecznego” 2007, nr 2.

18 J. Staręga-Piasek, Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej, w: Ekonomia społeczna, op. cit., s. 18.
19 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., nr 69, poz. 415).
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wą. Analiza ustawowego usytuowania prac społecznie użytecznych pozwala stwierdzić, że są one 
najbardziej pomocowo-społecznym narzędziem w obszarze promocji zatrudnienia. Przewidziane 
rozwiązania organizacyjne tworzą mechanizmy współpracy publicznych służb zatrudnienia i po-
mocy społecznej20.

Jednak aby pracownik socjalny mógł w szerokim stopniu wspierać bezrobotnego, potrzeba 
usług, które mogłyby stanowić dla niego ofertę w systemie pomocy społecznej. Takie możliwości 
pojawiły się szerzej w pomocy społecznej dopiero w 2008 r. wraz z projektami systemowymi. Do 
tego czasu w wielu ośrodkach pomocy społecznej w dużych miastach podejmowano różne próby 
takiego podejścia do pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi.

Analiza pakietów usług dla osób bezrobotnych

Analiza wyników badań pokazuje, że oferta jednostek organizacyjnych pomocy społecznej adreso-
wana do osób pozostających bez pracy jest jedną z najbardziej rozbudowanych w systemie pomocy 
społecznej. Jest to związane nie tylko z faktem, że pozostawanie bez pracy jest jedną z najczęst-
szych przyczyn ubiegania się o pomoc, ale przede wszystkim z tym, że projekty systemowe są 
kierowane w głównej mierze do osób pozostających bez pracy.

Badane jednostki organizacyjne pomocy społecznej wśród trzech najczęściej świadczonych 
form pomocy na pierwszym miejscu wymieniają pomoc finansową (69%). O połowę mniejszy od-
setek wskazuje na szkolenia, doradztwo zawodowe lub pracę socjalną. W mops/mopr proporcja 
ta jest odwrotna. Wśród trzech form pomocy najczęściej oferowanych osobom pozostającym bez 
pracy wskazywano przede wszystkim na doradztwo zawodowe (59%), kursy i szkolenia (54%) i pra-
cę socjalną (46%), a dopiero później na pomoc finansową (43%). Powiatowe centra pomocy rodzi-
nie wymieniały w tym kontekście kursy/szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe oraz pomoc 
psychologiczną, bardzo rzadko wskazywaną przez pozostałe typy jednostek organizacyjnych. Ta 
różnica wynika zapewne ze specyfiki klientów pcpr, wśród których są najczęściej osoby niepełno-
sprawne i usamodzielnieni wychowankowie.

Najbardziej rozpowszechnionymi usługami realizowanymi przez jops dla osób pozostających 
bez pracy są, oprócz szkoleń i doradztwa zawodowego, prace społecznie użyteczne oraz usługi 
specyficzne dla pomocy i integracji społecznej: poradnictwo specjalistyczne, treningi umiejętno-
ści społecznych, najczęściej treningi umiejętności interpersonalnych. Rzadko natomiast w ofercie 
pojawiają się usługi wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym21: kluby integracji społecznej 
i centra integracji społecznej.

20 J. Kowalczyk, Publiczne służby zatrudnienia a instytucje pomocy społecznej, w: S. Macura, A. Pacut, Ekonomia 
społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce. Zasady, perspektywy i kierunki współpracy, FISE, Warszawa–Kra-
ków 2008; D. Trawkowska, op. cit., s. 155.

21 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143).
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Wykres 34. Odsetek jops świadczących konkretne usługi dla osób pozostających bez pracy 

Źródło: opracowanie własne, dane z: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Interesujące jest, jakie pakiety usług są oferowane przez poszczególne rodzaje jops. Jeśli po-
równamy, ile i jakie usługi są świadczone przynajmniej w jednej trzeciej jops, to można zauważyć 
rozbieżności. W oczywisty sposób pakiety usług powinny być zróżnicowane w jops o odmiennym za-
kresie zadań: ops w gminach i miastach, pcpr w powiatach, mops/mopr w miastach na prawach po-
wiatu. Jednak również pomiędzy różnymi rodzajami ops realizujących te same zadania można zaob-
serwować dysproporcje. Najmniej usług w typowym pakiecie występuje w najmniejszych ośrodkach 
gops (5), podczas gdy w m-gops i mops występuje taka sama liczba typowych usług (7). Zróżnicowa-
nie występuje również w odniesieniu do zawartości i dostępności samych pakietów: w gops przewa-
żają usługi rynku pracy, w mops natomiast ważnym elementem stają się usługi pomocy i integracji 
społecznej. Dostępność usług dla osób pozostających bez pracy wzrasta wraz z wielkością ośrodka.
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Wykres 35. Odsetek ops świadczących konkretne usługi dla osób pozostających bez pracy według typów ops

Źródło: opracowanie własne, dane z: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit.

Najbardziej rozbudowane pakiety usług tworzą ośrodki w miastach na prawach powiatu: 
w ponad jednej trzeciej ośrodków realizowane jest 10 usług dla osób pozostających bez pracy, ich 
dostępność jest największa (poradnictwo specjalistyczne, prawne i psychologiczne, jest oferowane 
w ponad 90% ośrodków), usługi koncentrują się przede wszystkim na usługach pomocy i integra-
cji społecznej, a w niewielkim stopniu na usługach rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt 
pojawienia się w pakiecie klubów integracji społecznej, które działają w 35% miast na prawach 
powiatu. Ta sytuacja wynika zapewne z wielu czynników, ale najważniejsze z nich to duży poten-
cjał finansowy i kadrowy mops/mopr-ów oraz możliwość łatwiejszej współpracy z urzędem pracy 
(ośrodek i urząd podlegają temu samemu prezydentowi, który może koordynować ich współpracę). 

W powiatowych centrach pomocy rodzinie pakiety usług nie są nadmiernie rozbudowane. 
Najczęściej występujące w nich usługi to poradnictwo specjalistyczne i treningi umiejętności spo-
łecznych, chociaż pojawiają się także usługi rynku pracy. Wynika to zapewne z tego, że dla pcpr 
wspieranie osób pozostających bez pracy nie jest podstawowym obszarem działalności.

Na zróżnicowanie usług świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej na rzecz osób po-
zostających bez pracy wpływa przede wszystkim liczba mieszkańców oraz liczba pracowników 
ośrodka pomocy społecznej. W większych gminach mamy – związane ze wzrastającą skalą pro-
blemu – zwiększone zapotrzebowanie na usługi i lepiej przygotowaną kadrę. Zróżnicowanie oferty 
usług rośnie także wraz z zaangażowaniem w realizację projektów. 
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Rysunek 1.  Pakiety usług świadczonych przez miejskie ośrodki pomocy społecznej lub miejskie ośrodki 
pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu (w ponad jednej trzeciej przypadków) 
dla osób pozostających bez pracy

Źródło: opracowanie własne, dane z: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Rysunek 2.  Pakiety usług świadczonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie (w ponad jednej trzeciej 
przypadków) dla osób pozostających bez pracy

Źródło: opracowanie własne, dane z: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Diagnoza standardów pracy socjalnej i usług dla osób bezrobotnych

Elementy standardów ogólnopolskich

Usługi pomocy społecznej kierowane do osób pozostających bez pracy dotyczą zarówno usług ryn-
ku pracy, jak i pomocy społecznej. 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy22 określa zarówno instytucje rynku 
pracy, jak i podstawowe usługi rynku pracy. Zalicza do nich: pośrednictwo pracy, poradnictwo za-
wodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz 
usługi EURES. Podstawowe usługi rynku pracy są zgodnie z ustawą wspierane przez instrumenty 
rynku pracy. Standardy usług rynku pracy zostały szczegółowo określone w odpowiednich rozpo-
rządzeniach: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług 
rynku pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy23.

W obszarze działań systemu pomocy społecznej zakres oferowanych usług i stopień ich stan-
daryzacji jest zdecydowanie mniejszy. Elementy standardów dotyczą jedynie usług wynikających 
z ustawy o zatrudnieniu socjalnym24 i ustawy o spółdzielniach socjalnych25.

Tabela 20. Ogólnopolskie standardy usług dla osób pozostających bez pracy

Elementy pakietu 
usług

Szczegółowe określenie usługi Standardy w ustawach/rozporządzeniach 

Centrum 
integracji 
społecznej

Reintegracja społeczno-zawodowa, w tym:
  kształcenie umiejętności pozwalających 

na pełnienie ról społecznych i osiąganie 
pozycji społecznych dostępnych osobom 
niepodlegającym wykluczeniu społeczne-
mu,

  nabywanie umiejętności zawodowych oraz 
przyuczanie do zawodu, przekwalifikowa-
nie lub podwyższanie kwalifikacji zawodo-
wych,

  nauka planowania życia i zaspokajania 
potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 
przez możliwość osiągnięcia własnych 
dochodów przez zatrudnienie lub działal-
ność gospodarczą,

  uczenie umiejętności racjonalnego gospo-
darowania posiadanymi środkami pienięż-
nymi.

  Możliwość wykonywania pracy.
  Świadczenie integracyjne. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., 
nr 122, poz. 1143) 

22 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., nr 69, poz. 
415, z późn. zm.).

23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r., nr 47, poz. 315). Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r., nr 47, poz. 314).

24 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143).
25 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006 r., nr 94, poz. 651).



Osoby pozostające bez pracy

87

Indywidualny 
program 
zatrudnienia so-
cjalnego

Program powinien zawierać:
  zakres i formy reintegracji zawodowej 

i społecznej,
  rodzaje sprawności psychofizycznych nie-

zbędnych do podjęcia pracy oraz metody 
ich ćwiczenia.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., 
nr 122, poz. 1143)

Klub integracji 
społecznej

Pomoc w znalezieniu pracy.

Poradnictwo prawne.

Działalność samopomocowa w zakresie 
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i so-
cjalnych.

Roboty publiczne.

Prace społecznie użyteczne. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., 
nr 122, poz. 1143)

Spółdzielnia 
socjalna 
– prowadzenie 
wspólnego 
przedsiębiorstwa 
w oparciu 
o osobistą pracę 
członków.

Statutowa działalność odpłatna.

Społeczna reintegracja członków poprzez 
działania mające na celu odbudowanie 
i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu.

Zawodowa reintegracja członków poprzez 
działania mające na celu odbudowanie 
i podtrzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006 r., 
nr 94, poz. 651).

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowe uwagi dotyczące standardów funkcjonowania centrów integracji społecznej za-
wiera także dokument przygotowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej w 2004 r.26. Standard 
jako model czy wzorzec usługi dotyczy w tym wypadku organizacji usługi (komórek organizacyj-
nych, stanowisk oraz zakresu odpowiedzialności), procedur (sposobów postępowania), procesów 
(zakresu współdziałania podmiotów realizujących działania) oraz zasobów (ludzkich i sprzętowo 
materiałowych)27.

Ocena efektów standaryzacji tych centrów nie jest jednak jednoznaczna. Można co prawda uznać, 
że dysponujemy wytycznymi „ministerialnymi”, definiującymi zakres usług społecznych podmiotów 
zatrudnienia socjalnego, zakresem wskaźników monitoringu usług, wiedzą o obecności konkretnych 
usług w praktyce funkcjonowania interesujących nas podmiotów, znamy wielowymiarowe bariery 
w ich działalności, charakterystykę personelu i uczestników programów, ale wciąż brakuje pogłę-
bionych studiów nad standardami i jakością świadczonych usług. Trudno stwierdzić, czy realizuje 
się ujednolicone wzorce (czyli właśnie standardy) w zakresie organizacji usług, procedur, procesów 
i zasobów. Jak podkreśla w swojej ekspertyzie A. Karwacki, na podstawie dokumentów nie sposób 
wyrokować o jakości usług świadczonych przez te instytucje oraz o ich skuteczności28. 

26 Zatrudnienie socjalne. Informacja o regulacjach prawnych oraz standardach usług świadczonych przez Cen-
tra Integracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2004. Zob. http://www.kielce.uw.gov.
pl/_plik.php?id=773. 

27 Zob. także: A. Karwacki, Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej 
w świetle badań, Instytut Spraw Publicznych, Toruń 2009.

28 Tamże, s. 51–52.
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Standardy lokalne

Badania pokazują, że poziom standaryzacji pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy 
jest bardzo niski. Lokalnie wypracowane reguły/zasady/procedury posiada w tym obszarze jedynie 
10% ośrodków pomocy społecznej. Największy poziom standaryzacji tego obszaru obserwujemy 
w przypadku mops/mopr – 40%. 

Wykres 36. Poziom standaryzacji pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit. załącznik nr 1.

Tam gdzie standardy, reguły lub procedury postępowania są określone, są też najczęściej 
przestrzegane, i w opinii pracowników socjalnych standardy raczej ułatwiają pracę.

Wykres 37.  Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej z osobami po-
zostającymi bez pracy 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 1.
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Wykres 38. Stosunek do istniejących reguł/zasad/procedur/standardów 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 1.

Należy jednak podkreślić, że badanie pokazało raczej ambiwalentny stosunek do proce-
su standaryzacji pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy. Ośrodki pomocy społecz-
nej, które nie mają wypracowanych reguł, procedur czy standardów, nie widzą konieczności ich 
wprowadzenia. Opinię taką wyraziło 46% badanych instytucji, a dalsze 15% nie ma w tej sprawie 
sprecyzowanej opinii. Najliczniejsze grono zwolenników standardów posiadają mops/mopr, gdzie 
jest najwyższy poziom standaryzacji pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy i gdzie 
konieczność wypracowania standardów dostrzega 49% ankietowanych instytucji.

Wykres 39. Opinie na temat konieczności opracowania standardów 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 1.

Oznacza to, że bardziej pozytywny stosunek do standardów mają pracownicy socjalni, którzy 
w swojej pracy je stosują i mogą stwierdzić ich przydatność.
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Przykłady zagraniczne

Francja

Wszystkie programy kierowane do osób bezrobotnych mają na celu ich powrót do pracy i  traktują 
zatrudnienie jako prawdziwą dźwignię i podstawę integracji społecznej. Instytucje samorządowe 
pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na tym polu oferują szeroki pakiet 
usług z zakresu aktywizacji, poradnictwa, podejmowania własnej działalności gospodarczej, two-
rzenia firm i spółdzielni socjalnych. Promowana jest również aktywność społeczna, np. w formie 
prac wolontarystycznych w organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych na rzecz in-
nych osób potrzebujących wsparcia; np. odwiedziny sąsiedzkie u osób starszych i niepełnospraw-
nych, pomoc w pracach gospodarskich, w ogrodzie.

Interesującym przykładem oferty kierowanej do ludzi młodych są Misje Lokalne – programy 
aktywizacji i reintegracji społecznej osób do 25 roku życia.

Misjami kierują merowie lub ich reprezentanci. Niektóre Misje Lokalne obszarem działalności 
obejmują kilka gmin, szczególnie małych, na obszarach wiejskich. Ich kluczowymi pracownikami 
są doradcy ds. integracji społecznej i zawodowej, a partnerami rozmaite instytucje działające na 
polu edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy. Misje Lokalne pomagają osobom z wieloma pro-
blemami, nieprzygotowanym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nie znającym 
swoich praw, o niskim poziomie wykształcenia, czasami z ograniczoną znajomością języka fran-
cuskiego, zwłaszcza umiejętności pisania. Celem Misji Lokalnej jest „oswojenie” młodej osoby, 
jej dowartościowanie i ukierunkowanie na stworzenie własnego planu rozwoju, dodatkowej edu-
kacji i uzyskania stabilizacji mieszkaniowej oraz stałej pracy. Ciekawą i atrakcyjną z finansowego 
punktu widzenia formą wsparcia młodego bezrobotnego jest kształcenie połączone z pracą. Młody 
człowiek podejmuje naukę w placówce kształcenia zawodowego i  dzieli ją (w proporcji 50:50) 
z pracą w firmie, która przygotowuje go w praktyce do pracy w danym zawodzie29.

Finlandia

Szczególnie interesująca oferta jest adresowana do bezrobotnych, którzy potrzebują usług dłu-
goterminowej rehabilitacji i reintegracji. Jest to obowiązek władz lokalnych. Obiorcami usług są 
osoby bezrobotne, które otrzymują lub poszukują pomocy socjalnej. Plan wieloprofesjonalnych 
usług jest realizowany we współpracy urzędnika ds. zatrudnienia z pracownikiem socjalnym. Plan 
obejmuje: indywidualną ocenę sytuacji, usługi przystosowane do indywidualnych potrzeb (np. kon-
trole stanu zdrowia, opieka nad uzależnionymi, opieka nad osobami z problemami psychicznymi, 
itd.) oraz wsparcie w znalezieniu odpowiedniej pracy rehabilitacyjnej, zwykle w warsztatach, or-
ganizacjach pozarządowych lub sektorze publicznym. Pracownik socjalny prowadzi, monitoruje 
i koordynuje proces w bliskim kontakcie z klientem. Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz 
ówczesne Ministerstwo Pracy wydało podręcznik, który wytycza standardy usług rehabilitacji i re-
integracji dla osób pozostających bez pracy (opis procesu, monitorowanie i dokumentacja) oraz 

29 B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, ekspertyza dla pro-
jektu 1.18: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, zadanie 2, Warszawa 2010, s. 22–24.
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wyjaśnia role każdego z partnerów, gdyż rehabilitacja społeczno-zawodowa wymaga międzysek-
torowej współpracy30.

Z przytoczonych przykładów wynika, że pomoc udzielana osobom pozostającym bez pracy 
bazuje na ścisłej współpracy różnych służb, szczególnie pracowników socjalnych i przedstawicieli 
służb zatrudnienia. I chodzi tu nie tylko o współpracę na poziomie instytucji31, ale przede wszyst-
kim o współpracę różnych profesjonalistów w procesie wspierania konkretnej osoby. Takie podej-
ście może w większym stopniu zapewniać większą efektywność działań.

Dobre praktyki w Polsce

Wiele ops-ów zaangażowało się w przygotowywanie i wdrażanie autorskich, innowacyjnych roz-
wiązań w pracy z osobami bezrobotnymi poprzez stworzenie oferty pomocy (obok wsparcia finan-
sowego) dającej realną szansę na zmianę sytuacji bezrobotnego na rynku pracy. W pracę na rzecz 
bezrobotnych włączyły się również organizacje pozarządowe. Wśród interesujących form wspiera-
nia bezrobotnych organizacji niepublicznych wymienić należy inicjatywę Caritas Polska i jej projekt 
Biur Aktywizacji Bezrobotnych. Innym ważnym projektem Caritasu była aktywizacja personalna, 
zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją32, w ramach 
której uruchomiono rolę akompaniatora33, który towarzyszył osobie poszukującej pracy, wzmac-
niał jej działania i pomagał w odbudowywaniu wiary w siebie.

Ciekawą inicjatywę podjął w 2005 r. OPS Żoliborz w Warszawie, który we współpracy z pup 
zorganizował Klub Pracy z dostępem do Internetu34. Zrealizowano tam również Program Pomocy 
Osobom Bezrobotnym i ich Rodzinom na Żoliborzu, który składa się z kilku elementów i stanowi 
ofertę dla osób bezrobotnych, a szczególnie tych uwikłanych w wiele innych problemów. Program 
zakłada współpracę z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi agencjami pośred-
nictwa pracy. W 2005 r. OPS Dzielnicy Żoliborz zorganizował po raz pierwszy targi pracy35.

Innym ośrodkiem, który wypracował własne metody pracy z osobami bezrobotnymi, był MOPS 
w Katowicach. W drugiej połowie lat 90. rozpoczęto tam wprowadzanie grupowych metod pra-
cy socjalnej z osobami bezrobotnymi36. W 2003 r. przeformułowano zasady pracy z bezrobotnymi, 

30 U.-M. Koivula, System pomocy społecznej w Finlandii, ekspertyza dla projektu 1.18: Tworzenie i rozwijanie stan-
dardów usług pomocy i integracji społecznej, op. cit „s. 34–35.

31 Przykładem nieefektywnego działania mogą być obowiązkowe porozumienia zawierane pomiędzy ops a pup, któ-
re w większości wypadków mają charakter formalnej międzyinstytucjonalnej współpracy i nie przekładają się na bieżącą 
współpracę pracowników socjalnych i pracowników służb zatrudnienia na rzecz osoby bezrobotnej. 

32 Więcej o projektach zob. S. Słowik, Rozwój metody towarzyszenia w Polsce, w: Wyprowadzić na prostą, A. Wik-
torska-Święcicka (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008, s. 141.

33 Więcej o metodzie towarzyszenia zob. M. Vigneau-Casalas, Wprowadzenie do metody towarzyszenia. Źródła 
metody towarzyszenia wielowymiarowego i zindywidualizowanego we Francji, w: Wyprowadzić na prostą, op. cit., s. 133.

34 Bezrobocie OPS pomaga bezrobotnym na Żoliborzu, „Biuletyn Żoliborski. Co? Gdzie? Kiedy?” 2005, nr 6.
35 M. Łazarczyk, Targi Pracy. Lokalny program dla osób bezrobotnych, „Praca Socjalna” 2007, nr 4.
36 Etapy wprowadzania grupowych metod pracy socjalnej z bezrobotnymi opisano w: H. Gąsior, P. Polok, Grupowe 

formy pracy socjalnej w MOPS Katowice na przykładzie zajęć aktywizujących dla bezrobotnych i turnusów terapeutycz-
nych, w: „Pracownik socjalny jako profesjonalista”, MOPS Katowice 1998; P. Polok, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach wobec zjawiska bezrobocia, „Praca socjalna” 2001, nr 1; D. Polakowski, Warsztaty readaptacyjne formą 
wsparcia bezrobotnych klientów pomocy społecznej, „Praca socjalna” 2003, nr 1.
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a główną metodą pomocy stały się cztery programy kierowane do osób bezrobotnych, w różnym 
stopniu gotowych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy:
• Program Nowy Start, kierowany do osób bezrobotnych, które chcą dokonać analizy przyczyn 

pozostawania bez pracy; ma na celu opracowanie przez uczestnika programu diagnozy sytu-
acji zawodowej, zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnego planu rozwiązywania problemu 
bezrobocia.

• Program Po Starcie, czyli grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, które są gotowe aktywnie 
poszukiwać pracy.

• Program Zmiana – kierowany do bezrobotnych wymagających wsparcia psychicznego, którzy 
chcą odzyskać poczucie własnej wartości oraz energię psychiczną do zmian w życiu. 

• Program Perspektywa, kierowany do osób bezrobotnych, które zamierzają podjąć dalsze kształ-
cenie, a które z obawy przed niepowodzeniem dotychczas nie podjęły działań w tym kierunku37.
Do wszystkich programów zostały opracowane narzędzia, z których mogli korzystać bezro-

botni w trakcie uczestnictwa w programie. Czynnikiem, który ułatwił stosowanie nowych form 
pracy z bezrobotnymi, było wprowadzenie wśród pracowników socjalnych specjalizacji ds. osób 
bezrobotnych, co pozwoliło na podniesienie jakości oferowanej pomocy38.

Nowatorskie sposoby pracy z osobami bezrobotnymi wprowadzano też w innych śląskich 
ośrodkach, Rudzie Śląskiej i Zabrzu. W programie rudzkim łączono oddziaływania edukacyjne, 
aktywizujące i wspierające (w tym treningi umiejętności społecznych)39, natomiast w programie 
zabrzańskim m. in. stworzono narzędzie diagnostyczne w postaci pogłębionego wywiadu40.

Ciekawe działania na rzecz bezrobotnych były podejmowane niemal we wszystkich większych 
miastach. Należy do nich Lublin, w którym pojawiły się inne, niestandardowe formy działań. Cen-
trum Aktywności Środowiskowej w Lublinie, w ramach projektu Awans proponuje bezrobotnym 
udział w szkoleniach, świadczenia socjalne, stypendium szkoleniowe oraz pomoc w odbywaniu 
staży. Celem tego projektu jest integracja społeczna i zawodowa młodzieży. Trzy moduły oferowa-
ne w tym programie są adresowane do młodzieży w wieku 15–17 lat i 18–24 lat41.

Interesującą inicjatywą wypracowaną w ramach programu EQAL jest model zatrudnienia 
wspieranego przetestowany w Krakowie w ramach Partnerstwa „Akademia Przedsiębiorczości. 
Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, którego administratorem był Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Krakowie42.

Ważnym aspektem pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi jest współpraca ops-ów ze służ-
bami zatrudnienia. Ośrodki pomocy społecznej w niewielkim stopniu wykorzystują w pełni moż-
liwości jakie stwarza taka współpraca. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest program 

37 B. Kowalczyk, op. cit, s. 106.
38 A. Słaboń, Bezrobotni w systemie pomocy społecznej. Model pomocy bezrobotnemu, w: Psychologia. Badania 

i aplikacje, Z. Ratajczak (red.), Katowice 1998, s. 243 i n.
39 D. Trawkowska, op. cit, s. 120–122. Więcej o programie zob. Program Pomocy Społecznej na lata 1998–2002, 

„Praca socjalna” 1999, nr 1.
40 Tamże, s.122–123. Więcej o programie zob. W. Bochenek, Program wsparcia dla osób bezrobotnych w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, „Praca socjalna” 2001, nr 1.
41 M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, E. Sarzyńska, Inkluzja Społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy 

socjalnej, w: Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-
-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 212–213.

42 Więcej na ten temat zob. www.akademia-equal.rops.krakow.pl/?loc=pl,205. 
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realizowany w województwie warmińsko-mazurskim, w którym wzięło udział 17 ośrodków pomocy 
społecznej oraz 4 urzędy pracy43.

Tabela 21. Działania na rzecz osób bezrobotnych w Polsce

Nazwa organizacji Podejmowane działania

Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz 
w Warszawie

Program Pomocy Osobom Bezrobotnym i ich Rodzinom na 
Żoliborzu we współpracy z pracodawcami, organizacjami 
pozarządowymi i innymi agencjami pośrednictwa pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach

Program Nowy Start kierowany do bezrobotnych, którzy chcą 
dokonać analizy przyczyn pozostawania bez pracy; ma na celu 
opracowanie przez uczestnika programu diagnozy sytuacji 
zawodowej, zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnego 
planu rozwiązywania problemu bezrobocia.
Program Po Starcie – grupa wsparcia dla bezrobotnych, 
którzy są gotowi aktywnie poszukiwać pracy.
Program Zmiana kierowany do bezrobotnych wymagających 
wsparcia psychicznego, którzy chcą odzyskać poczucie 
własnej wartości oraz energię psychiczną do zmian w życiu. 
Program Perspektywa kierowany do osób bezrobotnych, które 
zamierzają podjąć dalsze kształcenie, ale z obawy przed 
niepowodzeniem dotychczas nie podjęły działań w tym kierunku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

Program łączący oddziaływania edukacyjne, aktywizujące 
i wspierające (w tym treningi umiejętności społecznych).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zabrzu

Stworzono narzędzie diagnostyczne dla osób bezrobotnych 
w postaci pogłębionego wywiadu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Lublinie

Projekt Awan kierowany do młodzieży, oferujący udział 
w szkoleniach, świadczenia socjalne, stypendium szkoleniowe 
oraz pomoc w odbywaniu staży.

Partnerstwo „Akademia przedsiębiorczości. 
Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” 
(administrator: Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie)

Projekt – model zatrudnienia wspieranego, testowanie 
instrumentu trenera pracy.

Caritas Polska – Biura Aktywizacji Bezrobotnych.
–  Projekt: Aktywizacja personalna, zawodowa i społeczna 

osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginaliza-
cją – wprowadzenie akompaniatora osoby bezrobotnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych organizacji.

Rozwój usług pomocy społecznej dla osób pozostających bez pracy był możliwy na szeroką 
skalę dopiero po przystąpieniu jops-ów do realizacji projektów systemowych.

Rola projektów systemowych w rozwoju usług dla bezrobotnych

W ostatnich latach ważnym elementem systemu pomocy społecznej stały się projekty systemo-
we realizowane przez ops-y i pcpr-y w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–

43 W. Przybysz, Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych ze środowisk najuboższych zamieszkałych w regionach 
o wysokiej stopie bezrobocia (tj. Lidzbark Warmiński, Ostróda, Mrągowo i Morąg). Podsumowanie realizacji programu, 
„Praca Socjalna” 2001, nr 1.
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2013. Dzięki możliwości korzystania z funduszy unijnych pojawiła się szansa na rozwój pomocy 
społecznej, przede wszystkim w odniesieniu do osób pozostających bez pracy, którym stwarza 
się możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej. Staje się to możliwe dzięki wprowadzeniu no-
wych opcji aktywizacyjnych – instrumentów aktywnej integracji, które mają doprowadzić do 
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem. 
Mają one pomóc w przezwyciężeniu barier zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecz-
nych w dostępie do zatrudnienia i dostępie do praw i usług społecznych. Zastosowano w nich 
formy wsparcia znane w pomocy społecznej, ale wprowadzono również szereg ciekawych, in-
nowacyjnych rozwiązań. Szczególnie interesującymi instrumentami, które można wykorzystać 
w pracy z osobami pozostającymi bez pracy są: trener pracy, broker edukacyjny, animator spo-
łeczności lokalnej, lider klubu integracji społecznej, organizator wolontariatu, grupy samopo-
mocowe i treningi kompetencji społecznych oraz instrumenty z obszaru ekonomii społecznej 
umożliwiające wykonywanie pracy, takie jak skierowanie i dofinansowanie do CIS, KIS lub spół-
dzielni socjalnej.

Wśród instrumentów aktywnej integracji znalazły się również usługi rynku pracy, które są 
ustawowym zadaniem służb zatrudnienia: doradztwo i szkolenia zawodowe. Spowodowało to, 
szczególnie w pierwszym roku realizacji projektów systemowych, że ops-y zajmowały się w głów-
nej mierze wykonywaniem zadań pup-ów. W następnych latach rozszerzono pakiet instrumentów 
stosowanych w projektach systemowych w odniesieniu do osób pozostających bez pracy o instru-
menty integracji społecznej. W niektórych ośrodkach nawet całkowicie zrezygnowano z instru-
mentów rynku pracy. Najczęściej stosowane instrumenty w projektach systemowych to: szkolenia 
zawodowe, doradca zawodowy, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności 
społecznych, badania lekarskie związane z możliwością zatrudnienia. 

Wiele ops-ów wychodzi jednak poza utarty schemat i proponuje ciekawe rozwiązania. Przy-
kładem mogą być inicjatywy podejmowane przez niewielkie ops-y w województwie warmińsko-
-mazurskim. Projekt systemowy „Zacznij od nowa” był pierwszym projektem ops-u w Gołdapi 
aktywizującym jego klientów. Pracownicy ośrodka twierdzą, że od roli dawcy ops przeszedł do 
roli katalizatora. We współpracy z pup-em przeprowadzono diagnozę lokalnego rynku pracy, aby 
szkolić w zawodach dających szansę na zatrudnienie. Program realizowano we współpracy z do-
mem kultury i dzięki jego bazie lokalowej w świetlicach wiejskich – stworzono miejsca spotkań 
dla całych rodzin, w których podejmowane są konkretne działania, np. sprzątanie cmentarzy przed 
świętem Wszystkich Świętych44.

Innym ciekawym przykładem jest projekt systemowy „Jesteś aktywny – potwierdź to pracą” 
i w jego ramach program aktywności lokalnej „Mój ogródek – wizytówka mojej wsi” – realizowany 
w mgops w Tolkmicku. Osoby bezrobotne ze wsi Pagórki podjęły się zagospodarowania ogród-
ków przydomowych pod okiem instruktora ogrodnictwa i przy wykorzystaniu narzędzi zakupionych 
w ramach projektu45.

Projekty systemowe dają możliwość realizowania ich w partnerstwie. Interesującym przy-
kładem wykorzystania możliwości współpracy jednostek publicznych i niepublicznych jest projekt 

44 Informacje pochodzą ze strony internetowej: www.wrota.warmia.mazury.pl/Polityka-spoleczna/Projekty-Inte-
gracji-Spolecznej/Przyklady-Dobrych-Praktyk-w-ramach-Priorytetu-VII-PO-KL-2007-2013.html. 

45 Tamże.
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systemowy „Uwierz w siebie” partnerskich działań gops-ów w Iłowie-Osadzie, Płośnicy, Rybnie, 
PUP w Działdowie i Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Najciekawszym elementem tego projektu 
jest nawiązanie do idei ekonomii społecznej. Wykorzystano potencjał przedsiębiorstwa społecz-
nego „Garncarska Wioska” w Kamionce i umożliwiono uczestnikom projektu wykonywanie pracy. 
Autorzy projektu mają również ambitniejsze zamiary i chcą w następnych edycjach przygotowywać 
uczestników do pełnienia odpowiednich ról w strukturach ekonomii społecznej46.

Znaczącą rolę projektów systemowych w rozwoju usług dla pozostających bez pracy klien-
tów pomocy społecznej potwierdzają badania przeprowadzone w ramach projektu. Pokazały 
one, że ta kategoria klientów jest najczęstszym beneficjentem projektów realizowanych przez 
instytucje pomocy społecznej. Ogółem projekty skierowane do tej grupy realizowało w ciągu 
ostatnich trzech lat 83% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W tym czasie 30% ba-
danych instytucji realizowało jeden projekt skierowany do tej grupy, 21% dwa projekty, 49% trzy 
i więcej projektów. 

Wykres 40. Instytucje pomocy społecznej realizujące projekty dla osób pozostających bez pracy

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych najczęściej realizują ośrodki pomocy spo-
łecznej w miastach, jednak nie ma znaczących różnic pomiędzy gminami o  różnej liczbie miesz-
kańców. Podobnie niewielkie zróżnicowanie występuje w odniesieniu do dochodu gminy. Różnice 
w aktywności w realizacji projektów systemowych widoczne są natomiast w odniesieniu do woje-
wództw. Są województwa, w których wszystkie badane ośrodki pomocy społecznej realizują pro-
jekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, przykładem są województwa kujawsko-pomorskie 
i lubelskie. W innych województwach takie projekty realizuje tylko nieco ponad połowa badanych 
ośrodków, dotyczy to województw lubuskiego i podlaskiego. Częściej projekty finansowane ze 
źródeł zewnętrznych realizowane są w gminach bogatszych, zatrudniających więcej pracowni-
ków socjalnych. Realizacja takich projektów w ośrodkach pomocy społecznej jest oczywiście 
podstawą zwiększania oferty usług.

46 Informacje pochodzą ze strony internetowej wyżej wymienionej oraz strony www.uwierzwsiebie.cal.pl.
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Wykres 41.  Odsetki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących projekty finansowane ze 
źródeł zewnętrznych dla osób pozostających bez pracy

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op.cit.
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Wnioski i rekomendacje

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika:

1.  niski poziom standaryzacji usług systemu pomocy 
społecznej dla osób pozostających bez pracy;

 

2.  znacząca rola projektów systemowych w rozwoju 
usług dla osób pozostających bez pracy;

 

3.  niewystarczające korzystanie przez pracowników 
socjalnych z kontraktu socjalnego w pracy z oso-
bami pozostającymi bez pracy;

 

4.  najczęściej wykonywane zadania w pracy socjalnej 
z osobą pozostającą bez pracy to pomoc w lepszym 
przygotowaniu do funkcjonowania na rynku pracy 
i pomoc w uzyskaniu pracy – jest to powielanie 
zadań służb zatrudnienia;

 

5.  niewystarczające wykorzystywanie w systemie 
pomocy społecznej, możliwości wsparcia osób 
pozostających bez zatrudnienia, o szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, stworzonych przez 
ekonomię społeczną, szczególnie dzięki ustawie 
o zatrudnieniu socjalnym.

Zespołowi eksperckiemu ds. osób pozostających bez 
pracy zaleca się:

1.  rozpoczęcie procesu standaryzacji pakietów usług 
oraz usług pomocy i integracji społecznej dla 
osób pozostających bez pracy, szczególnie pracy 
socjalnej;

2.  wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji 
jako elementów pakietów usług kierowanych do 
osób pozostających bez pracy, dzięki możliwości ich 
wdrażania w ramach projektów systemowych;

3.  nadanie kontraktowi socjalnemu podpisywanemu 
z osobą pozostającą bez pracy, rangi rdzenia pro-
cesu standaryzacji pracy socjalnej i podkreślenia 
jego roli jako narzędzia motywującego do podjęcia 
działań, a nie jedynie sformalizowanego porozu-
mienia;

4.  skupienie się w większym stopniu w standardzie 
pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy na 
pomocy w nabyciu umiejętności społecznych, które 
mogą mieć wpływ na zwiększenie aktywności 
życiowej i lepsze funkcjonowanie na rynku pra-
cy i  umożliwienie dostępu do usług rynku pracy 
w oparciu o współpracę z pup;

5.  wykorzystanie w większym stopniu w pakietach 
usług i standardzie pracy socjalnej możliwości, ja-
kie daje ekonomia społeczna, szczególnie klubów 
integracji społecznej, centrów integracji społecznej 
i spółdzielni socjalnych, jako instrumentów inte-
gracji społeczno-zawodowej osób o szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy;

W rozdziale przedstawiono przykłady dobrych praktyk:

1.  interesujące programy na rzecz osób pozosta-
jących bez zatrudnienia realizowane w ramach 
projektów systemowych, ale również poza nimi;

 
 

 
2.  interesujące rozwiązania zagraniczne dotyczące 

pracy z osobami pozostającymi bez pracy. 

1.  wykorzystanie dobrych praktyk przy tworzeniu pa-
kietów usług i standardów usług pomocy społecz-
nej dla osób pozostających bez pracy, np. trener 
pracy, akompaniator, różnorodne grupy wsparcia 
w zależności od rodzaju szczegółowych proble-
mów, wyspecjalizowane narzędzia diagnostyczne, 
specjalne oferty dla młodzieży;

2.  zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami 
zagranicznymi opartymi na ścisłej współpracy 
różnych służb i ewentualne wykorzystywanie ich 
w tworzeniu standardów usług pomocy spo-
łecznej, np. Francja – promowanie aktywności 
społecznej osób pozostających bez zatrudnienia, 
w formie prac woluntarystycznych na rzecz innych 
osób potrzebujących wsparcia; tworzenie interdy-
scyplinarnych misji lokalnych dla młodzieży. Fin-
landia – wspólna praca pracowników socjalnych 
i przedstawicieli służb zatrudnienia w ramach 
określonych standardów.
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Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika:

1.  zastępowanie służb zatrudnienia poprzez przej-
mowanie wykonywania części ich zadań, więk-
szość usług w pakietach usług realizowanych 
przez jops-y to instrumenty aktywnej integracji, 
głównie instrumenty rynku pracy: doradztwo 
i szkolenia zawodowe, szczególnie w małych 
i średnich gminach;

2.  niewystarczający rozwój różnych form ekono-
mii społecznej, szczególnie kis, cis i spółdzielni 
socjalnych.

Zespołom eksperckim ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ mia-
stach na prawach powiatu, rekomenduje się:

1.  wypracowanie systemowych rozwiązań współpracy 
pomiędzy służbami zatrudnienia a pomocą spo-
łeczną, i tworzenie lokalnych systemów wsparcia 
pomocy społecznej dla osób pozostających bez 
zatrudnienia, przy wykorzystaniu partnerstw, 
szczególnie pomiędzy ops, pcpr, pup i organizacja-
mi pozarządowymi; 

2.  ograniczenie realizacji instrumentów aktywnej 
integracji, które obejmują zadania powiatowych 
urzędów pracy i udostępnianie ich klientom jops 
poprzez ścisłą współpracę z pup, wykorzystanie 
zaoszczędzonych w ten sposób środków finan-
sowych na rozwój usług typowych dla pomocy 
społecznej i rozwój pracy socjalnej;

3.  w opracowywanych modelach instytucji uwzględ-
nienie potrzeby większego zaangażowania jops 
w tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecz-
nej we współpracy z pup i środowiskiem lokalnym.
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Osoby niepełnosprawne

Wprowadzenie

W teorii pomoc społeczna od dawna nie jest zasadniczym elementem systemu wsparcia osób nie-
pełnosprawnych w Polsce i na świecie. 

Po pierwsze, w przypadku pomocy pieniężnej tradycyjne świadczenia pomocowe zostały zdo-
minowane przez ubezpieczenie społeczne na wypadek niezdolności do pracy i świadczenia rento-
we, również dla osób niepełnosprawnych od młodości (np. renta socjalna). Znaczenie ma też wy-
odrębnienie świadczeń rodzinnych (np. dodatek na dziecko niepełnosprawne), w tym szczególnie 
opiekuńczych dla osób rezygnujących z pracy w celu opieki nad członkiem rodziny. W systemie 
podatkowym są ponadto ulgi związane z wydatkami na rehabilitację.

Po drugie, główne usługi społeczne, czyli opieka zdrowotna i edukacja, a w szczególności 
w ich ramach rehabilitacja lecznicza oraz edukacja specjalna i integracyjna (ogólna i zawodowa) 
mają ogromne znaczenie dla szans życiowych osób niepełnosprawnych. 

Po trzecie, obecnie większość tego, co zaliczane jest do podstawowych instytucji orzecznic-
twa i wsparcia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (powiatowe zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy 
chronionej i wspierane zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a do tego pośrednictwo i doradztwo 
zawodowe w urzędach pracy) zaliczane jest do systemu rehabilitacji zawodowej1.

Po czwarte, polski model rehabilitacji miał być kompleksowy i obejmować łącznie rehabilita-
cję leczniczą, społeczną i zawodową2. Przy takim podejściu system opieki zdrowotnej i rehabilitacji 
przedrentowej realizuje zadania z pierwszej grupy. Pomoc społeczna ma do odegrania większą 
rolę w przypadku rehabilitacji społecznej. Sprawy zawodowo-zatrudnieniowe obejmuje system 
edukacji i promocji zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością.

1 T. Majewski, C. Miżejewski, T. Sobczak, Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych 
z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabi-
litacyjna, Warszawa 2007, s. 125–154.

2 W. Dega, Drogi rozwoju i stan obecny rehabilitacji leczniczej w Polsce, w: Rehabilitacja inwalidów w PRL, A. Hulek 
(red.), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, s. 20.
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W praktyce rola pomocy społecznej może być jednak większa niż to wynika z powyższych 
uwag. Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest w Polsce relatywnie niski, a poziom bier-
ności zawodowej bardzo wysoki3 (w przypadku całej populacji wyniki Polski również negatywnie 
odbiegają od średniej UE lub OECD). Instytucją lokalną, z której pomocy korzystają, najczęściej jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej4. Jeden z ważnych elementów systemu rehabilitacji zawodowej – po-
wiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – służą głównie do tego, aby dzięki uzyskaniu 
orzeczenia nabyć uprawnienia do pomocy społecznej5.

Złożoność i wielowymiarowość, a także zmienność w czasie działań wspierających osoby nie-
pełnosprawne oraz duże zróżnicowanie wewnętrzne tej grupy sprawiają, że obszar problemów 
i usług, z jakim mamy tu do czynienia, jest bardzo rozległy.

Jasne jest, że pozostałe kategorie będące przedmiotem zainteresowania projektu 1.18, zada-
nia 2, czyli osoby pozostające bez pracy, osoby starsze czy dzieci i rodziny, również zawierają oso-
by identyfikowane jako niepełnosprawne. Wiele osób niepełnosprawnych jest biernych zawodowo 
i bezrobotnych, w starszych grupach wiekowych poziom niepełnosprawności jest coraz wyższy, 
niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawni rodzice tworzą rodziny, niepełnosprawni są bardziej 
podatni na akty przemocy seksualnej i innej.

Dane i wskaźniki niepełnosprawności w pomocy społecznej

Duża część niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest bierna zawodowo, czyli pozostaje bez 
pracy, część zaś jest bezrobotna.

W związku z tym usługi aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy są też kie-
rowane do osób niepełnosprawnych. Większym wyzwaniem są one w przypadku osób długotrwale 
biernych zawodowo.

Odsetek osób niepełnosprawnych rośnie wraz z wiekiem, najbardziej po 40. roku życia i prze-
kracza 30% po 75. roku życia dla mężczyzn i kobiet. 

Oznacza to, że kategorie osób starszych i osób niepełnosprawnych wraz z wiekiem w coraz 
większym stopniu obejmują te same osoby. W związku z tym usługi dla osób starszych są też kie-
rowane do osób starszych, które są niepełnosprawne6.

3 Wymowne porównanie wskaźników zatrudnienia dla Polski i innych krajów OECD w: Sickness, Disability and 
Work. Keeping on Track in the Economic Downturn, High-Level Forum, Stockholm, 14–15 May 2009, s. 32. Ogólniejszy 
obraz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce do 2005 r. zob. A. Chłoń-Domińczak, D. Poznańska, 
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce, Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy, Budapeszt 2007, s. 17–37.

4 R. Kaczan, K. Smoczyńska, I. Babiak, Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywi-
zacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności, WSPS, Warszawa 2008, s. 22.

5 B. Szatur-Jaworska, Wybrane problemy funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
w: Niepełnosprawni a praca, L. Frąckiewicz, W. Koczur (red.), Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 
2004, s. 122.

6 W australijskiej ustawie dotyczącej niepełnosprawności (Disability Act z 2006 r.) zdefiniowano ją w taki sposób, 
że wyklucza ona ograniczenia sprawności wynikające ze starzenia się. Tym samym rozdzielono problem starości od 
problemu niepełnosprawności.
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Wykres 42. Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym w pracy, poszukujące pracy i poza pracą 
w 2009 r.

Źródło: Informacja rządu o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, 2009, s. 5.

Wykres 43. Odsetek osób niepełnosprawnych ze względu na wiek i płeć w 2009 r.

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, op. cit., s. 40.

Zachodzenie na siebie kategorii osób pozostających bez pracy, starszych i niepełnosprawnych 
w kontekście wszystkich usług społecznych to jedna sprawa. Inną jest wyodrębnienie usług pomo-
cy i integracji społecznej dla takich kategorii. W tym wypadku dodatkowym kryterium przynajmniej 
dla świadczeń pieniężnych jest ubóstwo. Można domniemywać, że osoby niepełnosprawne z go-
spodarstw domowych o niskich dochodach z większym prawdopodobieństwem będą nawiązywały 
i miały stały kontakt z pomocą społeczną. Według ustawowej granicy ubóstwa w 2009 r. wśród 
gospodarstw domowych rencistów było 14% osób ubogich.
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Wykres 44. Ubóstwo wśród gospodarstw domowych według głównego źródła utrzymania

Źródło: Ubóstwo w Polsce, GUS 2010, zob. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce-broszura.pdf. 

Inny wskaźnik sytuacji materialnej gospodarstw rencistów, to odsetek tych, którzy uznali ją za 
raczej złą i złą. W 2009 r. było takich gospodarstw 43%7, ale, jak widać, tylko część z nich kwalifiko-
wała się do świadczeń pomocy społecznej. Może to oznaczać, że duża część osób niepełnospraw-
nych w złej sytuacji materialnej nie ma dostępu do pomocy społecznej.

Informacje na temat osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym korzystających z pomo-
cy społecznej mogą być czerpane z danych o głównym źródle utrzymania. Na wykresie nr 45 widać, 
że większość niepełnosprawnych utrzymuje się z rent z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenia 
pomocy społecznej są w innych świadczeniach społecznych, co by znaczyło, że dla nieco ponad 
10% osób niepełnosprawnych kontakt z pomocą społeczną jest codziennością.

Wykres 45. Osoby niepełnosprawne według głównego źródła utrzymania w 2009 r.

Źródło: informacja rządu o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 2010, s. 11.

7 Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, infor-
macja sygnalna, GUS 2010, s. 12.
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Dane dotyczące osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej zostaną przed-
stawione na podstawie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma tam wielu 
informacji o niepełnosprawnych klientach pomocy społecznej. Jedną z nich jest wyszczególnienie 
niepełnosprawności wśród powodów otrzymywania pomocy społecznej.

Wykres 46. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełno-
sprawności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03, 1999–2009.

W zestawieniach ministerialnych nie podano liczby świadczeniobiorców. Według innych źró-
deł, 515 500 osób otrzymywało świadczenia pomocy społecznej w gminach z powodu niepełno-
sprawności i 82 126 osób w powiatach grodzkich i miastach na prawach powiatu (2008 r.). Stanowi-
ło to łącznie 25% wszystkich świadczeniobiorców według danych z tego samego źródła8.

Kolejny wykres pokazuje zestawienie odsetka rodzin i liczby osób w tych rodzinach korzy-
stających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności ze wszystkimi rodzinami i osobami 
wspomaganymi społecznie.

8 Dane z systemu POMOST, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, http://www.irss.and.pl. 
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Wykres 47.  Udział rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w liczbie rodzin i osób 
ogółem korzystających z pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03, 1999–2009. 

Trend wzrostowy udziału odsetka rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy spo-
łecznej z powodu niepełnosprawności zmniejszył się wyraźnie w latach 2004–2006, aby następ-
nie osiągnąć poziomy z 2003 r. lub je przekroczyć. Zmniejszenie odsetka korzystających zwią-
zane jest głównie z przekazaniem renty socjalnej do kompetencji ZUS. W 2003 r. świadczenie to 
otrzymało 242 716 rodzin, a było w tych rodzinach 726 943 osób, co stanowiło odpowiednio 46% 
wszystkich rodzin, które otrzymały świadczenia z powodu niepełnosprawności oraz 49% osób 
w tych rodzinach. Biorąc pod uwagę to, że liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze 
świadczeń z powodu niepełnosprawności nie rosła systematycznie (zob. wykres nr 46) należy 
późniejszy trend wzrostowy obu odsetków od 2006 r. wiązać ze spadkiem ogólnej liczby korzy-
stających ze świadczeń pomocy społecznej przy stałej liczbie rodzin korzystających z powodu 
niepełnosprawności.

Część usług pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych udzielana jest poza domem 
w trybie dziennym (usługi w ośrodkach wsparcia, w tym w dziennych domach pomocy i w śro-
dowiskowych domach samopomocy) lub całodobowym (domy pomocy społecznej). Zmiany liczby 
ośrodków wsparcia, liczby miejsc i korzystających łącznie dla ponadlokalnych i lokalnych oraz 
publicznych i innych przedstawia wykres 48.

Wśród ośrodków wsparcia osoby niepełnosprawne mogą korzystać przede wszystkim ze śro-
dowiskowych domów samopomocy i z dziennych domów pomocy.
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Wykres 48. Ośrodki wsparcia w latach 2001–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03.

Wykres 49. Udział różnych typów ośrodków wsparcia w 2009 r.

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03.

Wśród domów pomocy społecznej wyszczególniono sześć typów, z czego trzy mają bezpo-
średnio w nazwie interesują nas tutaj kategorię, dla: 1) dorosłych niepełnosprawnych intelektual-
nie; 2) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 3) osób niepełnosprawnych fizycznie. 
Pozostałe są dla osób starszych oraz przewlekle chorych somatycznie i psychicznie, które to osoby 
faktycznie są również niepełnosprawne. Od niedawna domy różnych typów mogą być ze sobą łą-
czone według określonych zasad.
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Informację zbiorczą dla wszystkich domów pomocy społecznej łącznie, ponadlokalnych i lo-
kalnych, prowadzonych przez powiaty i gminy oraz inne podmioty, pokazano na wykresie.

Wykres 50. Liczba domów pomocy społecznej, miejsc i korzystających 2001–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03, 2001–2009.

Liczbę mieszkańców z podziałem na kilka wyszczególnionych kategorii przedstawia kolejny 
wykres 51.

Wykres 51. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej według niektórych kategorii (stan na 12 grudnia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Małego rocznika statystycznego GUS, 2010, s. 268.
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Spośród dzieci i młodzieży do 18. roku życia w 2009 r. (według stanu w dniu 31.12) w placów-
kach stacjonarnej pomocy społecznej 1585 osób przebywało na oddziałach dla dorosłych niepeł-
nosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Łącznie 
więc około 16 tys. osób, dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przebywało w do-
mach pomocy społecznej.

Przyjmując, że większość lub wszystkie osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w do-
mach pomocy społecznej są faktycznie niepełnosprawne, liczba dzieci, dorosłych i starszych 
osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej pod koniec grudnia 2009 r. wynosiła 
maksymalnie 75 tys.

Poza usługami pomocy społecznej świadczonymi w ośrodkach wsparcia czy domach po-
mocy społecznej, istotną rolę w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepeł-
nosprawnych odgrywają usługi udzielane na warsztatach terapii zajęciowej. Na ich bliższy 
związek z pomocą społeczną wskazują liczne kompetencje przyznane powiatowym centrom 
pomocy społecznej.

Wykres 52. Liczba warsztatów terapii zajęciowej i ich uczestników w latach 1994–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania wtz z 2008 r. i informacji rządu z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 
z lat 2007–2010.

Liczba warsztatów terapii zajęciowej rosła bardzo dynamicznie w latach 2000–2005, przyrosty 
w latach kolejnych są już niższe. Liczba uczestników przekroczyła 23 tys. w 2009 r. Trudno powie-
dzieć, jakie wyniki osiągają wtz w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W raporcie podsumowują-
cym dwa duże badania wtz nie ma bezpośrednich informacji na ten temat9.

9 Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej (analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 
i 2005), PFRON, 2008.
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Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych

Ludzie niezależnie od poziomu sprawności mają uniwersalne potrzeby, które zaspokaja wszystko 
to, co pozwala rozwijać się, żyć długo i być z życia zadowolonym. W dzieciństwie potrzeby są zwią-
zane z niesamodzielnością i rozwojem, w młodości z dojrzewaniem i dalszym rozwojem, a w doro-
słości – z prowadzeniem samodzielnego i niezależnego życia według własnych wartości. Starzenie 
się przynosi kolejne potrzeby związane z tą fazą życia. Wszyscy ludzie zapewne chcą być zdrowi, 
mieć dobre kontakty z otoczeniem, być kochani i szanowani, mieć stałe i pewne źródło dochodu, 
wystarczające na bieżące wydatki i oszczędności. W wypadku osób z ograniczoną sprawnością 
(w szczególności, gdy jest to ograniczenie poważne i występuje w wielu wymiarach funkcjonowa-
nia) zaspokajanie tych uniwersalnych potrzeb może być trudniejsze niż zwykle.
Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych będą różne w zależności od wieku, płci, fazy życia 
i środowiska. W dzieciństwie i młodości niepełnosprawność wiąże się z większymi i specyficznymi 
potrzebami opiekuńczymi i edukacyjnymi. Dla młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami 
większe problemy mogą się wiązać z dojrzewaniem płciowym, zakładaniem własnej rodziny, kon-
tynuowaniem edukacji na wyższych poziomach i przejściem ze świata szkolnego i domu rodzin-
nego do świata zatrudnienia i samodzielności życiowej. Osoby, które nabyły niepełnosprawność 
w wieku produkcyjnym, gdy już rozwinęła się ich kariera zawodowa mają problemy z jej kontynu-
owaniem. Z kolei osoby starsze i niepełnosprawne mogą mieć trudności z samodzielnym zaspo-
kajaniem swoich potrzeb w środowisku zamieszkania.

Interesujący przykład badania problemów osób niepełnosprawnych na podstawie ich opinii 
i w oparciu o narzędzie Handicap Problems Inventory (HPI) przedstawił T. Witkowski w 1993 r. 
HPI jest to zaproponowany w latach 60. zestaw 280 stwierdzeń dotyczących czterech obszarów: 
osobowościowego, rodzinnego, społecznego i zawodowego. Z tych badań wynikało między innymi, 
że ogólnie największe problemy w czterech sferach łącznie przejawiają osoby niedostosowane 
społecznie, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłyszące i niedowidzące. Najniższe wyniki 
uzyskały osoby chore na gruźlicę, z zaburzeniem mowy, chore na cukrzycę i niesłyszące10. Pozwa-
la to na postawienie hipotezy o możliwości podziału osób z ograniczoną sprawnością na te, które 
mają więcej różnorodnych problemów życiowych i te, które mają ich mniej.

Typologia tego rodzaju została zaproponowana przez H. Żurawia na podstawie badania trzystu 
trzydziestu respondentów z różnymi niepełnosprawnościami. Pierwszy typ stanowili „synchroniczni 
i znormalizowani”, a drugi „nowi obcy”. Wybrane charakterystyki zostały przedstawione w tabeli.

W badaniach zrealizowanych na początku lat 90. przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN (re-
prezentatywna próba) wyróżniono cztery typy sytuacji życiowych osób z ograniczoną sprawnością11:
1. upośledzeni statusowo (najwyższe pozycje na skali ogólnej marginalizacji, kobiety w starszym 

wieku niepełnosprawne biologicznie, z niskimi dochodami, częściej żyjące na wsi, 20% nie-
pełnosprawnych);

2. wyizolowani (największy poziom niesprawności fizycznej, nadreprezentacja kobiet, uwięzienie 
w mieszkaniu, środek na ogólnej skali marginalizacji, 28% niepełnosprawnych); 

10 T. Witkowski, op. cit, s. 186. 
11 A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, IFiS PAN, Warszawa 1996, 

s. 193–198.
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3. pasywni życiowo (nadreprezentacja mężczyzn, brak celów w życiu i zamierzeń na najbliższą 
przyszłość, środek na ogólnej skali marginalizacji, 20% niepełnosprawnych); 

4. aktywni życiowo (względnie młodzi, lepiej wykształceni i zamożniejsi, najniższa pozycja na 
ogólnej skali marginalizacji, 27% niepełnosprawnych).

Tabela 22. Dwa typy osób niepełnosprawnych

Synchroniczni i znormalizowani Nowi obcy

  Żyli zgodnie z ideologią rehabilitacji i współczesną 
wizją człowieka, aktywni, zmotywowani, samodziel-
ni. Generowali możliwości i szanse udziału w głów-
nym nurcie życia zbiorowego.

  Posiadali już na początku drogi życiowej zasoby 
pozwalające im brać udział w życiu społecznym. 
Mieli co najmniej średnie wykształcenie uzyskane 
w szkole masowej lub specjalnej. Ich rodzice za-
pewniali im wsparcie, gdyż posiadali zasoby kapita-
łu kulturowego (co najmniej średnie wykształcenie) 
lub (i) zasoby ekonomiczne (np. własne firmy). W 
rodzinach było co najwyżej dwoje dzieci.

  Mieli utrwalone nawyki udziału w głównym nurcie 
życia społecznego. Zajmowali wysokie miejsca 
w hierarchii statusów społecznych. Korzystali z no-
woczesnych technologii rehabilitacyjnych i asystu-
jących. Byli w miarę zamożni.

  Pod wpływem różnych doświadczeń osoby te uczyły 
się oceniania siebie w wielu aspektach i były w sta-
nie dostrzegać swoje mocne strony.

  Kontakty społeczne były tu rozległe. Udział w głów-
nym nurcie życia społecznego był traktowany jako 
ważny, choć niekoniecznie nieodzowny dla osiąga-
nia zadowolenia z życia – co wskazuje na przystoso-
wanie do niepełnosprawności.

  Byli to mieszkańcy swoistej subkultury, którzy z uwagi 
na działanie wielorakich ograniczeń nie spełniali 
oczekiwań społecznych. Nie rokowali szans na usa-
modzielnienie dające możliwość uczestnictwa w życiu 
społecznym. Cechą znamienną tej grupy jest podo-
bieństwo do kategorii osób ubogich.

  Znormalizowani, których sposób życia jest zbliżony 
do „wiążących koniec z końcem” i do życia w wa-
runkach zrytualizowania, ukierunkowanego na 
zachowanie statusu.

  Drugą grupę stanowili buntujący się i wyobcowani, 
zmarginalizowani, ludzie ze stygmatem „życia na 
przemiał” żyjący w warunkach znacznego ogranicze-
nia możliwości wybierania i zdominowani potrzebą 
zaspokajania podstawowych potrzeb, dokonujący 
jedynie wyborów negatywnych, będący w stanie 
zagrożenia tożsamością negatywną.

  Trzecią grupą byli „zrezygnowani” – żyjący na 
poziomie minimum socjalnego, dokonujący auto-
marginalizacji, przezroczyści i niewidzialni. Byli 
przekonani, że państwo nie interesuje się takimi 
jak oni. Nie angażowali się w działania organizacji 
grupujących ludzi podobnych.

  Ich poziom niezależności funkcjonalnej był nikły, 
a status społeczny i ekonomiczny – niski. Brakowa-
ło dostępu do technologii rehabilitacyjnych i asystu-
jących.

  Kontakty w obrębie głównego nurtu życia miały 
charakter pośredni, odświętny. Codziennością była 
opieka i kontakty z osobami o podobnych typach 
dysfunkcji lub cechach sytuacji życiowej wynikające 
z zamieszkiwania w instytucji opieki całkowitej.

  Wspólną cechą opisywanych tu osób był niski status 
ich rodzin. Niski poziom wykształcenia i dochodów 
rodziców, wysoka dzietność (w rodzinach opisywa-
nych osób było zazwyczaj co najmniej troje dzieci) 
powodowały, że rodzice nie mogli zapewnić wspar-
cia niepełnosprawnemu.

  Zdarzało się podejmowanie pracy – dorywczej, 
nielegalnej. Wysokość środków utrzymania była 
ograniczona – zapewniała zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb bytowych związanych z pożywieniem 
i zakupem odzieży z „drugiej ręki”. Mieszkania były 
niewielkie, czasem było to miejsce w wieloosobo-
wym pokoju w domu opieki.

  Niepewność zatrudnienia, brak pracy, trudności 
albo niemożność znalezienia partnera, świadomość 
barier, niska samoocena, poczucie inności oraz 
gorszej jakości rodziło przekonanie o braku wpływu 
na swoje życie i zewnątrzsterowności.

  Badani mieli przekonanie o własnym niskim statu-
sie wynikającym z zależności, ubóstwa, bezrobocia.

Źródło: H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 316–322.
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Wyniki te skomentowano następująco: „Pomoc w ‹‹wychodzeniu z marginesu›› dla każdego 
z czterech opisanych typów winna uwzględnić specyficzne dla nich układy czynników marginalizu-
jących. Tym samym jest to więc postulat wypracowania różnych profilów typów wspomagania róż-
nych typów społeczności osób niepełnosprawnych. ‹‹Przeciętny››, ‹‹statystyczny›› niepełnospraw-
ny bowiem w gruncie rzeczy nie istnieje i polityka społeczna nakierowana na niego może być tak 
naprawdę skierowana w społeczną próżnię”12. Przypomina to postulat profilowania bezrobotnych 
w polityce rynku pracy13: identyfikacja osób, których niepełnosprawność wiąże się z większym ry-
zykiem marginalizacji, wyróżnienie wśród nich istotnych kategorii i podgrup, i odpowiednie dosto-
sowanie wsparcia.

O potrzebach i problemach poszczególnych grup osób niepełnosprawnych można wniosko-
wać na podstawie badań nad rodzajami niepełnosprawności, ale też kategoriami wiekowymi czy 
płci14. W jednym z nich respondentami byli ludzie młodzi, badania dotyczyły rodziny, samodzielno-
ści w wykonywaniu czynności domowych, przyjaźni i towarzystwa innych, sytuacji materialnej i ich 
samooceny15.

Tabela 23. Młodzi ludzie z ograniczoną sprawnością – wyniki badań

Obszar Wybrane wyniki badania

Rodzina 78% badanych zadeklarowało mieszkanie z rodzicami, brak stałego partnera 
i brak dzieci. Przeważnie ich głównym partnerem życiowym jest matka.

Samodzielność 
w czynnościach 
domowych

Większość niepełnosprawnych (59,4%) przyznała, że prace domowe wykonuje 
całkowicie samodzielnie.
Samodzielnie gotować potrafiło 48,8% młodych osób niepełnosprawnych (40,2% 
mężczyzn i 59,4% kobiet).
Samodzielnie zmywało naczynia 69,9% badanych (64,1 % mężczyzn i 75,9% kobiet).

Przyjaźń i towarzystwo 87,8% respondentów stwierdziło, że ma przyjaciół, ale badania wykazały, iż relacje 
nazywane przez nich przyjaźnią były bardzo powierzchowne. Zdecydowana więk-
szość niepełnosprawnych nie mogła liczyć na pomoc ze strony przyjaciół. Większość 
młodych niepełnosprawnych nie bywała ze znajomymi w miejscach publicznych: 
sklepach, parkach, pubach, kawiarniach, kinach, klubach, dyskotekach, teatrach.

Sytuacja materialna Większość badanych miała trudną sytuację materialną. Z tego powodu nie wy-
jeżdżali na urlopy, nie mieli komputerów z dostępem do Internetu, a wolny czas 
spędzali głównie w domu.

Samoocena Około ¼ badanych (27,1% mężczyzn i 24,2% kobiet) zgodziła się ze stwierdzeniem, 
że czasem czują się bezużyteczni. Najczęściej były to osoby z uszkodzonym na-
rządem ruchu (31,5%) oraz chorzy psychicznie (29,4%).Około 30% badanych miało 
niską samoocenę.

Źródło: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, E. Giermanowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2007, s. 39, 51, 55–56.

12 Tamże, s. 198.
13 M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, 

UMK, Toruń 2009. 
14 M. Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw, UMCS, Lublin 1993. Badania na 

podstawie pamiętników kobiet. Kategoria płci i szczególnego rodzaju niepełnosprawności była tematem badań A. Kuma-
nieckiej-Wiśniewskiej, Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsza-
wa 2006. Autorka badań spotkała się z zarzutami o nieobiektywność ze strony personelu domów pomocy społecznej (część 
badanych kobiet było ich mieszkankami), gdyż świadomie i systematycznie przyjęła perspektywę samych kobiet.

15 Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, E. Giermanowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007.



Osoby niepełnosprawne

111

W podsumowaniu tych badań stwierdzono, że „czynnikami zwiększającymi szanse utrzyma-
nia się w głównym nurcie życia społecznego są wykształcenie i rodzaj niepełnosprawności. Naj-
częściej wykluczeniu podlegają niepełnosprawni intelektualnie i psychicznie, a najrzadziej osoby 
z chorobami narządów wewnętrznych. Im wyższe wykształcenie, tym większe szanse życiowe nie-
pełnosprawnych. Płeć nie jest w tym przypadku czynnikiem różnicującym”16.

Część badań skierowanych jest na niektóre z potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Przy-
kładem bardziej zaniedbanych potrzeb tych osób są te związane z seksualnością.

„Brak wiedzy, umiejętności reagowania i poszanowania dla intymności człowieka cho-
rego czy niepełnosprawnego (niekoniecznie przecież tylko niezbędnej dla sfery seksu), 
rzuca się bowiem szczególnie w oczy w placówkach życia zbiorowego. Przyczyniają się 
do tego w znacznej mierze także trudne warunki lokalowe… Problemy takie pojawiają się 
także w zwykłych domach, wśród rodzin osób niepełnosprawnych. Nie zawsze potrafią 
one wykazać zrozumienie i szacunek dla prawa osoby niepełnosprawnej do intymności, 
ani zapewnić jej niezbędne warunki do korzystania z tego prawa. Wiele z tych rodzin 
uskarża się na trudne warunki materialne i mieszkaniowe, stanowiące obiektywną ba-
rierę dla zapewnienia osobie niepełnosprawnej pożądanej prywatności”17.

W szczególności zwraca się uwagę na problemy z seksualnością osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Te jednak mogą być bardzo zróżnicowane.

„Wobec ogromnego zróżnicowania cech fizycznych, psychicznych, społecznych i ducho-
wych ludzi objętych wspólną etykietą „umysłowo niepełnosprawni” nie sposób w kwestii 
dotyczącej ich seksualności wypowiadać jakiegokolwiek ujednoliconego sądu. Spotkali-
śmy się z przypadkami seksualności wypartej i niedoświadczanej; niespełnionej a upra-
gnionej; wysublimowanej i odrzuconej z powodu narzuconych przekonań; seksualności 
skonsumowanej, ale podporządkowanej potrzebom neurotycznym i wreszcie seksualno-
ści spełnionej, uszczęśliwiającej, jednoczącej i bogacącej parę małżeńską”18.

O sześciu typach doświadczania własnej seksualności przez osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie w stopniu umiarkowanym pisał R. J. Kijak19.

Ogólnie rzecz biorąc, na zagadnienia niepełnosprawności można patrzeć przez pryzmat 
co najmniej trzech wymiarów: 1) rodzaj dysfunkcji czy ograniczenia sprawności organizmu (np. 
zmysłowa, ruchowa, intelektualna); 2) faza życia osoby niepełnosprawnej; 3) rodzaj potrzeb. Daje 
to możliwość myślenia o przypadkach złożonych, np. potrzebach seksualnych młodych osób 

16 Tamże, s. 56. O tym, że samo wyższe wykształcenie nie wystarcza zob. raport Badania wpływu kierunku i pozio-
mu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, Pentor, PFRON, Warszawa 2010.

17 A. Ostrowska, Seksualność osób niepełnosprawnych, w: O seksualności osób niepełnosprawnych, A. Ostrowska 
(red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007, s. 22.

18 M. Kościelska, Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych, Jacek Santorski & Co, 
Warszawa 2004, s. 140. 

19 R. J. Kijak, Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kra-
ków 2010, s. 242–255.



Krajowy Raport Badawczy

112

z ograniczoną sprawnością intelektualną albo potrzebach mieszkaniowych starszych osób nie-
pełnosprawnych ruchowo. Takie upraszczające konwencje umożliwiają szczegółowe rozważania, 
ale oczywiście osoby sprawne i niepełnosprawne stanowią zawsze całość (poza ograniczeniem 
sprawności mają wiele innych cech, ich życie stanowi rozwojową ciągłość) w mniejszej lub więk-
szej równowadze ze swoim społecznym otoczeniem.

Problemy osób niepełnosprawnych można rozumieć szerzej niż to zostało przedstawione po-
wyżej. Szczególnie włączenie do rozważań problemów ze sfery społeczno-kulturowej daje pełniej-
szy obraz sytuacji. W kategoriach barier przedstawiła to zagadnienie K. Mrugalska (tabela 24).

Tabela 24. Bariery doświadczane przez osoby niepełnosprawne

Rodzaj bariery Charakter bariery Lokalizacja przyczyny 
niepełnosprawności

FIZYCZNE   architektoniczne,
  urbanistyczne,
  transportowe,

  narząd ruchu, wzroku, 
ograniczona wydolność 
fizyczna,

w komunikacji – fizyczne warunki przekazu i odbioru 
informacji.

  narząd słuchu, wzroku, 
aparat mowy,
niepełnosprawność inte-
lektualna.

MENTALNE
  intelektualne

  trudności w rozumieniu, 
  trudności w uczeniu się, w tym – w zakresie funkcjono-

wania społecznego,
  trudności w komunikowaniu się – intelektualne warunki 

przekazywania i odbioru informacji.

  narząd słuchu, niepełno-
sprawność intelektualna.

  psychiczne Po stronie osób niepełnosprawnych:
  zaburzona samoocena,
  wycofywanie się, nieśmiałość,
  trudności radzenia sobie ze stresem,
  zaburzony kontakt i komunikacja,
  zaburzone relacje osobowe.

  dot. różnych niepełno-
sprawności,

  dla osób chronicznie 
chorych psychicznie ba-
riery psychiczne, tkwiące 
w nich samych (zaburzo-
ne emocje) są istotą ich 
niepełnosprawności.

SPOŁECZNO-
-KULTUROWE

W wymiarze ogólnospołecznym:
  brak prawa, prawo złe, prawo źle realizowane, prawo 

nierealizowane,
  wartości deklarowane w polityce społecznej (a wartości 

stosowane w praktyce),
  brak woli politycznej,
  tradycja,
  niekorzystne postawy społeczne obejmujące stereotypy 

wiedzy o niepełnosprawności (mity), towarzyszące im 
emocje (skrępowanie, obawa, lęk, dystans, poczucie wyż-
szości, unikanie, niechęć, brak akceptacji, nietolerancja, 
wrogość) oraz motywowane nimi działania,

  niedostateczne przez państwo dopuszczanie do partner-
stwa organizacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w wyznaczaniu polityki społecznej oraz w reali-
zowaniu zadań publicznych za środki publiczne.

W wymiarze instytucjonalnym:
  trwałość tradycyjnych struktur o charakterze segrega-

cyjnym i opiekuńczym na niekorzyść tworzenia nowych 
służb i struktur umożliwiających osobom niepełno-
sprawnym aktywność stosowną do wieku, normalne 
życie w otwartym środowisku,

  dot. wszystkich rodzajów 
i stopni niepełnospraw-
ności, choć w różnym 
stopniu.
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SPOŁECZNO-
-KULTUROWE

  „oszczędzanie” przez państwo na osobach niepeł-
nosprawnych przez pomijanie ich potrzeb w polityce 
społecznej, zarówno w zakresie potrzeb życia indywidu-
alnego jak i zbiorowego.

  niedostatki infrastruktury,
   –  utrudniony dostęp do informacji lub brak informacji 

dostosowanej do potrzeb ze względu na charakter 
niepełnosprawności, formę przekazu, poziom rozu-
mienia itp.,

   –  ograniczony dostęp do rehabilitacji i niezadowalająca 
jej jakość,

   –  ograniczony dostęp do edukacji, zwłaszcza w integracji 
(przewaga tendencji segregacyjnych),

   –  niezadowalająca jakość edukacji,
   –  brak edukacji ustawicznej (umożliwiającej osobom 

niepełnosprawnym sprostanie przemianom cywiliza-
cyjnym i społecznym),

   – niedostatki (lub brak) szkolenia zawodowego,
  brak skutecznego pośrednictwa pracy,
  niedostateczne wspieranie osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy,
  brak systemu pomocy w zdobywaniu i utrzymaniu za-

trudnienia przez osoby znacznie niepełnosprawne,
  ograniczony dostęp do artykułów pomocniczych, urzą-

dzeń ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego,
  brak pracy,
  brak służb środowiskowych dla osób najciężej niepełno-

sprawnych (usługi),
  brak form wsparcia indywidualnego w niezależnym 

życiu, w udziale w życiu społecznym (usługi),
  niedostateczne wsparcie dla rodzin (usługi),
  nieskoordynowane systemy orzekania o niepełnospraw-

ności dla celów rentowych, zatrudnieniowych związa-
nych z potrzebą pomocy w codziennym funkcjonowaniu,

  nietraktowanie organizacji przedstawicielskich po part-
nersku przez państwo,

  negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych 
(brak rozumienia trudności, które mają osoby niepeł-
nosprawne, brak akceptacji, brak tolerancji, piętno, 
dopuszczanie dyskryminacji),

  brak badań naukowych w zakresie rozwiązań ułatwiają-
cych funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

  niewystarczająca liczba kadr profesjonalnych i często 
ich nie odpowiadające nowym wyzwaniom przygotowa-
nie.

EKONOMICZNE   brak pracy, a więc możliwości uzyskania samowystar-
czalności ekonomicznej,

  niskie świadczenia finansowe, zwłaszcza dla osób bez-
radnych w codziennym życiu,

  zawieszenie świadczeń przy osiągnięciu zarobków już 
na poziomie wysokości tych świadczeń,

  brak wsparć materialnych dla wybijających się na sa-
modzielność osób niepełnosprawnych,

  niedotrzymywanie wymogu obligatoryjności i termino-
wości przy wypłacaniu świadczeń socjalnych,

  słabość przedstawicielskich organizacji osób niepełno-
sprawnych oraz ich rodzin.

  dot. różnych niepełno-
sprawności, zwłaszcza 
głębszych stopni oraz 
ograniczeń w możliwości 
samodzielnej, niezależnej 
egzystencji.
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Rodzaj bariery Charakter bariery Lokalizacja przyczyny 
niepełnosprawności

SKUMULOWANE   Im cięższa niepełnosprawność, zwłaszcza, gdy różne ro-
dzaje niepełnosprawności występują w sprzężeniu, tym 
więcej barier każdego rodzaju i ich wzajemne się sty-
mulowanie, tym większe trudności w ich pokonywaniu, 
tym mniej form wsparcia dla osoby niepełnosprawnej 
i dla rodziny (bezpośrednich opiekunów), tym silniejsze 
postawy eliminacyjne i segregacyjne ze strony instytucji. 
Sytuacja kumulowania się barier wywołuje skumulowa-
ny efekt pozbawiania szansy.

  dot. przede wszystkim 
osób z niepełnospraw-
nością intelektualną 
i sprzężonymi kalectwami 
i chorobami (m.in. niepeł-
nosprawność ruchowa, 
zaburzenia widzenia, 
słyszenia, kontaktu, epi-
lepsja, itd.).

Źródło: K. Mrugalska, Realizacja praw człowieka jako warunek wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, 
w: Prawa osób niepełnosprawnych. Teoria, praktyka, niezbędne działania, Biuro RPO, Warszawa 2002, s. 14–18.

Przynajmniej częściowe i ogólne czynniki czy obszary wyjaśniające pochodzenia owych barier 
przedstawili A. Barczyński i P. Radecki z podziałem ich na otoczenie zewnętrzne i cechy indywidualne.

Schemat 8. Wielowymiarowe uwarunkowania barier zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

Źródło: A. Barczyński, P. Radecki, Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, raport z badań, pro-
jekt PIW EQUAL Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa 2008, s. 28. 

A. Ostrowska i J. Sikorska uwzględniły w swoich badaniach nie tylko bariery, ale i szanse dla 
integracji. Można je wyróżnić w każdym wymiarze dotyczącym osoby niepełnosprawnej: rodziny, 
instytucji (ogólnych i wyspecjalizowanych w obsłudze niepełnosprawnych) oraz społeczeństwa.
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Schemat 9. Bariery i szanse integracji

Źródło: A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 38.

System instytucjonalny i prawny

W polskim systemie prawnym obowiązuje wiele aktów i dokumentów międzynarodowych i kra-
jowych, w których mamy liczne regulacje tworzące prawa i obowiązki różnych stron, kreujące 
instytucje, określające cele, kompetencje i zadania publiczne itd. w obszarze niepełnosprawno-
ści. W załączniku do projektu założeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych 
z października 2009 r. wyliczono (określonych jako „wybrane”) kilkanaście dokumentów między-
narodowych (w tym dziewięć UE) oraz kilkadziesiąt krajowych w kilku obszarach20: o charakterze 
ustrojowym (m.in. Konstytucja, ustawy samorządowe, prawo referendalne i wyborcze); ochrona 
zdrowia; zabezpieczenie społeczne, praca, bariery funkcjonalne (tu znalazło się 31 pozycji, z cze-
go 19 to ustawy, wśród nich ustawa o pomocy społecznej); edukacja. Zdobycie orientacji w takim 
gąszczu prawnym jest już samo w sobie wielkim wyzwaniem21.

Dużym wydarzeniem w tym obszarze jest uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwen-
cja Praw Osób Niepełnosprawnych (2006 r.) z opcjonalnym protokołem zawierającym procedurę zgła-
szania naruszeń do międzynarodowego ciała, które monitoruje realizację Konwencji w państwach 
stronach. Polska podpisała ją, ale do tej pory nie ratyfikowała. W 2008 r. przedstawiono gruntowną 
analizę polskiego prawa pod kątem zgodności z Konwencją. Została ona sfinansowana ze środków 

20 BIP MPiPS, zob. www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2143. 
21 Pomaga w tym ostatnio wydana książka: I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie 

prawa, Gaskor, Wrocław 2010. Książka pozostawia wiele do życzenia przynajmniej w części dotyczącej aktów i dokumentów 
międzynarodowych, np. nie wspomina o Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ podpisanej przez Polskę.
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publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych22. Znaczenie Konwencji 
w UE wzmocniła Dyrektywa Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób 
bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, przyjęta 
w 2008 r. Początkowo reakcją polskiego rządu było projektowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób 
niepełnosprawnych, o której wspomniano wyżej. Pracy nad tym projektem chyba nie kontynuowano. 
Ostatecznie Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2010 r. projekt ustawy o wdrożeniu niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (uchwalony przez Sejm 3 grudnia 2010). 
Ustawa bezpośrednio nie zmienia żadnych aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej, jedyna 
zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych23 
dotyczy nałożenia na pracodawców obowiązku „wprowadzenia racjonalnych usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu, uczestniczących w rekrutacji lub odbywających 
szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie…”24.

System instytucji powołanych do wspomagania tej bardzo zróżnicowanej zbiorowości jest 
dość złożony ze względu na ukazaną wielowymiarowość sytuacji, problemów i potrzeb osób nie-
pełnosprawnych oraz ich rodzin.

Pomijając takie dziedziny, jak ogólna polityka antydyskryminacyjna czy edukacja i zdrowie 
oraz ich wyspecjalizowane części dedykowane osobom niepełnosprawnym (np. edukacja specjal-
na, rehabilitacja medyczna), pozostają nam przede wszystkim aktywizacja zawodowa oraz pomoc 
społeczna, którym towarzyszy cały system wsparcia dochodowego wyraźnie adresowanego dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin w postaci systemu ubezpieczenia rentowego oraz pozaubez-
pieczeniowych świadczeń pieniężnych w rodzaju tych z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Sama pomoc społeczna zajmuje niezbyt eksponowane miejsce w systemie wsparcia osób 
niepełnosprawnych, co obrazuje poniższy schemat.

Można zastanawiać się, czy cała gałąź pod nazwą „pomoc” nie powinna zostać uznana za 
pomoc społeczną. Być może autorzy myśleli o pomocy społecznej tylko w kategoriach świadczeń 
pieniężnych, i dlatego potraktowali ją odrębnie. 

W raporcie uwzględniamy również integrację społeczną. Może być ona rozumiana szerzej (np. 
łącznie ze szkolnictwem integracyjnym czy aktywnością społeczną, do której ma prowadzić rehabili-
tacja społeczna) lub głównie w kontekście tego, co na schemacie nazwano aktywizacją zatrudnienia. 
J. Sikorska i A. Ostrowska pisały o systemie pomocy i aktywizacji. Na schemacie A. Barczyńskiego 
i P. Radeckiego nie ma bezpośrednio instytucji zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych25, 
nazwa „firma społeczna” dotyczyła jednak podmiotów gospodarki społecznej. Pierwotnie zatrud-
nienie socjalne nie było przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dopiero po nowelizacji ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (2007 r.) włączono je do grup docelowych, ale bez 
tych osób, które mają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że chodzi o osoby 
niepełnosprawne z uprawnieniem do rent socjalnych lub bez żadnych świadczeń rentowych.

22 Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Kraków 2008.

23 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).

24 Przebieg legislacji w tym zakresie zob. www.orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3386.htm.
25 Bardzo duży nacisk na rolę spółdzielczości socjalnej położono w projekcie IW EQUAL Kluczowa rola gminy w akty-

wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Materiały z tego projektu dostępne są na stronach PFRON, zob. www.pfron.
org.pl/portal/pl/195/405/Opracowania_powstale_w_ramach_realizacji_projektu_Kluczowa_rola_gminy_w_aktywiza.html. 
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Schemat 10. Pomoc społeczna w systemie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Źródło: A. Barczyński, P. Radecki, Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, op. cit., s. 33.

Pierwotne wyłączenie niepełnosprawnych z zatrudnienia socjalnego miało dobre uzasad-
nienie w postaci istniejącego już systemu aktywizacji zawodowej i zatrudnienia złożonego m.in. 
z warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, zatrudnienia w zakładach pracy 
chronionej czy subsydiowanego zatrudnienia u zwykłych pracodawców. 

W systemie ustrojowym polskiego samorządu bezpośrednio sformułowano zadanie wspie-
rania osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie powiatu (ustawa o samorządzie powiato-
wym art. 4 pkt 526). W tego typu jednostkach samorządu terytorialnego ustawa o pomocy spo-
łecznej27 przewiduje ponad 15 zadań własnych, wśród nich trzy bezpośrednio wymieniają osoby 
niepełnosprawne. 

Pierwsze dotyczy opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. programów wspierania osób niepełnosprawnych 
z wymogiem konsultacji z odpowiednimi terytorialnie gminami. Dwa pozostałe dotyczą pomocy 
pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających 
m.in. domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadania w obszarze niepełnosprawności wyznacza powiatowym centrom pomocy rodzinie 
również ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych28. Bezpośrednio wskazano tam zadania takie, jak kontrola warsztatów terapii zajęciowej, 
uzgadnianie z ich organizatorami przyjmowania i zatwierdzania zgłoszeń uczestników, rejestro-
wanie informacji dostarczanych przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach.

26 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r., nr 91, poz. 578).
27 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
28 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).
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W ustawie dokonano także podziału zadań pomiędzy publiczne podmioty polityki rynku pracy 
(urzędy pracy) oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (art. 35 a dotyczący zadań powiatu, pkt 2).

Komentując ogólnie powyższe informacje można wskazać, że w klasycznym ujęciu pomoc spo-
łeczna miała być przeznaczona dla osób niezdolnych do pracy, których ani rynek pracy, rodzina czy 
system ubezpieczeń społecznych nie uchroniły przed ubóstwem. Przy założeniu trwałej niezdolno-
ści do pracy z ewentualną niezdolnością do samodzielnej egzystencji (niesamodzielność w samo-
obsłudze) pomoc sprowadza się przede wszystkim do usług opiekuńczych (niespecjalistycznych lub 
specjalistycznych, stacjonarnych lub domowych) oraz ewentualnie innych działań poprawiających 
jakość życia bez intencji prozatrudnieniowych. Pomoc materialna w takich przypadkach kierowana 
jest również do opiekunów i ma postać m.in. zasiłku stałego, świadczeń opiekuńczych. 

Jeżeli zaczniemy podważać założenie o niezdolności do pracy (np. powołując się na prawo 
do integracji również na rynku pracy lub faktyczną do niej zdolność u większości osób niepełno-
sprawnych), koncentrując uwagę na możliwościach aktywizacji zawodowej, ta konstrukcja zaczyna 
być wątpliwa. Osoby zdolne do pracy traktuje się inaczej – głównym celem w tym przypadku jest 
uzyskanie zatrudnienia przy tymczasowym wsparciu w postaci zasiłku dla bezrobotnych i ewentu-
alnie zasiłku okresowego. Osoby niepełnosprawne zachowujące przynajmniej częściową zdolność 
do pracy są zawieszone pomiędzy krótkotrwałą (w założeniu) aktywizującą pomocą dla bezrobot-
nych a długotrwałą opiekuńczością usługową i/lub pieniężną dla niezdolnych do pracy i żyjących 
w ubogich gospodarstwach domowych. Odpowiada to zresztą systemowi instytucji, gdyż bezro-
botne osoby niepełnosprawne w założeniu powinny otrzymywać usługi oferowane przez urzędy 
pracy (a ogólniej przez podmioty wyspecjalizowane w aktywizacji zawodowej, do których dotąd nie 
zaliczano jednostek organizacyjnych pomocy społecznej).

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy29 są one traktowane jako jedna ze 
zbiorowości o szczególnej sytuacji na rynku pracy, wobec których przewidziano dodatkowe działania.

Trend aktywizacyjny przenika jednak do pomocy społecznej za sprawą innego jej klienta, 
przede wszystkim długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym (a także biernych zawodo-
wo) i zdolnych do pracy oraz takich rozwiązań, jak m.in. prace społecznie użyteczne. Sam rodzaj 
klienta oraz instrumenty przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia sprawiają, że konieczna 
staje się współpraca między urzędami pracy a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 
Rozpowszechnienie świadomości deficytów w tym zakresie określane bywa jako powszechne30.

Niepełnosprawność jest osobną kategorią pomocy społecznej (m.in. jako jeden z powodów 
uzasadniających udzielanie świadczeń pomocowych odrębny od bezrobocia), więc można przy-
puszczać, że przypisani do niej klienci w wieku produkcyjnym są traktowani w sposób mniej prio-
rytetowy w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest tak ze względu na mniejszą dostępność wspar-
cia dochodowego z innych źródeł dla długotrwale bezrobotnych sprawnych, a także brak systemu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej analogicznego do tego, który dostępny jest osobom niepeł-
nosprawnym. Ten drugi argument może być jednak osłabiony przez wskazanie, że zajęcia rein-
tegracji zawodowej i społecznej w systemie zatrudnienia socjalnego mają wiele cech wspólnych 
z rehabilitacją zawodową i społeczną.

29 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., nr 69, poz. 415).
30 B. Ciężka i in. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i in-

stytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku, IBC 
Group, SMG/KRC, Warszawa, lipiec 2009, s. 200.
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System instytucjonalny usług pomocy i integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych do-
czekał się już kilku propozycji bardziej generalnych reform. K. Mrugalska sformułowała w 2006 r. 
następującą listę31.
1. Otwartość struktur i form w zakresie ich programowego i funkcjonalnego współdziałania.
2. Drożność i ciągłość rozumiane jako możliwość płynnego przechodzenia uczestników z jednej 

struktury do drugiej, zgodnie ze zmieniającymi się możliwościami i potrzebami osoby niepełno-
sprawnej, czyli zgodnie z dynamicznym ujęciem rozwoju potencjału osoby z niepełnosprawnością.

3. Wprowadzenie do programu wszystkich struktur objętych systemem (ŚDS, WTZ, szkoła spe-
cjalna przysposabiająca do pracy), działających przed etapem zatrudnienia, elementów dzia-
łalności wytwórczej, usługowej i handlowej (w wymiarze szkoleniowym) z prawem zbywania 
jej produktów, które nie byłyby jednak uznawane za działalność gospodarczą.

4. Wprowadzenie w każdej strukturze osobnego personelu do prowadzenia aktywizacji zawodowej.
5. Rozwój nowych struktur przeprowadzających uczestników WTZ, ŚDS i specjalnych szkół przy-

sposabiających do pracy przez etap diagnozy funkcjonalno-zawodowej poradnictwa zawodo-
wego, szkolenia, praktyk itp. do zatrudnienia, z wprowadzeniem na stanowisko pracy oraz 
z monitorowaniem pracy w jej toku. Działania te mają być ściśle połączone z wyszukiwaniem 
pracodawców i wspieraniem ich oraz pracowników w środowisku pracy (model specjalistycz-
nego, kompleksowego pośrednictwa pracy).

6. Wprowadzenie nowej formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych o nazwie zatrudnienie 
wspomagane na otwartym rynku pracy (supported employment) – rola trenera pracy. 

7. Wprowadzenie nowej formy usług o charakterze wspierającym dla osób niepełnosprawnych 
(asystent personalny).

8. Wprowadzenie zmian w orzecznictwie o niepełnosprawności, które pozwoliłyby na wychodzenie 
od potencjału a nie od deficytów osób ciężko niepełnosprawnych, precyzyjnie określałyby pro-
blem niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także umożliwiałyby korzystanie ze wszystkich 
ofert bez konieczności zmiany stopnia niepełnosprawności (poprawa funkcjonowania osób trwa-
le, ciężko niepełnosprawnych nie powoduje, iż przestają one potrzebować specjalnego wsparcia).

9. Zmian wymaga podejście do renty socjalnej tak, aby fakt jej pobierania nie wykluczał osoby 
niepełnosprawnej z możliwości korzystania z instytucji i instrumentów rynku pracy oraz po-
prawy własnym wysiłkiem swojej sytuacji przez podjęcie pracy zarobkowej.

Nieco inny zestaw rekomendacji zaproponowali w 2008 r. M. Peretiatkowicz i P. Todys z Fun-
dacji TUS32.
1. Rekomenduje się wprowadzenie w przepisach prawnych zmian, które pozwolą stworzyć elek-

troniczny system monitoringu usług dla osób niepełnosprawnych.
2. Rekomenduje się ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności, czyli wprowadze-

nie jednego systemu orzecznictwa poprzez połączenie obecnych systemów (rentowego i po-
zarentowego).

31 K. Mrugalska, Czym jest system wyrównywania szans z perspektywy osoby niepełnosprawnej i czym on się różni 
od tzw. systemowych rozwiązań instytucjonalnych, prezentacja, Warszawa, październik 2006. Zob. http://www.mpips.
gov.pl/userfiles/File/BON/KM_ref_7b.pdf. 

32 M. Peretiatkowicz, P. Todys, Podstawowe dane o osobach niepełnosprawnych w Polsce, a właściwie brak danych, 
w: Czas na prawa, polski raport Social Watch 2008, s. 84.
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  3. Zaleca się wprowadzenie stopni niepełnosprawności wyrażonych w procentach, czyli procen-
towo stwierdzających uszczerbek na zdrowiu osoby niepełnosprawnej i uzależnienie od tego 
świadczeń z tytułu niepełnosprawności.

  4. Rekomenduje się wypracowanie rozwiązań systemowych umożliwiających dzieciom niepeł-
nosprawnym pobieranie nauki w wybranej przez rodziców placówce szkolnej.

  5. Zaleca się wprowadzenie do obowiązujących przepisów zmiany, która nałoży obowiązek 
kształcenia wszystkich nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.

  6. Rekomenduje się stworzenie systemu opieki medycznej uwzględniającego specyficzne po-
trzeby różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych, i prawidłowe, oparte na 
rzeczywistych potrzebach i kosztach, skonstruowanie jego budżetu.

  7. Zaleca się włączenie do systemu opieki medycznej mobilnych gabinetów medycznych, dzięki 
czemu opieka lekarska dostępna będzie dla większej grupy obywateli.

  8. Rekomenduje się uwzględnienie w prawie budowlanym regulacji zobowiązujących inwesto-
rów do budowania obiektów użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niewi-
dzących, niedowidzących, niedosłyszących i niesłyszących.

  9. Zaleca się doprowadzenie do sytuacji, w której istniejące normy budowlane będą uwzględnia-
ne w planach budowy obiektów, a niezastosowanie się do nich będzie skutkowało odrzuce-
niem projektu i brakiem zgody na rozpoczęcie budowy.

10. Rekomenduje się stworzenie planu dostosowania środków transportu publicznego do potrzeb 
różnych grup osób niepełnosprawnych.

11. Zaleca się wprowadzenie do obowiązujących przepisów zmiany, która nałoży obowiązek szko-
lenia wszystkich osób zaangażowanych w świadczenie usług przewozowych w zakresie ob-
sługi niepełnosprawnego klienta.

12. Rekomenduje się stworzenie systemu, który:
1) pozwoli osobom niepełnosprawnym nie będącym w stanie opuścić swego miejsca za-

mieszkania na pełną realizację ich praw obywatelskich;
2) umożliwi korzystanie osobom niepełnosprawnym z ich praw obywatelskich dzięki wpro-

wadzeniu takich rozwiązań, jak powszechność dostosowanych lokali wyborczych;
3) uwzględni udogodnienia niezbędne osobom niedowidzącym i niewidomym do pełnego 

uczestnictwa w wyborach.

Kilka szczegółowych propozycji związanych z reformą systemu orzecznictwa o niezdolności 
do pracy i o niepełnosprawności przedstawił D. Bilski33.
  1. Stworzenie nowych norm prawnych orzecznictwa, jednolitych dla wszystkich osób wykazują-

cych upośledzenia sprawności organizmu, wskazując rodzaj upośledzonej funkcji i jego sto-
pień, opartych na tych samych kryteriach oraz wskazaniu sprawnych funkcji orzekanego;

  2. Powołanie ogólnopolskiej instytucji upoważnionej do dokonywania takich i tylko takich ocen, 
wykorzystującej m.in. doradztwo zawodoznawców i ekspertów rynku pracy;

  3. Uznawanie tych ocen przez wszystkie organy władzy państwowej i inne instytucje – w tym 
pracodawców – jeżeli prawo tego wymaga;

33 D. Bilski, Czy istnieje potrzeba zmiany ustaw dotyczących orzecznictwa lekarskiego dla potrzeb rentowych i dla-
czego?, „Orzecznictwo Lekarskie” 2009, nr 6.



Osoby niepełnosprawne

121

4. Ograniczenie liczby świadczeń o charakterze wyłącznie pieniężnym i bez wyraźnego ukie-
runkowania, zwiększenie znaczenia świadczeń o charakterze usług, np. kompleksowa reha-
bilitacja, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, praca chałupnicza itp. oraz pieniężnych na 
określony cel – o charakterze świadczeń ma decydować instytucja ubezpieczeniowa;

5. Stworzenie stosownego kodeksu dla potrzeb rozstrzygania sporów z tytułu ubezpieczenia 
społecznego (jak tego wymaga Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowana 
przez Polskę).

Pakiety usługi pomocy i integracji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych

W ustawie o pomocy społecznej34, w rozdziale Zasiłki i usługi, znajdujemy jedynie podział świad-
czeń na pieniężne i niepieniężne, niektóre z tych ostatnich mają w nazwie słowo „usługa”. Wynika 
stąd dość oczywisty wniosek, że w tych ustawach pojęcie usługi jest wieloznaczne i może być ro-
zumiane jako: 1) wszystkie świadczenia niepieniężne; 2) wszystkie świadczenia niepieniężne i nie-
rzeczowe; 3) tylko te świadczenia spośród niepieniężnych i nierzeczowych, które mają w nazwie 
słowo „usługa” lub „usługi”. Możliwość 2 jest zgodna z tymi definicjami świadczeń społecznych, 
w których odróżnia się kilka ich form: pieniężną, rzeczową i usługową35. 

W żadnej z ustaw dotyczących pomocy dla osób niepełnosprawnych nie używa się terminu 
„pakiet usług”. Pakiet usług został zdefiniowany dla potrzeb badania przeprowadzonego w fazie 
diagnozy projektu 1.18 (zadanie 2) następująco: „wyróżniony ze względu na określony problem lub 
kategorię osób lub rodzin zbiór usług…, np. zbiór usług oferowanych osobom niepełnosprawnym 
przez instytucje pomocy społecznej”. Określenie ustawowego pakietu usług pomocy i integracji 
społecznej dla osób niepełnosprawnych wymaga dodatkowej interpretacji, gdyż zależy on od tego, 
które ze znaczeń pojęcia usługi wyinterpretowanego z ustawy o pomocy społecznej wybierzemy. 
Pakietem usług dla osób niepełnosprawnych mogą być więc wszystkie świadczenia niepieniężne, 
albo tylko te świadczenia, które są niepieniężne i nierzeczowe, albo te, które mają w nazwie sło-
wo „usługa” lub „usługi”. Drugim kryterium wyróżniającym jest niepełnosprawność potwierdzona 
orzeczeniem traktowana jako warunek uprawniający do usługi. Najbliższe pakietowi usług okre-
ślenie występuje w kontekście wskazań, które mają się znaleźć w orzeczeniach o niepełnospraw-
ności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (patrz dalej).

I. Sierpowska i A. Kogut piszące bezpośrednio o sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych nie 
posługują się pojęciem usług do klasyfikowania świadczeń z pomocy społecznej. Wśród świadczeń 
niepieniężnych i nierzeczowych omawiają w kontekście niepełnosprawności pracę socjalną, poradnic-
two specjalistyczne, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w mieszkaniu chro-
nionym. Odrębnie traktują opiekę instytucjonalną w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia 
i instytucjach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze)36.

34 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
35 Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 207, hasło „świadczenia 

społeczne”.
36 I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, op. cit.
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W ustawie o pomocy społecznej37 niepełnosprawność umieszczono zarówno wśród zestawu 
powodów uzasadniających udzielanie świadczeń pomocowych (wyżej przytaczano argumenty, że 
tylko część niepełnosprawnych może mieć kłopoty z zatrudnieniem i integracją), jak i w przepisach 
dotyczących konkretnych świadczeń: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (problemy opieki 
nad osobą niepełnosprawną), specjalistycznych usług opiekuńczych (dostosowane do szczególnych, 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności), pobyt w mieszkaniu chronionym, pra-
wo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie 
i integrację ze środowiskiem osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie (praca socjalna, pomoc w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia). 

Tam, gdzie bezpośrednio nie wspomina się o niepełnosprawności jako kryterium uprawniają-
cym, może być ona dodatkowo wyinterpretowana z przepisów, np. usługi opiekuńcze przysługują 
osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona. Inną przyczyną może być oczywiście niepełnosprawność (bezpośrednio uwzględnio-
na w przypadku podobnego sformułowania warunków uprawniających do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej), w szczególności taka, która wiąże się z niesamodzielnością.

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej38 pojęcie usług jest jeszcze mniej widoczne. 
W kontekście orzekania o niepełnosprawności i treści orzeczeń, jedno ze wskazań tam zawar-
tych ma dotyczyć korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. 
Co zostało zaraz dodatkowo wyjaśnione jako korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, tera-
peutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 
pozarządowe oraz inne placówki. Terminy takie, jak „usługi socjalne” czy „sieć instytucji pomocy 
społecznej” wymagają jednak dodatkowych interpretacji.

Na pakiet usług składałyby się więc usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilita-
cyjne świadczone osobom niepełnosprawnym przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 
pozarządowe oraz inne placówki. Nie jest przy tym jasne, jak rozumieć termin „usługi socjalne”, 
szczególnie że osobno wymieniono usługi opiekuńcze, sprawia to, że nie można tych pierwszych 
interpretować jako wszystkich usług z pomocy społecznej, które są adresowane do osób niepełno-
sprawnych. Ponadto definicja ustawowa rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest bardzo szero-
ka39, więc i usługi rehabilitacyjne mogą obejmować wiele rozmaitych usług.

Poza pomocą społeczną, która ma również cele integracyjne (podejmowanie działań zmierza-
jących do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem), usługi (re)
integracyjne mogą być świadczone na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym40. Wśród grup do-
celowych uwzględniono osoby niepełnosprawne z wyłączeniem tych, które mają prawo do renty z ty-
tułu niezdolności do pracy. Usługi udzielane są w centrach integracji społecznej i w klubach integracji 
społecznej. Ogólnie zostały one nazwane reintegracją społeczną i zawodową, a katalog usług tam 
zawartych obejmuje w skrócie rzecz ujmując kształcenie umiejętności społecznych i zaradności ży-

37 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
38 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).
39 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 

psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktyw-
nym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

40 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143).
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ciowej, w tym umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, nabywanie umiejętności zawo-
dowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. 
Warunkiem przyjęcia jest podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, w którym 
określa się zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej, rodzaje sprawności psychofizycznych 
niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia. Usługi klubów integracji społecznej nie zo-
stały określone, mamy jedynie kilka rodzajów działań, które można organizować w klubach, bardziej 
zbliżona do typowych usług jest pomoc w znalezieniu pracy czy poradnictwo prawne.

W badaniach przeprowadzonych dla projektu 1.18 (zadanie 2) pytano kierowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej o ofertę usług dla osób niepełnosprawnych.

Wykres 53.  Odsetek jops świadczących wybrane usługi na rzecz osób niepełnosprawnych (usługi wskazy-
wane z listy)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W ofercie większości typów jednostek pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych domi-
nują specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ich znaczenie dla poprawy funkcjonowania osób nie-
pełnosprawnych (w szczególności intelektualnego) i ich rodzin wskazują badania i raporty lokal-
ne41. Wśród problemów, które zostały tam wskazane, znajdują się42:
• zbyt niskie szacowanie kosztów specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wpływa na brak chętnych specjalistów do pracy oraz częste zmiany osób świadczących usługi. 

41 A. Deja, Sytuacja osób niepełnosprawnych w Warszawie, ekspertyza dla Strategii Społecznej Warszawy 2008; 
tej samej autorki: System wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin na Mazowszu, w: „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 
2009, nr 2.

42 Tamże, s. 12–13.
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• obecnie nie jest znana skala potrzeb w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie. Ośrodki pomocy społecznej nie gromadzą 
danych dot. osób z ww. problemami na ich terenie, brakuje systemu zbierania i analizowania 
danych (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych).

Zobaczmy jeszcze, jak wygląda rozkład odpowiedzi na pytanie o trzy najczęściej realizowane 
usługi dla osób niepełnosprawnych (wykres 54).

Tylko w jednostkach typu mops/mopr nie dominują świadczenia pieniężne. Usługi w postaci 
aktywizacji zawodowej i społecznej są zaś stosunkowo rzadko wymieniane.

Przykład oferty jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych 
został pokazany dla dużego miasta i MOPS Katowice.

Wycinek 1. Informacja o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych, MOPS Katowice

Źródło: strona internetowa MOPS Katowice, www.mops.katowice.pl/?str=5. 

MOPS Katowice udziela pomocy w ramach programu systemowego rozwiązywania proble-
mów osób niepełnosprawnych, który został określony w miejskiej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych z 2004 r. Poza zdefiniowaniem problemu i celem strategicznym znalazło się 
tam również dwanaście celów szczegółowych oraz opis elementów systemu. Były to: praca socjal-
na, poradnictwo specjalistyczne, sieć specjalistycznych ośrodków świadczących usługi z zakresu 
rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej dla osób niepełnosprawnych (np. ośrodki rehabi-
litacyjno – wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne 
specjalistyczne placówki świadczące usługi dla osób z określonym rodzajem niepełnosprawno-
ści), sieć placówek oświatowych (szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, przedszkola 
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi lub 
specjalnymi, gimnazja z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży niepełnosprawnej, poradnie psychologiczno 
– pedagogiczne oraz specjalistyczne poradnie). 
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Wykres 54. Usługi/pomoc najczęściej realizowana na rzecz osób niepełnosprawnych – wskazania sponta-
niczne respondentów (możliwość trzech wskazań)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Poza tym pojawiły się pozycje, takie jak: umożliwianie osobom niepełnosprawnym zamia-
ny zajmowanych mieszkań komunalnych na lokale pozbawione barier architektonicznych lub 
lokale o mniejszym stopniu niedogodności; tworzenie warunków do uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce; poradnictwo zawodowe, szkolenia osób 
niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie ich potencjału zawodowego, umiejętności po-
ruszania się na rynku pracy. Do obszaru pomocy społecznej należy tylko część tych elementów. 
W tabeli pokazane zostało, jak w strategii katowickiej rozumie się pracę socjalną i poradnictwo 
specjalistyczne.

Tabela 25.  Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych w strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych Katowic

Praca socjalna Poradnictwo specjalistyczne

1) ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdro-
wia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych 
form rehabilitacji leczniczej i społecznej,

2) korzystanie z przysługujących osobom niepełno-
sprawnym ulg i uprawnień,

3) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z placówkami 
specjalistycznymi, świadczącymi usługi na rzecz 
osób niepełnosprawnych,

4) pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

1) możliwości ustalania niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności,

2) rodzaje ulg i uprawnień przysługujących osobom 
niepełnosprawnym,

3) możliwości uzyskania dofinansowania do różnych 
form rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawo-
dowej,

4) możliwości uzyskania świadczeń z pomocy spo-
łecznej przeznaczonych dla osób niepełnospraw-
nych,

5) pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią or-
ganizacją pozarządową, placówką specjalistyczną, 
instytucją itp.

Źródło: Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych, załącznik do uchwały Rady Miasta z 2004 r.

W kolejnym punkcie przedstawione zostaną zagadnienia pracy socjalnej z osobami niepełno-
sprawnymi daleko wykraczające poza zadania wskazane w tabeli.

Zobaczmy jeszcze, na brak jakich usług dla osób niepełnosprawnych zwracali uwagę kierow-
nicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Sytuacja pod względem postrzegania brakujących usług jest zróżnicowana. Na braki w zakre-
sie świadczeń pieniężnych głównie i często wskazywali kierownicy pcpr-ów i mops-ów/mopr-ów, 
gdy w ops-ach ten brak nieszczególnie był odczuwany. Z kolei w ops-ach dominowało przeświad-
czenie, że brakuje usług szkoleniowych i usług domów pomocy społecznej. Widać też wyraźną dys-
proporcję, jeżeli chodzi o postrzeganie braku usług aktywizacji zawodowej i społecznej: tu znowu 
dominują opinie kierowników pcpr-ów i mops-ów/mopr-ów. Ze względu na to, że te ostatnie sku-
piają kompetencje zarówno ośrodków pomocy jak i powiatowych centrów pomocy rodzinie, można 
uznać, że ich opinie są niezależne od konfiguracji kompetencji powiatowo-gminnych instytucji po-
mocy i integracji społecznej. Biorąc to pod uwagę, w większych ośrodkach miejskich najbardziej 
brakuje (pomijając braki z zakresu pomocy finansowej i rzeczowej) usług asystentów osoby nie-
pełnosprawnej, usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych oraz usług aktywizacji zawo-
dowej i społecznej. Wydaje się przy tym, że likwidacja barier architektonicznych to raczej brak ze 
sfery organizacyjno-finansowo-budowlanej, a nie problem z zakresu typowych usług.
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Wykres 55.  Usługi postrzegane jako brakujące w ofercie dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem 
typu jednostki organizacyjnej

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Opinie kierowników ops-ów można potraktować jako opinie z perspektywy mniejszych miast 
i obszarów wiejskich. Tam brakowało przede wszystkim usług szkoleniowych, opieki stacjonarnej 
w domach pomocy społecznej, turnusów rehabilitacyjnych, usług z zakresu likwidacji barier ar-
chitektonicznych oraz usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pomocy psychologicznej i świetlic śro-
dowiskowych.

Kierownicy pcpr-ów odczuwali głównie braki o charakterze pieniężno-finansowym (co może 
świadczyć o tym, jakie są ich główne zadania i priorytety), potem zaś brak: turnusów rehabilita-
cyjnych i zajęć sportowych, doradztwa zawodowego i poradnictwa specjalistycznego, aktywizacji 
zawodowej i społecznej oraz usług szkoleniowych.
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Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

I. Sierpowska i A. Kogut podkreślają, że praca socjalna jest „świadczeniem o dużej doniosłości 
w integracji społecznej osób niepełnosprawnych”43. Nie odnoszą jednak tego stwierdzenia bezpo-
średnio do osób niepełnosprawnych. Charakteryzują jedynie zapisy ustawy o pomocy społecznej 
z 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) i przywołują jedną publikację z wyliczeniem 
tego, co się składa na pracę socjalną w ogóle.

W ustawie tej zdefiniowano ją ogólnie i bez precyzowania, czym jest i czym ma się charakteryzo-
wać praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi. Biorąc pod uwagę definicję ustawową i włącza-
jąc do niej pojęcie osoby niepełnosprawnej, można zaproponować takie jej określenie: działalność 
zawodowa mająca na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom osób niepełnosprawnych 
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnie-
nie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

W art. 45 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. nieco inaczej sformułowano cele pracy socjal-
nej i odniesiono je również do społeczności lokalnej. Możemy więc stwierdzić, że praca socjalna 
prowadzona jest z 1) z osobami niepełnosprawnymi i z rodzinami osób niepełnosprawnych w celu 
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; 2) ze społecznością lo-
kalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla 
zaspokajania potrzeb niepełnosprawnych członków społeczności. Działania, które miałyby te cele 
realizować (metody i techniki) powinny być prowadzone z poszanowaniem godności osoby niepeł-
nosprawnej i jej prawa do samostanowienia.

W pierwotnej ustawie o pomocy społecznej z 1990 r.44 interesujące nas zagadnienie było roz-
strzygnięte bezpośrednio. Artykuł, w którym wspomniano o pracy socjalnej jako zadaniu własnym 
gminy, odsyłał do dwóch innych, a w jednym z nich czytamy, że „niepełnosprawnym mającym 
ograniczone możliwości poruszania się lub komunikowania z otoczeniem udziela się pomocy w ra-
mach pracy socjalnej w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze 
środowiskiem” (art. 25.). Wskazano przy tym, że może to polegać w szczególności na „pomocy 
w uzyskaniu i korzystaniu ze środków łączności oraz przekazu informacji, jak również w przysto-
sowaniu mieszkań do ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności”. 

Ustawowe rozstrzygnięcia są bardzo ogólnikowe i trudno je uznać za użyteczny przewodnik 
dla praktyki pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.

W literaturze polskiej nie ma wielu opracowań dotyczących specyfiki pracy socjalnej z oso-
bami niepełnosprawnymi45. Warto zwrócić uwagę na jedną z nich z lat 90. Z. Kawczyńska-Bu-
trym podobnie jak I. Sierpowska i A. Kogut podkreśla, że pracownik socjalny w całym systemie 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych to jedno z wielu ogniw, ale „ogromnie istotne”46. 
Należy zwrócić uwagę, że wyrównywanie szans to niekoniecznie to samo co pomaganie w roz-

43 I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Gaskor, Wrocław 2010, 
s. 197–198.

44 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 1990 r., nr 87, poz. 506).
45 Wśród publikacji zagranicznych można polecić m.in.: M. Olivier, B. Sapey, Social Work with Disabled People, 

Palgrave Macmillan, 2006.
46 I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, op. cit., s. 94.
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wijaniu lub wzmacnianiu aktywności i samodzielności47. Kawczyńska-Butrym nie wychodziła od 
ustawowych celów pracy socjalnej, ale od Światowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych ONZ z 1982 r.48.

Autorka zaproponowała uniwersalny schemat działań pracownika socjalnego, który składał 
się z następujących kroków: 1) rozpoznanie środowiska (diagnoza indywidualna, rodzinna i spo-
łeczności lokalnej), 2) planowanie działań odpowiednio do potrzeb i potencjału środowiska oraz 
zgodnie z prawem, 3) realizacja planu działań, 4) ocena uzyskanych efektów. W każdej z nich na-
leży uwzględnić specyfikę niepełnosprawności. Przykładowo diagnoza indywidualna powinna za-
wierać dwa rodzaje informacji dotyczącej dysfunkcji i ograniczeń osoby niepełnosprawnej oraz jej 
potencjału (tabela 26).

Tabela 26. Diagnoza indywidualna w pracy socjalnej z osobą niepełnosprawną 

Dysfunkcje oraz ograniczenia Potencjał

–  jakie sprawności zostały ograniczone lub w ogóle 
nie występują, albo w związku z rodzajem i przebie-
giem choroby w przyszłości mogą ulec znacznemu 
ograniczeniu (pracownik socjalny musi być zorien-
towany, że w niektórych chorobach stan pacjenta 
ulega stałemu pogorszeniu, np. w gośćcu przewle-
kle postępującym, w stwardnieniu rozsianym (sm), 
w epilepsji, cukrzycy, chorobie Alzheimera, choro-
bie Parkinsona, w otępieniu starczym itp.), 

–  jakie czynności codziennego życia nie są wykony-
wane lub są wykonywane w ograniczonym stopniu 
i wymagają pomocy i wsparcia (jakiego rodzaju 
pomocy i wsparcia, i od kogo), 

–  które dysfunkcje ograniczają rozwój, a w związku 
z tym wymagają szczególnego wsparcia z zewnątrz.

–  jakie sprawności zostały zachowane, a które 
rokują nadzieje na poprawę i przywrócenie oraz 
w co należy wyposażyć osobę niepełnosprawną 
(okulary, wózek inwalidzki, protezę) lub miejsce 
jej zamieszkania (uchwyty w łazience, przy łóżku, 
w ubikacji, w kuchni, podnośniki, komputer), aby 
kompensować jej niesprawność; jakie ćwiczenia 
podnoszące lub przywracające jej sprawność 
powinna wykonywać, aby zwiększyć możliwość 
samodzielnego życia, 

–  które z zachowanych sprawności stanowią szcze-
gólną podstawę dla dalszego rozwoju i dają szansę 
na aktywne i twórcze życie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność. Specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo 
Śląsk, Katowice 1998, s. 95–96.

Narzędziem diagnozy indywidualnej zaproponowanym przez Kawczyńską-Butrym była skala 
oceny i pomiaru ograniczonej sprawności. Wspominała ona o skali Karnofsky’ego z 1948 r. Jed-
nym z wielu nowszych narzędzi tego rodzaju jest opracowany przez Światową Organizację Zdrowia 
World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II)49.

W diagnozie rodzinnej zasadniczą rolę według tej autorki gra określenie wydolności opie-
kuńczo-pielęgnacyjnej rodziny, gdyż osoba niepełnosprawna w rodzinie wymaga dodatkowej 
opieki. Wynikające stąd przeciążenie może być źródłem wielu dodatkowych problemów w ta-
kich rodzinach. Schemat obrazuje czynniki z otoczenia i wewnątrzrodzinne decydujące o pozio-
mie wydolności.

47 Wśród zadań wojewody określonych w ustawie o pomocy społecznej znajduje się uwzględnianie zagadnień zwią-
zanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych w strategiach rozwoju województwa.

48 Nowszym dokumentem są Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, które zostały 
przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 r. (Rezolucja 48/96). 
Najnowszym zaś Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych z 2006 r.

49 Narzędzie nie zostało przetłumaczone na język polski. W 2001 r. została utworzona Waszyngtońska Grupa ds. 
Statystyki Niepełnosprawności, której celem jest ujednolicenie sposobów pomiaru niepełnosprawności na świecie 
w badaniach o charakterze sondażowym.
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Schemat 11. Diagnoza sytuacji osoby niepełnosprawnej w pracy socjalnej

Źródło: Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, op. cit. s. 99.

Cyfry w kole oznaczają następujące czynniki wewnątrzrodzinne: 1. poziom sprawności fizycz-
nej i psychicznej członków rodziny; 2. pełność i niepełność rodziny; 3. wielodzietność; 4. fazy życia 
rodziny; 5. motywacje; 6. dyspozycyjność członków rodziny; 7. sytuacja bytowa; 8. wiedza i umiejęt-
ności; 9. poziom wykształcenia dorosłych członków rodziny; 10. inne szczególne sytuacje – pato-
logia. Dla każdego z tych czynników wyszczególniono mniej lub bardziej ogólne propozycje działań 
pracownika socjalnego, które wzmocnią rodziny.

Diagnoza społeczności lokalnej z kolei miała na celu określenie: 1) ograniczeń, barier, prze-
szkód natury fizycznej i społecznej, jakie napotyka osoba niepełnosprawna żyjąc w tej społecz-
ności; 2) potencjału, zasobów materialnych i społecznych istniejących w środowisku50. Metoda 
gromadzenia danych do diagnozy tego rodzaju miała polegać na lustracji terenowej i wywiadach 
z osobami ważnymi w społeczności.

Warto pamiętać, że przynajmniej część zadań z zakresu diagnozy indywidualnej została po-
wierzona powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w których składach 
są pracownicy socjalni oraz lekarze, psychologowie, pedagodzy i doradcy zawodowi (pracowników 
socjalnych wymienia się na końcu, lista zaczyna się od lekarzy).

Mniej uwagi w tej koncepcji poświęcono sprawom planowania działań, realizacji planów i oce-
ny osiąganych wyników, jakby w tych kwestiach niepełnosprawność grała mniejszą rolę. Z drugiej 
strony, wiele rodzajów niepełnosprawności może być też związanych ze specyfiką działań i pro-
blemami poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. W ogólnych wytycznych Kawczyńska-Bu-

50 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność. Specyfika pomocy społecznej, op. cit., s. 112.
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trym zalecała, by w wypadku istnienia możliwości aktywizacji osoby niepełnosprawnej i jej rodziny 
pracownik socjalny skupił się na doradzaniu, mobilizowaniu i informowaniu, a w razie braku takiej 
możliwości bezpośrednio świadczył pomoc i wsparcie.

Autorka ta postulowała stworzenie nowego modelu opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi, odwołując się do różnych dokumentów międzynarodowych, przede wszystkim do Światowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ONZ. W tym modelu miały grać rolę nastę-
pujące systemy: rodzina, grupy samopomocy i wolontariusze, organizacje pozarządowe, formalny 
system pomocy społecznej i formalny system pomocy medycznej. Model miał mieć ponadto dwie 
cechy: dążenie do podmiotowego charakteru świadczeń pomocowych (upodmiotowienie, umożli-
wienie aktywizacji), współdziałanie wszystkich wymienionych systemów. To drugie zapewnić miał-
by właśnie pracownik socjalny, chociaż te funkcje mogły być spełniane lokalnie również przez 
pielęgniarkę rodzinną czy lekarza rodzinnego51.

Z badań dowiadujemy się, jak ta koncepcja przystaje do rzeczywistości. W jednym z pytań 
(CAWI) poproszono respondentów o wskazanie trzech czynności składających się na pracę socjal-
ną z osobami niepełnosprawnymi (wykres 56).

Wykres 56.  Zadania/czynności składające się na pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi (możliwość 
trzech wskazań)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

51 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność. Specyfika pomocy społecznej, op. cit., s. 155–157.
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Stosunkowo rzadko występuje pomoc poprawiająca sytuację osób niepełnosprawnych pod 
względem umiejętności społecznych i zawodowych oraz zdobycia pracy. Dominuje wsparcie ro-
dziny, wsparcie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz pomoc w poprawie sytuacji 
finansowej i zdrowotnej. Jeżeli celem pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi jest integra-
cja społeczna, to wydaje się, iż usługi poprawiające szanse na funkcjonowanie społeczne i zawo-
dowe powinny być bardziej powszechne. Taka struktura pracy socjalnej może być jednak wynikiem 
specjalizacji i uznania, że za aktywizację zawodową tych osób odpowiadają służby zatrudnienia 
z systemu urzędów pracy, a do aktywizacji społecznej nie przywiązuje się większej wagi, gdyż 
wymaga ona wyjścia poza metodę pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, czyli najczęściej 
stosowanej metody pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi (wykres 57).

Wykres 57. Metody pracy socjalnej najczęściej stosowane wobec osób niepełnosprawnych 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit. załącznik 1.

Jeżeli duża część barier integracji osób niepełnosprawnych leży po stronie środowiska lokal-
nego, to należałoby w większym stopniu używać metod oddziaływania na nie. Wsparcie społeczne 
jest ważne w uzyskiwaniu dobrych wyników pomocy integracyjnej, dlatego niski udział pracy pole-
gającej np. na animowaniu grup samopomocowych też wymaga wyjaśnienia i zmiany.

Informacja o częstotliwości narzędzi stosowanych w pracy socjalnej z osobami niepełno-
sprawnymi uzupełnia ten obraz (wykres 58).

W badaniach przedstawiono respondentom konkretny przypadek (głuchoniema młoda osoba 
dorosła z niskim wykształceniem, głównie przebywająca w domu, w rodzinie niepełnej wielodziet-
nej, w której jest jeszcze jedno dziecko niepełnosprawne i problemy opiekuńczo-wychowawcze), 
wobec którego mieli określić cel pracy socjalnej, a także zobowiązania osoby niepełnosprawnej 
i jej rodziny oraz pracownika socjalnego (tabela 27).
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Wykres 58.  Częstotliwość stosowania przez pracowników socjalnych różnych narzędzi w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wśród celów pracy socjalnej co najmniej 10% respondentów wskazało52:
• pomoc/ukierunkowanie w problemach wychowawczo-opiekuńczych (35%),
• integrację, powrót do społeczeństwa, „wyjście z domu” – w sytuacji niepełnosprawności (28%),
• pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu osoby/rodziny w społeczeństwie/w rodzinie (27%),
• pomoc/zapewnienie opieki psychologicznej (15%),
• pomoc/wsparcie w ogólnie pojętym usamodzielnianiu się osoby/rodziny (14%),
• pomoc/dostęp do grup terapeutycznych/warsztatów psychologicznych (12%),
• pomoc/ustalenie możliwości bezpośredniej pomocy finansowej (10%),
• pomoc/wsparcie w temacie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych (10%).

Wśród celów, które można powiązać z młodą osobą niepełnosprawną, dominuje integracja, 
ale wśród zobowiązań pracownika socjalnego mamy przede wszystkim: zapewnienie opieki psy-
chologa i pomocy psychologicznej, pomoc finansową i pomoc przy gromadzeniu dokumentacji 
(patrz tabela 27). Można to interpretować tak, że respondenci uznają za priorytet wsparcie matki 
i dzieci, a nie młodej osoby niepełnosprawnej.

52 13% pcpr-ów odpowiedziało, że nie zajmuje się takimi przypadkami, tylko kieruje je do odpowiednich placówek.
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Tabela 27. Wymagania i zobowiązania – przypadek osoby niepełnosprawnej

WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

kontakt z psychologiem 39% pomoc/zapewnienie opieki 
psychologicznej 37%

współpraca z pracownikami socjalnymi 34% pomoc/ustalenie możliwości bezpośred-
niej pomocy finansowej 31%

kontakt z odpowiednim ośrodkiem 
pomocy niepełnosprawnym 32% pomoc/dostęp do grup terapeutycznych/

warsztatów psychologicznych 27%

uczestnictwo w warsztatach/terapiach dla 
niepełnosprawnych 20% pomoc w gromadzeniu dokumentacji, 

wypełnianiu formularzy/wniosków, itp. 22%

aktywizacja zawodowa w sytuacji 
niepełnosprawności (praca chroniona, 
specjalna)

19% pomoc i monitoring nauki szkolnej dzieci, 
kontakt z pedagogiem szkolnym 16%

uzyskanie orzeczenia 
o niepełnosprawności 14% stały, częsty kontakt z podopiecznymi 15%

organizacja życia domowego, aktywność 
domowa, samodzielność 12% uzyskanie/wskazanie pomocy od instytucji/

ośrodków pomocy społecznej, itp. 15%

kontakt z poradnią rodzinną, 
pedagogiczno-psychologiczną, itp. 10% uzyskanie pomocy od instytucji/placówek 

w sytuacji niepełnosprawności 15%

udostępnienie dokumentacji/informacji 
zdrowotnej, finansowej, prawnej itp. 10% systematyczne kontrole/monitoringi osób 

korzystających z usług socjalnych 14%

monitorowanie nauki dzieci w szkole, 
współpraca z pedagogiem szkolnym 10%

pomoc/uzyskanie orzecznictwa 
o niepełnosprawności, ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności

14%

uczestnictwo w warsztatach/terapiach 
dot. problemów opiekuńczo-
-wychowawczych

9% pomoc/ustalenie możliwości różnych 
dotacji, ulg, zwolnień z opłat, itp. 12%

uzyskanie/staranie się o przyznanie 
odpowiedniej renty 8% pomoc w uzyskaniu rent, zasiłków, 

alimentów 12%

funkcjonowanie w społeczeństwie, 
integracja, wyjście z domu do ludzi, itp. 8% poradnictwo socjalne (co, gdzie można 

uzyskać, jak to robić) 10%

ustalenie/uzyskanie prawa do świadczeń 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych, itp. 8% zapewnienie usług asystenta rodziny 10%

kontakt z odpowiednim ośrodkiem 
pomocy 8% pomoc/wsparcie w temacie aktywizacji 

zawodowej niepełnosprawnych 10%

podnoszenie kwalifikacji, nauka, 
szkolenia, przekwalifikowania 7% motywacja, mobilizacja potrzebujących 

do działań dla polepszenia jakości życia 10%

leczenie, zadbanie o swoje zdrowie 6% pomoc/ukierunkowanie w problemach 
wychowawczo-opiekuńczych 9%

starania o pomoc finansową, dotacje, 
ulgi, itp. 5% wsparcie, pomoc potrzebującym, praca 

socjalna (ogólnie) 8%

załatwienie, staranie się o miejsce 
w przedszkolu, żłobku, świetlicy, itp. 4% współpraca pracownika socjalnego 

z różnymi instytucjami, urzędami, itp. 7%

pomoc/wsparcie ze strony najbliższych 
(ogólnie, ew. doraźna, wg potrzeb) 4% pomoc/ustalenie możliwości 

bezpośredniej pomocy rzeczowej 7%

terapia psychologiczna, uczestniczenie 
w spotkaniach, warsztatach, wizytach 4% pomoc/ustalenie możliwości korzystania 

z Banków Żywności, dożywianie 6%
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WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

starania o pomoc rzeczową, żywność, 
dożywianie 3% pomoc w uzyskaniu miejsca 

w przedszkolu/żłobku/świetlicy 5%

realizacja kontraktu socjalnego,
wykonywanie zaleceń 3% informacja/ukierunkowanie do poradni 

pedagogiczno-psychologicznych 5%

aktywne poszukiwanie pracy 3% zapewnienie profesjonalnych usług 
opiekuńczych 5%

korzystanie z doradztwa zawodowego 
(informacja o rynku pracy, możliwościach 
własnych, itp.)

3%
rodzinne wywiady środowiskowe 
(wstępne, systematyczne, monitoring 
środowiskowy)

5%

BRAK 6% mobilizacja rodziny do pomocy osobie 
potrzebującej / monitoring 4%

wskazania powyżej 2% ustalenie problemu/przyczyn trudnej/
dysfunkcyjnej sytuacji osoby/rodziny 4%

doradztwo zawodowe (warsztaty, pomoc 
w ukierunkowaniu, potrzeby rynku pracy) 4%

integracja, powrót do społeczeństwa, 
„wyjście z domu” – w sytuacji niepełno-
sprawności

4%

mobilizacja/pomoc w podnoszeniu 
kwalifikacji, przekwalifikowaniu, dostęp 
do szkoleń

4%

informacja/pomoc w uzyskaniu wsparcia 
z projektów systemowych (programów 
rządowych)

4%

spowodowanie działań organów ścigania, 
sądu, (policja, prokuratura, ustalenie 
kuratora)

4%

BRAK 4%

wskazania powyżej 3%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Dominująca w powyższym zestawieniu (po obu stronach zobowiązań) jest usługa psychologa, 
a nie pracownika socjalnego. Bardzo wysoko znalazł się również obowiązek kontaktu z wyspecja-
lizowanym ośrodkiem pomocy, a w wypadku pracownika socjalnego – pomoc finansowa. Można to 
interpretować jako przejaw postrzegania pomocy społecznej jako instytucji głównie pośredniczą-
cej w uzyskaniu specjalistycznej pomocy przez osoby niepełnosprawne i przede wszystkim nasta-
wionej na wsparcie finansowe. Interesujące jest, że stosunkowo niewielu respondentów wskazy-
wało po stronie obowiązków pracownika socjalnego typowe dla diagnozy ustalenie problemu i jego 
przyczyn, zapewne zakładając, że oczywistym problemem jest niepełnosprawność, ale ona sama 
w sobie żadnym problemem być nie musi.

Powyższe wyniki pokazują rozkład odpowiedzi łącznie dla wszystkich typów jops-ów, a więc 
wskazane wnioski mogą głównie dotyczyć ops-ów (najwięcej odpowiedzi było z tego typu instytucji).
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Ogólnopolskie i lokalne standardy usług i pracy socjalnej

Standardy usług pomocy i integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych ze względu na nie-
jasność prawnego pojęcia usług są trudne do precyzyjnego określenia. Podobna sytuacja dotyczy 
pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. W ustawie o pomocy społecznej53 wspomniano kil-
ka razy o standardach usług. 

Domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy

Ustawowe standardy w dwóch przypadkach dotyczą usług dedykowanych osobom niepełnospraw-
nym, dotyczy to usług środowiskowych domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej. 
Standardy usług śds-ów są w projekcie rozporządzenia (kilka wersji na przestrzeni kilku lat, ostat-
nia z maja 2010 r.), a standardy dps-ów zostały określone w rozporządzeniu w sprawie domów 
pomocy społecznej (z 2005 r.)54.

Jednym z warunków uprawniających do miejsca w dps-ach jest konieczność zapewnienia 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom niemogącym sa-
modzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Usługi dps-ów są więc nie tyle dla osób niepełno-
sprawnych, co niesamodzielnych, wyszczególnienie wśród jej powodów niepełnosprawności może 
być źródłem wątpliwości. W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej55 niepełnosprawność 
definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu sta-
łego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Zasadniczą kwestią jest, jak mają się 
do siebie niesamodzielność czy niemożność funkcjonowania w codziennym życiu oraz niezdolność 
do wypełniania ról społecznych. Gdyby były to pojęcia równoznaczne, to wyszczególnianie niepeł-
nosprawności jako przyczyny niesamodzielności i niemożności funkcjonowania nie miałoby sensu. 
Żeby je jednak od siebie oddzielić, trzeba założyć, że przynajmniej część osób, które są niezdolne 
do wypełniania ról społecznych z powodu naruszenia sprawności, może jednak funkcjonować na 
co dzień. Na czym polega takie funkcjonowanie bez możliwości wypełniania ról społecznych?

W założeniach fazy diagnozy projektu 1.18, zadanie 2, pominięto standardy dps-ów. Więcej o nich 
napisano w rozdziale pierwszym, w kontekście modeli standaryzacji obecnych już w pomocy społecznej.

Sposób podejścia do standardów w projekcie rozporządzenia o śds-ach w porównaniu z ich 
ujęciem w dps-ach jest podobny. Najpierw wymieniono katalog usług poprzedzony słowami 
„w szczególności” z dodatkową kategorią: „inne formy postępowania”, czyli bardzo elastycznie. 
Trzy grupy usług dotyczyły treningu różnych umiejętności samoobsługi i zaradności, społecznych 
i interpersonalnych, oraz spędzania czasu wolnego, pozostałe były to m.in. specjalistyczne po-
radnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w sprawach zdrowotnych, 
terapia ruchowa (w tym rekreacja i turystyka), niezbędna opieka. W rozporządzeniu znajduje się 

53 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
54 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. 2005 r., nr 217, poz. 1837).
55 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).
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stwierdzenie, że standard usług jest spełniony, jeżeli obiekt, w którym są one świadczone, spełnia 
zestaw warunków dotyczących powierzchni i funkcji pomieszczeń oraz ich wyposażenia, odpo-
wiedniego do funkcji, w meble i inny sprzęt. W rozporządzeniu jest wiele innych wymogów, np. 
z kim pracownicy powinni współpracować, o co dbać (w tym o wysoką jakość usług i ich jak naj-
większą skuteczność), a także jakich pracowników kierownik może zatrudniać, jaki powinien być 
wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

W obu wypadkach (śds i dps) struktura standardów jest następująca: 1) wyszczególnienie 
katalogu usług z podziałem ich na rodzaje; 2) określenie wymogów w stosunku do warunków za-
spokajania podstawowych potrzeb mieszkańców; 3) określenie wymogów dotyczących poziomu 
zatrudnienia lub możliwości skorzystania z różnych usług udzielanych przez różnych specjalistów.

Podjęto próbę zidentyfikowania standardów lokalnych w przypadku ośrodków wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi respondentów dotyczyły przede wszystkim środowiskowych 
domów samopomocy.

Wykres 59.  Reguły/zasady/procedury/standardy funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych opracowane na użytek wewnętrzny

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Poziom standaryzacji lokalnej mierzonej odsetkiem deklaracji dotyczących dokumentów, 
które mogą zawierać standardy, przekracza w przypadku śds-ów 75%. Trudność polega jednak 
na tym, że z samego tylko faktu posiadania dokumentu trudno wnioskować, że mamy do czynie-
nia ze standardem usług śds-ów. Z kolei zwracanie uwagi wyłącznie na kategorię „pisemnych 
standardów” może pomijać dokumenty, które jednak standardy usług zawierają, chociaż nie po-
sługują się tym słowem.
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane osobom niepełno-
sprawnym. Stąd powstaje pytanie, czy istnieją dla nich ogólnopolskie standardy? W ustawie o po-
mocy społecznej56 nie wspomina się o standardach w tym kontekście. Z kolei w Rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuń-
czych (Dz. U. 2005 r., nr 189, poz. 1598) określono tylko ich rodzaje oraz kwalifikacje osób, które 
ich udzielają57. Można to uznać za rodzaj wstępnej standaryzacji – wymogi dotyczące rodzajów 
udzielanych usług i kwalifikacji osób, które ich udzielają.

W badaniach uwzględniono zagadnienie standardów lokalnych i wewnętrznych dla tych usług. 
Duże odsetki poszczególnych typów instytucji nie miały ich, albo określały je w umowach na udzie-
lanie tych usług z podmiotami zewnętrznymi.

Wykres 60.  Reguły/zasady/procedury/standardy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób niepełnosprawnych na użytek wewnętrzny

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.., załącznik 9.

Poziom standaryzacji specjalistycznych usług opiekuńczych odpowiada wielkości i typowi 
jops-ów, czyli jest wyższy dla pcpr-ów (ale tu były tylko dwie odpowiedzi), potem dla dużych ośrod-
ków miejskich (mops/mopr, też niewielka liczba), a najmniejszy dla gminnych ops-ów.

56 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
57 Z wypowiedzi K. Wyrwickiej, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wynika, że przed 

wejściem w życie rozporządzenia występowała tendencja do traktowania zwykłych usług opiekuńczych jako specjali-
stycznych (wypowiedź ustna na Ogólnopolskiej Konferencji Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej w Solcu Zdroju, 28.10.2010).
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Usługi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych58

Usługi orzecznicze

O ile w ustawie o pomocy społecznej59 mowa wyraźnie o standardach usług, to przepisy ustawy 
o rehabilitacji są w tym względzie mniej jasne. Pełnomocnik Rządu ds. ON ma sprawować nadzór 
nad orzekaniem o niepełnosprawności, który polega m.in. na „kontroli prawidłowości i jednolitości 
stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania 
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności”. Z kolei minister ds. zabezpieczenia spo-
łecznego ma określić w drodze rozporządzenia „standardy w zakresie kwalifikowania oraz postę-
powania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności”. Zostały 
one wyrażone w dwóch rozporządzeniach: w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności60 oraz w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 
16 roku życia61. Standardy te dotyczą w większej części definicji i kryteriów kwalifikowania osób 
do poszczególnych stopni niepełnosprawności oraz nazw jednostek chorobowych, które należy 
wziąć pod uwagę przy rozpoznaniu naruszenia sprawności. W mniejszej zaś części postępowania 
w sprawach orzeczniczych (zebranie materiału dowodowego, jego wstępna weryfikacja, rozpozna-
nie wniosku i wydanie orzeczenia, dokumentowanie).

Jedna z ocen praktyki orzecznictwa w stosunku do dzieci do 16. roku życia prezentowała dwa 
wnioski, z których jeden wyraźnie wskazywał na potrzebę standaryzacji ujednolicającej62.
• Istnieją dość duże różnice pomiędzy orzeczeniami i opiniami dotyczącymi oceny niepełno-

sprawności i stopnia niepełnosprawności u dzieci i młodzieży na różnych szczeblach procesu 
orzeczniczego. 

• Wskazane jest dalsze kontynuowanie działań mających na celu dążenie do ujednolicania za-
sad orzekania o niepełnosprawności u dzieci.
Podobne wnioski zawierał raport z kontroli NIK przeprowadzonej w 2005 r., postulowano „opra-

cowanie jednolitych kryteriów i standardów w zakresie ocen medycznych oraz zasad orzecznictwa 
z tytułu niezdolności do pracy i niepełnosprawności w celu pełnej obiektywizacji systemu”63. Nie-

58 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).

59 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
60 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 r., nr 139, poz. 1328).
61 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełno-

sprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. 2002 r., nr 17 poz. 162).
62 A. Stawarski, Orzekanie o niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Podstawy prawne oraz analiza procesu orze-

kania lekarskiego oceniane z perspektywy biegłego sądowego, „Orzecznictwo Lekarskie” 2005, nr 2. Więcej na temat 
praktyki orzecznictwa o niepełnosprawności na przykładzie województwa dolnośląskiego zob. L. Lenkiewicz i in., Usta-
lanie stopnia niepełnosprawności i wybrane dane z praktyki Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności we Wrocławiu, „Orzecznictwo Lekarskie” 2010, nr 7. Niektóre z wniosków: procent odwołań od decyzji 
powiatowych zespołów wynosił 8,8%, stale zwiększa się liczba wniosków o ustalenie niepełnosprawności.

63 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych 
oraz systemu orzekania o niepełnosprawności, NIK, Warszawa 2005, s. 10.
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zależnie od tego raport NIK zawierał bardzo surowe oceny całego orzecznictwa ZUS i powiatowych 
zespołów: 

„Z ustaleń kontroli wynika, iż objęte kontrolą systemy, zarówno orzecznictwa o niezdolności 
do pracy (ZUS), jak i orzecznictwa o niepełnosprawności nie działają motywująco i aktywi-
zująco na osoby niepełnosprawne w zakresie przywrócenia im sprawności organizmu oraz 
zdolności do pracy, wobec czego spełniają nadal funkcję zabezpieczenia socjalnego”.64

W literaturze można spotkać równie surowe oceny całego systemu orzeczniczego w tym ob-
szarze z postulatami jego radykalnej zmiany (patrz wyżej)65.

Usługi warsztatów terapii zajęciowej

Zadaniem pełnomocnika jest też nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy, w tym ko-
ordynacja realizacji tych zadań, która z kolei polega m.in. na „opracowywaniu standardów w zakresie 
realizacji zadań określonych w ustawie”. Dotyczy to już nie tyle samych usług, ale realizacji zadań. 
Część z nich zapewne polega na zapewnianiu i udzielaniu pewnych usług, nie wiadomo jednak bliżej 
jakich (standard realizacji zadań a standard udzielania usług w ramach wykonywania tych zadań).

Mimo dwóch obszernych artykułów w ustawie o rehabilitacji66 (10a i 10b) oraz rozporządzenia 
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z 2004 r.67 trudno odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją 
standardy usług udzielanych osobom niepełnosprawnym w tego rodzaju instytucji. Głównymi po-
jęciami, które mogą być skojarzone z usługami określonymi w ustawie, są rehabilitacja społecz-
na, rehabilitacja zawodowa (warsztat terapii zajęciowej ma stwarzać możliwość rehabilitacji w tych 
dwóch wymiarach) i terapia zajęciowa (techniki, które służą celom polegającym na stwarzaniu moż-
liwości rehabilitacji). Z kolei terapia ma polegać głównie na rehabilitacji, gdyż realizuje się ją na 
podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, który określać ma m.in. formy i zakres rehabili-
tacji, metody i zakres nauki umiejętności społecznych i zawodowych, formy współpracy z rodziną, 
osoby odpowiedzialne za realizację oraz planowane efekty rehabilitacji. Wynika stąd, że jedynym 
standardem ustawowym w odniesieniu do usług udzielanych przez pracowników warsztatów terapii 
zajęciowej jest wymóg określenia dla każdego uczestnika indywidualnego programu rehabilitacji 
wraz z wyszczególnieniem kilku jego niezbędnych elementów, określonych zresztą bardzo ogólnie.

Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z 2004 r. określa wiele zasad i wy-
mogów, które powinny być spełnione przez warsztat w związku z jego założeniem i prowadzeniem, 
ale nadal mają one bardzo ogólny charakter i tylko częściowo dotyczą usług. Przykładowo warsz-
tat powinien: mieć regulamin organizacyjny, w którym określone zostaną m.in. prawa i obowiązki 
uczestników; prowadzić dokumentację m.in. współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika 
czy działalności rehabilitacyjnej; zatrudniać stale określone kategorie pracowników, a inne w razie 
potrzeby; przedstawiać sprawozdanie roczne z działalności zawierające m.in. informacje o liczbie 

64 Tamże, s. 9.
65 D. Bilski, Czy istnieje potrzeba zmiany ustaw dotyczących orzecznictwa lekarskiego dla potrzeb rentowych i dla-

czego?, „Orzecznictwo Lekarskie” 2009, nr 6.
66 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. 1997 r., nr 123, poz. 776).
67 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 r., nr 63, poz. 587).
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uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności oraz reha-
bilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej, wraz z opisem tych postępów.

W raporcie z działalności warsztatów terapii zajęciowej z 2008 r. wspomniano kilka razy o stan-
dardach, głównie jednak w kontekście bardzo rozpowszechnionych warunków lub praktyk (tabela 28).

Tabela 28.  Informacje o rozpowszechnionych praktykach w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie 
badania ich działalności w latach 2003 i 2005

Rodzaj 
rozpowszechnionych 

warunków lub praktyki
Opis

Lokalowo-
-powierzchniowy

Dwie wartości są tu szczególnie istotne. Chodzi o powierzchnię pomieszczeń 
użytkowanych przez wtz w m2 na 1 uczestnika warsztatu oraz łączną powierzchnię 
pomieszczeń przeznaczonych na pracownie w m2 w przeliczeniu na 1 uczestni-
ka wtz. Pierwsza wartość w 2003 r. wynosiła – 9,7 m2, a w 2005 r. 7,6 m2. Druga 
wartość dotycząca łącznej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na pracownie 
w m2 w przeliczeniu na 1 uczestnika wtz wskazuje obniżenie się  wskaźnika z 5,5 m2 
w 2003 r. do 4,9 m2 w 2005 r.

Terapia Wśród różnorakich form terapii prowadzonych przez warsztaty wyraźnie preferowane 
są dwie: terapia ruchowa i zajęcia sportowe oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Pro-
wadzenie tych form wykazało w 2005 r. odpowiednio 95,7% oraz 92,7% warsztatów.

Współpraca z rodziną Najwyższe odsetki tej współpracy w badaniu z 2005 r. wykazały wtz w zakresie indywi-
dualnych informacji o uczestniku (o akceptacji pobytu w wtz, o skali zaangażowania, 
o zachowywaniu, motywacji, agresji itp.). Tę formę współpracy na poziomie „na ogół” 
wykazało aż 96,5% wtz (w 2003 roku 94,6%), przekazywanie informacji o postępie 
rehabilitacji społecznej lub zawodowej – 89,7% wtz (w 2003 r. 88,0%) oraz przekazy-
wanie informacji o stanie zdrowia uczestnika – 84,2% wtz (w 2003 r. 85,2%).

Źródło: Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej. Analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 i 2005, PFRON, 
Warszawa 2008, s. 35, 86, 99.

Teraz spójrzmy na poziom upowszechnienia różnych rodzajów terapii w wtz-ach w 2005 r. 
(wykres 61).

Wykres 61. Upowszechnienie rodzajów terapii prowadzonych przez wtz-y w 2005 r.

Źródło: Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej, op. cit., s. 86.
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Form o charakterze unikatowym było aż 104, czyli różnorodność terapii świadczonych w wtz-ach 
jest bardzo duża. Autorzy raportu mają wątpliwości co do standardu w sensie wymogu: 

„Jest oczywiste, że z punktu widzenia specjalistycznej pedagogiki lub psychologii pewne 
pracownie mogą być niezbędne, inne zalecane, a jeszcze inne niezalecane w ogóle, gdyż 
mogą nie służyć rehabilitacji uczestników. W tym kontekście ważnym pytaniem jest, jakie 
są zalecane, podstawowe (elementarne?) formy terapii zajęciowej?. Innym pytaniem jest, 
kto powinien taki standard opracowywać i proponować?”68.

Oczywiście to, co prawie powszechne (terapia ruchem i sport oraz ćwiczenia ogólnouspraw-
niające) niekoniecznie jest tym, co jest najbardziej potrzebne i czego należy wymagać, żeby lepiej 
osiągać cele wtz-ów. 

„Nasuwa się pytanie, czy tego rodzaju formy terapii powinny posiadać status podstawo-
wych standardów terapeutycznych? (…) Czy te dwie formy terapii z uczestnikami spełnia-
ją podstawowe funkcje terapii, a raczej rehabilitacji społecznej?”69.

Usługi reintegracji

Jeżeli chodzi o usługi z obszaru reintegracji, to w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143) nie ma żadnej wzmianki o standardach, mowa jedynie 
o zasadach. W podręczniku wydanym w 2004 r. jest jednak cały rozdział dotyczący standardów 
usług centrów integracji społecznej, gdzie określono standardy dla następujących usług: reinte-
gracja społeczna, reintegracja zawodowa, opracowanie indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego, diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika oraz – też potraktowany jako 
usługa – program zatrudnienia wspieranego (podjęcie pracy przez uczestników centrów integracji 
społecznej po zakończeniu programu jako usługa). 

Struktura zaproponowanych standardów dla każdej z usług była podobna: nazwa i cel usłu-
gi, organizacja usługi i jej procedura. W przypadku usług reintegracji przewidziano również kil-
ka sposobów realizacji tych usług: 1) reintegracja społeczna – warsztaty terapeutyczne, grupy 
wsparcia, grupy samopomocowe, inne; 2) reintegracja zawodowa – przekwalifikowania zawodo-
we (kursy, szkolenia), nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, 
praktyki), zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. Nie uwzględniono specyfiki reintegracji społecz-
nej i zatrudnienia wspieranego osób niepełnosprawnych, ta grupa docelowa została dodana do 
ustawy w 2007 r.

Praca socjalna

Z badań wynika, że poziom standaryzacji pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi jest bar-
dzo niski (wykres 62).

68 Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej (Analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 
i 2005), PFRON, Warszawa 2008, s. 85.

69 Tamże, s. 86.
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Wykres 62. Poziom standaryzacji pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi ze względu na typy jops-ów

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Nieco wyższy, ale nadal niski poziom standaryzacji mają jops-y typu mops/mopr, a w wypad-
ku ops-ów typu mops deklarowano również obecność standardów, ale tym razem duża ich część 
nie miała formy pisemnej. 

Postrzeganie potrzeby rozwoju standaryzacji w tej dziedzinie było również przedmiotem ba-
dania (wykres 63).

Wykres 63.  Konieczność opracowania reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej dla 
osób niepełnosprawnych 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Mimo niskiego poziomu standaryzacji lokalnej pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi 
przekonanie o konieczności standaryzacji w tym zakresie nie było powszechne. Blisko lub nieco po-
nad połowa respondentów nie widziała takiej potrzeby. Większe odsetki mniej lub bardziej przeko-
nanych o konieczności standaryzacji występowały w przypadku pcpr-ów oraz mops-ów/mopr-ów (tu 
jednak była niska liczba badanych przypadków).
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Przykłady zagraniczne

Interesujące podejście do standaryzacji usług dla osób niepełnosprawnych reprezentuje Australia. 
W 1993 r. przyjęto tam, po szerokich konsultacjach, krajowy dokument National Standards For 
Disability Services (Krajowe standardy usług dla osób niepełnosprawnych). Obecnie trwa proces 
rewizji tego dokumentu, do czego wstępem było przygotowanie ogólnych ram w postaci National 
Quality Framework for Disability Services (NQF, Krajowe ramy jakości usług dla osób niepełno-
sprawnych). W standardach z 1993 r. usługę zdefiniowano jako wsparcie i pomoc udzielane kon-
sumentowi (osoba niepełnosprawna, członkowie jej rodziny, nieodpłatny opiekun). Dotyczyły one 
ośmiu obszarów związanych z udzielaniem tak rozumianych usług (tabela 29).

Tabela 29. Standardy usług dla osób niepełnosprawnych w Australii

Obszar Standard

Dostęp do usług Każdy konsument poszukujący usługi ma do niej dostęp na podstawie 
swoich względnych potrzeb (są one oceniane wg poziomu niezaspo-
kojenia i korzyści, które można uzyskać dzięki usłudze) i dostępnych 
zasobów.

Indywidualne potrzeby Każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma usługę, która została za-
projektowana tak, aby w możliwie najmniej ograniczający sposób (czyli 
z pozostawieniem jej jak największego wyboru, niezależności i możliwo-
ści) zaspokoić indywidualne potrzeby osoby i wspomóc jej cele osobiste.

Podejmowanie decyzji i wybór Każda osoba z niepełnosprawnością ma możliwość jak najpełniejsze-
go uczestnictwa w podejmowaniu decyzji o swojej aktywności życiowej 
w kontekście usług, które otrzymuje.

Prywatność, godność, poufność Prawo każdego konsumenta do prywatności, godności i poufności we 
wszystkich aspektach jego życia jest uznawane i szanowane

Partycypacja i integracja Każda osoba z niepełnosprawnością jest wspierana i zachęcana do 
uczestnictwa i zaangażowania w życie społeczności.

Cenione role (ang. valued 
status)

Każda osoba z niepełnosprawnością ma możliwość rozwijania i utrzy-
mywania umiejętności oraz uczestniczenia w działaniach, które umożli-
wią jej odgrywanie cenionych ról w społeczeństwie.

Skargi i zażalenia Każdemu konsumentowi wolno wnosić skargi lub zażalenia na organi-
zację usługową lub usługę, które powinny być rozpatrzone.

Zarządzanie usługami Każda organizacja usługowa przyjmuje właściwe praktyki zarządzania, 
które maksymalizują wyniki dla konsumentów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie National Standards for Disability Services, 1993 r.

Każdy z tych obszarów został dodatkowo opatrzony stwierdzeniem określającym cel oraz róż-
ną liczbą standardów pomocniczych, które zostały sformułowane w podobnym stylu. Przykładowo 
w obszarze dostępność usług standard pomocniczy 1.8 brzmiał następująco: „Jeżeli organizacja 
usługowa nie jest w stanie zapewnić osobie z niepełnosprawnością dostępu do swoich usług, zo-
staje wydane skierowanie do podobnej usługi tam, gdzie jest ona udzielana”. Drugi przykład w ob-
szarze: cenione role, standard pomocniczy 6.2: „Organizacja usługowa wspiera zdolności, wkład 
i kompetencje ludzi z niepełnosprawnością”. 
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W przyjętych dla celów rewizji standardów z 1993 r. ramach ogólnych bezpośrednio mowa już 
nie tylko o standardach, ale o jakości usług. NQF jest konstrukcją, w której na początku przytoczo-
no zestaw praw człowieka istotnych dla osób niepełnosprawnych, następnie przyjęte na poziomie 
krajowym efekty (np. „ludzie z niepełnosprawnością mają wybór, dobrobyt i możliwości życia jak 
najbardziej niezależnego; rodziny i opiekunowie są dobrze wspierani”). Trzeci poziom stanowią 
wizja i cele ogólnych ram (np. „wspieranie zastosowania podejścia opartego na dowodach na-
ukowych do zapewniania jakości”). Kolejne poziomy to zasady i cele legislacji, a w tym: standardy 
usług, krajowe wskaźniki jakości, zasady zarządzania jakością oraz podstawowe cechy systemów 
zarządzania jakością. Horyzontalnie umiejscowiono współrządzenie (governance) i monitoring 
(wdrożenie, raportowanie, przeglądy i doskonalenie) oraz budowanie potencjału (komunikowanie, 
uczenie się i rozwój, dzielenie się praktykami, zarządzanie zmianą)70.

Widać, że NQF stanowi istotny postęp w stosunku do dokumentu wyszczególniającego stan-
dardy usług dla osób niepełnosprawnych. Jest to bardziej całościowa koncepcja zapewniania wy-
sokiej jakości tego rodzaju usług. W Polsce układem odniesienia do myślenia w tych kategoriach 
mogłaby być Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, uchwalona przez Sejm w 1997 r. Karta powinna 
zostać zrewidowana i uzupełniona o zestaw standardów usług i inne elementy zapewniania jakości 
społecznej dla osób niepełnosprawnych.

We Francji należy zwrócić uwagę na indywidualizację pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Przykładem jest świadczenie PCH (prestation de compensation du handicap) w formie pienięż-
nej lub usług. Nabywa się do niego uprawnienia na podstawie projektu na życie osoby niepełno-
sprawnej (opracowany przez nią lub przez jej prawnego opiekuna), diagnozy potrzeb według ogól-
nokrajowych zaleceń Poradnika ewaluacji potrzeb kompensacyjnych osób niepełnosprawnych71, 
i indywidualnego planu kompensacyjnego opracowanego przez zespół interdyscyplinarny (lekarz, 
psycholog, pracownik socjalny i w razie potrzeby inni specjaliści).

Świadczenie PCH przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów osobom niepełno-
sprawnym w wieku 20–60 lat. W przypadku osób w wieku 61–75 mogą one je również otrzymać pod 
warunkiem, że spełniały kryteria udzielenia świadczenia już przed ukończeniem 60. roku życia.72

Interesującą usługą jest też pomoc opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych w postaci 
wymiany doświadczeń, rozmów, wsparcia psychologicznego, organizacji grupy wsparcia. Ponadto 
odpoczynek od codziennych obowiązków opieki umożliwia umieszczenie podopiecznego w dzien-
nym ośrodku opieki lub na pobyt czasowy. Instytucje pomocy społecznej organizują bezpłatne 
szkolenia, np. na temat radzenia sobie z obowiązkami codziennymi. Upowszechniane są też infor-
macje na tematy związane z opieką, np. poprzez konferencje73.

70 Dokumenty wraz z opisem dostępne na stronie: www.dhs.vic.gov.au/disability/improving_supports/national-qu-
ality-framework. 

71 Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA).
72 B. Ciepła, ekspertyza dla projektu 1.18, zadanie 2, Standardy świadczenia usług pomocy i integracji we Francji, 

Warszawa 2010, s. 37.
73 Tamże, s. 41.
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Schemat 12. Procedura przyznania świadczenia

Źródło: B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, ekspertyza dla projektu 1.18 za-
danie 2, Warszawa 2010, s. 38.

Dobre praktyki

Współczesne podejście do ogólnie rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym, które nie są 
jednocześnie seniorami, a nawet i w tym wypadku, przenika duch przeciwdziałania dyskrymina-
cji, promowania podmiotowości, aktywności i integracji. Podobnie jak duże instytucje opieki nad 
dziećmi, tak i tutaj negatywnie ocenia się wszystkie formy pomocy, które mają konsekwencje wy-
łączające i izolujące. Takie podejście sprawia, że za dobrą uznaje się taką pomoc, która zasadniczo 
zwiększa szanse osób niepełnosprawnych na funkcjonowanie w świecie jak osób sprawnych. Wy-
równywanie szans wymaga podejścia systemowego oraz upowszechniania takich działań i sposo-
bów pomocy, które przyczyniają się do wzmacniania podmiotowości, aktywności i integracji. Przy-
kład myślenia systemowego został pokazany na schemacie.

Program Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie był początkowo finansowany przez EFS w ramach SPO RZL, a następnie od 2008 przez PFRON 
w programie Trener Pracy. Obecnie Centrum DZWONI jest prowadzone w dziewięciu miastach 
(Bytom, Warszawa, Zgierz, Głogów, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Nidzica, Giżycko, Poznań).74

Bazy danych dotyczące dobrych praktyk w dziedzinie pomocy i integracji społecznej osób niepeł-
nosprawnych są w Polsce rzadkością. Pewne funkcje tego rodzaju pełni lista prezentacji projektów 
nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu teryto-

74 Więcej o ofercie usług Centrum DZWONI zob. M. Zakrzewska, Centrum DZWONI szansą na zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, w: Jak przezwyciężyć ubóstwo? Księga Ubogich A.D. 2010, RPO, Warszawa 2010.
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rialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych, „Równe szanse, rów-
ny dostęp” w latach 2008–200975. Zaprezentowano tam 12 nagrodzonych i wyróżnionych projektów.

Schemat 13. Przykład podejścia systemowego

Źródło: K. Mrugalska, Czym jest system wyrównywania szans z perspektywy osoby niepełnosprawnej i czym on się różni od tzw. syste-
mowych rozwiązań instytucjonalnych, prezentacja, 2006, zob. www.mpips.gov.pl/userfiles/File/BON/KM_ref_7b.pdf.

Przykład projektu MOPS z Częstochowy: Program na rzecz osób niepełnosprawnych realizo-
wany w latach 2003–2008.

W Gdyni natomiast w ramach programu promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi „Aktywni zawodowo” uruchomiono z pomocą miasta 
(inicjatywa, użyczenie nieodpłatne pomieszczenia i pozyskanie kserokopiarki) punkt ksero (za-
trudnia 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną). Punkt prowadzony jest przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdyni. Drugim elementem była 
„Spółdzielnia socjalna 50+” z ośmioma niepełnosprawnymi członkiniami, które udzielały usług 
opiekuńczych osobom starszym, a także usług porządkowych w mieszkaniach. Spółdzielnię pro-
wadzi Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, a pomoc miasta polegała na refundacji składek ZUS 
oraz udzieleniu grantu, a także zamówieniu w spółdzielni materiałów promocyjnych miasta. Ostat-
nią inicjatywą tego typu była spółdzielnia socjalna „Promyk” prowadząca bar mleczny (24 osoby). 
Miasto udzieliło lokalu, pieniędzy na remont i adaptację pomieszczeń, wyposażenie i szkolenie 
pracowników opłacono ze środków PFRON-u.

75 W 2010 r. ogłoszono już VIII edycję tego konkursu. Jest to moduł A programu wsparcia inicjatyw na rzecz środo-
wiska osób niepełnosprawnych.
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Wycinek 2. Cele główne i szczegółowe projektu Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Źródło: prezentacja projektu na stronach internetowych PFRON-u.

Warto zwrócić uwagę na kilka innych programów PFRON-u, a w szczególności program 
ograniczania skutków niepełnosprawności, którego działania miały polegać m.in. na jak najwcze-
śniejszej interwencji poprzez aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie po-
trzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną; ustalaniu i wdrażaniu indywidualnych 
programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy; prowadzeniu szkolenia beneficjentów 
pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji 
i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu 
rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy. Program 
zakończono w 2009 r.

Interesującym programem rządowym związanym z upowszechnianiem dobrych praktyk jest 
„Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagro-
żonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” z września 2004 r.76. 
Jeden z załączników do programu określał Standard interdyscyplinarnej placówki udzielającej 
wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy dla dzieci zagrożonych niepełnospraw-
nością lub niepełnosprawnych w wieku 0–7 lat. Program miał charakter pilotażowy i zakończył 
się w 2007 r., ale dalsze funkcjonowanie działań prowadzonych przez uczestniczące podmioty 
(do pilotażu wybrano 63 placówki) m.in. z zakresu rehabilitacji dzieci (z wyłączeniem rehabili-
tacji medycznej) oraz wsparcia ich rodziców będzie finansowane do 2011 r. W tym też roku mają 
zostać opracowane przez Radę Ministrów rozwiązania systemowe podejmujące problematykę 
wczesnej pomocy77.

Wraz z napływem do Polski środków z funduszy europejskich otworzyła się możliwość fi-
nansowania projektów dla osób niepełnosprawnych, o czym wspomniano już wyżej. W związku 
z tym wśród projektów dla tej grupy docelowej SPO RZL, PIW EQUAL i PO KL również można 
poszukiwać dobrych praktyk. W szczególności projekty PIW EQUAL miały na celu wypracowa-
nie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich był projekt „Kluczowa rola gmi-

76 Treść programu: www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=446:qwczesna-wielospecjalist-
yczna-kompleksowa-skoordynowana-i-ciga-pomoc-dziecku-zagroonemu-niepenosprawnoci-lub-niepenosprawnemu-ora-
z-jego-rodzinieq&catid=118:pomoc-psychologiczno-pedagogiczna&Itemid=155.

77 Informacje zamieszczone na stronach internetowych PFRON-u.
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ny w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, który miał na celu ułatwianie tworzenia 
spółdzielni socjalnych78.

Przykładami pomocy zwiększającej szanse osób niepełnosprawnych są zindywidualizowane 
usługi, m.in. asystentura w czasie wolnym (asystent osoby niepełnosprawnej, asystent personal-
ny) i w pracy na otwartym rynku (zatrudnienie wspomagane, trener pracy). 

W Warszawie w sierpniu 2006 r. uruchomiono Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. 

„Jego głównym celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Realizatorem progra-
mu jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowo-
lipie (jednostka budżetowa m. st. Warszawy). Usługi asystentów świadczone są przez 
7 dni w tygodniu, w godz. 8–22. Opłata klienta za usługę wynosi 4,00 zł za 3,5 godz., 
a koszt następnej godziny wynosi 1,00 zł. Zamówienia składane są telefonicznie (pięć dni 
w tygodniu), za pośrednictwem poczty elektronicznej, on-line za pośrednictwem strony 
internetowej www.asystent.warszawa.pl”79.

Podobny program realizowany był również w Szczecinie. Jego początki były związane z finan-
sowaniem z funduszu przedakcesyjnego PHARE w 2002 r. Został też uwzględniony w Miejskim 
Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002–2015: 

„Istniejące dotychczas rozwiązania, dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, nie 
uwzględniają lub uwzględniają w niewystarczającym stopniu różnice wynikające z po-
trzeb osób o różnych stopniach niepełnosprawności. Dlatego też celowym jest wprowa-
dzenie instytucji osobistego asystenta – nowego i bardzo istotnego elementu w całym 
systemie wsparcia aktywności społecznej i zawodowej osób o największym stopniu nie-
pełnosprawności oraz promowania idei w środowisku osób niepełnosprawnych, urzę-
dach i instytucjach działających na ich rzecz”80. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin 2009–2015 
znajduje się postulat rozwijania tego programu.

W 2008 r. PFRON uruchomił program pilotażowy „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane 
osób niepełnosprawnych”, który zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepeł-
nosprawnej wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób. Wśród realizatorów 
jest pięć podmiotów.

Inną formą tego rodzaju działań jest wynajem mieszkań chronionych, zwykle kilku osobom 
niepełnosprawnym w celu zwiększenia poziomu ich zaradności i samodzielności oraz jako forma 
przejściowa między opieką instytucjonalną a wspomaganą samodzielnością. W badaniach projek-
tu 1.18 zadanie 2, mieszkania chronione uwzględnione zostały jedynie w kontekście wychowanków 
opuszczających dwie główne formy opieki zastępczej.

78 Strona z publikacjami projektu: www.pfron.org.pl/portal/pl/195/405/Opracowania_powstale_w_ramach_reali-
zacji_projektu_Kluczowa_rola_gminy_w_aktywiza.html. 

79 A. Deja, Sytuacja osób niepełnosprawnych w Warszawie, ekspertyza w ramach opracowania Strategii Społecznej 
Warszawy, zob. www.strategia.um.warszawa.pl/pdf/OSOBY_NIEPELNOSPRAWNE_DIAGNOZA.pdf. 

80 Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002–2015, załącznik do uchwały nr LW1262/02 
Rady Miasta Szczecin, 2002, s. 6.
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Wnioski i rekomendacje

Obecnie tylko niewielka część osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje nie-
zdolna do utrzymywania się z pracy i samodzielnego życia. Warunkiem tego jest dobrze zaprojek-
towany system rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

„Z punktu widzenia wyłącznie biologicznego, jeżeli możliwe byłoby wykorzystanie w pełnym 
zakresie możliwości, jakie daje współczesna skutecznie zorganizowana rehabilitacja komplek-
sowa i poprawne rozwiązania problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych, niezdolność do 
pracy jawi się jako praktycznie ograniczona do osób ze znacznymi deficytami intelektualnymi, 
cierpiących na psychozy w okresach zaostrzeń objawów i rozległymi, organicznymi uszkodze-
niami OUN”81.

Skoro niezdolność do pracy jest jedynie pochodną problemów z zapewnieniem odpowiedniej 
rehabilitacji oraz szans na zatrudnienie, to zasadniczy problem z osiąganiem samodzielności 
w życiu nie leży po stronie osób niepełnosprawnych, ale systemu rehabilitacji i zatrudnienia oraz 
preferencji społeczno-politycznych w tym zakresie. Te zagadnienia znajdują się poza kompeten-
cjami pomocy społecznej i wąsko rozumianej integracji społecznej w kontekście ustawy o za-
trudnieniu socjalnym.

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Model realizacji usług wysokiej jakości dla osób nie-
pełnosprawnych wymaga współpracy różnych służb, 
instytucji i podmiotów z różnych sektorów.

Zespoły eksperckie ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/powiecie/mia-
stach na prawach powiatu, powinny umieścić lokalne 
partnerstwo (obejmujące miasto, gminę) na rzecz 
ON, jako zalecaną formę organizacyjną wyrówny-
wania szans w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Inicjowanie i koordynacja lokalnych partnerstw 
powinna być zadaniem powiatu, wymaga to jednak 
wzmocnienia finansowego i kadrowego PCPR.

Dotychczas nie wypracowano w Polsce standardu 
pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu 1.18 należy wypracować standard 
pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. Pod-
stawą tych prac powinna być refleksja nad propozycją 
Z. Kawczyńskiej-Butrym z drugiej połowy lat 90.

Z analizy materiałów zastanych, przeprowadzonej na 
potrzeby niniejszego raportu wynika, że zróżnicowa-
nie potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych, 
żyjących w różnych rodzinach i społecznościach jest 
bardzo duże.

Przy opracowywaniu standardu pracy socjalnej 
z osobami niepełnosprawnymi, Zespół ekspercki ds. 
osób niepełnosprawnych powinien wykorzystać ideę 
profilowania i specjalizacji pracy z istotnie różnymi 
grupami, bardziej narażonych na ubóstwo i wyklu-
czenie społeczne, osób niepełnosprawnych. Wymaga 
to między innymi uwzględnienia dotychczasowych 
badań nad zróżnicowanym poziomem marginalizacji 
osób niepełnosprawnych.

81 D. Bilski, Czy istnieje potrzeba zmiany ustaw dotyczących orzecznictwa lekarskiego dla potrzeb rentowych i dla-
czego?, „Orzecznictwo Lekarskie” 2009, nr 6.
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Z analizy materiałów zastanych, przeprowadzonej 
na potrzeby niniejszego raportu wynika, że ważnym 
czynnikiem marginalizacji osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w społeczności lokalnej jest brak lub 
niska aktywność ruchu samopomocowego i rzeczni-
czego w tym środowisku.

W standardach pracy socjalnej z osobami niepeł-
nosprawnymi i ich opiekunami należy położyć duży 
nacisk na organizowanie grup samopomocowych 
i ruchów rzeczniczych82.

Od nastawienia społeczności lokalnej i jej głównych 
interesariuszy zależą szanse osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów na integrację ze społeczeń-
stwem.

W standardach pracy socjalnej z osobami niepeł-
nosprawnymi i ich opiekunami należy położyć duży 
nacisk na pracę ze społecznością lokalną, której 
celem będzie upowszechnianie i utrwalanie proin-
tegracyjnych postaw i zachowań głównych aktorów 
życia społeczności lokalnej83.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że warsztaty 
terapii zajęciowej i turnusy rehabilitacyjne są mało 
dostępne i w niewielkim stopniu zestandaryzowane.

Należy podjąć prace nad standardami dostępności 
i jakości usług stanowiących zasadniczy sens istnie-
nia wtz-ów i turnusów rehabilitacyjnych, czyli usług 
przygotowujących i motywujących do aktywności 
zawodowej i promujących aktywność społeczną osób 
niepełnosprawnych84.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że usługi 
asystentów osób niepełnosprawnych w Polsce nie 
są powszechnie dostępne i posiadają niski poziom 
standaryzacji.

Należy rozpocząć pracę nad upowszechnianiem 
i podnoszeniem jakości usług asystentów osób 
niepełnosprawnych wykorzystując dotychczasowe 
doświadczenia w tym zakresie (np. programy w War-
szawie i w Szczecinie)85.

Wnioski i rekomendacje do kolejnych faz projektu, które nastąpią po fazie modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że mimo niskie-
go poziomu standaryzacji lokalnej pracy socjalnej 
z osobami niepełnosprawnymi przekonanie o ko-
nieczności standaryzacji w tym zakresie nie było 
powszechne. Blisko lub nieco ponad połowa respon-
dentów nie widziała takiej potrzeby.

Szkolenia w zakresie standardów pracy socjalnej z oso-
bami niepełnosprawnymi powinny zawierać moduły 
uświadamiające rolę standardów w podnoszeniu jakości.
W działaniach promocyjnych produktów projektu 
dotyczących pracy socjalnej i usług dla osób nie-
pełnosprawnych należy eksponować argumenty za 
standaryzacją pracy socjalnej. 

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z analizy danych zastanych, przeprowadzonej na po-
trzeby niniejszego raportu wynika, iż efekty polskiego 
systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia społecz-
nego na wypadek niepełnosprawności są dalekie 
od oczekiwanych. Osoby niepełnosprawne w wieku 
produkcyjnym są przede wszystkim bierne zawodowo 
i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
znacznie bardziej niż inne grupy w społeczeństwie.

Należy rozpocząć prace nad kompleksową reformą 
systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych wykorzystując do tego impuls, jakim 
powinna być ratyfikacja Konwencji Praw Osób Niepeł-
nosprawnych ONZ podpisanej przez Polskę w 2007 r.
Pracom nad zmianami prawnymi powinno towarzyszyć 
powołanie koalicji z udziałem przedstawicieli rządu, 
związków samorządów i organizacji pozarządowych i in-
nych głównych interesariuszy na rzecz wyższej jakości 
i dostępności usług integracyjnej pomocy dla osób nie-
pełnosprawnych. Owocem prac tej koalicji powinien być 
dokument określający kompleksowe ramy zapewniania 
dostępności i jakości tych usług (można skorzystać 
z doświadczeń australijskich w tym zakresie). Może być 
on uchwalony przez Sejm, np. jako załącznik do Karty 
Praw Osób Niepełnosprawnych. 

82 Problematyka ta powinna znaleźć się w osobnym rozdziale w ustawie o pomocy społecznej wspomnianym w po-
przedniej rekomendacji. Wsparcie dla grup i organizacji samopomocowych i rzeczniczych należy przewidzieć w następcy 
PO KL. To właśnie one powinny być realizatorami działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych zagro-
żonych wykluczeniem (rekomendacja wykracza poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2).

83 Praca ze społecznością lokalną jest przedmiotem prac zadania 3, projektu 1.18.
84 Realizacja tej rekomendacji wymaga zmian rozporządzeń do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulujących zasady w tym zakresie.
85 W ramach następcy PO KL należy przewidzieć środki na badanie i upowszechnianie tego rodzaju inicjatyw. 

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej należy umieścić asystenturę osób niepełnosprawnych i wskazać na 
mechanizmy koordynacji między nią a pracą socjalną z osobami niepełnosprawnymi (rekomendacja wykracza poza ho-
ryzont projektu 1.18, zadanie 2).
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Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na po-
trzeby niniejszego raportu wynika, że podział zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 
oraz z pomocą społeczną, jak również między urzę-
dami pracy i ośrodkami pomocy społecznej i powiato-
wymi centrami pomocy rodzinie jest skomplikowany 
i niejasny.

Należy rozpocząć prace nad uproszczeniem syste-
mów pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej 
i zawodowej oraz urzędów pracy, z naciskiem na 
tworzenie katalogu usług oraz prace nad koordy-
nacją usług rynku pracy i usług pomocy i integracji 
społecznej dla osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym.
Ważnym warunkiem wstępnym działań w tym zakre-
sie jest zniesienie ograniczeń dotyczących możliwo-
ści łączenia dochodów z pracy i rent socjalnych czy 
z tytułu niezdolności do pracy.

Domy pomocy społecznej nie są właściwym rozwią-
zaniem dla większości młodych i dorosłych osób 
niepełnosprawnych (w tym ze względu na choroby 
psychiczne), które tam przebywają.

Należy rozpocząć prace nad kompleksowym pro-
gramem deinstytucjonalizacji niepełnosprawności 
poprzez system usług wspierających przechodzenie 
od środowiska stacjonarnej opieki do wspomagane-
go lub samodzielnego życia w zwykłym środowisku 
społecznym, np. mieszkania treningowe, chronione, 
dedykowane programy edukacyjne i szkolenia oraz 
zatrudnienie wspierane.
W ustawie o pomocy społecznej należy przewidzieć 
indywidualne i zbiorowe programy wychodzenia 
z domów pomocy społecznej i samodzielnego życia 
osób niepełnosprawnych (w tym chorych psychicznie, 
w wieku produkcyjnym).

Jednym z powodów ograniczonej sprawności jest 
starość, nie jest to jednak powód, który powinien 
zostać uznany za szczególnie istotny. Ludzie starsi 
mają prawa niezależnie od tego, czy są, czy też nie są 
niepełnosprawni.

Politykę pomocy dla osób starszych należy wyraźnie 
oddzielić od polityki pomocy dla osób niepełnospraw-
nych w młodszych grupach wiekowych. Można to 
zrobić m.in. poprzez bardziej restrykcyjne definio-
wanie niepełnosprawności w prawie zabezpieczenia 
społecznego i rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zaprojektowanie systemu świadczeń dla osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Badania nad niepełnosprawnością w Polsce nie 
koncentrują się na tym, które z programów i działań 
rzeczywiście i w największym stopniu przyczyniają 
się do integracji społecznej.

Należy zmienić kierunek dotychczas zamawianych 
badań, skupionych głównie na osobach niepełno-
sprawnych, przenieść akcent na programy i działania 
prointegracyjne oraz ich wszechstronną ewaluację.
Rozwijanie kultury ewaluacji w obszarze działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych powinno być jednym 
z celów w kolejnym okresie wydatkowania środków 
EFS w Polsce.

Europejskie inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości 
usług dla osób niepełnosprawnych są mało znane 
w Polsce.

Inicjatywy EQUASS, CQF SSGI itp. powinny być pro-
mowane, wdrażane i realizowane w Polsce. W tym 
celu należy wykorzystać kolejny okres wydatkowania 
środków EFS. Organizacje publiczne i pozarządowe, 
które zechcą podjąć próbę wprowadzenia u siebie 
standardów tego typu, będą wspierane poradnic-
twem i środkami z Funduszu Programów Podnosze-
nia Jakości Życia Osób Niepełnosprawnych (przy-
kładowa nazwa).
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Wprowadzenie

Rozdział ten traktuje o kategorii klientów pomocy społecznej, którzy nie są uwzględnieni w ustawie 
o pomocy społecznej z 2004 r.1, bowiem nie ma w niej zapisu o gwarantowaniu pomocy społecz-
nej w sytuacji starości, samotności i bezradności. Brak gwarancji ustawowych dla osób starszych 
łączy się z brakiem ustawowego określenia specyfiki pracy socjalnej na ich rzecz i zdefiniowania 
obowiązków pomocy społecznej wobec tej kategorii klientów (np. diagnozowania i monitoringu 
deficytów i potrzeb starszych). Jednakże ludzie starzy stanowią istotny odsetek osób niepełno-
sprawnych i są głównymi klientami niektórych instytucji pomocy społecznej, takich jak dzienne 
domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Mając w świadomości 
wspomniane fakty należy czytać niniejszy rozdział w jego merytorycznym związku z opracowaniem 
poświęconym niepełnosprawności oraz rozdziałem Krajowego Raportu Badawczego, którego au-
torzy podjęli analizę modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach 
organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Biorąc pod uwagę wspomniane uwarunkowania, 
wnioski i rekomendacje zawarte w rozdziale autorstwa Ryszarda Szarfenberga o usługach jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych należy odnosić do opraco-
wania poświęconego ludziom starszym, a zamieszczone na końcu tego rozdziału konkluzje od-
noszą się przynajmniej w tej części, która dotyczy niepełnosprawnych osób starszych, do pomocy 
i integracji społecznej klientów niepełnosprawnych.

Wielkość, struktura, potrzeby grupy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego2 ludność Polski liczyła w końcu 2008 r. 38 135 tys. 
osób, w tym mieszkańcy miast stanowili nieco ponad 61 %, a wsi blisko 39%. 

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
2 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departa-

ment Badań Demograficznych, materiał z konferencji prasowej w dniu 29 stycznia 2009, s. 1 i dalej.
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Jak wskazują autorzy raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.3, w fazie transformacji 
społeczno-ekonomicznej dokonały się poważne zmiany demograficzne, co znajduje wyraz w nie-
korzystnej przebudowie struktury wiekowej. W okresie 1990–2007 udział osób poniżej 14. roku 
życia w populacji zmniejszył się niemal dwukrotnie, a udział osób w wieku 65 lat i więcej zwięk-
szył się o ponad 3 punkty procentowe. Jak piszą cytowani autorzy raportu zespołu kierowane-
go przez Michała Boniego, prognozy ludnościowe potwierdzają jednoznacznie, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości procesy depopulacji i starzenia się ludności będą przybierać na sile.

Wśród przyczyn tego procesu wskazuje się na zmniejszającą się liczbę zawieranych mał-
żeństw, zmiany w strukturze populacji kobiet w wieku rozrodczym oraz obniżenie płodności ko-
biet poprzez unowocześnianie sposobów kontroli urodzeń. Przedłuża się edukacja oraz kariera 
zawodowa kobiet oraz wzrasta akceptacja społeczna dla bezdzietności, czego wskaźnikiem wy-
daje się wzrost liczby kobiet bezdzietnych do końca ich wieku rozrodczego. Wyraźnie zaznacza 
się proces starzenia się społeczeństwa, na co wskazuje liczba ludności w wieku poprodukcyj-
nym (65 lat i więcej), która wynosiła w 2008 r. 6,2 mln – tj. 13,5 % populacji. Wydłużeniu uległa 
przeciętna długość życia mężczyzn (71 lat) i kobiet (79,7 lat), co pociąga za sobą problemy spo-
łeczne wynikające z konieczności opieki nad samotnymi starszymi, przedwcześnie owdowiałymi 
kobietami. Na zmiany demograficzne i ich wpływ na przebudowę rynku wskazują ekonomiści, 
podkreślając, że starsi ludzie potrzebują nowych usług i produktów. Według szacunków, rynek 
dla starszych w Polsce ma obecnie wartość ponad 2 mld zł obrotów rocznie, ale w przyszłości 
będzie gwałtownie rósł. Sprzyja temu nie tylko starzenie się społeczeństwa, ale i wzrost do-
chodów. O wschodzącym charakterze rynku dla seniorów świadczy rosnąca oferta pensjonatów 
opiekuńczych, geriatryczne preparaty farmaceutyczne, przyrządy rehabilitacyjne oraz usługi 
pielęgnacyjne i bytowe. 

Autorzy rozdziału poświęconego niepełnosprawności w Diagnozie społecznej 20094 wska-
zują, że mężczyźni w wieku poprodukcyjnym stanowią 29,5% osób niepełnosprawnych, a wśród 
kobiet niemal co druga niepełnosprawna (49%) ma więcej niż 60 lat. Ludzi niepełnosprawnych 
w wieku poprodukcyjnym cechuje stosunkowo niski poziom wykształcenia: co trzecia (33%) oso-
ba niepełnosprawna ma zaledwie wykształcenie podstawowe, a co czwarta (27%) zasadnicze 
zawodowe. Niepełnosprawni o najniższym poziomie wykształcenia zamieszkują głównie tereny 
wiejskie, a znaczący odsetek starszych rolników tłumaczy wysoką liczbę samozatrudnionych 
niepełnosprawnych seniorów legitymujących się wykształceniem na poziomie podstawowym. 
Wzrastający popyt na usługi opiekuńcze wynika także z dużej liczby osób niepełnosprawnych 
w wieku poprodukcyjnym, bowiem stanowią oni blisko połowę (48,4%) populacji osób w wieku 
75 i więcej lat, oraz 37,1% osób w wieku 60–74 lata. Prawnie i biologicznie niepełnosprawni 
stanowią 7,4% ogółu. Do grupy tej należy co czwarta osoba (23,8%) w wieku 75 lat i więcej oraz 
co piąta osoba (19,7%) w wieku 60–74 lata. Hanna Jędrkiewicz ocenia, że wśród ludzi starszych 
około 1,5 mln osób ma ograniczoną mobilność, a ponad 120 tys. to ludzie leżący, co stwarza 
potrzebę świadczenia usług w miejscu zamieszkania. Potencjalnym odbiorcą usług opiekuń-
czych jest jednak przede wszystkim 1,5 mln ludzi starych, mieszkających w gospodarstwach 
jednoosobowych. Dwie trzecie osób najstarszych mieszkających w rodzinie jednopokoleniowej 

3 Polska 2030 r. Wyzwania rozwojowe, M. Boni, (red.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2009, s. 46 i dalej.
4 P. Błędowski, I. Buchowicz, P. Kubicki, Niepełnosprawność, w: Diagnoza społeczna 2009, s. 138 i dalej.
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albo samotnie jest zagrożonych brakiem codziennego wsparcia ze strony rodziny. Jak wska-
zuje Barbara Bień, wzrost liczby osób po 75. roku życia oznacza zwiększony popyt na pomoc. 
W zakresie ciężkich prac domowych takiej pomocy wymaga 55% osób po 75. roku życia, 44% 
przy zakupach, 30% przy kąpieli, a 6% w zakresie podstawowej samoobsługi (jedzenie, ubranie, 
korzystanie z WC).

W polskiej tradycji rodzina spełniała funkcje opiekuńcze wobec swoich starszych, niepeł-
nosprawnych czy chorych członków. Jeszcze badania Anny Kotlarskiej-Michalskiej5 z lat 80. po-
twierdzały to zjawisko, mimo rozwoju placówek opiekuńczych i instytucji pomocy społecznej. 
Rodziny przewlekle chorych, inwalidów oraz starych świadczyły usługi opiekuńcze, wykonując 
takie czynności domowe jak: sprzątanie, gotowanie, pranie, pomoc w załatwianiu spraw urzę-
dowych oraz przez wsparcie duchowe. Wówczas 87% osób starszych otrzymywało opiekę i pie-
lęgnację ze strony rodziny, a 13% ze strony sąsiadów lub instytucji. Najważniejszymi formami 
pomocy ze strony rodziny były opieka i pielęgnacja w chorobie, co było zgodne z oczekiwaniami 
osób starszych (tylko 2% osób po 60. roku życia oczekiwało w takich sytuacjach pomocy pie-
lęgniarki). W okresie transformacji (1989–2010) nastąpiły znaczące zmiany we wzorach życia 
rodzinnego: zmniejszył się odsetek małżeństw, a wzrosła liczba rozwiedzionych. Pracownicy 
socjalni sygnalizują problem zaniedbań opiekuńczych w rodzinach, w których żyją osoby star-
sze, co potwierdzają badania Zofii Kawczyńskiej-Butrym6 przeprowadzone w grupie 495 pra-
cowników socjalnych we wschodnich regionach Polski. Większość (81%) badanych pracowników 
socjalnych potwierdziła, że w środowiskach ich podopiecznych występuje brak zainteresowania 
losem starszych rodziców.

W cytowanym badaniu gospodarstwa domowe z osobami powyżej 60. roku życia stanowiły 
35,99% ogółu. Natomiast liczba jednoosobowych gospodarstw domowych osób w wieku powyżej 
60 lat wynosiła 46,2% ogółu, a zamieszkujących samodzielnie osób w wieku powyżej 60 lat – 
23,1%. Liczba gospodarstw dwuosobowych złożonych z osób w wieku powyżej 60 lat i więcej za-
mieszkujących samodzielnie wynosiła 62,98% ogółu gospodarstw dwuosobowych. Według pro-
gnoz w ciągu najbliższych lat zmniejszy się liczba gospodarstw domowych z dziećmi, a wzrośnie 
liczba gospodarstw domowych osób w wieku 60 lat i więcej. Wydłużenie się przeciętnej długości 
życia przy równoczesnym zmniejszaniu się dzietności rodzin powoduje, że w rodzinach wielo-
pokoleniowych jest więcej osób starszych niż dzieci. W tej sytuacji wzrasta znaczenie funkcji 
opiekuńczych realizowanych przez kobiety. Problemy związane ze świadczeniem usług opiekuń-
czych przez rodzinę występują w sytuacji nierównowagi między potrzebami człowieka starego 
w zakresie opieki a możliwością świadczenia pomocy ze strony rodziny. W tej sytuacji postuluje 
się poradnictwo i wspieranie rodziny w realizacji przez nią usług opiekuńczych. Chodzi głównie 
o naukę opiekunów rodzinnych umiejętności pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, co ogra-
nicza konieczność hospitalizacji. Działania naturalnych systemów rodzinnych muszą być jed-
nak wspierane przez systemy pozarodzinne, głównie publiczną pomoc społeczną, środowiskową 
oraz instytucjonalną. 

5 A. Kotlarska-Michalska, Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych, WN UAM, 
Poznań 1990. 

6 Z. Kawczyńska-Butrym, Problemy opieki nad człowiekiem starszym. Obszary pomocy i wsparcia, „Praca Socjal-
na” nr 4, 1999. 
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Usługi i praca socjalna dla osób starszych

Postulowany katalog usług dla osób starszych może być bardzo szeroki, jeżeli uwzględnimy usługi 
świadczone w środowisku oraz usługi stacjonarne (tabela 30).

Tabela 30. Katalog usług służb społecznych dla starszych ludzi (propozycja)

Obszar działania Usługi świadczone
w mieszkaniu seniora

Usługi świadczone
w placówkach i instytucjach

Zapewnienie usług 
w zakresie ochrony 
zdrowia: profilaktyki, 
terapii, rehabilitacji 
oraz pielęgnacji osób 
niepełnosprawnych.

–  propagowanie wiedzy nt. starości 
i związanych z nią problemów zdrowot-
nych,

–  promocja zdrowia, propagowanie zdro-
wego trybu życia,

–  pomoc w zachowaniu higieny osobistej,
–  terapia zajęciowa oraz ruchowa,
–  gimnastyka chorych, masaże,
–  opieka nad chorymi w domu,
–  pielęgnacja osób niesamodzielnych,
–  opieka długoterminowa i terminalno-

-hospicyjna,
–  krótkookresowa opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi podczas nieobec-
ności rodziny.

–  propagowanie wiedzy nt. starości 
i związanych z nią problemów zdrowot-
nych,

–  promocja zdrowia, propagowanie zdro-
wego trybu życia,

–  pomoc w zachowaniu higieny osobistej,
–  terapia zajęciowa oraz ruchowa, gim-

nastyka chorych, masaże,
–  ćwiczenia gimnastyczne,
–  zajęcia terapeutyczne,
–  przyjęcie do (dostosowanego do stanu 

zdrowia i poziomu sprawności starszej 
osoby) domu pomocy społecznej,

–  krótkookresowy pobyt dla osób pielę-
gnowanych,

–  organizacja kursów, szkoleń dla osób 
pielęgnujących,

–  wypożyczanie sprzętu specjalistyczne-
go dla pielęgnacji chorych,

–  opieka dzienna nad osobami ze scho-
rzeniami psychicznymi,

–  usługi zdrowotne w dziennych domach 
pobytu.

Pomoc w prowadze-
niu gospodarstwa 
domowego i stwo-
rzenie warunków do 
zachowania samo-
dzielności w gospo-
darstwie domowym.

–  prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego,

–  dostarczanie gorących posiłków,
–  pomoc w dokonywaniu zakupów,
–  wykonywanie cięższych prac domo-

wych,
–  pranie bielizny,
–  reperacja uszkodzonych sprzętów 

i urządzeń.

–  stołówki, jadłodajnie,
–  organizacja wypoczynku.

Pomoc w utrzymy-
waniu kontaktów 
społecznych.

–  pomoc w utrzymywaniu kontaktów 
z otoczeniem i prowadzeniu korespon-
dencji,

–  objazdowa biblioteka,
–  dyżur telefoniczny („telefon zaufania”),
–  organizacja odwiedzin,
–  głośna lektura książek i prasy,
–  transport do instytucji, kościoła, klubu 

itp.

–  oferta spędzenia wolnego czasu (kultu-
ra, turystyka, hobby),

–  prowadzenie domów dziennego pobytu, 
klubów seniora itp.,

–  oferta oświatowa (uniwersytety III wie-
ku, przygotowanie do starości),

–  współpraca z podobnymi placówkami 
w innych gminach lub powiatach,

–  utrzymywanie central telefonicznych 
prowadzących dyżury psychologów 
i pracowników socjalnych.
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Prowadzenie porad-
nictwa, udzielanie 
wszechstronnej 
informacji dla osób 
starszych, pośredni-
czenie w zawieraniu 
umów z usługodaw-
cami.

–  poradnictwo w zakresie ochrony zdro-
wia, pielęgnacji, prowadzenia gospo-
darstwa domowego, prawidłowego 
odżywiania, korzystania z placówek 
półstacjonarnych i zakładowej pomocy 
dla osób starych,

–  poradnictwo psychologiczne,
–  weryfikacja wniosków o świadczenia 

pomocy ambulatoryjnej i zakładowej.

–  poradnictwo w zakresie ochrony zdro-
wia, pielęgnacji, prowadzenia gospo-
darstwa domowego, prawidłowego 
odżywiania, korzystania z placówek 
półstacjonarnych i zakładowej pomocy 
dla osób starych,

–  opracowanie lokalnych wydawnictw 
z informacjami, adresami i numera-
mi telefonów placówek potrzebnych 
seniorom,

–  prowadzenie ośrodka interwencji kry-
zysowej,

–  poradnictwo prawne i psychologiczne,
–  pośrednictwo w zakresie usług pielę-

gnacyjnych,
–  pośrednictwo w zakresie miejsc 

w domu pomocy społecznej,
–  pośrednictwo w sprawach mieszkanio-

wych,
–  pośrednictwo w pracy zawodowej 

i działalności w organizacjach non-pro-
fit dla seniorów,

–  współpraca z grupami pomocy sąsiedz-
kiej,

–  informacje o ofercie usługowej i kultu-
ralnej.

Źródło: P. Błędowski, Problemy opieki nad starszymi osobami niepełnosprawnymi. Przegląd badań, „Biuletyn Instytutu Gospodarstwa 
Społecznego” 2007, nr 1–4, s. 56–57.

Główną formą pomocy ze strony jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dla ludzi sta-
rych są jednak przede wszystkim usługi opiekuńcze. Jest to część usług społecznych, które są jed-
ną z form świadczeń społecznych, czyli wszelkich środków pieniężnych, dóbr materialnych i usług, 
które służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin, a są uzyskiwane bezekwi-
walentnie, czyli finansowane ze środków publicznych7. W Polsce głównym organizatorem usług 
opiekuńczych jest publiczna pomoc społeczna. Usługi opiekuńcze są wykonywane w miejscu za-
mieszkania, w dziennych domach pomocy społecznej, a też wobec mieszkańców domów pomocy 
społecznej poprzez zabezpieczenie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
bytowych i zdrowotnych. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej8 usługi opiekuńcze wykonywane 
w miejscu zamieszkania są zadaniem własnym gminy. Przysługują one osobom samotnym, które 
z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione. Usługi 
świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy i obejmują: pomoc w codziennych 
zajęciach, takich jak zakupy, sprzątanie, gotowanie, mycie, ubieranie, podawanie lekarstw, ściele-
nie łóżka, karmienie, zapobieganie odleżynom i odparzeniom. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do rodzaju schorzenia czy niepełnospraw-
ności (terapia, rehabilitacja fizyczna, itp.). 

Wysokość opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez samorządową pomoc społeczną bądź 
na jej zlecenie zależy od miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, ponieważ zasady odpłatności 
zależą od władz gminy, a także dochodu netto. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi 
w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 

7 Leksykon Polityki Społecznej, B. Rysz -Kowalczyk (red.), IPS UW, Warszawa 2001.
8 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).



Krajowy Raport Badawczy

158

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Gdy kryterium dochodowe jest przekroczone, usłu-
gobiorca płaci określony procent ceny usługi. Ponoszone koszty mogą być powodem częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze. 

Gminy mogą zlecać realizację usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym (także wy-
znaniowym), o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy spo-
łecznej lub prowadzą działalność pożytku publicznego. 

Zestawienie danych9 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za lata 2003 (ostatni rok przed 
wejściem Polski do Unii Europejskiej) i 2009 wskazują, że w jednostkach organizacyjnych środowi-
skowej pomocy społecznej utrzymuje się duża liczba zatrudnionych na stanowiskach związanych 
z opieką. W badanym okresie nieznacznie zmalała (w 2009 r. – 6380, a w 2003 r. odpowiednio 6594) 
liczba zatrudnionych etatowo pracowników wykonujących usługi opiekuńcze (878 w 2009 r. i 1038 
w 2003 r.) oraz liczba wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. usługi dla osób podlega-
jących ustawie o ochronie zdrowia psychicznego)10. Wzrosła natomiast liczba zatrudnionych w do-
mach pomocy społecznej (50199 w 2009 r. i 49506 w 2003 r.) oraz liczba pracujących w ośrodkach 
wsparcia, gdzie w 2009 r. zatrudnionych było ogółem 8567 pracowników (6378 w 2003 r.). Przybyło 
znacznie pracujących w środowiskowych domach samopomocy – 4951 osób (3284 w 2003 r.) oraz 
w dziennych domach pomocy (1736 w 2009 r., przy 1608 w 2003 r.). Zwiększyła się także liczba 
usługobiorców: w 2003 r. z usług opiekuńczych skorzystało 81700 osób, zaś w 2009 r. już 91311, co 
zwiększyło także kwotę wydanych na ten cel środków (odpowiednio z 261 313 637 do 366 026176). 
W ciągu analizowanego okresu wzrosła także liczba specjalistycznych usług opiekuńczych (z 4462 
w 2003 r. do 5127 w 2009 r.) i wydatki na te cele ( z 8 533 071 zł w 2003 r. do 1 319 116 w 2009 r.).

Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej zrealizowane w 2010 
r. wskazuje, że oferta jednostek organizacyjnych pomocy społecznej skierowana do osób starszych 
jest często ograniczona wyłącznie do usług opiekuńczych (dostępnych w 77% jednostek). Kluby 
seniora funkcjonują jedynie w co szóstej badanej instytucji (15%), przede wszystkim w miastach 
(miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie w miastach na prawach 
powiatu). Dzienne domy pomocy społecznej prowadzi jedynie 5% jednostek, głównie w miastach 
(mops-y i mopr-y). Warto zwrócić uwagę, że usługi opiekuńcze oferowane są przez praktycznie 
wszystkie miejskie lub miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej, natomiast w swojej ofercie nie 
ma ich co piąty gminny ośrodek pomocy społecznej.

Wśród trzech najczęściej realizowanych usług dla osób starszych badane jops-y wymieniają 
przede wszystkim usługi opiekuńcze (72%) oraz pomoc finansową (52%). Na pracę socjalną wska-
zuje tylko 25% badanych, a kluby seniora i poradnictwo specjalistyczne występują tylko w 11% 
badanych jednostek. Odsetek wskazujących na pomoc finansową i usługi opiekuńcze spada wraz 
z wielkością gminy, rośnie zaś odsetek wskazań na domy pomocy społecznej. Kluby seniora naj-
częściej wskazywano w mops-ach oraz gminach zamieszkałych od 10 do 20 tys. mieszkańców. 
Osoby starsze są najrzadziej, na tle innych grup objęte kompleksowymi programami/projektami 
pomocy społecznej. Ogółem projekty skierowane do tej grupy realizowało w ciągu ostatnich trzech 
lat jedynie 11% jops-ów – średnio 1,8 projektów w tym czasie. 61% badanych jops-ów realizowa-
ło jeden projekt skierowany do tej grupy, 17% dwa projekty, 22% trzy i więcej projektów. Warto 

  9 Wszystkie podane dane pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.
10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 r., nr 111, poz. 535).



159

Osoby starsze

zwrócić uwagę, iż projekty skierowane do tej grupy beneficjentów realizują przede wszystkim duże 
ośrodki samorządowe – gminy zamieszkałe przez 50 tys. i więcej mieszkańców (22%), miejskie 
ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu (41%). Odsetek realizujących projekty 
dla tej grupy rośnie również wraz z dochodem gminy i wynosi odpowiednio 6% dla gmin najbied-
niejszych oraz 14% dla gmin najbogatszych. Występuje wyraźne przestrzenne zróżnicowanie ofer-
ty dla osób starszych: najbardziej rozbudowaną ofertę dla osób starszych posiadają województwa: 
podkarpackie, lubuskie, śląskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie. Województwa posiadające 
najmniej rozbudowaną ofertę dla osób pozostających bez pracy to: łódzkie, małopolskie, podla-
skie. Województwa najczęściej realizujące projekty dla osób starszych: lubelskie, mazowieckie, 
wielkopolskie. Seniorzy, jak świadczą wyniki badań diagnostycznych11, oczekują głównie pomo-
cy finansowej oraz usług pielęgnacyjnych, a skala pomocy urzędowej świadczonej przez gminne 
instytucje pomocy społecznej jest niewystarczająca, bowiem zaledwie 16,6% badanych seniorów 
otrzymywało regularną pomoc w zakresie pielęgnacji. Dostęp do usług opiekuńczych na wsi jest 
mały ze względu na dochody seniorów, jak i też ze względu na politykę władz gminnych organizu-
jących publiczną opiekę środowiskową. 

Konieczne jest zatem przeprowadzenie reorganizacji niewydolnego systemu opieki zdrowot-
nej i społecznej. W sytuacji rozdzielonych kompetencji służby zdrowia i pomocy społecznej, usługi 
opiekuńcze nie są skoordynowane, m.in. w zakresie informacji o chorych opuszczających oddziały 
opieki krótkoterminowej do placówek opieki podstawowej i ośrodków pomocy społecznej. Przed-
stawione dane, jakkolwiek pozwalają na uchwycenie ogólnych tendencji, nie mogą przedstawić 
pełnego obrazu sytuacji w tej dziedzinie, nie uwzględniają bowiem niepublicznych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz ludzi starych. Jedyne, co wiemy, to że po 1989 r. w sektorze ryn-
kowym rozwijają się prywatne dps-y powstające przede wszystkim w wielkich miastach i na ich 
obrzeżach. Prywatne domy opieki zaczęły być zakładane i prowadzone przez prywatne osoby od 
początku lat 90. na podstawie rejestracji działalności gospodarczej, co pozwalało im pozostawać 
poza jakąkolwiek kontrolą. Pojawiły się więc obawy co do jakości świadczonych usług. Dopiero 
z czasem wprowadzono regulacje umożliwiające publiczny nadzór służb kontrolnych nad funk-
cjonowaniem prywatnych domów pomocy społecznej. Świadczone usługi w prywatnych domach 
pomocy społecznej są dostępne jedynie dla osób lub rodzin o wysokim poziomie dochodów, po-
nieważ najniższe opłaty za miesiąc pobytu wielokrotnie przekraczają wysokość przeciętnej eme-
rytury pracowniczej. Prywatne domy pomocy społecznej świadczą głównie usługi nastawione na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. zakwaterowanie, wyżywienie i opieka pielęgniarska ze 
względu na wysokie koszty usług specjalistycznych. Według różnych źródeł po 1989 r. powstało 
od 200 do 300 prywatnych domów i pensjonatów dla ludzi starych o średniej liczbie 20–25 miejsc. 
Koszt pobytu w prywatnym domu pomocy społecznej wynosi minimum około 1500 zł miesięcznie, 
co oznacza, że roczny obrót placówek publicznych i prywatnych wynosi co najmniej 300–350 mln 
zł. Całkowicie brak danych dotyczących prywatnych usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie 
w miejscu zamieszkania przez działające na rynku opiekuńczym niezarejestrowane osoby.

11 J. Krzyszkowski, M. Marks, Niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i niewykorzystane zasoby pracy mieszkańców 
wsi. Badania w województwie łódzkim, w: J. Krzyszkowski, K. Piątek, Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych 
w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Centrum AV, Częstochowa 2006, s. 121–122.
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Ogólnie zły, jak się wydaje, stan usług pomocy społecznej na rzecz ludzi starych może przy-
najmniej częściowo tłumaczyć prawo pomocy społecznej12, a więc główny regulator systemu pu-
blicznej pomocy społecznej. Jak już zasygnalizowano we wprowadzeniu do rozdziału w ustawie 
o pomocy społecznej z 2004 r.13, nie ma zapisu o gwarantowaniu pomocy społecznej w sytuacji sta-
rości, samotności i bezradności. Brak gwarancji ustawowych dla ludzi starych łączy się z brakiem 
ustawowego określenia specyfiki pracy socjalnej na rzecz starszych i zdefiniowania obowiązków 
pomocy społecznej wobec tej kategorii klientów (np. diagnozowania i monitoringu deficytów i po-
trzeb starszych). Również ustawowo określony próg dochodowy nie uwzględnia wieku i specyfiki 
konsumpcji (leki), co w efekcie ogranicza prawo starszych do zasiłków – są zbyt zamożni. Brak 
wyraźnie określonych zadań i obowiązków pracownika socjalnego (obecnego w terenie i znające-
go potrzeby mieszkańców) powoduje, że wielu starszych nie otrzymuje pomocy, bo się po nią nie 
zgłasza. Podobny problem mają Niemcy, gdzie, jak wskazuje Piotr Sałustowicz, 25% uprawnionych 
nie korzysta ze świadczeń14. Innym problemem, który determinuje uwzględnianie specyficznych 
potrzeb osób starszych w pracy socjalnej, jest podaż pracy w usługach opiekuńczych. Na rynku 
pracy brakuje osób przygotowanych do zatrudnienia w zawodach opiekuńczych – opiekunów osób 
starszych, pielęgniarek środowiskowych itp., co jest spowodowane niskimi płacami, trudnymi wa-
runkami pracy i niskim prestiżem społecznym. 

Z kolei rodziny osób starszych i niepełnosprawnych są pozostawione samym sobie z ich pro-
blemami finansowymi i organizacyjnymi. Potrzeba wsparcia ze strony pomocy społecznej po-
przez poradnictwo, wypożyczalnie, grupy wsparcia dla opiekunów, ośrodki krótkiego pobytu pod 
nieobecność opiekunów czy telefony zaufania. Alternatywą opieki środowiskowej nie jest pomoc 
stacjonarna, bowiem wprowadzone w 2004 r. nowe zasady finansowania pobytu osób starszych 
spowodowały, że zmniejszyła się liczba skierowań do domów pomocy społecznej i pogorszył stan 
zdrowia przyjmowanych. Pomoc stacjonarna niesie ze sobą także ryzyko spowodowane brakiem 
skutecznego nadzoru i kontroli szczególnie prywatnych domów pomocy społecznej. Skutkuje to 
przypadkami zaniedbań i nadużyć wobec starszych mieszkańców.

Zaspokojenie potrzeb osób starszych jest zagrożone finansowo, ponieważ kwoty planowane na 
pomoc społeczną i ochronę zdrowia są przeznaczane na rozwiązywanie kwestii zakwalifikowanych 
w samorządach jako ważniejsze, priorytetowe. Istnieją także zagrożenia organizacyjne związane 
z opieką środowiskową nad starszymi w gminach. Zbyt duża jest często liczba klientów przypadająca 
na jednego pracownika socjalnego czy podopiecznych przypadających na jedną opiekunkę środowi-
skową. Ograniczenie pomocy środowiskowej do zadań własnych gminy spowodowało, że najbied-
niejsze i najstarsze demograficznie gminy nie są w stanie zaspokoić potrzeb opiekuńczych swoich 
najstarszych mieszkańców. W tej sytuacji instytucje środowiskowej pomocy społecznej ograniczają 
działania wobec starszych w miejscu zamieszkania do podstawowych usług opiekuńczych – brakuje 
pracy socjalnej oraz poradnictwa, co skutkuje izolacją starszych i ich zaniedbaniem. 

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy usług w pomocy społecznej wynika, że 
najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej z osobami starszymi jest praca z przypadkiem (ca-

12 Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, B. Szatur-Jaworska (red.), 
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.

13 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
14 P. Sałustowicz, Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 

Warszawa 2009, s. 113 i n.
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sework), a jako trzy najczęściej stosowane techniki podawano: informowanie klienta o jego upraw-
nieniach, zasobach i możliwościach; informowanie o działalności różnych instytucji; oraz wspiera-
nie osób starszych w pozyskiwaniu pomocy ze strony właściwych organów instytucji publicznych 
i niepublicznych. Jako najczęściej stosowane narzędzia pracy socjalnej wymieniano z kolei ro-
dzinny wywiad środowiskowy, rozmowę umożliwiającą analizę braków, zasobów, oczekiwań oraz 
gromadzenie i analizę dokumentów. W tych samych badaniach stwierdzono, że poziom standary-
zacji pracy socjalnej z osobami starszymi jest bardzo niski, a lokalnie wypracowane (choć zwykle 
niespisane) reguły w tym zakresie deklarowało jedynie 12% jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej. Największy poziom standaryzacji w pracy socjalnej z osobami starszymi występował 
w miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz miejskich ośrodkach pomocy rodzinie.

Standaryzacja usług na rzecz ludzi starych

Cytowane wyniki badań15 wskazują, że relatywnie najwyższy poziom standaryzacji charakteryzuje 
świadczenia socjalne na rzecz rodzin, w których występuje zjawisko przemocy (39% posiada re-
gulacje, a 4% standardy), natomiast jedynie 29% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
posiada regulacje w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi (w tym 3% posiada standardy). 
Standardy w usługach na rzecz ludzi starych dotyczą dwóch typów usług: świadczonych w dzien-
nych domach pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

W dziennych domach pomocy społecznej dominującą formą standaryzacji świadczenia usługi 
są regulaminy organizacyjne lub wewnętrzne, a także sprawozdania z działalności domów dzien-
nego pobytu oraz standardy dla zewnętrznych podmiotów, którym zlecono prowadzenie tej usługi. 
Zasady określone w tych dokumentach są zwykle ogólne i nie regulują całości funkcjonowania 
instytucji, ale jedynie wybrane elementy usługi: cel, grupa docelowa, zakres usługi i sposób jej re-
alizacji. Cel usługi jest określony jako „zapewnienie dziennego pobytu, podstawowych świadczeń 
opiekuńczo- i rekreacyjno – kulturalnych osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytu-
ację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia 
gospodarstwa domowego, nie są w stanie same normalnie funkcjonować w społeczeństwie”. Jako 
grupę docelową określa się osoby starsze (emerytów, rencistów) oraz niepełnosprawne. Pierw-
szeństwo przyznaje się osobom samotnym, spełniającym kryterium dochodowe, a także potrze-
bującym opieki ze względu na zły stan zdrowia. Zwykle ogólnie jest określony zakres usługi – co 
zapewnia się uczestnikom – posiłki, różne zajęcia terapeutyczne, kulturalne, rehabilitację, czyn-
ności pielęgnacyjne, spotkania i imprezy integracyjne oraz wycieczki. Rodzaj i zakres usług jest 
dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Dzienne domy pomocy społecznej to samodzielne jednostki organizacyjne, których struktu-
ra organizacyjna oraz wymagane zasoby kadrowe nie są precyzyjnie określone. Nieokreślony po-
zostaje także rezultat usługi i czasu jej świadczenia oraz warunki techniczne wykonania usługi, 
chyba że jest ona świadczona przez zewnętrzny podmiot, wówczas podaje się warunki technicz-
ne: dostęp do ciepłej wody, pralki, środków higieny osobistej, dostęp do świetlicy, sprzętu reha-
bilitacyjnego, pokoju wypoczynkowego itp. W większości wypadków nie ma także wyznaczonych 

15 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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standardów ewaluacji i kontroli świadczonej usługi. Bardzo ogólnie określona jest dokumentacja: 
jakie dokumenty potrzebne są do przyznania usługi (dokumenty poświadczające stan zdrowia, sy-
tuację rodzinną, rodzinny wywiad środowiskowy itp.) i jakie dokumenty powinien gromadzić dom 
dziennego pobytu, związane ze świadczeniem usług i sprawozdawczością. Ogólnie także zostały 
określone zasady współpracy z innymi działami, jednostkami ośrodka pomocy społecznej. Anali-
zowane dokumenty określają również ogólnie obowiązki i prawa osób korzystających z tej insty-
tucji, a także zasady usunięcia z dziennego domu pomocy społecznej. Niektóre standardy dają 
uczestnikom możliwość wpływu na świadczenie usługi poprzez możliwość powołania samorządu 
oraz rady domu, która jest organem pomocniczym kierownika.

Ciekawych danych dostarcza analiza usług opiekuńczych. Dane zebrane w cytowanych bada-
niach wskazują, że cele usług opiekuńczych jakie deklarują przedstawiciele badanych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej są skoncentrowane na zaspokojeniu podstawowych bytowych 
i zdrowotnych potrzeb ludzi starych.

 
Tabela 31.  Główny cel usług opiekuńczych. W tabeli zostały umieszczone wskazania od 5% przynajmniej 

dla jednego typu jops-u

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR
(N = 9)

pomoc w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb 52% 54% 47% 52% 52%

usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze 45% 39% 51% 56% 40%

pomoc osobom starszym samotnym 26% 22% 33% 31% 29%

poszerzenie kontaktów z innymi ludźmi 24% 24% 30% 22% 39%

pomoc w prostych sprawach życia 
codziennego (zakupy, sprzątanie itp.) 21% 20% 22% 23% 7%

pomoc niepełnosprawnym, z ograniczeniami 
funkcjonowania różnego typu 18% 15% 27% 20% 21%

możliwość funkcjonowania 
w mieszkaniu 14% 12% 24% 14% 17%

pomoc chorym 12% 11% 16% 13% 20%

pomoc/nauczenie sprawnej organizacji życia 
codziennego 6% 7% 8% 5% 11%

pomoc w odzyskaniu zdolności 
funkcjonowania w społeczeństwie 6% 5% 9% 6% 21%

pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, 
polepszaniu zdrowia, leczeniu 5% 5% 7% 5% 0%

pomoc innym, wsparcie potrzebujących, 
pomoc społeczna 4% 3% 5% 8% 20%

poprawa jakości życia 4% 3% 6% 8% 7%

wsparcie w uzyskaniu pomocy ze strony 
rodziny, sąsiadów 2% 2% 7% 0% 4%

Brak danych 9% 11% 4% 5% 7%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.
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Jako grupa docelowa usług opiekuńczych postrzegane są osoby samotne, odizolowane, bez 
możliwości pomocy ze strony rodziny (najczęściej mops – 73%, najrzadziej mops/mopr – 50%), 
w drugiej kolejności osoby chore (przede wszystkim mops/mopr – 46%, najrzadziej gops – 32%) 
oraz niepełnosprawne (przede wszystkim mops – 36%, najrzadziej gops – 24%). 

Usługami opiekuńczymi w 2009 r. objęto średnio 38,5 osób w jednym ośrodku pomocy spo-
łecznej. Wskaźnik ten był najwyższy w przypadku mops-u (121,7), najniższy zaś w gops-ie (19,2). 
Mops-y w największych miastach na prawach powiatu świadczyły usługi opiekuńcze w 2009 r. 
przeciętnie 493 osobom (rysunek 3). 

Rysu   nek 3.  Zasady wyboru osób, które objęte zostają usługami opiekuńczymi – główne kryteria wyboru 
(odpowiedzi spontaniczne)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.
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Rysune k 4. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Usługi opiekuńcze są świadczone w badanych jednostkach średnio przez 10,2 opiekunów – 
wskaźnik ten jest najwyższy w mops-ach (26 osób),   najniższy zaś na wsi w gops-ach (7,2 osoby). 
Zdecydowanie większe zatrudnienie występuje w miejskich jednostkach (mops/mopr), gdzie śred-
nia liczba osób świadc  zących usługi opiekuńcze wynosi 65. Zespół świadczących usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania tworzą przede wszystkim osoby przeszkolone w zawodzie opiekuna 
środowiskowego. Takie osoby zatrudnia co drugi mops i mgops, 42% mops-/mopr-ów oraz 39% 
gops-ów. Zawód ten wykonują jednak także osoby bez żadnych dyplomów i szkoleń, które pracują 
w 39% ops-ów (najczęściej gops-ach) i 14% mops-/mopr-ów. Pielęgniarki świadczą usługi opie-
kuńcze w 17% ops-ów (najczęściej w mops-ach – 40%) oraz 37% mops-/mopr-ów, zaś osoby po 
szkole policealnej w zawodzie opiekun środowiskowy w 8% ops-ów (najczęściej w mops-ach) oraz 
11% mops-ów w miastach na prawach powiatu (rysunek 5). 

Odsetek mops-/mopr-ów, w których nie umiano określić kwalifikacji osób świadczących 
usługi opiekuńcze, jest duży (rysunek 6). Tylko w co czwartym ops-ie oraz w 28% mops-/mopr-ów 
wszystkie osoby wykonujące usługi opiekuńcze uczestniczyły w szkoleniach związanych z wyko-
nywaną pracą. Żadnych szkoleń w obszarze związanym ze świadczeniem usług opiekuńczych nie 
odbyła kadra prawie co trzeciego ośrodka pomocy społecznej (rysunek 7).

 



165

Osoby starsze

Rysunek 5. Liczba osób świadczących usługi opiekuńcze
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Źródło: Ogólnop olskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Rysunek 6. Kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze 
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Rysunek 7. Uczestnictwo w szkoleniach osób świadczących usługi opiekuńcze
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

W gminnych ośrodkach usługi opiekuńcze w większości wypadków (63%) realizowane są we 
własnym zakresie przez pracowników instytucji (najczęściej gops i mgops). Z kolei w miejskich 
ośrodkach ta usługa jest najczęściej zlecana organizacjom pozarządowym (58%) lub prywatnej 
firmie (38%) (rysunek 8).

Rysunek 8. Sposób org anizacji usług opiekuńczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.
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Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które zlecają usługi opiekuńcze, w przeważają-
cej liczbie wypadków czynią to w trybie ustawy o zamówieniach publicznych16 – ops 74% (najczę-
ściej mgops) oraz mops/mopr – 73% (rysunek 9). Dwa podstawowe kryteria wyboru wykonawców 
to: doświadczenie wykonawcy (74% ops oraz 68% mops/mopr) i cena (70% ops oraz 90% mops/
mopr). Trudno mówić o jakości, gdy oferowany zakres i sposób świadczenia usługi bierze pod uwa-
gę tylko co drugi (48%) mops/mopr i jedynie 29% ops (rysunek 10). 

Rysunek 9. Tryb zlecan ia usługi
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Rysunek 10. Podstawa wyb ierania podwykonawców usług opiekuńczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3. 

16 Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 r., nr 19, poz. 177).
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Limity czasowe korzystania z usług opiekuńczych wyznacza co drugi ops (45% – najczęściej 
gops) oraz mops/mopr. Średnia maksymalna roczna liczba godzin oferowanych klientom pokazuje 
różnice między miastem a wsią w dostępie do tych usług. Przedział wynosi bowiem od 926 godzin 
w wiejskich gops-ach do 1539 godzin w mops-ach i mopr-ach (rysunki 11 i 12).

Potwierdza to analiza dostępności usług opiekuńczych w dni wolne od pracy: usługi świadczy 
wówczas większość mops-ów/mopr-ów (68%) i jedynie 13% ops-ów (najczęściej mgops-ów). Prak-
tycznie w ogóle nie jest natomiast praktykowane w jops-ach świadczenie usług opiekuńczych w go-
dzinach nocnych (rysunek 13).

Rysunek 11. Limity czas  owe korzystania z usług opiekuńczych
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Źródło: Ogólnopolskie badani e społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Rysunek 12. Maksymalna liczb a godzin usług opiekuńczych przyznawana osobie w ciągu roku
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej,op.cit., załącznik 3.
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Rysunek 13. Świadczenie u słu g opiekuńczych w ponadstandardowym wymiarze
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Ciekawych danych dostarcza analiza zakresu czynności składających się na usługi opiekuń-
cze poprzez wyliczenie tych usług, które nie są świadczone: 
• odnoszenie rzeczy do pralni (najczęściej gops – 70%);
• organizacja czasu wolnego (w zależności od stanu zdrowia podopiecznego) np. szydełkowa-

nie, segregowanie pamiątek, obsługa komputera, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych 
(najczęściej mops – 65%);

• przynoszenie posiłków ze stołówki (najczęściej gops – 61%);
• prowadzenie zeszytu rozliczeń z wydatkowanych środków finansowych (dysponowanie docho-

dem klienta) (najczęściej gops – 46%);
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• obecność opiekunki podczas załatwiania spraw urzędowych (najczęściej gops – 38%);
• załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez opiekunkę (najczęściej gops – 33%).

Praktyka realizacji usług opiekuńczych jest dość słabo nadzorowana, bowiem osoby korzysta-
jące z nich pozostają pod regularną (przynajmniej raz na miesiąc) opieką pracownika socjalnego 
średnio tylko w 44% ops-ów (w tym w co drugim gops-ie – 51%) oraz jedynie w co trzecim (38%) 
mops-ie/mopr-ze. 

Rysunek 14.  Częstotliwość odwiedzania osób, korzystających z usług opiekuńczych, przez pracownika 
socjalnego
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Tabela 32. Typowy, najczęstszy zakres czynności wykonywanych przez osoby świadczące usługi opiekuńcze

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR 
(N = 9)

zakup artykułów żywnościowych przez opiekun-
kę 91% 88% 94% 98% 79%

zamawianie wizyt lekarskich, zakup leków 88% 86% 87% 95% 69%

pomoc opiekunki przy wykonywaniu podstawo-
wych czynności porządkowych w mieszkaniu 86% 86% 81% 90% 73%

dbanie o czystość pomieszczeń zajmowanych 
przez klienta (mycie podłóg, odkurzanie, mycie 
sanitariatów, mycie okien, mycie naczyń, wie-
trzenie pomieszczeń)

85% 85% 84% 86% 83%

palenie w piecu w sezonie grzewczym, załatwia-
nie opału, przynoszenie opału do mieszkania 86% 84% 82% 91% 61%

przygotowanie posiłków 84% 83% 89% 85% 79%

pomoc przy czynnościach codziennej toalety 83% 82% 89% 84% 79%
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pomoc przy przygotowaniu posiłków 83% 79% 83% 93% 69%

podawanie lekarstw 82% 81% 85% 82% 61%

pomoc w zakupach 81% 78% 84% 87% 69%

pomoc w przepierkach, pranie odzieży 79% 77% 82% 80% 69%

odprowadzanie do toalety 67% 62% 78% 75% 58%

spacery: obecność opiekunki na spacerach, 
organizowanie wyjścia z domu 65% 61% 69% 73% 58%

zmiana pampersów 62% 55% 79% 71% 62%

mycie i kąpiel w wannie przy pomocy drugiej 
osoby 61% 58% 73% 61% 58%

uczestniczenie opiekunki podczas wizyt klienta 
u lekarza 60% 58% 58% 65% 54%

załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez 
opiekunkę 53% 51% 59% 56% 54%

obecność opiekunki podczas załatwiania spraw 
urzędowych 51% 47% 60% 59% 52%

prowadzenie zeszytu rozliczeń z wydatkowanych 
środków finansowych (dysponowanie dochodem 
klienta)

47% 37% 67% 65% 53%

przynoszenie posiłków ze stołówki 37% 19% 66% 70% 55%

organizacja czasu wolnego (w zależności od sta-
nu zdrowia podopiecznego) np. szydełkowanie, 
segregowanie pamiątek, obsługa komputera, 
pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych

33% 31% 29% 40% 22%

odnoszenie rzeczy do pralni 15% 10% 29% 20% 21%

NIE ZNAMY ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE 2% 2% 1% 0% 6%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Tabela 33.  Czynności niewykonywane lub bardzo rzadko wykonywane przez osoby świadczące usługi 
opiekuńcze. W tabeli umieszczone są wskazania od 5% przynajmniej dla jednej instytucji

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR
 (N = 9)

odnoszenie rzeczy do pralni 68% 70% 65% 62% 59%

organizacja czasu wolnego (w zależności od sta-
nu zdrowia podopiecznego) np. szydełkowanie, 
segregowanie pamiątek, obsługa komputera, 
pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych

54% 53% 65% 52% 57%

przynoszenie posiłków ze stołówki 47% 61% 20% 26% 24%

prowadzenie zeszytu rozliczeń z wydatkowanych 
środków finansowych (dysponowanie dochodem 
klienta)

38% 46% 16% 29% 16%

obecność opiekunki podczas załatwiania spraw 
urzędowych 34% 38% 31% 26% 3%
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OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR
 (N = 9)

załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez 
opiekunkę 31% 33% 29% 30% 7%

zmiana pampersów 27% 30% 12% 26% 4%

mycie i kąpiel w wannie przy pomocy drugiej 
osoby 26% 28% 14% 27% 7%

uczestniczenie opiekunki podczas wizyt klienta 
u lekarza 25% 27% 25% 21% 11%

spacery: obecność opiekunki na spacerach, 
organizowanie wyjścia z domu 22% 24% 16% 19% 15%

odprowadzanie do toalety 19% 21% 11% 18% 0%

pomoc w przepierkach, pranie odzieży 10% 10% 10% 10% 7%

pomoc przy przygotowaniu posiłków 8% 9% 7% 5% 3%

pomoc w zakupach 8% 9% 5% 6% 3%

podawanie lekarstw 7% 6% 6% 10% 12%

pomoc przy czynnościach codziennej toalety 7% 7% 4% 8% 0%

przygotowanie posiłków 6% 5% 5% 7% 0%

dbanie o czystość pomieszczeń zajmowanych 
przez klienta (mycie podłóg, odkurzanie, mycie 
sanitariatów, mycie okien, mycie naczyń, wie-
trzenie pomieszczeń)

5% 4% 8% 8% 4%

palenie w piecu w sezonie grzewczym, załatwia-
nie opału, przynoszenie opału do mieszkania 5% 6% 10% 1% 7%

Nie znamy odpowiedzi 4% 3% 6% 7% 17%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Jeśli chodzi o jakość i zakres kontroli, to 40% ops-ów (najczęściej gops oraz mgops) oraz co 
piąty mops/mopr deklarują comiesięczne kontrole sposobu realizacji usług opiekuńczych, 27% 
ops-ów oraz co trzeci mops w miastach na prawach powiatu robi to raz na kwartał. Najczęstszą 
metodą kontroli sposobu świadczenia tej usługi są rozmowy z korzystającymi z niej osobami (61% 
ops-ów oraz 47% mops/mopr). Okresowe kontrole i wizytacje przeprowadza tylko co czwarty (26%) 
ops i co trzeci mops/mopr.
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Rysunek 15. Częstotliwość kontrolowania jakości pracy osób świadczących usługi opiekuńcze
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Tabela 34.  Sposób kontrolowania jakości usług opiekuńczych. W tabeli umieszczone są wskazania od 5% 
przynajmniej dla jednej instytucji

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR 
(N = 9)

rozmowa z osobą/rodziną, dla której świadczy 
się usługi socjalne 61% 63% 65% 52% 47%

okresowe kontrole, wizytacje 26% 27% 20% 25% 34%

rodzinny wywiad środowiskowy, rozmowa z są-
siadami 13% 11% 20% 15% 24%

nadzór przełożonych, kontrola wewnętrzna, 
rozmowa z pracownikiem socjalnym 13% 10% 18% 19% 17%

kontrolki wyjść / czasu pracy – kiedy? do kogo? 
po co? 12% 11% 9% 19% 11%

kontrola przestrzeni życiowej (lodówka, czy-
stość, podstawowe sprzęty, itp.) 12% 13% 7% 11% 20%

obserwacja opiekuna socjalnego podczas pracy 9% 9% 14% 6% 8%

kontrolki wykonywanych zadań (zeszyty, formu-
larze do wypełniania, itp.) 7% 5% 14% 8% 20%

rozmowa z rodziną osoby, dla której świadczy się 
usługi socjalne 6% 6% 6% 7% 23%

ewaluacja/monitoring-systematyczna kontrola 
działań 4% 3% 11% 3% 16%
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OGÓŁEM 
OPS 

(N = 362)

GOPS 
(N = 228)

MOPS 
(N = 49)

MGOPS 
(N = 86)

MOPS/
MOPR 
(N = 9)

kontrola zgodności świadczeń z decyzjami/ 
planami 3% 3% 3% 3% 14%

okresowa ocena pracy pracowników socjalnych 3% 3% 8% 3% 8%

sprawozdania, protokoły, kontrola sporządzanej 
dokumentacji 2% 2% 5% 2% 6%

kontrola sporządzanej dokumentacji 1% 1% 3% 3% 7%

brak danych 11% 10% 16% 11% 19%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Poniżej w tabeli zaprezentowano czynniki postrzegane jako sprzyjające i ograniczające spo-
sób świadczenia usług w ops-ach oraz mops-ach/mopr-ach.

Tabela 35. Jakość usług opiekuńczych – czynniki podwyższające i obniżające jakość usługi – ops (N = 362)

CZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ,
OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI

wysokie kwalifikacje zawodowe pracownika 
socjalnego 40% zbyt rozległy teren działania 20%

systematyczne szkolenia, różna tematyka 
szkoleń 18% za mała liczba pracowników socjalnych, za 

dużo podopiecznych, za dużo obowiązków 19%

doświadczenie zawodowe i życiowe pracow-
nika socjalnego 11% niskie kwalifikacje zawodowe pracownika 

socjalnego 14%

zaangażowanie pracownika, chęć niesienia 
pomocy 9% niewystarczające środki finansowe na pro-

wadzenie pracy socjalnej 13%

większa liczba pracowników, mniejsza licz-
ba podopiecznych, więcej czasu na pracę 8% brak samochodów służbowych lub rozlicza-

nia prywatnych 12%

pozytywne cechy charakterologiczne pra-
cownika (empatia) 8% niechęć do współpracy osoby/rodziny ko-

rzystającej z pomocy społecznej 10%

chęć współpracy ze strony klienta /wycho-
wanka, rodziny objętej opieką 8% niski standard mieszkań osób korzystają-

cych z pomocy 9%

dobry kontakt/współpraca z ośrodkiem 
zdrowia (lekarzem rodzinnym, pielęgniarką 
środowiskową, itp.)

6% niskie wynagrodzenie pracownika, niska 
cena usługi 8%

wysokość wynagrodzenia, wysoka cena 
usługi opiekuńczej 5% niechęć do współpracy/pomocy ze strony 

rodziny osoby korzystającej z pomocy 7%

chęć współpracy ze strony rodziny klienta / 
wychowanka 4% trudne charaktery klientów, wychowanków 5%

wysokie wykształcenie ogólne pracownika 3% za mało szkoleń, utrudniony dostęp 
do szkoleń, 5%

umiejętności interpersonalne, łatwy kon-
takt z ludźmi 3%

wysoka opłata wnoszona przez klienta, 
zniechęcająca do częstego korzystania 
z usług

5%
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wsparcie metodyczne specjalistów (psycho-
logów, prawników, lekarzy itp.) 3%

brak/słaby kontakt/współpraca z ośrod-
kiem zdrowia (lekarzem, pielęgniarką 
środowiskową)

4%

znajomość środowiska 3% zły stan zdrowia podopiecznych 4%

prawidłowe ustalenie potrzeb i możliwości 
pomocy 3% środowisko wiejskie, małomiasteczkowe 4%

dobra współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej 3% złe warunki lokalowe 3%

możliwość stałego nadzoru, monitoringu 
świadczeń, klientów, wychowanków 3% brak/słaba współpraca ze specjalistami, 

brak wsparcia metodycznego 3%

brak doświadczenia pracownika (życiowe-
go, zawodowego) 2%

słabe zaplecze techniczne, sprzętowe 
(różne) 2%

postawy roszczeniowe klientów, 
wychowanków 2%

słabo rozwinięta sieć placówek pomocy 
socjalnej 2%

niskie wykształcenie ogólne pracownika 2%

nieumiejętność kontaktu/współpracy 
z osobą korzystającą z pomocy społecznej 2%

skomplikowana sytuacja życiowa klientów 2%

fluktuacja kadr, niestabilność kadry 2%

małe zaangażowanie pracownika socjalnego 2%

brak umiejętności interpersonalnych, 
utrudniony kontakt z ludźmi 2%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Tabela 36. Jakość usług opiekuńczych – czynniki podwyższające i obniżające jakość usługi – mops/mopr (N = 9)

CZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGICZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ,CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ,
OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGIOBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI

wysokie kwalifikacje zawodowe pracownika 64% niskie wynagrodzenie pracownika, niska 
cena usługi 25%

systematyczne szkolenia, różna tematyka 
szkoleń 28% niechęć do współpracy/pomocy ze strony 

rodziny osoby korzystającej z pomocy 23%

doświadczenie zawodowe i życiowe pracow-
nika socjalnego 22% niechęć do współpracy osoby/rodziny ko-

rzystającej z pomocy socjalnej 21%

zaangażowanie pracownika, chęć niesienia 
pomocy 17% niskie kwalifikacje zawodowe pracownika 16%

wysokość wynagrodzenia, wysoka cena 
usługi opiekuńczej 17% zbyt rozległy teren działania 14%

ułatwienia techniczne, sprzętowe, dobre 
zaplecze techniczne 15% za mała liczba pracowników socjalnych, za 

dużo podopiecznych, za dużo obowiązków 14%
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chęć współpracy ze strony rodziny klienta / 
wychowanka 12% niewystarczające środki finansowe na 

prowadzenie pracy socjalnej 10%

dobry kontakt/współpraca z ośrodkiem 
zdrowia (lekarzem rodzinnym, pielęgniarką 
środowiskową, itp.)

11% fluktuacja kadr, niestabilność kadry 9%

dobra współpraca z urzędami, instytucjami, 
firmami itp. 11% za mało szkoleń, utrudniony dostęp do 

szkoleń 8%

kontrola jakości usług 11% uzależnienia podopiecznych (alkoholizm, 
narkotyki) 8%

wsparcie metodyczne specjalistów (psycho-
logów, prawników, lekarzy, itp.) 10% różnorodność problemów podopiecznych 8%

prawidłowe ustalenie potrzeb i możliwości 
pomocy 10% niski poziom kulturalny klientów, kultura 

osobista 8%

większa liczba pracowników, mniejsza licz-
ba podopiecznych, więcej czasu na pracę 9% niski standard mieszkań osób korzystają-

cych z pomocy 7%

możliwość stałego nadzoru, monitoringu 
świadczeń, klientów, wychowanków 9%

brak/słaby kontakt/współpraca z ośrod-
kiem zdrowia (lekarzem, pielęgniarką 
środowiskową)

6%

wolontariat, możliwość korzystania z po-
mocy osób nieprofesjonalnych 8% postawy roszczeniowe klientów 6%

pozytywne cechy charakterologiczne pra-
cownika (empatia) 7%

wysoka opłata wnoszona przez klienta, 
zniechęcająca do częstego korzystania 
z usług

4%

wysokie wykształcenie ogólne pracownika 7% niskie wykształcenie ogólne pracownika 4%

chęć współpracy ze strony klienta / wycho-
wanka, rodziny objętej opieką 6% trudne charaktery klientów 3%

znajomość środowiska 5% brak doświadczenia pracownika (życiowe-
go, zawodowego) 3%

znajomość i umiejętność stosowania róż-
nych form pomocy społecznej 5% słabo rozwinięta sieć placówek pomocy 

społecznej 3%

wąska, sprecyzowana specjalizacja pra-
cownika 3% skomplikowana sytuacja życiowa klientów 3%

małe zaangażowanie pracownika socjalne-
go 3%

nieznajomość potrzeb/problemów osób/
rodzin korzystających z pomocy 3%

niski prestiż zawodowy pracownika socjal-
nego, brak poszanowania pracy socjalnej 3%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Więcej niż co druga (57%) jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie ma opracowanych 
żadnych procedur w zakresie sposobu świadczenia usług opiekuńczych. Jeśli takie procedury są 
opracowywane, zwykle odbywa się to na potrzeby zawarcia umowy w przypadku zlecania usługi 
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podmiotom zewnętrznym. Takie działania standaryzacyjne podejmują najczęściej miejskie i wiel-
komiejskie ośrodki pomocy społecznej. 

Rysunek 16.  Reguły/zasady/procedury/standardy świadczenia usług opiekuńczych opracowane na użytek 
wewnętrzny
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Tak, w formie pisemnych wytycznych

Tak, w formie regulaminu

Tak, w formie pisemnych standardów

Tak, w umowie zlecającej usługę

Tak, lecz nie na piśmie

Nie, sposób i zasady wykonywania usługi
dostosowane są do potrzeb

BRAK

OGÓŁEM OPS (N = 362) GOPS (N = 228) MOPS (N = 49) MGOPS (N = 86) MOPS/MOPR (N = 9)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Rysunek 17. Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia usług opiekuńczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.
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Rysunek 18.  Ocena reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia usług opiekuńczych – czy ułatwiają 
świadczenie usługi?
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[2] Raczej utrudniają

Brak danych

16%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 3.

Dwa zasadnicze typy dokumentów dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania to regulaminy organizacyjne sekcji/dzia-
łów usług opiekuńczych oraz zasady przyznawania i odpłatności za te usługi. Informacje zawarte 
w tych dokumentach są dość ogólne i wybiórcze. 

Tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie został opracowany oddzielny doku-
ment określający standardy świadczenia usług opiekuńczych. Jeśli chodzi o cel usługi to w jednym 
przypadku określono ogólnie cel świadczonych usług opiekuńczych jako „utrzymanie jak najdłużej 
osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji” (MGOPS Kcynia), w dru-
gim zaś jako „podwyższanie jakości życia osób objętych usługami opiekuńczymi, poprzez aktywiza-
cję do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając indywidualne potrzeby, zasoby, 
możliwości, uprawnienia i wartości z udziałem rodziny i środowiska lokalnego” (MOPS Sopot). 

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych i samotnie gospodarujących, które nie 
są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymagają pomocy 
w zakresie usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki, oraz osób, które wymagają 
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Rzadko określone są szczegó-
łowe zasady kwalifikowalności – usługi te są przyznawane w zależności od kryterium dochodo-
wego, czy też stanu zdrowia. Szczegółowo natomiast został wyspecyfikowany zakres usług i zada-
nia opiekuna, pielęgniarki oraz specjalisty. Zakres usług dostosowywany jest do indywidualnych 
potrzeb. Wymagania kadrowe również nie zostały zdefiniowane bowiem zwykle nie określano 
szczegółowo kompetencji pracowników, którzy mają świadczyć usługi opiekuńcze, czy też spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze. Jedynie MOPS Sopot w swoich standardach określił wymagania 
dotyczące wykształcenia i kwalifikacji opiekunki środowiskowej oraz koordynatora. Zagwaranto-
wano również opiekunkom dostęp do szkoleń uaktualniających ich wiedzę, superwizji i doradztwa 
metodycznego. Ponadto opiekunki otrzymują wykaz swoich obowiązków, który muszą podpisać 
własnoręcznie. W większości przypadków nie jest wskazane, kto świadczy usługę. W dwóch przy-
padkach wymieniono ogólnie, że są to opiekunki MOPS, ewentualnie zewnętrzne podmioty (ale 
brakuje informacji, w jaki sposób wyłaniane). Jedynie w MOPS Sopot określone są wymagania co 
do opiekunek środowiskowych i wykonawcy usług opiekuńczych. 



179

Osoby starsze

Pojawiają się informacje o odpłatnościach za usługę w zależności od kryterium dochodo-
wego oddzielnie dla osób samotnych, samotnie gospodarujących i w rodzinie. Przewidziano rów-
nież możliwość zwolnienia z opłat poniżej 100% kryterium dochodowego. W dwóch regulaminach 
wskazano konkretną stawkę za roboczogodzinę – 9 zł i 14 zł. Większość dokumentów zawierała 
również procedury pobierania odpłatności. 

Dokumenty nie określają na jaki okres może być przyznana usługa – przyznawana jest w za-
leżności od potrzeb. Jedynie w dwóch ośrodkach wskazano pewne ograniczenia w tym zakresie 
– maksymalną liczbę godzin dziennie oraz świadczenie usług opiekuńczych maksymalnie przez 
okres jednego roku. 

Jeśli chodzi o dokumentację usługi to wymieniane są rodzaje dokumentów, które muszą gro-
madzić i prowadzić pracownicy zaangażowani w świadczenie i nadzorowanie realizacji usług, a tak-
że dokumenty potrzebne do przyznania usługi. W żadnym z dokumentów nie opisano natomiast 
rezultatu usługi, a jedyne wymienione sposoby kontroli dotyczą sprawdzania kart pracy opieku-
nek, czy też zestawienia zrealizowanych godzin przez podmioty zewnętrzne, potrzebne głównie do 
comiesięcznych rozliczeń finansowych. Karty pracy opiekunek na ogół muszą być podpisywane 
przez świadczeniobiorcę lub opiekuna prawnego. Tylko w przypadku usług świadczonych przez 
zewnętrzny podmiot przewiduje się sprawdzenie kwalifikacji opiekunek, monitorowanie ich pracy 
głównie przez nadzór dokumentów, czas pracy, inne elementy pracy, spotkania z koordynatorem 
środowiskowym, obserwację pracy opiekunek, okresowe wywiady ze świadczeniobiorcami, bieżą-
cą wymianę informacji. W przypadku usług świadczonych przez pracowników mops-ów, zwykle nie 
wyszczególniano mechanizmów kontroli ich jakości.

Analiza zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych wskazuje, że 
w co trzeciej (37%) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej takie działania usłu-
gi świadczą osoby formalnie do tego nieprzygotowane. Badania wskazują również, że w co trzeciej 
jednostce organizacyjnej nie prowadzi się żadnych szkoleń w obszarze związanym ze świadcze-
niem usług opiekuńczych. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o przygotowanie kadry do świadczenia 
usług opiekuńczych, występuje w gminnych ośrodkach pomocy społecznej działających na tere-
nach wiejskich, gdzie także najczęściej usługi opiekuńcze realizowane są w formie robót publicz-
nych. Z kolei miejskie ośrodki pomocy społecznej lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie zlecają 
usługi opiekuńcze organizacjom pozarządowym w trybie zamówień publicznych (73%), gdzie de-
cydującymi kryteriami wyboru wykonawców są cena i doświadczenie wykonawcy. Zakres i sposób 
świadczenia usługi są brane pod uwagę tylko w co trzecim ośrodku pomocy społecznej.

Przykłady zagraniczne

W krajach Unii Europejskiej organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi są zgodne z różnymi 
tradycjami opiekuńczymi17. W państwach liberalnych (Wielka Brytania, Irlandia) występuje tenden-
cja do prywatyzacji usług opiekuńczych. W Anglii spada liczba prowadzonych przez władze lokalne 

17 Ten i pozostałe akapity oparte są na artykule J. Krzyszkowski: Organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi 
w Europie, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, L. Frąckiewicz (red.), Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Warszawa 2008, s. 234–243.
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domów pomocy społecznej dla osób starszych, a rośnie liczba placówek prywatnych. W 2001 r. 
92% domów pomocy społecznej i 85% placówek opieki dla obłożnie chorych osób starszych pro-
wadzonych było przez sektor niepubliczny. W 2001 r. zmniejszyła się także liczba osób starszych, 
zamieszkałych w publicznych domach pomocy społecznej. Podobnie w Szkocji tylko 39% osób star-
szych przebywa w domach prowadzonych przez władze lokalne, a 27% w domach prowadzonych 
przez wolontariuszy, a co trzecia (34%) w prywatnych placówkach. W Walii udział domów pomocy 
społecznej prowadzonych przez władze lokalne na tle wszystkich tego typu placówek stale maleje 
(w 2001 r. 30%, a w 1980 r. 79%). Promowane są usługi, które wspierają niezależność ludzi star-
szych, aby chronić ich przed niepotrzebnym pobytem w szpitalach, rozwija się usługi rehabilita-
cyjne i pomoc domową po wyjściu ze szpitala. Do czasu II wojny światowej organizacje społeczne 
pozostały głównym realizatorem opieki medycznej i pomocy społecznej, korzystając z dotacji pań-
stwowych. Po II wojnie światowej ustanowiono państwo podstawowym gwarantem zabezpiecze-
nia społecznego i zredukowano funkcje organizacji dobroczynnych do minimum. W 1948 r. ustawa 
o zakładach społecznej służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia wyeliminowała 
organizacje prowadzące szpitale oraz towarzystwa pomocy wzajemnej. Organizacje społeczne po-
zostały organizatorem usług opiekuńczych na rzecz dzieci i osób starszych. W latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych rozwinęły się doradztwo społeczne, grupy samopomocy i grupy naci-
sku. W latach osiemdziesiątych, w czasie rządów Margaret Thatcher wprowadzono mechanizmy 
rynkowe, co w efekcie spowodowało powstanie modelu państwa, które pokrywa większość nakła-
dów na pomoc środowiskową, opiekę medyczną i oświatę, ale realizację usług przekazuje instytu-
cjom zewnętrznym – organizacjom społecznym i sektorowi prywatnemu. Odmienne mechanizmy, 
zgodne z zasadą subsydiarności, stosowane są w krajach kontynentalnej Europy (Niemcy, Austria, 
Holandia, Francja, Belgia). Głównymi dostawcami usług opiekuńczych są organizacje pozarządo-
we finansowane przez państwo, a trzeci sektor stał się równoprawnym aktorem wraz z państwem 
i rynkiem. W Niemczech sektor publiczny i organizacje non-profit współpracują ze sobą dla lepszej 
koordynacji i zaspokojenia różnych potrzeb. Państwo chroni i wspiera prywatnych i non-profitowych 
dostawców pomocy społecznej. Sektor publiczny formułuje cele, warunki, finansuje, wprowadza 
i egzekwuje standardy usług, a dostawa usług należy do organizacji non-profit, oraz podmiotów 
komercyjnych. Usługi socjalne finansowane są na poziomie komunalnym. Na przykład pomoc dzie-
ciom i młodzieży, finansowana jest w dwóch trzecich (65%) przez lokalne ośrodki pomocy społecz-
nej, w 34% przez landy i tylko w 1% przez rząd federalny. Liczba pracowników socjalnych wzrosła 
w ostatnich latach, a służby społeczne stały się głównym aktorem na lokalnym rynku pracy. Szacuje 
się, że około 320 000 pracowników sektora publicznego pracuje w pomocy społecznej, w tym ponad 
trzy czwarte (79%) na poziomie komunalnym, 20% zatrudnionych na poziomie landów, a tylko 1% 
przez rząd federalny. Usługi dla ludzi starszych oraz niepełnosprawnych są świadczone głównie 
przez prywatne podmioty. Dwie trzecie (66%) pracowników socjalnych pracuje dla organizacji non-
-profit, a tylko co czwarty (28%) w publicznych instytucjach. 

W krajach skandynawskich, realizujących koncepcje socjaldemokratyczne, dominuje system 
publicznych, uniwersalnych usług opiekuńczych dostarczanych bezpośrednio przez władze lokal-
ne przy małym udziale organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Świadczenia socjalne leżą 
w gestii władz lokalnych, a do ich obowiązków należy opieka nad ludźmi starszymi oraz indywidu-
alna pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych. Sposób organizowania pomocy, zasady jej przyznawania 
i lokalizacja, a także charakter pomocy są zależne od kryteriów przyjętych przez władze lokalne, 
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a lokalni politycy mogą wywierać znaczący wpływ na pomoc społeczną. Główny cel to zapewnienie 
ludziom starszym względnej samowystarczalności, niezależnego życia poprzez wsparcie ze strony 
pomocy domowej oraz tworzenia centrów pomocy ludziom starszym. Presja finansowa w latach 
90. spowodowała, że wiele prywatnych instytucji stworzyło ofertę pomocy ludziom starszym, co 
pociągnęło za sobą pytania na temat jakości opieki.

Całkowicie odmienny system usług opiekuńczych, oparty na dominującej odpowiedzialności 
rodziny za opiekę nad swoimi członkami, przy wsparciu kościelnych organizacji i bardzo ograni-
czonym udziale państwa jest rozpowszechniony w krajach śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpa-
nia, Portugalia, Grecja, Cypr). Kraje te mają słabo rozwiniętą politykę społeczną i pomoc społecz-
ną. Obejmuje ona zabezpieczenie socjalne dla: rodzin i dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych 
oraz grup o dużym ryzyku wykluczenia, czyli imigrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych. Po-
moc społeczna oparta jest na mieszanej ekonomii opieki (ang. mixed economy of care) i obejmuje 
sektory: publiczny, prywatny oraz wolontariuszy. Opieka domowa jest oferowana w ograniczonym 
stopniu i zorganizowana w oparciu o wolontariuszy głównie w dużych miastach. Ten rodzaj opieki 
finansowany jest przez organizacje non-profit oraz ze składek osób korzystających z tych usług. 
Personel opiekuńczy jest niewystarczający, bowiem pomoc społeczna stanowi jedną z najmniej-
szych części polityki społecznej państwa, a publiczne wydatki na nią stanowią jedynie ułamek tego, 
co wydawane jest na inne obszary, takie jak: ubezpieczenia społeczne, czy opiekę zdrowotną. Rola 
prywatnego sektora w pomocy społecznej jest mała, nie jest on włączony w planowanie polityki 
społecznej. Deficyt pracy w sektorze opieki jest przyczyną stosowania różnorodnych sposobów 
zwiększenia podaży. Przeszkody w rozwoju sektora opieki mają charakter gospodarczy, kulturowy 
i polityczny. Należy do nich niska atrakcyjność zawodów opiekuńczych spowodowana złymi wa-
runkami pracy (zatrudnienie w niepełnym wymiarze lub na krótkie okresy), brakiem perspektyw 
kariery zawodowej, szkoleń oraz pauperyzacją płacową opiekunek. Zły obraz zawodu w świado-
mości społecznej ogranicza napływ młodych do opieki oraz wywołuje rosnącą liczbę opiekunów 
odchodzących z zawodu. W tej sytuacji podejmowane są liczne inicjatywy mające na celu podnie-
sienie podaży pracy w sektorze opieki. Jedną z nich jest zatrudnianie imigrantów, uchodźców oraz 
osób z grup ryzyka. We Włoszech uruchomiono rekrutację zagranicznych opiekunów socjalnych 
poprzez ich szkolenie w rodzimych krajach. Po ukończeniu szkolenia i selekcji imigranci są zapra-
szani do zamieszkania i pracy we Włoszech. Organizacja rekrutacji, selekcji i szkoleń w krajach 
pochodzenia opiekunów ułatwia późniejszą adaptację zawodową i kulturową. Podobne działania 
na rzecz uchodźców z państw b. Jugosławii prowadzone są w Słowenii. 

W Niemczech i Wielkiej Brytanii rozwija się programy na rzecz zatrudniania w sektorze opieki 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych matek oraz przedstawicieli mniejszości 
etnicznych, czyli osób mających trudności na rynku pracy. Programy szkoleniowe finansowane przez 
władze centralne bądź lokalne oraz gwarancje zatrudnienia poprzez subsydiowanie miejsc pracy 
w sektorze opieki mają podnieść podaż pracy w usługach opiekuńczych oraz ograniczyć bezrobocie 
wśród długotrwale bezrobotnych. W Grecji oraz Wielkiej Brytanii władze publiczne podejmują inicja-
tywy mające na celu profesjonalizację usług opiekuńczych dla pozyskania nowych oraz stabilizacji 
zawodowej już zatrudnionych opiekunów. Temu służy rozwój kształcenia w zakresie pracy socjalnej 
i innych profesji społecznych na poziomie uniwersyteckim oraz organizacja szkoleń dla podniesienia 
kwalifikacji już zatrudnionych. Dla zwiększenia podaży i poprawy jakości usług opiekuńczych podej-
mowane są także inicjatywy mające na celu uznanie i legalizację pracy nieformalnych opiekunów 
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oraz wzmocnienie pozycji odbiorców usług opiekuńczych. Zwiększeniu atrakcyjności zawodów opie-
kuńczych służą inicjatywy promocyjne, do których zaliczyć można walijski program „Oblicza opieki”, 
mający na celu poprawę informacji i przełamanie stereotypów na temat zawodów opiekuńczych. 
Fiński program ma na celu zachęcenie chłopców do kształcenia i pracy w zawodach opiekuńczych 
dla zwiększenia zatrudnienia mężczyzn w sfeminizowanym sektorze opieki. 

Starzenie się społeczeństw w Europie powoduje odrzucenie panującego stygmatu pomocy 
dla biednych i chorych, ponieważ opieka nad ludźmi starymi jest potrzebna nawet wśród najbo-
gatszych. Prognozy wskazują, że każde gospodarstwo domowe będzie korzystało w mniejszym lub 
większym zakresie z publicznych usług opiekuńczych, powodując rozwój tej dziedziny, która już 
teraz staje się ważnym sektorem gospodarczym. Udział sektora pomocy społecznej ocenia się już 
na 10% ogółu zatrudnionych w Danii, 9% w Szwecji, 8% w Holandii i Wielkiej Brytanii. Rozwiązania 
wymaga problem opieki w kręgu rodzinnym lub wśród znajomych, przyjaciół w kontekście uzyska-
nia dochodu za świadczenie opieki, jej opodatkowania, co poprawiłoby zaangażowanie i profesjo-
nalizm świadczonych usług. Ważną sprawą jest mobilność opiekunów, pracowników szczególnie 
nieformalnych – rozwiązanie kwestii emigracji zarobkowej z biedniejszych krajów członkowskich 
i spoza Unii. Zasięg i liczba migrujących opiekunów jest coraz większa, co może w przyszłości 
spowodować napięcia i konflikty. Istotne jest ustalenie, czy warto tę kwestię regulować i zabro-
nić takich praktyk likwidując tym samym szarą strefę w poszczególnych państwach, czy zale-
galizować ich działalność. Problem stanowi różnica między rodzajem umiejętności potrzebnych 
do zapewnienia dobrej jakości i empatycznej opieki a formalnymi kwalifikacjami wymaganymi do 
wykonywania takiej pracy. Pracujący opiekunowie wymagają szkolenia, aby nadążyć za zmianami 
kulturowymi i społecznymi, np. dotyczącymi praw odbiorców takiej opieki. 

Oddzielnym tematem są finanse i legislacja, bowiem jeżeli prawo wymaga, żeby opiekun, pra-
cownik był dobrze wyszkolony oraz posiadał wysokie kwalifikacje oznacza to obciążenia finansowe 
dla całego społeczeństwa. Ważną inicjatywą jest pozyskiwanie i kształcenie nowych pracowni-
ków do sektora usług opiekuńczych. Wedle zaleceń Komisji Europejskiej podstawowym zadaniem 
jest pozyskanie jak największej liczby osób do pracy w sektorze pomocy społecznej, a polityka 
zatrudnienia powinna sprzyjać rozwojowi zawodu opiekuna socjalnego i jego promocji, zwłasz-
cza wśród wykształconych grup społecznych, bezrobotnych, kobiet, ludzi powracających na ry-
nek pracy czy imigrantów. Dobrych wzorów dostarczają w tym względzie Wielka Brytania i Grecja, 
które podniosły poziom edukacji pracowników społecznych. W Wielkiej Brytanii został rozwinięty 
nowy, 3-letni program pomocy społecznej i pracy socjalnej dzięki partnerstwu między uczelniami 
a pracodawcami. W Grecji szkolenie zostało podniesione do poziomu uniwersyteckiego zapew-
niając pracownikom możliwość uzyskania dyplomu. W Finlandii wprowadzono program, który ma 
na celu poprawę warunków pracy w sektorze usług opiekuńczych dla podniesienia atrakcyjności 
zawodu wśród młodego pokolenia i osób bezrobotnych oraz polepszenia wizerunku sektora opieki. 
W Wielkiej Brytanii uruchomiony został program dostępności opieki społecznej fundowany przez 
Departament Pracy i Emerytur, który ma na celu zachęcenie do pracy w roli opiekunów bezrobot-
nych bez kwalifikacji. Uczestnikom programu w czasie jego trwania płaci się 2/3 obowiązującej 
stawki. Pracodawcy otrzymują fundusze rządowe dla sfinansowania kandydata przez pół roku. 
Program ten jest promowany lokalnie i jest otwarty dla wszystkich, szczególnie dla osób samot-
nych, niepełnosprawnych, samotnych rodziców i mniejszości etnicznych. Podobna inicjatywa szko-
leniowa w Niemczech ma na celu polepszenie kwalifikacji pracowników i przyciągnięcie nowych 
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opiekunów w tym sektorze. Czynnikami motywującymi dla bezrobotnych są kursy językowe dla 
opiekunów z innych krajów oraz częściowe pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem i transportu. 
Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowania (do 50 %) od urzędów pracy na dalsze szkolenia pra-
cowników. W Słowenii program dla niepełnosprawnych gwarantuje osobistą pomoc dla niepełno-
sprawnych, którzy chcą żyć niezależnie, a także pomoc osobom, które chcą mieć większą kontrolę 
nad własnym życiem. Państwo stwarza możliwości pracy dla osób mających trudność w utrzyma-
niu stałego zatrudnienia. Celem projektu jest zatrudnienie jako osobistego asystenta osoby nie-
pełnosprawnej, do którego obowiązków należy opieka osobista, obowiązki domowe, którym osoba 
niepełnosprawna nie jest w stanie sprostać. W Bułgarii program Służby społeczne i nowe zatrud-
nienie zapewnia dostęp do opieki społecznej osobom somatycznie chorym, dzieciom upośledzo-
nym, chorym po terapii odwykowej. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej przy współpracy z UNDP. 

Ważnym problemem na rynku pracy w pomocy społecznej jest trudność nie tylko w pozyska-
niu, ale także utrzymaniu już zatrudnionych pracowników. Ciężka, nieatrakcyjna praca prowadzi 
do odpływu kadry. W Niemczech 80% zatrudnionych pracowników odchodzi z zawodu, nie prze-
pracowując w nim więcej niż 5 lat. Obserwatorzy i badacze polityki społecznej sugerują, że naj-
ważniejszym negatywnym aspektem pracy opiekunów społecznych są nieregularne godziny pracy, 
niski status zawodowy oraz niskie wynagrodzenie. W uzyskiwaniu satysfakcji zawodowej istotne są 
relacje między opiekunem a podopiecznym i jego rodziną, poczucie bezpieczeństwa, niezależno-
ści i wpływu na organizację usług. Satysfakcji sprzyja możliwość dalszej edukacji, szkolenia oraz 
dobra zawodowa superwizja opiekunów. W Niemczech liczba szkoleń dla osób pracujących w sek-
torze opiekuńczym wzrosła znacząco w latach 90. Połowie zatrudnionych zapewniono początkowe 
i zaawansowane programy szkoleniowe. Tylko w latach 2000–2003 aż 36814 osób przeszło szko-
lenia jako opiekunowie osób starszych dzięki programowi ufundowanemu przez Rządową Agencję 
Zatrudnienia (Bundesagentur fur Arbeit).

Zapewnienie profesjonalnego rozwoju usług i wsparcia dla pracowników społecznych ma 
decydujący wpływ na zaopatrzenie rynku pracy. Szkolenie, indywidualna i grupowa superwizja 
oraz interwizja (proces grupowy dzielenia się zawodowym doświadczeniem i przekazu informa-
cji zwrotnej między członkami grupy przy pomocy doświadczonego moderatora) pomagają redu-
kować stres związany z pracą. Zapewnienie osobom pracującym w zawodzie wsparcia redukuje 
odpływ kadry ze względu na wypalenie zawodowe i inne trudności. Wprowadzenie nowych metod 
pracy socjalnej i nowych usług opiekuńczych spowodowało znaczny stres zawodowy pracowników 
socjalnych. Przejście ze zinstytucjonalizowanego systemu opieki do opieki opartej na społeczno-
ści lokalnej wymaga rozwoju struktur wsparcia zawodowego; pośród pracowników społecznych 
istnieje narastający wymóg zawodowego rozwoju i współpracy. Ważne jest także zwiększenie za-
wodowej mobilności opiekunów. Mobilność opiekunów jest zagadnieniem złożonym, którego nie 
można utożsamiać z zatrudnianiem niewykwalifikowanych imigrantów. Jest to często wykwa-
lifikowany personel (pracownicy socjalni, pedagodzy, pielęgniarki czy lekarze), a nie ludzie bez 
wykształcenia, którym kilkumiesięczny kurs językowy i przysposobienie do zawodu wystarczy do 
pełnienia podstawowych obowiązków pielęgnacyjnych. Muszą być oni traktowani na równi z rodzi-
mymi pracownikami, również w kwestii zarobków, co prowadzi jednak do wielu nieporozumień czy 
niechęci państw przyjmujących. Mimo że podaż rodzimych pracowników jest bardzo mała, poja-
wia się zarzut o odbieranie miejsc pracy miejscowym. Teoria ekonomii dowodzi, że nierównowaga 
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podaży i popytu na rynku pracy może być pokonana przez migrację z terenów o wysokiej podaży 
i niskim popycie na tereny o niskiej podaży i wysokim popycie, przy czym głównym katalizatorem 
takich ruchów byłaby wysokość wynagrodzenia. 

Rząd Wielkiej Brytanii, gdzie problem podaży siły roboczej jest bardzo duży, w ciągu ostat-
nich kilku lat stara się wprowadzić system importowania wykształconych pracowników socjalnych 
i opieki zdrowotnej z innych państw członkowskich lub też transferu pacjentów do innych krajów 
Unii. Inna inicjatywa została podjęta we Włoszech, gdzie prywatna agencja zatrudnienia działająca 
na licencji Ministerstwa Pracy werbuje wykształconych pracowników przy udziale zainteresowa-
nych rodzin do pracy w potrzebujących domach. Potencjalni pracownicy zostają przedstawiani i za-
poznawani z przyszłymi pracodawcami przy udziale mediującej agencji i do współpracy dochodzi 
dopiero, gdy obie strony są nią zainteresowane. W Grecji zaproponowano bezpłatne kursy języko-
we dla przyszłych pracowników, ponieważ bariera językowa nie pozwala na profesjonalną obsługę. 
Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom imigrantów, którzy licznie przybywają do ich kraju i zapeł-
niają szarą strefę. Kończąc kurs językowy, mogą ukończyć kurs podstawowego przysposobienia do 
zawodu i podjąć pracę, której nie chce wielu rodzimych obywateli. 

W Unii Europejskiej rodziny i przyjaciele rodzin są głównym źródłem zasobów ludzkich w usłu-
gach opiekuńczych. Według szacunków, 66% pełnionej opieki nad potrzebującymi sprawują rodzi-
ny i krąg najbliższych, 13% pochodzi z opieki publicznej, 11% z opieki prywatnej, a 3% od wolonta-
riuszy. Należy także podkreślić, że w związku z tym przyczyną częściowej absencji kobiet na rynku 
pracy jest właśnie ich praca na rzecz rodziny. Jest to praca niezalegalizowana, z której material-
nych korzyści nie ma ani państwo (brak obowiązku fiskalnego) ani kobiety (brak wynagrodzenia). 
Jak wskazuje Komisja Europejska, w wielu państwach Unii rodzina pełni funkcję jedynych opieku-
nów do momentu, gdy z obiektywnych powodów nie jest w stanie temu podołać. Oprócz projektów, 
których zadaniem miałoby być wprowadzenie pensji dla rodzin, przyjęto już realne formy pomocy. 
W Czechach wsparto rodziców dzieci niepełnosprawnych 20 tygodniami urlopu w roku, aby odcią-
żyć ich w pracy. Oferta skierowana jest dla różnego rodzaju klientów: niepełnosprawnych ruchowo 
i umysłowo. We Francji prywatne gospodarstwa domowe zachęcono do bezpośredniego deklaro-
wania zatrudnienia opiekunów społecznych, umożliwiając tym samym gospodarstwu pobieranie 
korzyści z rozlicznych ulg podatkowych. W zamian musieli stosować się do zasad i grupowych 
uzgodnień dotyczących pracowników domowych oraz płacić swoim pracownikom najniższą pensję 
krajową plus 10% na płatne wakacje. Dokonano formalizacji nieformalnych dotychczas opiekunów 
i asystentów opieki. W Finlandii powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Opiekunów, którego 
działalność miała na celu polepszenie i wzmocnienie społecznej pozycji opiekunów rodzinnych. 
Przedsięwzięcie to odniosło sukces legislacyjny dla opiekunów i stało się dostrzegane. Inicjatywa 
obejmowała badania i projekty rozwojowe, pogodzenie płatnego zatrudnienia i rodzinnej opieki, 
wsparcie dla praktyk opiekunów pracujących także poza domem. Obecnie 23 tysiące opiekunów 
rodzin otrzymują dotacje z samorządów lokalnych, które mogą mieć postać pieniężną, dotyczyć 
usług lub stanowić połączenie tych dwóch opcji. Minimalna stawka stanowi 250 euro na miesiąc 
i uzależniona jest, co oczywiste, od czasu i stopnia udzielanej pomocy. W 2002 r. wprowadzono 
ustawę obligującą samorządy miejskie do zapewnienia pracy opiekunom rodzinnym. Ich liczba 
musi także uwzględniać przynajmniej dwa dni wolne dla stałego opiekuna na miesiąc i zastępstwo 
w tym czasie, za co jednak może pobierać dodatkowo opłaty. Szeroko akceptowany jest fakt, że dla 
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każdej rodziny potrzebne jest indywidualne dopasowanie systemu wsparcia, aby zachować zrów-
noważone życie codzienne. 

Wszystkie państwa członkowskie uznały za priorytet polityki społecznej zachęcanie ludzi sta-
rych do jak najdłuższego pozostawania w domach, które są naturalnym miejscem ich życia. Dlatego 
potrzebna jest nauka niezależności i samodzielności ludzi starszych. Polityka ta jest spowodowa-
na starzeniem się Europy, a co za tym idzie coraz większymi kosztami życia seniorów i utrzyma-
niem placówek: koszt kilkugodzinnej opieki w domu pacjenta jest bowiem niższy niż utrzymanie 
go w całodobowej placówce. Pomoc jest realizowana na wielu poziomach: od wolontariatu, który 
np. w Finlandii jest skierowany do samotnych starych kobiet (bezrobotni mężczyźni rąbią dla nich 
drzewo na opał), po zachęcanie ludzi starych do współzamieszkiwania ze sobą. Wówczas mogą 
sobie wzajemnie pomagać, a opieka społeczna obsługuje jedno gospodarstwo domowe zamiast 
kilku. Działania takie są z powodzeniem propagowane w Niemczech. We Francji w 2002 r. nowy 
fundusz zależności zastąpił ten działający od 1997 r. Obydwa obejmują ludzi od 60. roku życia 
i starszych z rozpoznaną potrzebą opieki nad nimi i dają im prawo do wolnego wyboru ich życio-
wych planów. Zasiłek, który jest specjalnie przyznany, może być wypłacany do domu rodzinnego 
lub do placówki. Populacja się starzeje, więc rząd Francji podjął próbę rozwoju polityki publicznej, 
która zredukuje ogólny koszt i pozwoli na większy wybór usług dla tej grupy wiekowej. Próbuje się 
także zastosowania nowych technologii: Internetu czy telefonu pomocy dla osób potrzebujących. 
W wielu państwach UE wolontariusze i pracownicy uczą osoby starsze korzystania z Internetu, 
żeby umożliwić im np. opłacenie bieżących rachunków czy kontakt z bliskimi. 

Badacze usług opiekuńczych w krajach Unii Europejskiej wskazują na ich mocne strony: 
wielość dostawców i innowacje w sferze jakości i rodzajów oferowanych usług, rozwój systemów 
monitorowania jakości i regulacje prawne w sektorze opieki. Analizy w sektorze opieki wskazują 
na imigrantów jako grupę, która równoważy lukę na rynku pracy. Zaspokojenie popytu w sekto-
rze usług opiekuńczych umożliwia przekształcenie niezarejestrowanej pracy opiekuńczej w re-
gularne zatrudnienie oraz poprawę warunków pracy. Poprawie podaży pracy w sektorze opieki 
służy rozwój edukacji i szkoleń dla opiekunów oraz działania promujące udział organizacji poza-
rządowych w świadczeniu usług. Słabościami usług opiekuńczych w UE są negatywny wizeru-
nek sektora oraz brak perspektyw zawodowych i wysoki udział pracy nieformalnej, a także brak 
regularnego wsparcia finansowego dla nowych usług i inicjatyw, czy nierówności w dostępie 
do usług między wsią a miastem. Brak także porównywalnych danych statystycznych i ewalu-
acji usług opiekuńczych. Analitycy wskazują, że napływ wykwalifikowanych pracowników może 
zagrozić usługom opiekuńczym w kraju pochodzenia imigrantów, a społeczny dumping może 
zredukować jakość usług opiekuńczych, natomiast brak dostatecznego wsparcia finansowego 
zablokuje nowe inicjatywy. 

W świetle wcześniejszej analizy działań podejmowanych w krajach UE zasadne wydaje się 
rozwijanie opieki pielęgnacyjnej i budowy środowiskowego systemu integracji ludzi wymagających 
pomocy. Rozważenia wymaga ubezpieczeniowy system finansowania usług opiekuńczych, a także 
rozwiązania pozwalające na godzenie aktywności zawodowej z opieką nad członkiem rodziny. Do-
świadczenia zachodnioeuropejskie wskazują na potrzebę promocji środowiskowych form opiekuń-
czych, a także rozwiązań okresowo wyręczających opiekunów rodzinnych. Rozbudowy wymagają 
usługi transportowe, gastronomiczne, rozszerzenie dostępu do informacji i opieki zdrowotnej nad 
osobami starymi umożliwiające przeżycie większej liczby lat w pełnym zdrowiu. Poprawę jakości 
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opieki środowiskowej można uzyskać przez opracowanie standardów i nadzór nad ich realiza-
cją, a także szkolenie profesjonalnych kadr zajmujących się opieką środowiskową. Aktywizacja 
i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, celem wykorzystania potencjału osób star-
szych w środowisku lokalnym powinna być realizowana przez promowanie i wspieranie rozwiązań 
służących pełniejszej integracji społecznej osób w wieku poprodukcyjnym. Chodzi o wspieranie 
i wzmacnianie lokalnych społeczności sąsiedzkich osób starych, działających w ramach samo-
pomocy, wspieranie różnych form samoorganizacji, samodzielności i uczestnictwa w życiu spo-
łecznym, promowanie wartości uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Ważne są także 
działania wspierające więzi międzypokoleniowe i poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń 
za osoby starsze z otoczenia rodzinnego i sąsiedzkiego. 

Dobre praktyki w Polsce

Za dobrą praktykę pośrednią między domem pomocy społecznej a opieką domową i środowisko-
wą uznaje się dom dziennego pobytu, oferujący różne sposoby spędzania czasu wolnego (zajęcia 
rekreacyjne, świetlicowe, podnoszące sprawność fizyczną) oraz szeroki zakres porad, m.in. praw-
nych18. Pozytywne strony instytucjonalnej formy pomocy dostrzega Iwona Bruśk19 w swojej analizie 
postaw emerytów korzystających z oferty Klubu Seniora w Warszawie. Na podstawie badań stwier-
dza, że uczestnictwo w życiu klubowym jest formą aktywności społecznej, która w opinii seniorów 
dostarcza im możliwości komunikacji z innymi ludźmi, sprzyja nawiązywaniu więzi i poszerzaniu 
kręgu towarzyskiego. Inne walory życia klubowego dostrzegane przez badanych seniorów to: moż-
liwość uczestnictwa w zajęciach ruchowych, gimnastyce, tańcach i prywatkach, możliwość wymia-
ny poglądów, redukowanie poczucia osamotnienia, a także okazja do pomagania i otrzymywania 
pomocy. Do dobrych praktyk zaliczana jest także działalność środowiskowa na rzecz osób w star-
szym wieku w Słupsku, w Oddziale Socjalnym Joannitów, do którego priorytetów należy udzielanie 
wsparcia środowiskowego dla osób w starszym wieku. Cenna jest także pomoc ambulatoryjna 
i domowa oraz pomoc pielęgnacyjna dla chorych i zniedołężniałych20.

Wśród form pomocy oferowanych ludziom w starszym wieku interesujące są propozycje orga-
nizacji pozarządowych. Na uwagę zasługuje m.in. działalność Łódzkiego Towarzystwa Alzheime-
rowskiego ze względu na zakres usług. Towarzystwo prowadzi Środowiskowy Dom Samopomo-
cy dla Osób z Chorobą Alzheimera, który oferuje specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską 
i psychologiczną, a prowadzone w nim zajęcia ruchowe opóźniają rozwój choroby21. O efektywnych 
sposobach świadczenia pomocy i wsparcia dla seniorów pisze Ewa Spaczyńska22, prezentując 

18 A. Zych, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2009, s. 133.
19 I. Bruśk, Współczesne uwarunkowania potrzeby i możliwości aktywności osób starszych, w: Starość i starzenie 

się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Zakład Demografii, Uniwer-
sytet Łódzki, Łódź 2006, s 42-43.

20 M. Górska, Dziesięciolecie placówki Joannici Oddział Socjalny w Słupsku, „Praca Socjalna” 2002, nr 2.
21 S. Bystrzycka, Społeczna działalność Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, w: Działania społeczne w pra-

cy socjalnej na progu XXI wieku, E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Wydawnictwo Akapit, Toruń 2003, s. 488.
22 E. Spaczyńska, Wolontariat jako forma społecznego wsparcia osób starszych. Doświadczenia żydowskiego sys-

temu pomocy społecznej w Polsce, w: Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświad-
czeń krajowych i europejskich, J. Krzyszkowski. K. Piątek (red.), Wydawca OKSPiS–Centrum AV, Częstochowa 2006.
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funkcjonowanie Żydowskiego Centrum Wolontariatu w Warszawie, jego ciekawe formy działania 
oraz koordynację specjalnych programów i projektów z udziałem wolontariuszy.

Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie autorstwa Katarzyny Bałandynowicz-Panfil23 na 
temat programów aktywizacji seniorów w Gdańsku oraz praca Beaty Wolskiej, prezentująca postu-
laty aktywizacji osób w niemobilnym wieku produkcyjnym. Według analizy dokonanej przez pierw-
szą autorkę, działania zmierzające do zaspokajania potrzeb osób starszych w ramach Strategii roz-
wiązywania problemów społecznych w Gdańsku są bardzo rozbudowane i ściśle podporządkowane 
głównym celom strategicznym. W Gdańsku w pierwszej połowie 2005 r. realizowano 57 projektów 
dotyczących aktywizacji społeczności lokalnych, w tym 15 projektów skierowanych bezpośrednio do 
osób starszych. Projekty dla seniorów koncentrowały się na następujących zadaniach:
1) promowały zatrudnienie oraz aktywizację lokalnego rynku pracy (stworzenie wolontariatu 

osób w starszym wieku i centrum informacji o ofertach pracy dla osób starszych);
2) zapewniały równe szanse przez ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sportu (programy 

promujące placówki edukacyjne, bezpłatne lub ulgowe bilety);
3) zapewniały pomoc medyczną dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem (powołanie poradni 

geriatrycznych, prowadzenie badań profilaktycznych finansowanych ze środków miasta);
4) tworzyły system pomocy mieszkaniowej (osiedlowe domy pomocy społecznej, rodzinne domy 

pomocy, mieszkania wspomagane, przystosowanie mieszkań do potrzeb i możliwości senio-
rów, bezpłatna prawno-organizacyjna pomoc w zakresie dysponowania zasobami mieszka-
niowymi);

5) tworzyły warunki do udziału w różnych formach życia społecznego (udział seniorów w two-
rzeniu programów, udostępnianie przez miasto lokali na kluby seniora, tworzenie systemu 
asystentury społecznej na rzecz seniorów);

6) tworzyły zintegrowany system pomocy społecznej w Gdańsku (opracowanie standardów usług 
pomocowych w środowisku domowym osób starszych, tworzenie miejsc pobytu czasowego 
dla seniorów, tworzenie centrów wielofunkcyjnej pomocy osobom starszym, tworzenie syste-
mu wsparcia i zaspokojenia potrzeb przez „społeczną alimentację”). 

W opinii tej autorki, jakość świadczonych usług przez gdański MOPS jest na wysokim po-
ziomie. Ośrodek ten drugi w Polsce uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2000. Jego zadania na 
rzecz osób w starszym wieku sprowadzają się do czterech głównych form: świadczenie zasił-
ków, prowadzenie domów pomocy społecznej, domów seniora oraz rodzinnych domów pomocy, 
działania związane z aktywizacją społeczności lokalnej oraz realizacją współpracy z podmiotami 
niepublicznymi24.

Innym przykładem dobrych praktyk jest funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Lublinie, 
które koncentruje swoją działalność w trzech podstawowych blokach: usługach bytowych, usługach 
prozdrowotnych oraz usługach wspomagających i aktywizujących. Usługi mają charakter półsta-
cjonarny w siedzibie Centrum oraz środowiskowy w miejscu zamieszkania podopiecznego. Szeroko 

23 K. Bałandynowicz-Panfil, Aktywizacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych w Gdańsku, w: Starość i starzenie 
się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Zakład Demografii, Uniwer-
sytet Łódzki, Łódź 2006.

24 Informacje szczegółowe działalności MOPS w Gdańsku na rzecz aktywizacji osób w starszym wieku znajdują się 
na stronie: www.mops.gda.pl.
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i szczegółowo pisze o tym Marta Komorska25 w artykule Wsparcie społeczne wobec osób starszych. 
Na przykładzie Centrum Usług Społecznych w Lublinie. Centrum to świadczy bardzo szeroki zakres 
usług dla osób skierowanych przez MOPR na podstawie kontraktu obejmującego konkretne świad-
czenia i wysokość odpłatności. Z opłat zwolnione są osoby najuboższe. Usługi wykonywane przez 
Centrum Usług Społecznych obejmują zabiegi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a tak-
że zapewniają porady prawne. Terapeuci organizują uczestnikom CUS czas wolny, prowadzą zajęcia 
plastyczne, muzyczne i kulinarne. Usługi są również świadczone w domu osób starszych, które ze 
względu na stan zdrowia nie mogą przychodzić do Centrum. Istotną cechą tej formy działalności 
usługowej jest traktowanie osoby starszej jako podmiotu działań, który dokonuje wyboru świadczeń 
i jest mobilizowany do samodzielnego pokonywania trudności życia codziennego przy niezbędnej 
pomocy ze strony pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych.

Omawiając dobre praktyki, warto wspomnieć o Rembertowskiej Akademii Seniora, która 
postawiła sobie cztery cele: 1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, 2) 
poprawę jakości życia osób starszych przez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego 
i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, 3) integrację środowiska lokalnego w działaniach 
na rzecz osób starszych, 4) integrację środowiska osób starszych. Ta ciekawa inicjatywa zosta-
ła uruchomiona w ramach programu „Warszawa przyjazna seniorom”. Program zajęć oferowany 
w ramach RAS był szeroki i obejmował: wykłady, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych, 
kursy komputerowe, kursy językowe, warsztaty malarskie i fotograficzne i inne. W opinii Jarosła-
wa Gnioski, który opisuje funkcjonowanie tej instytucji, „seniorzy stworzyli zintegrowaną, aktywną 
grupę, która potrafi określić i wyartykułować swoje potrzeby i oczekiwania”26.

Wnioski i rekomendacje

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z analizy danych zastanych przeprowadzonych na 
potrzeby tego raportu wynika, że w Polsce nie opra-
cowano do tej pory pakietu usług pomocy i integracji 
społecznej, do których mają prawo osoby starsze.

Zespół ekspercki ds. osób starszych powinien zapro-
ponować pakiet usług pomocy i integracji społecznej 
dla osób starszych. W tym celu należy krytycznie 
wykorzystać propozycję P. Błędowskiego przedsta-
wioną w rozdziale.
Zapewnienie dostępności i jakości usług na obsza-
rach wiejskich wymagać będzie działania metodą 
partnerstwa oraz aktywizacji społeczności lokalnej, 
Zespół powinien zwrócić uwagę na doświadczenia 
PPWOW oraz wyniki prac zadania 3.

25 M. Komorska, Wsparcie społeczne wobec osób starszych. Na przykładzie Centrum Usług Społecznych w Lubli-
nie, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.

26 J. Gnioska, Rembertowska Akademia Seniora, „Praca Socjalna” 2009, nr 4, s. 67-80.
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Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej na szczeblu lo-
kalnym brak jest stanowiska pracownika socjalnego 
do spraw ludzi starszych. 

Zespołom eksperckim ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ 
miastach na prawach powiatu, zaleca się utworzenie 
w modelowych jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej na szczeblu lokalnym, stanowiska pra-
cownika socjalnego do spraw ludzi starszych. 

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że w usługach 
pomocy społecznej dla osób starszych dominują 
usługi opiekuńcze i świadczenia pieniężne.

Zespół ekspercki ds. osób starszych powinien uznać, 
że praca socjalna z osobami starszymi jest ważniej-
sza niż usługi opiekuńcze i świadczenia finansowe, 
a jej głównym celem jest utrzymanie jak najdłużej 
aktywności i autonomii osób starszych.
Rekomendacja do faz projektu, które nastąpią po 
fazie modelu.
Realizacja tej rekomendacji wymaga zmian praw-
nych, które obligowałyby do podjęcia pracy socjalnej 
z osobami starszymi, korzystającymi ze świadczeń 
w postaci usług opiekuńczych.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że poziom 
standaryzacji usług opiekuńczych dla ludzi starszych 
w miejscu zamieszkania jest bardzo niski.

Rekomenduje się, aby Zespół ekspercki ds. osób 
starszych oraz Zespoły eksperckie ds. modeli reali-
zacji usług o określonym standardzie w gminie/ po-
wiecie/ miastach na prawach powiatu, przygotowały 
ogólnopolskie standardy lub wytyczne podnoszenia 
dostępności i jakości usług opiekuńczych dla ludzi 
starszych w miejscu zamieszkania.
Przy pracach standaryzacyjnych należy krytycznie 
wykorzystać doświadczenia projektu sieci REVES 
realizowanego przez MOPS w Gdyni.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że praktyka 
realizacji usług opiekuńczych jest słabo nadzorowana 
i kontrolowana.

Zespół ekspercki ds. osób starszych oraz Zespoły 
eksperckie ds. modeli realizacji usług o określonym 
standardzie w gminie/ powiecie/ miastach na pra-
wach powiatu, w projektowanych standardach usług 
i modelach instytucji, powinny uwzględnić potrzebę 
częstszej niż jest to obecnie, kontroli przestrzegania 
standardów usług opiekuńczych. 

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że standaryza-
cja usług oferowanych w dziennych domach pomocy 
społecznej jest na niskim poziomie.

Zespół ekspercki ds. osób starszych powinien roz-
ważyć opracowanie standardów usług świadczonych 
w dziennych domach pomocy społecznej, kierując się 
dotychczasowymi doświadczeniami i dobrymi prakty-
kami w tym zakresie.

Wnioski i rekomendacje do faz projektu, które nastąpią po fazie modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że stopień stan-
daryzacji pracy socjalnej z osobami starszymi jest 
bardzo niski.

Praca socjalna z osobami starszymi wymaga opraco-
wania przewodników, poradników i innych materia-
łów użytecznych do szkoleń i upowszechniania idei 
specjalizacji pracy socjalnej z tą grupą.

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na po-
trzeby tego raportu wynika, że wiedza o problemach 
ludzi starych oraz o tym, co należy w ich sprawie 
robić, jest niedostateczna na poziomie władz i insty-
tucji lokalnych.

Niezbędna jest edukacja całego społeczeństwa, 
w tym władz lokalnych, w zakresie problemów 
społecznych, polityki społecznej i pomocy społecznej 
wobec osób starszych w środowisku.
Należy opracować i realizować wieloletni program 
rządowy mający na celu upowszechnianie wiedzy 
i świadomości dotyczącej problematyki przygotowa-
nia do starości oraz problemów osób starych.
Należy uwzględnić tę grupę osób starszych w plano-
waniu strategicznym w obszarze społecznym. Każda 
strategia rozwiązywania problemów społecznych 
powinna zawierać odrębną część poświęconą proble-
mom ludzi starych.
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Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na po-
trzeby tego raportu wynika, że nie istnieje w Polsce 
zintegrowany system pomocy społecznej dla osób 
starszych – od pomocy domowej, poprzez system 
mieszkań wspólnotowych oraz wspólnotowych-
-chronionych do formy oddziału opieki ustawicznej 
w domu pomocy27.

Należy podjąć działania mające na celu tworzenie 
lokalnego, zintegrowanego systemu pomocy społecz-
nej dla osób starszych: od pomocy domowej, poprzez 
system mieszkań wspólnotowych oraz wspólnoto-
wych-chronionych, do oddziału opieki ustawicznej 
w domu pomocy28.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że brak zespołów 
interdyscyplinarnych, które koordynowałyby działa-
nia lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych 
w zakresie pomocy dla ludzi starych.

Rekomenduje się utworzenie zespołów interdyscypli-
narnych, które koordynowałyby działania lokalnych 
instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie 
pomocy dla ludzi starych.

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na 
potrzeby tego raportu oraz Ogólnopolskiego badania 
społecznego: Standardy usług w pomocy społecznej 
wynika, że w Polsce występuje mało lokalnych pro-
gramów adresowanych do osób w starszym wieku, 
w których można wykorzystać największe atuty sta-
rości: wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje społeczne 
i cierpliwość. 

Zaleca się tworzenie lokalnych programów aktywizu-
jących ludzi starszych, zachęcających emerytów do 
aktywności w zakresie wolontariatu, np. do uczest-
nictwa w programie integracji pokoleń, czy do działań 
pomocowych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych.

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na 
potrzeby tego raportu, wynika, że system współpracy 
opieki zdrowotnej i społecznej z człowiekiem starym 
jest niewydolny, co powoduje, że działania na rzecz 
ludzi starych w zakresie opieki długoterminowej nie 
są skoordynowane.

Niezbędny jest rozwój współpracy opieki zdrowot-
nej i społecznej w zakresie opieki nad człowiekiem 
starym. Podstawą do prac w tym kierunku jest m.in. 
Zielona Księga. Opieka długoterminowa w Polsce. 
Opis, diagnoza, rekomendacje.

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na 
potrzeby tego raportu, wynika, że brak wsparcia ze 
strony instytucji pomocy społecznej dla systemów 
naturalnych i pozarządowych, szczególnie w obsza-
rze usług opiekuńczych.

Potrzebny jest rozwój wsparcia ze strony instytucji 
pomocy społecznej dla systemów naturalnych i po-
zarządowych szczególnie w obszarze usług opiekuń-
czych.

Z analizy danych zastanych przeprowadzonej na 
potrzeby tego raportu, wynika, że niedostateczne 
jest kształcenie przyszłych i dokształcanie obecnych 
pracowników pomocy społecznej do pracy socjalnej 
z ludźmi starszymi.

Niezbędny jest rozwój kształcenia przyszłych i do-
kształcania obecnych pracowników pomocy społecz-
nej do pracy socjalnej z ludźmi starszymi.

Obecny jest prezentyzm i brak myślenia perspekty-
wicznego wśród dorosłych Polaków.

Rozwijać należy orientację na przyszłość wśród 
dorosłych Polaków i propagować zwiększoną odpo-
wiedzialność za siebie na starość.

Występuje brak treści edukacyjnych przygotowują-
cych do starości. 

Przygotowanie do starości powinno obejmować 
edukację zdrowotną i  emerytalną oraz aktywizację 
zawodową w wieku poprodukcyjnym.

Badania i obserwacja wskazują na brak dostatecz-
nych więzi międzypokoleniowych oraz występowanie 
przejawów dyskryminacji na tle wieku (tzw. ageismu).

Trzeba uczyć budowania więzi międzypokoleniowej, 
oraz prowadzić walkę z dyskryminacją na tle wieku 
(tzw. ageismem).

27 K. Wódz, K. Czekaj, A. Niesporek, Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, w: Socjologia 
i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, K. Wódz, K. Piątek (red.), 
Wydawnictwo Akapit, Toruń 2004, s. 298.

28 W związku z powyższym należy zmienić ustawę o pomocy społecznej poprzez wydzielenie osobnego rozdziału 
traktującego o pomocy dla osób starszych zarówno o charakterze aktywizującym społecznie, jak i w postaci usług opie-
kuńczych i opieki długoterminowej.
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Osoby starsze

Niewystarczająca jest liczba organizacji pozarządo-
wych zajmujących się ludźmi starymi.

Występuje potrzeba rozwoju grup samopomocowych 
oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby 
starsze, w tym organizacji osób starszych, które będą 
systematycznie i kompetentnie rozpoznawać i zaspo-
kajać potrzeby osób w starszym wieku, dostosowując 
do nich zakres proponowanych usług. 

Występuje niedostatek form zatrudnienia dostosowa-
nych do ludzi starych.

Pracodawcy powinni być zachęcani do rozwijania nie-
typowych form zatrudnienia, dających większą moż-
liwość aktywizacji zawodowej emerytów. Stosowanie 
elastycznych form zatrudnienia i ruchomego czasu 
pracy dla emerytów pozwoli połączyć dwie ważne 
idee: aktywności społecznej i  aktywności zawodowej.
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Andrzej Niesporek
Ryszard Szarfenberg

Rodziny z dziećmi, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin, w których 

występuje przemoc

Wprowadzenie

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 
podstawowymi adresatami działań pomocowych są osoby i rodziny. Pomoc społeczna: 1) ma na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2, pkt 1); 2) wspiera oso-
by i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im  życie 
w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3, pkt 1); 3) podejmuje działania zmierzające 
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem (art. 3 pkt 2).

Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zostały określone w rozdziale 4. ustawy. 
Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się po-
mocy poprzez: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, terapię rodzinną, pracę socjalną, a jeśli to 
konieczne, poprzez zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną (problematyka ro-
dzin zastępczych i usamodzielniania wychowanków omówiona jest w kolejnym rozdziale). Rodzina 
otrzymuje pomoc poprzez działania przygotowanych specjalistów, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych (w tym wsparcia dziennego) lub innych podmiotów, których działania dają niezbędne 
wsparcie. Poniżej będziemy koncentrować się na placówkach wsparcia dziennego, które mogą być 
prowadzone w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych. Mogą to być 
także placówki specjalistyczne, realizujące programy psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne.

Rodziny mogą mieć jeden lub wiele sprzężonych ze sobą problemów, uprawniających je do 
otrzymywania świadczeń pieniężnych i – w szczególności –  niepieniężnych określonych w ustawie 
o pomocy społecznej. Wśród 15 powodów udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom tylko 
dwa zawierają słowo „rodzina”; są to: przemoc w rodzinie oraz bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
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lub wielodzietnych. Z pozostałych problemów sprawom ściśle rodzinnym (rodzicielskim) bliższa 
jest jeszcze potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Z kolei sieroctwo czy problemy wy-
chowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych są konsekwencjami poważnych 
problemów, które dotknęły ich rodziny naturalne i nadal trwają, uniemożliwiając trwały powrót 
dzieci do ich rodziców. 

Pozostałe racje udzielania pomocy społecznej, np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 
bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, mogą dotyczyć zarów-
no osób nie stanowiących w świetle ustawy rodzin („osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”, art. 6, pkt 14), jak 
i rodzin. Przykładowo, jeżeli wśród osób w faktycznym związku (uczuciowym), wspólnie mieszka-
jących i gospodarujących któraś jest bezrobotna, niepełnosprawna, długotrwale chora czy uza-
leżniona od substancji psychoaktywnych, to trudno przypuszczać, aby był to tylko i wyłącznie jej 
własny problem. Ze względu na swoje konsekwencje dla innych członków rodziny i dla trwałości 
samych rodzin są to więc również problemy, które mogą nas tu interesować.

W ustawowej definicji rodziny nie wskazuje się żadnych szczególnych kategorii osób. Mogą to 
być więc tylko osoby dorosłe w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia i sprawności, albo osoby do-
rosłe i dziecko lub dzieci z różnymi cechami. Wśród dorosłych mogą być też takie osoby, które są nie-
samodzielne i w związku z tym wymagają ciągłej opieki. Dzieci i inne osoby zależne od troski i opieki 
innych członków rodziny wymagają szczególnej uwagi, ze względu na to, że nie mogą same zadbać 
o swoje dobro i mają ograniczone lub nie mają żadnych możliwości samoobrony w razie świadomych 
lub nieświadomych zaniechań lub działań powodujących ich krzywdę. Wyrazem uznania szczególnej 
sytuacji takich kategorii osób jest na przykład Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 r., nr 120, poz. 526).

Szczególnym problemem jest oczywiście przemoc w rodzinie. W ustawie o pomocy społecz-
nej1 znalazła się ona na liście przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy. Jest ona również bez-
pośrednio wymieniona w kontekście interwencji kryzysowej i udzielania schronienia i wsparcia 
dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży w domach dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Ustawa z dnia 29 lipca z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
2005 r., nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) wraz z nowelizacją, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 
2010 r. (Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. 2010 r., nr 125, poz. 842) wskazuje rozwiązania, które mają zapewnić lepszą ochro-
nę prawną ofiarom przemocy w rodzinie. Ustawa zobowiązuje między innymi  gminy i powiaty do 
tworzenia własnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, prowadzenia poradnictwa, interwencji kryzysowej, prowadzenia ośrodków wsparcia dla 
ofiar przemocy, powoływania zespołów interdyscyplinarnych oraz, co również istotne, do przygo-
towania i prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla stosujących przemoc w rodzinie.

Ze względu na obszerność powyższych zagadnień, które są omawiane również w innych roz-
działach raportu, tutaj skupimy się przede wszystkim na problemach ściśle rodzinnych, a miano-
wicie potrzebie ochrony macierzyństwa i wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; przemocy w rodzinie. W dwóch pierwszych przypadkach pojawia się wielodziet-

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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ność. Ostatniej kwestii (przemoc w rodzinie) poświęcimy więcej uwagi, gdyż na nią położono więk-
szy nacisk w opisie zadania 2 projektu 1.18. Ze względu na cele projektu niżej zajmujemy się tylko 
świadczeniami pomocy społecznej o charakterze usługowym.

Materiał poniżej został uporządkowany według dwóch głównych grup docelowych – rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodzin z problemem przemocy. Wnioski i reko-
mendacje dla obu bloków tematycznych znajdują się na końcu rozdziału.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze

Życie rodzinne jest dynamiczne i złożone, a jego wzory społeczne ulegają zmianom w długim okre-
sie. Obecnie często wskazuje się na takie zmiany, jak mniejsza trwałość małżeństw, popularność 
związków nieformalnych, większa kontrola nad płodnością, mniejsza dzietność, większa liczba 
rodzin z dwojgiem małżonków (partnerów) pracujących itd. Zmianom tego rodzaju przypisuje się 
doniosłe znaczenie zarówno z perspektywy jednostki (np. więcej swobody i wyboru stylu życia), jak 
i całych społeczeństw (np. zmiana struktury wiekowej) i traktuje się je w kategoriach pozytywnych, 
jak i negatywnych (np. rozpad tradycyjnej rodziny jako zagrożenie dla podstawowych wartości). 
Schemat pokazuje dynamikę życia rodzinnego w ujęciu mikro.

  
Schemat 14. Dynamika stanów życia małżeńskiego i rodzinnego

Małżeństwo (kohabitacja)

Małżeństwo (kohabitacja)

Odejście
dziecka,
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dzielnienie

(przez zgon, rozwód, rozstania)

Utrata współmałżonka/partnera
(przez zgon, rozwód, rozstania)

Urodzenia
pozamał-

żeńskie

Urodzenie
dziecka

(adopcja)
Rozwód

i utrata dziecka,
które zostaje

z drugim z rodziców

„ ”

Odejście
ostatniego dziecka
(usamodzielnienie)

Małżeństwo (para)
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Osoba dorosła – samotna
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(samotny rodzic

z dziećmi na utrzymaniu)

Małżeństwo bezdzietne
(para bezdzietna)

Utrata współmałżonka/partnera

Źródło: B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 44.
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W koncepcji zawartej w ustawie o pomocy społecznej2 rodziny bardziej zagrożone problemami 
związanymi z macierzyństwem3 i wielodzietnością lub bezradnością mają dwie cechy: są niepełne 
(samotne rodzicielstwo) i/lub wielodzietne (troje i więcej dzieci). Dane o tych rodzinach na tle in-
formacji o rodzinach z dziećmi ogółem na podstawie spisu powszechnego z 2002 r. przedstawiono 
w tabeli 37.

Tabela 37. Dane o rodzinach według liczby dzieci, NSP 2002

Typ rodziny
Rodziny 

z dziećmi 
ogółem

Rodziny 
bez dzieci 
do lat 24 
na utrzy-

maniu

Rodziny według liczby dzieci do lat 24 
pozostających na utrzymaniu Przecięt-

na liczba 
dzieci do 

lat 24
razem 1 2 3 i więcej

w tysiącach w odsetkach

 OGÓŁEM  8001,1 1921,7 6079,4 46,9 36,2 16,8 1,78

 Małżeństwa  5860,3 1005,5 4854,8 42,5 38,9 18,6 1,85

 Partnerzy  110,7 11,6 99,1 54,2 28,2 17,6 1,75

 Samotne 
matki  1798,3 779 1019,3 64,9 25,9 9,1 1,48

 Samotni 
ojcowie  231,8 125,6 106,3 69,6 22,8 7,6 1,41

 MIASTA  4984,4 1190 3794,4 52,1 36,1 11,8 1,64

 Małżeństwa  3511,2 609,9 2901,3 47,6 39,4 13 1,7

 Partnerzy  78,1 8,6 69,5 57,7 27,8 14,4 1,65

 Samotne 
matki  1241,3 492,9 748,4 66,9 25,6 7,4 1,43

 Samotni 
ojcowie  153,8 78,7 75,2 72,8 21,8 5,4 1,34

 WIEŚ  3016,7 731,7 2285 38,3 36,5 25,3 2,01

 Małżeństwa  2349,1 395,6 1953,5 34,8 38,1 27,1 2,08

 Partnerzy  32,6 3 29,6 45,8 29,2 25 1,98

 Samotne 
matki  557 286,2 270,9 59,3 26,9 13,9 1,62

 Samotni 
ojcowie  78 46,9 31,1 62 25,1 12,9 1,57

Źródło: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003, 
tabl. 2, s. 80.

2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
3 W ustawie mowa o ochronie potrzeby macierzyństwa. Logicznie rzecz ujmując chodzi tu jednak również o ojco-

stwo, a łącznie o rodzicielstwo. 
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Ubóstwo może dotykać w większym stopniu rodziny niepełne i wielodzietne. W pierwszym 
wypadku dlatego, że dochody tylko jednej osoby muszą wystarczyć na utrzymanie rodziny (ali-
menty nie zawsze są przyznawane i/lub wyegzekwowane, a jeżeli już są, to niższe niż potencjalne 
dochody z pracy), w drugim zaś dlatego, że nawet przy dochodach dwóch osób, więcej dzieci na 
utrzymaniu sprawia, że te dochody mogą być niewystarczające.

Wykres 64.  Zagrożenie ubóstwem według trzech granic ubóstwa i w zależności od typu gospodarstwa 
domowego

Granica ubóstwa skrajnego
(minimum egzystencji)

Ustawowa
granica

ubóstwa

Relatywna
granica

ubóstwa

2,1

2,9

7,2

1,5

1,0

6,0

2,0

2,5

7,3

4,2

6,5

14,7

9,3

14,9

27,9

21,3

35,8

49,2

6,4

8,9

16,0

1-osobowe
małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu
małżeństwa z 1 dzieckiem
małżeństwa z 2 dzieci
małżeństwa z 3 dzieci
małżeństwa z 4 dzieci
i więcej na utrzymaniu
matka lub ojciec z dziećmi
na utrzymaniu

Gospodarstwa domowe:

Źródło: Ubóstwo w Polsce, GUS, 2010.

W danych znajdujemy potwierdzenie hipotezy, że bardziej zagrożone ubóstwem są rodziny 
z trojgiem, czworgiem i więcej dziećmi na utrzymaniu. Najmniej zagrożone ubóstwem są nieza-
leżnie od granicy ubóstwa, małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu, bardziej zagrożone są gospo-
darstwa jednoosobowe, a dalej małodzietne gospodarstwa domowe z obojgiem rodziców. Jeszcze 
wyższe zagrożenie ubóstwem dotyczy rodzin z jednym rodzicem.

Dużo trudniej uzyskać dane na temat potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
czy bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe-
go w rodzinach niepełnych czy wielodzietnych. Potrzeba ochrony wiąże się z jakimś zagrożeniem, 
a macierzyństwu może zagrażać wiele czynników (np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, uzależnienia), ważne też jak będziemy rozumieć samo macierzyństwo (np. 
czy jest to interakcja i więzi między matką i dzieckiem, czy chodzi też o okres prenatalny, można 
też pytać kiedy właściwie kończy się macierzyństwo). Posiadanie dzieci, niezależnie od ich licz-
by, związane jest z macierzyństwem, stąd ochrona wielodzietności może być interpretowana jako 
ochrona szczególnego rodzaju macierzyństwa – wielokrotnego (troje i więcej dzieci).
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Pojęcie bezradności (w szczególności bezradności wyuczonej) jest może łatwiejsze do in-
terpretacji, gdyż ma za sobą dość dużą literaturę psychologiczną i nie tylko4. Bezradność w spra-
wach rodzinnych jest jednym z rodzajów bezradności w ogóle lub w relacjach interpersonalnych. 
W literaturze można spotkać też pojęcie wydolności opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-
-pielęgnacyjnej5. Czynniki ważne w obu wypadkach przedstawione zostały na schemacie.

Schemat 15. Czynniki warunkujące wydolność opiekuńczo-wychowawczą i pielęgnacyjną rodziny

wiedza i umiejętności
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e

Źródło: Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina – zdrowie – choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Wydawnictwo CZELEJ, 
Lublin 2001, s. 86.

Ze względu na niejasności dotyczące koncepcji i operacjonalizacji potrzeby ochrony macie-
rzyństwa lub wielodzietności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego trudno o ogólnokrajowe dane dobrej jakości dotyczące rodzin, 
które takie problemy mają. Obecnie dysponujemy właściwie tylko danymi administracyjnymi z sys-
temu pomocy społecznej, w decyzjach o przyznaniu świadczeń wskazuje się na powody zawarte 
w ustawie, w tym na te, które nas tu interesują (wykres 65). 

Przyczyny przyznawania świadczeń związanych z problemami rodzinnymi, które nas tu intere-
sują, są generalnie na dalszych pozycjach w porównaniu z przyczynami mniej rodzinnymi. Jedno-
cześnie bezradność występuje dużo rzadziej w rodzinach, które nie są ani niepełne ani wielodzietne. 
Problemy rodzin wielodzietnych są częściej powodem przyznania świadczeń na wsi niż w mieście, 
a problemy rodzin niepełnych częściej w mieście niż na wsi. Można to wyjaśnić nadal utrzymującymi 
się różnicami społeczno-kulturowymi między miastem a wsią. Ponadto potrzeba ochrony macie-
rzyństwa wśród tej grupy powodów jest wskazywana najrzadziej. Na tym tle widać również wyraźnie, 

4  Zob. Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Z. Gajdzi-
ca, M. Rembierz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

5  Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina – zdrowie – choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Wydaw-
nictwo CZELEJ, Lublin 2001, s. 85–91.
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że przemoc w rodzinie jest jednym z najrzadziej podawanych powodów udzielania pomocy społecz-
nej. W sensie ilościowym jest to więc problem mniej ważny w pomocy społecznej.

Wykres 65. Powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2009 r.

0 100 200 300 400 500 600 700

bezrobocie

ubóstwo

długotrwała lub ciężka choroba

niepełnosprawność

wielodzietność

bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawcych-rodzina wielodzietna

bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i prowadzenia…

bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawcych - rodzina niepełna

potrzeba ochrony macierzyństwa

alkoholizm

zdarzenia losowe

bezdomność

trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

przemoc w rodzinie

wieś

miasto

Źródło: A. Hryniewicka, Pomoc społeczna w liczbach 2009, Warszawa 2010, s. 64.

Dane w ujęciu czasowym dotyczące rodzinnych powodów przyznawania pomocy zostały poka-
zane poniżej (tabela 38, wykres 66).

Tabela 38.  Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa, wielodzietności lub bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego

Rok Liczba rodzin 
– potrzeba ochrony

Liczba rodzin 
– bezradność

Liczba osób 
w rodzinach 

– potrzeba ochrony 

Liczba osób 
w rodzinach 

– bezradność

1999 147688 420742 628172 1811812

2000 143195 415979 602978 1749118

2001 139434 392888 598125 1671571
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Rok Liczba rodzin 
– potrzeba ochrony

Liczba rodzin 
– bezradność

Liczba osób 
w rodzinach 

– potrzeba ochrony 

Liczba osób 
w rodzinach 

– bezradność

2002 127553 435452 553477 1845989

2003 138499 443421 603511 1836792

2004 97893 395039 445635 1615620

2005 72776 346502 348339 1492211

2006 79613 332181 385571 1364251

2007 69983 298253 339816 1209303

2008 99338 259385 520334 1041484

2009 110336 255656 569713 990424

Źródło: opracowanie na podstawie danych MIPS. Zob. statystyka pomocy społecznej, www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104. 

Wykres 66.  Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego

500 000500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Liczba rodzin ochrona– Liczba rodzin bezradność–

1999 2009200820072006200520042003200220012000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MIPS. Zob. statystyka pomocy społecznej, www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

Liczba rodzin wspomaganych z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego radykalnie zmniejsza się od 2004 r., co najprawdopodob-
niej zostało spowodowane wprowadzeniem systemu świadczeń rodzinnych, poprawą sytuacji go-
spodarczej w Polsce, większą możliwością migracji zarobkowych po akcesji do UE itp. Z kolei licz-
ba rodzin wspomaganych z powodu ochrony macierzyństwa lub wielodzietności po spadku również 
od 2004 r., ma tendencję wzrostową w latach 2008 i 2009, nadal jednak nie osiągnęła poziomu 
z 1999 r. Na kolejnym wykresie pokazano udział procentowy tych rodzin w liczbie wszystkich rodzin 
wspomaganych przez pomoc społeczną.
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Wykres 67.  Odsetek liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, w łącznej liczbie rodzin wspomaganych przez pomoc społeczną

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

25,5%

9,0% 6,7% 8,5%
7,0% 6,0%

7,4%
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7,6% 8,4%

25,4%
24,1% 24,0% 23,5% 24,1%

22,0%
20,7% 20,6% 19,9% 19,5%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ochrona macierzyństwa lub wielodzietność Bezradność w sprawach o-w i prowadzenia g.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MIPS. Zob. statystyka pomocy społecznej, www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

Odsetek liczby rodzin wspomaganych z powodu bezradności w latach 1999–2009 zmniejszył 
się o prawie 6 punktów procentowych (do 24%), w przypadku odsetka liczby rodzin wspomaganych 
z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności mieliśmy w tym czasie tylko nie-
wielki spadek o 0,6 punktu procentowego (od 2008 r. wyraźny wzrost po dłuższym trendzie spad-
kowym).

Zróżnicowanie regionalne w przypadku powodów związanych z bezradnością pokazane zosta-
ło w tabeli 39.
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Tabela 40.  Liczby i odsetki świadczeniobiorców, którym udzielono pomocy społecznej w związku z potrzebą 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności w 2009 r.

Województwo

Liczba świadcze-
niobiorców z pro-
blemem potrzeby 

ochrony macierzyń-
stwa

Stosunek liczby 
świadczeniobior-
ców z problemem 
potrzeby ochrony 
macierzyństwa do 

liczby świadczenio-
biorców z określo-

nym problemem (%)

Liczba świadcze-
niobiorców z pro-

blemem wielodziet-
ności

Stosunek liczby 
świadczeniobiorców 
z problemem wielo-
dzietności  do liczby 
świadczeniobiorców 
z określonym pro-

blemem (%)

dolnośląskie 5490 5,1 9343 8,6

kujawsko-
-pomorskie

9861 6,0 16247 9,9

lubelskie 8454 5,9 22435 15,7

lubuskie 5209 7,4 6897 9,7

łódzkie 9973 6,9 16395 11,4

małopolskie 6114 4,2 25921 17,9

mazowieckie 9985 5,5 23905 13,1

opolskie 2668 5,5 5571 11,5

podkarpackie 4000 2,4 29347 17,6

podlaskie 2760 4,5 11049 18,0

pomorskie 9449 6,4 20415 13,9

śląskie 13664 7,7 18131 10,2

świętokrzyskie 2107 2,4 10379 11,9

warmińsko-
– mazurskie

10233 7,4 18876 13,6

wielkopolskie 11520 8,4 20606 15,0

zachodniopo-
morskie

5832 5,3 10840 9,9

Polska 117319 5,8 266357 13,1

Źródło: A. Hryniewicka, Pomoc społeczna w liczbach 2009, op. cit., s. 76.

Praca socjalna i usługi dla rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi

Wśród trzech najczęściej realizowanych form pomocy dla osób z problemami wychowawczymi ba-
dane ops-y wymieniają pomoc finansową (61%), pracę socjalną (53%), porad nictwo specjalistycz-
ne (25%) oraz pomoc rzeczową (27%). Warto zwrócić uwagę, iż jedynie w pcpr-ach oraz mops-ach/
mopr-ach wśród najczęściej udzielanych świadczeń dla tej grupy przeważają usługi pozafinan-
sowe i nierzeczowe: poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne, praca socjalna oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze.
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Wykres 68.  Usługi realizowane na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo – wskazania spontaniczne 
respondentów (możliwość trzech wskazań)
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OGÓŁEM OPS (N = 555) GOPS (N = 370) MOPS (N = 65)

MGOPS (N = 120) PCPR (N = 73) MOPS/MOPR (N = 12)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wśród trzech typów placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego najbardziej 
powszechne są świetlice. Prowadzi je 21% ops-ów, 17% pcpr-ów oraz 66% mops-ów/mopr-ów. 
Koła zainteresowań, czy też kluby młodzieżowe są praktycznie nieobecne w ofercie ośrodków po-
mocy społecznej. Na szerszą skalę prowadzą je jedynie miejskie ośrodki pomocy rodzinie lub też 
miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu (odpowiednio 21% – koła 
zainteresowań oraz 44% kluby młodzieżowe)6.

Wykres 69. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej świadczące wybrane usługi na rzecz  dzieci i rodzin
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Świetlice, ogniska wychowawcze
Koła zainteresowań
Kluby młodzieżowe
ŚREDNI WSKAŹNIK POWSZECHNOŚCI USŁUG DLA DANEJ GRUPY

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Odsetek ośrodków pomocy społecznej prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze 
wsparcia dziennego (świetlice, ogniska wychowawcze, koła zainteresowań, kluby młodzieżowe) 
rośnie wraz z wielkością gminy, liczbą pracowników, liczbą realizowanych projektów oraz świad-
czonych usług. Ogółem jest on największy w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (32% – prowa-
dzi świetlice), instytucjach zatrudniających ponad 20 osób (36% – prowadzi świetlice), instytucjach 
świadczących ponad 15 usług (81% – prowadzi świetlice). Podobne zależności, z wyjątkiem liczby 
realizowanych projektów, obserwujemy w przypadku pcpr-ów.

6  Odsetek wskazań na placówki opiekuńczo-wychowawcze może być nieznacznie zaniżony ze względu na fakt, iż 
część jops-ów lub ich organy nadrzędne zlecają ich prowadzenie innym podmiotom.
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Wykres 70. Odsetek pcpr-ów świadczących wybrane usługi na rzecz dzieci i rodzin (usługi wskazywane z listy)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 71. Odsetek ops-ów świadczących wybrane usługi na rzecz dzieci i rodzin (usługi wskazywane z listy)
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OGÓŁEM OPS (N = 555)
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY

Do 4999 (N = 147)
5000–9999 (N = 224)

10000–19999 (N = 129)
20000+ (N = 52)

DOCHÓD GMINY NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
Do 2099 (N = 63)

2100–2299 (N = 145)
2300–2499 (N = 151)
2500–2799 (N = 121)

2800+ (N = 73)
LICZBA PRACOWNIKÓW

1 do 5 (N = 91)
6 do 10 (N = 219)

11 do 20 (N = 141)
Ponad 20 (N = 103)

LICZBA PROJEKTÓW
0 (N = 62)

1 do 2 (N = 207)
3 do 4 (N = 190)

5 i więcej (N = 96)
LICZBA ŚWIADCZONYCH USŁUG

Do 5 (N = 212)
6 do 10 (N = 196)

11 do 15 (N = 111)
Ponad 15 (N = 36)

STOPIEŃ STANDARYZACJI USŁUG
1,00–1,99 (N = 217)
2,00–2,99 (N = 306)

3,00–4,00 (N = 32)

Świetlice, ogniska wychowawcze Koła zainteresowań Kluby młodzieżowe

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W opinii badanych jops-ów cztery zadania najczęściej składające się na pracę socjalną z ro-
dzinami bezradnymi wychowawczo to: pomoc rodzicom w przezwyciężaniu problemów opiekuń-
czo-wychowawczych, wsparcie w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania dziecka w rodzinie 
i w szkole, pomoc w poprawie sytuacji finansowej oraz wsparcie w zapewnieniu dziecku odpowied-
nich warunków w domu, w szczególności do nauki i wypoczynku. 
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Wykres 72.  Zadania/czynności składające się na pracę z rodzinami bezradnymi wychowawczo (możliwość 
trzech wskazań) – wskazania powyżej 10%
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17%
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pomoc w poprawie sytuacji finansowej
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i zapobieganie konfliktom

pomoc w rozwiązywaniu problemu
alkoholowego w rodzinie

wsparcie osoby/rodziny
w funkcjonowaniu w środowisku

pomoc w nabyciu umiejętności społecznych

zapewnienie właściwego wsparcia w środowisku

wsparcie rodziny w sytuacji niepełnosprawności,
czy długotrwałej choroby w rodzinie

wspieranie w rozwiązywaniu
problemów mieszkaniowych

pomoc w uzyskaniu pracy (zatrudnienia)

zapewnienie właściwego wsparcia
w placówkach wsparcia dziennego

zapewnienie właściwego wsparcia
w placówkach całodobowych

BRAK

OGÓŁEM OPS (N = 419)

GOPS (N = 277)

MOPS (N = 50)

MGOPS (N = 92)

PCPR (N = 54)

MOPS/MOPR (N = 9)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Najczęściej stosowaną metodą pracy w tej grupie jest praca z indywidualnym przypadkiem 
(60% pcpr-ów do 100% mops-ów/mopr-ów). 
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Wykres 73. Metody pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo
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MGOPS (N = 92)

PCPR (N = 54)
MOPS/MOPR (N = 9)
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Praca metodą indywidualnego
przypadku

Praca metodą grupową

Praca metodą środowiska
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Brak danych

64%

8%

5%

26%

64%

7%

5%

28%

63%

11%

8%

20%

67%

11%

3%

22%

47%

8%

4%

41%

85%

4%

11%

OGÓŁEM OPS (N = 419)

GOPS (N = 277)

MOPS (N = 50)

MGOPS (N = 92)

PCPR (N = 54)
MOPS/MOPR (N = 9)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Zwraca uwagę dominacja metody indywidualnego przypadku w pracy z rodzinami z proble-
mami wychowawczymi. Potencjał pomocowy grup samopomocowych i społeczności lokalnej wy-
daje się być słabo wykorzystany w pracy z tego typu rodzinami.

Z kolei trzy najczęściej stosowane techniki pracy socjalnej to: 
• działania wychowawcze (12% pcpr-ów do 67% mops-ów/mopr-ów);
• mobilizowanie do zmiany sytuacji (33% gops-ów oraz mops-ów do 49% mops-ów/mopr-ów);
• poinformowanie klienta o jego uprawnieniach, zasobach, możliwościach (24% mops-ów/

mopr-ów do 37% pcpr-ów).
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Tabela 41.  Techniki pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo – 
techniki wykorzystywane najczęściej

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 419)

GOPS 
(N = 277)

MOPS 
(N = 50)

MGOPS 
(N = 92)

PCPR 
(N = 54)

MOPS/ 
MOPR
 (N = 9) 

Działania wychowawcze 39% 39% 37% 41% 12% 67%

Mobilizowanie do zmiany sytuacji 36% 33% 33% 44% 35% 49%

Poinformowanie klienta o jego 
uprawnieniach, zasobach, możli-
wościach

31% 30% 34% 30% 37% 24%

Poinformowanie o działalności 
różnych instytucji 26% 30% 19% 17% 27% 14%

Wspólne określenie trudności 
i wynikających z niej skutków 26% 28% 24% 20% 11% 41%

Monitorowanie działań klienta 24% 21% 32% 26% 22% 46%

Wzmacnianie podopiecznego 22% 26% 27% 8% 19% 13%

Wspieranie osób w uzyskaniu 
pomocy ze strony właściwych 
organów instytucji publicznych 
i niepublicznych

20% 21% 29% 14% 21% 20%

Pokazywanie negatywnych konse-
kwencji działań 18% 21% 15% 12% 14% 7%

Prowadzenie interwencji 11% 11% 12% 8% 15% 22%

Rozszerzanie kontaktów pod-
opiecznego 8% 9% 6% 7% 8% 7%

Wpływanie przy użyciu autorytetu 8% 9% 7% 7% 6% 7%

Perswazja i argumentacja 8% 7% 10% 10% 10% 7%

Występowanie w roli eksperta 8% 8% 6% 9% 7% 9%

Inne 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Najczęściej stosowane narzędzia pracy socjalnej wobec tej grupy to:
• rodzinny wywiad środowiskowy (49% pcpr-ów do 97% mops-ów/mopr-ów);
• rozmowa umożliwiająca analizę braków, zasobów, oczekiwań, barier (60% pcpr-ów do 100% 

mops-ów/mopr-ów);
• gromadzenie i analiza dokumentów (58% pcpr-ów do 100% mops-ów/mopr-ów);
• rozeznanie i współpraca z podmiotami publicznymi (43% gops-ów do 82% mops-ów/mopr-ów).



211

Rodziny z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje przemoc

Wykres 74. Częstotliwość stosowania przez pracowników socjalnych narzędzi pracy socjalnej

[5] W zdecydowanej większości przypadków + [4] w większości przypadków
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49%
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44%
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100%
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42%
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środowiskowy
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ze środowiskiem sąsiedzkim
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OGÓŁEM OPS (N=419
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MOPS (N=50)
MGOPS (N=92)
PCPR (N=54)
MOPS/MOPR (N=9)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Może niepokoić rzadkie stosowanie kontraktu socjalnego we wszystkich typach jops-ów oraz 
także rzadkie (poza mops-ami/mopr-ami) stosowanie indywidualnych planów działań. Jeżeli do-
minującą metodą pracy jest metoda indywidualnego przypadku, to narzędzia indywidualizujące 
powinny być równie powszechne. Rodzinny wywiad środowiskowy może być jednak uznawany za 
wystarczający do osiągania tego rodzaju celów.

Co drugi pracownik socjalny w ośrodkach pomocy społecznej kontaktuje się z rodziną co naj-
mniej raz w tygodniu. Wyraźnie widać, że w przypadku pcpr-ów kontakty pracowników socjalnych 
z rodzinami są o wiele rzadsze. Biorąc pod uwagę to, że tu właśnie usytuowano główne kompeten-
cje dotyczące wspierania rodziny, może być to uznane za niepokojące.

Zawarcie kontraktu socjalnego w przypadku pomocy rodzinie oceniane jest jako najbardziej 
prawdopodobne przez przedstawicieli mops-ów/mopr-ów, a najmniej prawdopodobne przez przed-
stawicieli pcpr-ów. Upowszechnienie kontraktu socjalnego w pracy z rodziną w jops-ach typu ops 
jest pomiędzy poprzednimi typami, z tym że w gops-ach jest niższe niż w mops-ach i mgops -ach.
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Wykres 75. Częstotliwość kontaktowania się pracownika socjalnego z klientem

10%

11%

19%

9%

22%

38%

38%

37%

9%

45%

25%

34%

29%

13%

26%

19%

22%

16%

11%

17%

7%

2%

10%

1%

1%

11%

1%

3%

29%

12%

35%

27%

2%
1%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OGÓŁEM OPS (N = 383)

GOPS (N = 249)

MOPS (N = 49)

MGOPS (N = 85)

PCPR (N = 34)

MOPS/MOPR (N = 9)

Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie
Raz na miesiąc Raz na 2–3 miesiące Rzadziej niż raz na trzy miesiące

Brak danych

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.,załącznik 1.

Wykres 76. Prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu socjalnego
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.
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Ważną rolę w rozwijaniu pomocy społecznej z rodziną odgrywają projekty systemowe realizo-
wane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z zasadami realizacji projektów 
systemowych określonymi w dokumencie sygnowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 
uczestnikami (beneficjentami) projektów mogą być także osoby z problemami w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych i funkcjonujące w rodzinie w kryzysie. Osoby te mogą realizować część 
projektu systemowego za pomocą narzędzi w postaci kontraktu socjalnego i programu aktywności 
lokalnej. W ramach realizacji kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej mogą być 
realizowane i finansowane instrumenty aktywnej integracji. W pracy z osobami i rodzinami z pro-
blemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodzinami, w których występuje przemoc, ważną rolę 
odgrywają instrumenty aktywizacji zdrowotnej i społecznej. W wypadku aktywizacji zdrowotnej 
chodzi przede wszystkim o finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej 
oraz skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących prze-
moc w rodzinie, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie8. W zakresie 
aktywizacji społecznej istotne w pracy z wymienionymi rodzinami są przede wszystkim: możliwość 
organizowania i finansowania uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach 
oraz organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym 
– co szczególnie ważne – możliwość sfinansowania zatrudnienia asystenta rodzinnego. Ponadto 
organizacja i finansowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, organizacja i finansowanie uczestnictwa 
w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub 
grupę, organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz organi-
zacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej.

W projektach systemowych, w pracy z rodzicami, ważnym jest także to, iż w przypadku sto-
sowania instrumentów aktywnej integracji sfinansowaniu mogą podlegać koszty opieki nad dziec-
kiem poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć, lub koszty organizowania zajęć z dziećmi, 
a także koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych 
formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Elementy standardów ogólnopolskich – rodziny z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi

Regulacje usług dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i dzieci z takich rodzin są 
zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., 
nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)9. W ustawie zagadnienia te zostały umieszczone przede wszystkim 
w rozdziale 4: Opieka nad rodziną i dzieckiem10. Jego zasadnicza część dotyczy rodzin zastępczych, 

  7  Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiato-
wych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa 1 stycznia 2010.

  8  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r.,  nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
  9  Jeżeli projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostanie uchwalony, wprowadzi on wiele 

zmian w systemie usług pomocy społecznej dla rodzin i dzieci.
10  W innych miejscach ustawy często używa się wyrażenia „osoby i rodziny”, co sprawia, że większość usług pomo-

cy społecznej może zostać uznana również za usługi dla rodzin.
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całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 
pomocy dla osiągających pełnoletność wychowanków różnych form całodobowej opieki zastęp-
czej. Bezpośrednio o standardach mowa w tym rozdziale tylko w kontekście placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, w art. 81 pkt 10 zobowiązano ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego do określenia w drodze rozporządzenia m.in. standardów:
1) usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 
2) opieki i wychowania obowiązujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wymogi dotyczące liczby dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy czy kwalifi-
kacji personelu potraktowano odrębnie, tzn. tych wymogów nie nazywa się w świetle ustawy stan-
dardami. Ponadto z art. 80 pkt 5 ustawy wynika, że do spełnienia standardów opieki i wychowania 
zobowiązano wyłącznie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Tu mamy koncentrować się na pracy socjalnej i usługach dla rodzin z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi jeszcze przed kryzysem, który spowoduje, że dzieci zostaną przeniesione do jakiejś 
formy opieki zastępczej. Oczywiście ten kryzys nie powinien oznaczać zaprzestania pracy na rzecz 
jego przezwyciężenia i powrotu dziecka do rodziny. W projekcie 1.18 (zadanie 2) odróżniono dwie gru-
py docelowe usług pomocy rodzinie: rodziny i dzieci w tym szczególnie rodziny z problemem prze-
mocy, oraz rodziny zastępcze i usamodzielniani wychowankowie. Standardom usług dla tych dwóch 
ostatnich kategorii poświęcony jest osobny rozdział niniejszego raportu. Ponadto z pola badawczego 
wyłączono standardy dotyczące całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. O standary-
zacji usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy będzie mowa w kolejnym podpunkcie, zresztą 
ta materia jest regulowana odrębną ustawą. To co pozostaje nam tutaj jest wyszczególnione w art. 
70. ustawy o pomocy społecznej jako formy pomocy dla rodziny mającej trudności w wypełnianiu 
swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny (poprzedzone „w szczególności”): 
1) specjalistyczne poradnictwo rodzinne;
2) terapia rodzinna (działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań); 
3) praca socjalna. 

Takie wyszczególnienie wskazuje jedną bardziej typową usługę polegającą na doradzaniu 
w sprawach rodzinnych, gdy rodzina ma problemy opiekuńczo-wychowawcze (chociaż problemy 
mogą być też innej natury, tzn. nie związane z dziećmi, np. konflikty małżeńskie, które mogą, ale 
nie muszą skutkować problemami z wydolnością opiekuńczo-wychowawczą). Doradzanie i porad-
nictwo w sprawach małżeńskich i rodzinnych ma długą tradycję. Terapia rodzinna jest przedłu-
żeniem tej tradycji, wyłoniła się z poradnictwa (przed)małżeńskiego i rodzinnego. Jest to pojęcie 
z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej z kilkoma dziesiątkami lat rozwoju i z licznymi teo-
riami i szkołami psychoterapeutycznymi11. Osobne usytuowanie pracy socjalnej na tle poradnictwa 
i terapii rodzinnej sprawia, że skłonni jesteśmy interpretować ją głównie jako usługę pośrednictwa 
między klientem i jego rodziną a doradcami i terapeutami specjalizującymi się w poradnictwie 
rodzinnym i terapii rodzinnej. Trudno mówić w tym kontekście o standardach innych niż standar-

11  Zob. H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, Wydaw. Uniwersystetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (o tym, 
że poradnictwo było głównym przedterapeutycznym czynnikiem rozwoju terapii rodzin, s. 102); J. Carlson i in., Family 
Therapy Techniques. Integrating and Tailoring Treatment, Routledge, London 2005. Niekiedy terapia rodzin i par są trak-
towane równocześnie, np. G. I. Keitner, A. M. Heru, D. Glick, Clinical Manual of Couples and Family Therapy, American 
Psychiatric Publishing, 2010.
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dy tworzone przez środowiska doradców i terapeutów rodzinnych w rodzaju Kodeksu Etycznego 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej12. W wypadku pracy socjalnej 
z rodziną, która nie zawiera elementów doradztwa i terapii musimy najpierw wyodrębnić usługę 
pośrednictwa, a następnie zastanowić się nad jej elementami składowymi i dopiero wtedy przejść 
do formułowania standardów w tym zakresie.

Poza tym we wzmiankowanym artykule wskazano podmioty udzielające rodzinie pomocy po-
przedzając je zwrotem „w szczególności” oraz wprowadzając ogólną kategorię „inne”:
1) specjalista przygotowany do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym; 
2) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.

Otwarte pozostaje pytanie, czy wspomniany tu specjalista jest doradcą, terapeutą czy pra-
cownikiem socjalnym, i na czym polega jego przygotowanie, szczególnie jeżeli ma to być ktoś inny 
niż psycholog (ewentualnie ze specjalizacją w doradztwie i terapii rodzinnej). Otwarte jest także 
pytanie, jak ma się ten specjalista do asystenta rodzinnego z projektu ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej.

W rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo-wychowawczych z 2007 r.13 placówki wsparcia 
dziennego są poddane mniejszym wymogom niż placówki całodobowe (porównanie paragrafu 27 
z par. 28). Mają zapewnić dziecku, które w nich przebywa: 
1) pomoc w nauce; 
2) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;
3) stałą pracę z rodziną dziecka.

Ponadto specjalistyczna placówka wsparcia dziennego (są dwa rodzaje tych placówek: ogólne 
i specjalistyczne), poza formami pracy wymienionymi wyżej ma prowadzić:
1) zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone przez co naj-

mniej wychowawcę i terapeutę, lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne 
i logopedyczne;

2) indywidualne programy korekcyjne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie 
indywidualnym;

3) pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w opar-
ciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
Można ten zestaw nazwać standardem katalogu usług placówek wsparcia dziennego. Przy 

typowym standardzie zaspokojenia podstawowych potrzeb i wyposażenia w sprzęt placówki opie-
kuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego mają zapewnić:
1) przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania;
2) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć i w miarę możliwości odzież, obuwie, bieliznę 

i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
Ponadto w rozporządzeniu określono, z kim mają współpracować te placówki (z ops-ami, gdy 

są gminne; z pcpr-ami, gdy są powiatowe, ale też z innymi podmiotami) oraz jakie wykształcenie 
ma mieć kierownik, wychowawca, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny oraz lekarz 
i pielęgniarka (nie odróżniono w tym kontekście placówek wsparcia dziennego od całodobowych).

12  H. Goldenberg, I. Goldenberg, op. cit., s. 476–485.
13  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuń-

czo-wychowawczych (Dz. U. 2007 r., nr 201, poz. 1455).
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W ustawie o pomocy społecznej14 zamieszczono ponadto listę 12 praw dziecka zgodnie z zasa-
dą poszanowania podmiotowości rodziny i dziecka przy udzielaniu pomocy. Natomiast w rozporzą-
dzeniu o placówkach opiekuńczo-wychowawczych mamy wyliczone 14 działań, dla których placów-
ki te mają stworzyć odpowiednie warunki. Trudno powiedzieć, czy wymóg stwarzania warunków do 
m.in. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków 
emocjonalnych dziecka z rodzicami, poszanowania potrzeb religijnych dziecka czy kształtowania 
u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych, oznacza to samo, co po prostu zapew-
nienie bezpieczeństwa, pozytywnych związków emocjonalnych, odpowiednich praktyk religijnych 
i wyuczenie dzieci oraz praktykowanie przez nie zachowań prozdrowotnych. Samo stworzenie wa-
runków, aby coś zaistniało, nie jest równoznaczne z jego zaistnieniem. Mamy jasność, co znaczy 
wymóg, aby placówka wsparcia dziennego zapewniła przynajmniej jeden posiłek. Gdy jednak za-
pisze się, że placówka ma stworzyć warunki, aby dzieci otrzymały przynajmniej jeden posiłek, to 
już takiej jasności nie mamy. W każdym razie ustawodawca odróżnił w rozporządzeniu dwa typy 
stwierdzeń: 1) placówka stwarza warunki do X, 2) placówka zapewnia X. Przy czym dłuższa lista 
bardziej ambitnych zadań została umieszczona w typie 1, co może świadczyć o tym, że jest to lista 
mniej zobowiązująca.

Placówki opiekuńcze całodobowe i wsparcia dziennego oraz regulacje i standardy ich doty-
czące zostały uwzględnione w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W przypadku placówek wsparcia dziennego są one tam bardziej rozbudowane niż to uregulowa-
no w rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W tym samym projekcie mowa 
również o tym, że minister do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia 
standardy usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placów-
kach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Standardy lokalne w pracy socjalnej z rodzinami z problemami 

wychowawczo-opiekuńczymi

Poziom standaryzacji pracy socjalnej z rodzinami bezradnymi wychowawczo jest bardzo niski. Lo-
kalnie wypracowane reguły/zasady/procedury posiada w tym obszarze jedynie 9% ops-ów, przy 
czym w większości przypadków nie są one nigdzie spisane. Największy poziom standaryzacji tego 
obszaru obserwujemy w wypadku mops-/mopr-ów – wynosi on 35%. 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej posiadające wypracowane reguły/procedury/
standardy deklarują, iż są one przestrzegane i raczej ułatwiają pracę. Ośrodki pomocy społecznej, 
które nie mają w tym obszarze wypracowanych reguł/procedur standardów, nie widzą konieczno-
ści ich wprowadzenia (45%), choć jest też mniejsza grupa, która wyraża w tym względzie odmienne 
zdanie (26%). Szczególne potrzeby dostrzegają przedstawiciele mops-/mopr-ów – 54% widzi ko-
nieczność opracowania zasad.

14  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Wykres 77. Poziom standaryzacji pracy socjalnej 
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Tak, lecz nie na piśmie

Nie, sposób i zasady
wykonywania usługi
dostosowane są do potrzeb

Brak danych

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wykres 78. Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wykres 79. Stosunek do istniejących reguł/zasad/procedur/standardów: ułatwiają czy utrudniają pracę?

32%

41%

15%

42%

54%

32%

67%

37%

75%

35%

13%

11%

13%

21%

11%

10%

16%

5%

25%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OGÓŁEM OPS (N = 39)

GOPS (N = 21)

MOPS (N = 13)

MGOPS (N = 6)

INNE JOPS

PCPR (N = 2)

MOPS/MOPR (N = 3)

[5] Zdecydowanie
ułatwiają

[4] Raczej ułatwiają

[3] Ani nie ułatwiają 
ani nie utrudniają
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.
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Wykres 80.  Konieczność opracowania reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej dla 
danej grupy
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BRAK

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.,  załącznik 1.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego

Zdecydowana większość badanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, ta-
kich jak świetlice prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej, ma status jednostek organizacyj-
nych ops. W większości wypadków nie mają one również wyznaczonego samodzielnego kierownic-
twa. Świetlice nadzorowane przez pcpr-y częściej są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. 

Wykres 81. Status placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
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Jest jednostką organizacyjną OPS/PCPR, lecz ma własnego kierownika,
podległego bezpośrednio dyrekcji OPS/PCPR

Samodzielna samorządowa jednostka organizacyjna

Samodzielna pozarządowa jednostka organizacyjna

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego prowadzą bardzo zróżnicowaną 
działalność. Dominuje aktywność związana ze wsparciem edukacyjnym, ale część placówek pro-
wadzi także różne formy poradnictwa.

Tabela 42.  Usługi oferowane uczestnikom placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 
(świetlice)

Ogółem
OGÓŁEM 

OPS 
(N = 44)

GOPS (N 
= 22)

MGOPS 
(N = 13)

MOPS 
(N = 9)

MOPS/
MOPR 
(N = 4)

PCPR (N 
= 6)

Zajęcia edukacyjne związane ze szkołą

Pomoc w odrabianiu lekcji 38% 90% 83% 93% 86% 100%

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze 
w przedmiotach szkolnych:

89% 36% 56% 46% 68% 41%

Matematyka 44% 30% 45% 47% 62% 70%

Polski 38% 31% 45% 39% 62% 53%

Zajęcia edukacyjne nie związane bezpo-
średnio z programem szkolnym:

36% 19% 18% 25% 15% 36%

Obsługa komputera 20% 69% 63% 58% 53% 39%

Nauka języków obcych 65% 18% 44% 28% 18% 26%

Wspólne czytanie książek 27% 67% 62% 67% 86% 68%

Zabawy i czas wolny

Zabawy z wykorzystaniem gier planszo-
wych

90% 86% 91% 100% 86% 100%

Zabawy indywidualne w podgrupach 
z wykorzystaniem dostępnych zabawek

76% 57% 91% 100% 86% 89%

Oglądanie telewizji 66% 50% 91% 71% 86% 32%

Wyjścia do kina/teatru/na wystawy 71% 57% 91% 77% 86% 53%

Treningi/pogadanki

Trening samodzielności 42% 26% 62% 55% 44% 62%

Trening umiejętności społecznych i in-
terpersonalnych

58% 46% 71% 73% 86% 72%

Trening umiejętności spędzania czasu 
wolnego

69% 57% 91% 67% 80% 79%

Trening umiejętności rozwiązywania 
trudnych sytuacji

62% 51% 82% 61% 50% 89%

Trening higieniczny 64% 50% 91% 60% 68% 57%

Trening umiejętności praktycznych 42% 21% 80% 42% 68% 70%

Trening budżetowy 14% 9% 32% 0% 0% 17%

Warsztaty/zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą

Teatralne 46% 38% 64% 38% 80% 45%

Muzyczne 51% 40% 64% 61% 62% 51%
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Ogółem
OGÓŁEM 

OPS 
(N = 44)

GOPS 
(N = 22)

MGOPS 
(N = 13)

MOPS 
(N = 9)

MOPS/
MOPR 
(N = 4)

PCPR 
(N = 6)

Fotograficzne 26% 23% 45% 6% 35% 28%

Taneczne 50% 45% 63% 42% 62% 45%

Choreograficzne 14% 4% 29% 18% 35% 11%

Plastyczne 72% 68% 80% 72% 62% 89%

Ceramiczne 13% 7% 17% 24% 0% 17%

Sport

Zajęcia sportowe/gimnastyka 
na świeżym powietrzu 83% 71% 91% 100% 50% 60%

Zajęcia sportowe/gimnastyka 
w placówce 47% 49% 19% 84% 59% 30%

Zajęcia sportowe poza placówką 
(np. basen) 39% 31% 36% 62% 68% 53%

Inne

Poradnictwo psychologiczne 40% 43% 44% 30% 68% 21%

Poradnictwo rodzinne 39% 28% 60% 36% 77% 55%

Śniadania 14% 8% 11% 34% 44% 0%

Obiady 21% 13% 15% 49% 17% 26%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.

Standaryzacja funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 
jest stosunkowo wysoka. Brak jakichkolwiek form standaryzacji pracy deklaruje tylko co czwarty 
ośrodek pomocy społecznej prowadzący placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dzienne-
go, 31% pcpr-ów oraz 14% mops-/mopr-ów. Dominującą formą standaryzacji są wewnętrzne 
regulaminy.

Wypracowane zasady są bezwzględnie przestrzegane przez niespełna połowę placówek 
prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej, przez połowę placówek prowadzonych przez 
mops-/mopr-y oraz przeważającą większość placówek prowadzonych przez pcpr-y. Większość 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wyraża przekonanie, że opracowane procedury 
ułatwiają realizację tej usługi. Jednostki, które nie mają opracowanych żadnych reguł w zakre-
sie świadczenia tej usługi, w większości nie zajmują w tej sprawie konkretnego stanowiska.
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Wykres 82.  Reguły/zasady/procedury/standardy funkcjonowania dziennych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, opracowane na użytek wewnętrzny
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dostosowane są do potrzeb

BRAK DANYCH

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.

Wykres 83.  Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania dziennych placówek opie-
kuńczo-wychowawczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.
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Wykres 84.  Ocena opracowanych reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania dziennych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.

Wykres 85.  Konieczność opracowania reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania dziennych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 7.

Dobre praktyki w Polsce – rodziny z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi

Przykłady działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarzą-
dowe dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem przemocy 
zawiera ekspertyza przygotowana przez A. Michalską15. Wśród wielu przywołanych w niej przykła-
dów warto wskazać na działania MOPR w Olsztynie.

15  A. Michalska, Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwią-
zań organizacyjnych adresowanych  do beneficjentów z grup docelowych, ekspertyza dla projektu 1.18 Tworzenie i roz-
wijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, zadanie 2, Poznań 2010.



223

Rodziny z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje przemoc

MOPR w Olsztynie organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin problemowych. Or-
ganizacja tej formy oparta jest na współpracy z kilkoma stowarzyszeniami i organizacjami związ-
kowymi. Dzieci z ubogich rodzin korzystają z bezpłatnych obiadów, otrzymują bezpłatne wyprawki. 
Szczególną formą działań pomocowych w Olsztynie jest Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA. 
Instytucja ta realizuje szeroki wachlarz usług dla dzieci z rodzin ryzyka i ma trzy główne cele: a) 
socjalizacyjny – pokazanie „dzieciom ulicy” odmiennych wartości, 2) stworzenie możliwości za-
spokajania potrzeb psychicznych, szczególnie miłości i przynależności, 3) stworzenie możliwości 
czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz wykazania się w różnych sferach aktyw-
ności ludzkiej. System wsparcia socjalnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Olsztynie opie-
ra się na trzech poziomach: 1) obejmuje oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodzinę 
i dzieci, 2) obejmuje zorganizowaną zastępczą opiekę rodzinną na szczeblu lokalnym – przy wspar-
ciu specjalistów, 3) obejmuje specjalistyczne instytucje profilaktyczno-opiekuńcze, które zapew-
niają opiekę dzieciom o specyficznych potrzebach opiekuńczych. Działania skierowane dla rodzin 
dysfunkcjonalnych – podejmowane przez MOPS w Olsztynie obejmują: a) zaspokajanie potrzeb 
materialnych, b) zaspokajanie potrzeb kulturalno-rozwojowych, c) niesienie pomocy w zwalczaniu 
nałogów i ich skutków, d) wspieranie rodzin w przypadku zagrożeń dewiacyjnych i niewydolności 
wychowawczej, e) prowadzenie działań resocjalizacyjnych z nieletnimi i młodocianymi16.

Warto zwrócić uwagę na projekt systemowy „Rodzina bliżej siebie” realizowany przez MOPS w  
Gdyni od kilku lat17. Głównym celem projektu było zmniejszenie liczby dzieci corocznie  trafiających 
do instytucji opieki całodobowej. Jako metodę dochodzenia do tego celu wybrano znaczne zinten-
syfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w których istnieje bardzo duże ryzyko odebrania dzieci. 
Na podstawie badań diagnostycznych stwierdzono, że szeroko rozumiana bezradność tych rodzin, 
wieloletnie usytuowanie w kręgach wykluczenia społecznego oraz posiadanie przez nich wzorców 
życia odmiennych od społecznie akceptowalnych, wymaga podjęcia wobec nich niestandardowych 
i długofalowych działań. Z diagnozy przeprowadzonej w 2007 r. wynikało, że z objętych pomocą 
6 022 środowisk aż 1994 to rodziny z dziećmi. Spośród nich 1 219 to rodziny, w których wystąpiły 
problemy opiekuńczo-wychowawcze. W wielu z nich współistniały problemy bezrobocia i naduży-
wania alkoholu. Ustalono ponadto, że w 237 rodzinach zostały naderwane lub zerwane więzi oraz 
stopień patologii w nich występujących stwarza bardzo realne zagrożenie odebrania dzieci. Po 
przeprowadzeniu konsultacji z kuratorami Sądu Rodzinnego w Gdyni ustalono listę 30 najbardziej 
zagrożonych rodzin, w których wychowywało się 84 dzieci. Rodziny te stanowiły w 2008 r. grupę 
beneficjentów ostatecznych projektu „Rodzina bliżej siebie”.

Sześciu pracowników socjalnych zostało zatrudnionych w projekcie jako asystenci rodzinni. 
W 2008 r. każdy asystent miał pod opieką 5 rodzin. Do zadań asystenta należało przeprowadze-
nie pogłębionej analizy problemów występujących w rodzinie oraz stworzenie tzw. łańcucha przy-
czynowo – skutkowego tych problemów. Następnym zadaniem było przedstawienie ich klientom 

16 A. Michalska, op. cit.; M. Łojko, T. Sztachelski, Formy i zakres działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie, w: Pomoc 
społeczna, Praca socjalna. Teoria i praktyka, K. Marzec-Holka (red.), Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wiel-
kiego, Bydgoszcz 2003, s. 671–673.

17 Do końca punktu fragmenty opracowania K. Łangowskiej, Asystent rodziny jako nowa metoda pracy pomocy 
społecznej w Polsce, w:. Asystentura rodziny. Nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, M. Szpunar (red.), 
MOPS Gdynia, Uniwersytet Gdański, Gdynia 2010, s. 16–22.
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i wspólne ustalenie kolejności problemów, które miały zostać rozwiązane oraz sposobu ich roz-
wiązania. Z każdym z beneficjentów ostatecznych projektu podpisano kontrakty socjalne. Mieli 
oni możliwość skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywnej integracji: m.in. szkoły dla  
rodziny, motywowania i kierowania do podjęcia terapii przeciwalkoholowej, przeprowadzanej w ich 
miejscu zamieszkania, porad terapii psychologicznej, porad doradcy zawodowego, a także przy-
stąpienia do kursów szkoleń zawodowych, opieki nad dziećmi w czasie korzystania z zajęć, kore-
petycji dla dzieci i innych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wyniki projektu oceniane są bardzo wysoko. Jego głównym celem było: „dążenie do pozosta-
nia w naturalnych środowiskach dzieci z 30 rodzin, korzystających ze świadczeń MOPS w Gdyni”. 
Określając rezultaty twarde (czyli hipotetyczną sytuację po zakończeniu projektu) pesymistycznie 
przewidywano, że spośród 84 dzieci, których rodzice rozpoczną udział w projekcie, około 35 znaj-
dzie się mimo wszystko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast przez cały czas 
trwania projektu tylko troje dzieci trafiło do domów dziecka z winy rodziców. Mimo odebrania praw 
do opieki nad dziećmi, praca z rodziną trwała dalej i dwoje z nich powróciło do domów rodzinnych 
przed końcem roku.

Przemoc w rodzinie – definicje, klasyfikacje i wskaźniki

Szczególnym przykładem rodziny problemowej jest rodzina, w której występuje zjawisko przemocy.
Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefiniowanie. 

W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają żadnych wątpliwości. 
W innych, bardziej złożonych, niezbędne jest określenie możliwie jasnych kryteriów oceny18. Po-
jawia się potrzeba pełniejszej i bardziej ścisłej definicji. Teoretycy i praktycy, zajmujący się ba-
daniem i leczeniem przemocy, uwzględniają na ogół trzy zasadnicze kryteria: rodzaj zachowania 
sprawcy, jego intencje, skutki przemocy u ofiary19. Wymienia się  wspólne elementy występujące 
w różnych określeniach przemocy. Są one następujące: przemoc dotyczy relacji z bliskimi, w któ-
rej istnieje nierówny układ sił; dochodzi do wykorzystania władzy i siły fizycznej przez silniej-
szego nad słabszym; obie strony traktują siebie przedmiotowo; spoiwem związku jest lęk ofiary 
i manipulowanie tym lękiem przez oprawcę, bez liczenia się z prawami, potrzebami i pragnieniami 
osoby krzywdzonej, w celu jej kontrolowania i posiadania20.

Próbę sformułowania definicji przemocy w rodzinie podjęła też Irena Pospiszyl. Najczęściej 
określa się to zjawisko jako wszelkie zachowania brutalne, naruszające wolność osobistą jednost-
ki, nieliczenie się z jej dobrem. Są dwa podstawowe warunki, które muszą zaistnieć, aby można 
było mówić o przemocy. Po pierwsze, przemoc służy realizacji celów jednostki, która ją stosuje. Po 
drugie, przemoc jest działaniem możliwym wtedy, kiedy istnieje nierównowaga sił, jest nadużyciem 
własnej przewagi fizycznej lub społecznej po to, aby wymusić na drugim człowieku określone za-

18  W. Badura–Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kra-
ków 2000, s. 12.

19  D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie Niebieskie Karty, Warszawa 2005, s. 18.
20  W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienie interwencji kryzysowej, Warszawa 1996, s.118.
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chowanie21. Ostatecznie autorka proponuje, aby przemocą nazywać wszystkie „nieprzypadkowe akty 
naruszające osobistą wolność jednostki, które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody 
drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludz-
kich”. Definicja ta koncentruje się na celowości działania człowieka, unikając jednocześnie zagłębia-
nia się w ocenę stopnia nieprzyjaznych motywacji, które w wielu przypadkach mogą być niemożliwe 
do sprawdzenia, nieuświadomione czy też obudowane wiarygodnymi usprawiedliwieniami22.

Rada Europy w 1986 r. zdefiniowała zjawisko przemocy w rodzinie określając tym terminem 
„każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagraża życiu, cielesnej i psy-
chicznej integralności lub wolności innego członka rodziny bądź poważnie szkodzi rozwojowi jego 
(jej) osobowości”23.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób [małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń-
stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a także inna osoba wspólnie 
zamieszkująca lub gospodarująca], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksual-
ną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Ten zapis ustawy w jasny, konkretny i szczegó-
łowy sposób porządkuje wiedzę dotyczącą przemocy i obszaru jej występowania.

Wśród kryteriów pozwalających odróżnić przemoc od innych form ludzkich działań i zanie-
chań wymienia się24:
• intencjonalność sprawcy (motywacje zazwyczaj są niemożliwe do sprawdzenia);
• celowość działania sprawcy (nie są to przypadkowe działania czy będące zbiegiem nieszczę-

śliwych wypadków, lecz zaplanowane);
• zachowania krzywdzące drugą osobę, ich typy, rodzaje i formy;
• relacja władzy czy autorytetu służąca uwodzeniu i budowaniu patologicznej mocy (a nie part-

nerstwo czy opieka);
• konsekwencje u ofiary w różnych sferach jej życia i ich wiele form, np. zewnętrzne-wewnętrz-

ne, specyficzne – niespecyficzne, ostre i krótkoterminowe – długoterminowe, problemy życio-
we i zaburzenia, nawracające, z opóźnionym początkiem;

• łamanie prawa oraz społecznie konstruktywnych norm i zasad dotyczących kontaktów mię-
dzyludzkich, odwoływanie się do norm „z pogranicza”, a nie do prawa;

• używanie i odwoływanie się do destrukcyjnych i patologicznych mitów danego środowiska;
• dynamika (narastanie) przemocy i jej procesy.

Obszar działań lub zaniechań zaliczanych do przemocy w rodzinie może dotyczyć różnych 
konfiguracji rodzinnych i związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem, np. działanie męża wobec 
żony, zaniechanie obojga rodziców wobec dziecka, działanie dorastającego syna wobec ojca, dzia-

21  Zob. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy, Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s.16.
22  Tamże, s. 17.
23  Materiały Rady Europy 1986 r., w: „Niebieska Linia” 1999, nr 4.
24  A. Widera-Wysoczańska, Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin, Warszawa 2010, s. 28.
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łanie dorosłych dzieci wobec współzamieszkujących z nimi starszych rodziców, działania brata 
wobec siostry, działanie teściowej w stosunku do współzamieszkującej synowej itd. Dodatkowym 
kryterium klasyfikacyjnym jest zwykle obszar, w którym występuje przemoc, lub w który ona jest 
wymierzona, np. przemoc fizyczna narusza nietykalność osobistą, może zagrażać zdrowiu i życiu. 
Poza przemocą fizyczną zwykle wyróżnia się też psychiczną i seksualną. Zestawienie dwóch kryte-
riów klasyfikacyjnych z przykładami przedstawiono w tabeli.

Tabela 43. Klasyfikacja przemocy w rodzinie

Przemoc fizyczna Przemoc psychiczna Przemoc seksualna

Aktywne 
nadużycia 

–  Obrażenia, które nie są 
skutkiem  wypadku

–  Zniewolenie z użyciem siły 
i uwięzienie

–  Poniżanie
–  Nadużycia emocjonalne
–  Pozbawienie środków ma-

terialnych

–  Kazirodztwo
–  Napad i gwałt

Bierne 
zaniedbanie 

–  Brak opieki zdrowotnej
–  Fizyczne zaniedbanie

–  Nieokazywanie uczuć
–  Lekceważenie emocjonalne
–  Lekceważenie potrzeb 

materialnych

–  Brak należytej opieki
–  Prostytucja

Źródło: K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Warszawa 1999, s. 25.

Świadome, intencjonalne krzywdzenie osób bliskich zdarza się w różnych rodzinach, nie tylko 
pod względem składu, ale też pozycji w strukturze społeczno-ekonomicznej, miejsca zamieszka-
nia i innych czynników. Stwierdza się korelacje między takimi cechami rodzin a występowaniem 
niektórych form przemocy: „Badania sugerują również, że syndrom dziecka maltretowanego może 
występować częściej w rodzinach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, prawdopodobnie 
ze względu na dodatkowy stres u rodziców spowodowany brakiem wsparcia i zasobów. Trzeba jed-
nak pamiętać, że syndrom ten zdarza się w rodzinach ze wszystkich warstw społecznych”25.

Podobne wnioski są formułowane wobec korelacji między pozycją społeczno-ekonomiczną 
a przemocą w relacjach między dorosłymi małżonkami bądź kohabitującymi parami: „Wiadomo, 
że przemoc w związkach intymnych (ang. intimate partner violence) występuje we wszystkich kla-
sach społecznych, ale badania prowadzone przez ostatnie 30 lat udowodniły istotny związek po-
między niskim statusem socjoekonomicznym i występowaniem przemocy w związkach”26. W ra-
porcie z badań, z którego pochodzi ten cytat, również to stwierdzono, chociaż występowały różnice 
w sile i istotności korelacji, gdy analizowano pary z różnych grup etnicznych oraz kierunek prze-
mocy (mężczyzna wobec kobiety, kobieta wobec mężczyzny). Przy tym najbardziej za ten związek 
odpowiadał poziom dochodu, w mniejszym zaś stopniu status na rynku pracy oraz wykształcenie27.

Wskazywanie jakiegoś jednego czynnika jako wyjaśniającego występowanie różnych form 
przemocy w rodzinie jest mało rozsądne. Jedna z teorii wskazuje, że jest to zjawisko, na które 
wpływa wiele czynników (schemat 16).

25  Hasło: Battered child syndrome w: Encyclopedia of interpersonal violence, C. M. Renzetti, J.L. Edleson (red.), 
SAGE Publications 2008, s. 50.

26  C.B. Cunradi, R. Caetano, J. Schafer, Socioeconomic Predictors of Intimate Partner Violence Among White, 
Black, and Hispanic Couples in the United States, „Journal of Family Violence” 2002, nr 4, s. 378.

27  Tamże, s. 385.
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Schemat 16. Wieloczynnikowy model przemocy w rodzinie
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Doświadczenie socjalizacyjne
• doświadczenie przemocy lub zaniedbania

• środowisko społeczne, w którym występowała 
   przemoc

Stany psychopatyczne
• cechy osobowości
• charakter i temperament
• słaba samokontrola
• zaburzenia psychiczne

interakcja
w rodzinie

(bufor)

Sytuacje bezpośrednio
wywołujące przemoc

złe zachowanie
dziecka
zmoczenie się
lub zanieczyszczenie
kłótnia

•

•

•

Przemoc fizyczna
pojedynczy atak fizyczny
powtarzające się ataki
przemoc emocjonalna,
np. ataki słowne

•
•
•

• kary fizyczne

Cykl przemocy (spirala przemocy = dodatnie sprzężenie zwrotne dla stresu)

Cykl radzenia sobie (rozwiązanie problemów = ujemne sprzężenie zwrotne  dla stresu)
Wpływy społeczne, środowiskowe i sytuacyjne

Źródło: K. Browne, M. Herbert, op. cit., s. 53.

Określenie prawdziwego rozmiaru przemocy w rodzinie jest trudne. Skalę tego zjawiska moż-
na szacować zarówno w oparciu o dane instytucjonalne jak i badania sondażowe. Badania takie 
były prowadzone między innymi na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W badaniach z 2007 r. stwierdzono, że problem przemocy w rodzinie dotyczy średnio około po-
łowy rodzin. Niespełna dwie trzecie Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, o których słyszeli, że 
dochodzi w nich do różnych form przemocy. Częściej niż co trzeci Polak doświadczył w swoim życiu 
jakiejś formy przemocy od członka rodziny. Co piąty Polak był sprawcą przemocy wobec członków 
swojego gospodarstwa domowego28.

Z badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej29 dotyczących przemocy wo-
bec dzieci wynika, że 15% Polaków posiadających dzieci do 18. roku życia stosowało wobec swo-
jego dziecka jakąś formę przemocy przynajmniej raz. 12% Polaków przyznaje się do stosowania 
wobec swojego dziecka przynajmniej jednej z czterech form przemocy więcej niż raz, natomiast 
do stosowania jakiejś formy przemocy wiele razy przyznaje się 1% badanych. 9% rodziców stoso-
wało przynajmniej raz wobec swojego dziecka przemoc fizyczną, w tym: w formie klapsów – 56%, 
szarpania i popychania – 20%, uderzenia lekko ścierką, paskiem lub innym przedmiotem –15%, 
ciągnięcia za ucho, włosy – 5%, uderzeń dziecka paskiem lub innym przedmiotem, tak że na ciele 
dziecka pozostały ślady – siniaki, skaleczenia – 5%. Do stosowania innych form przemocy fizycznej 

28  Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okoliczno-
ściach występowania przemocy w rodzinie, wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, War-
szawa 2007. Zob. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/przemoc%20w%20
rodzinie/Raport%20Krzywdzenie%20dzieci%20w%20Polsce.pdf

29  Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci, op.cit. Na podstawie tych badań przygotowano 
dokument Krzywdzenie dzieci w Polsce. Raport, Warszawa 2008.
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przyznało się 4% rodziców. 8% badanych stosowało przemoc psychiczną, a 2% rodziców stosowało 
przemoc ekonomiczną. Do stosowania wobec swojego dziecka przemocy seksualnej przyznało się 
mniej niż 1% badanych. 12% badanych deklaruje, że mieszka w gospodarstwie domowym, w któ-
rym dochodziło do jakiejkolwiek formy krzywdzenia dzieci. Ponad jedna trzecia (35%) rodziców, 
którzy w dzieciństwie doświadczyli którejkolwiek formy przemocy, przynajmniej raz zastosowała 
przemoc wobec swoich dzieci. 

Ważne są także oceny występowania zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie przez spe-
cjalistów pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy30. Z przemocą w rodzinie wobec dzie-
ci najczęściej spotykali się kuratorzy, nieco rzadziej pozostali pracownicy pierwszego kontaktu. 
Z przemocą fizyczną wobec dzieci  zetknęła się prawie połowa pracowników socjalnych.

Szczegółowe dane dotyczące ujawnionych przypadków występowania przemocy w rodzinie 
zawiera dokumentacja realizacji procedury „Niebieska Karta”. Dane Komendy Głównej Policji po-
kazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ofiar przemocy w rodzinie oscylowała między 100 
a 150 tys. osób.

Tabela 44. Ofiary przemocy w rodzinie według płci i wieku

Rok

Liczba ofiar przemocy w rodzinie

Ogółem Kobiety Mężczyźni Dzieci do lat 13 Nieletni od 13 
do 18 lat

1999 96955 55214 4239 23929 13546

2000 116644 67678 5606 27820 15540

2001 113793 66991 5589 26305 14908

2002 127515 74366 7121 30073 15955

2003 137299 80185 7527 32525 17062

2004 150266 88388 9214 35137 17527

2005 156788 91374 10387 37227 17800

2006 157854 91032 10313 38233 18276

2007 130682 76162 8556 31001 14963

2008 139747 81985 10664 31699 15399

2009 132796 79811 11728 27502 13755

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KG Policji, zob. www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.

Największą liczbę ofiar przemocy w rodzinie w całym okresie 1999–2009 stanowią kobiety, 
a najmniejszą mężczyźni. Sprawia to, że kwestia przemocy w rodzinie jest przede wszystkim pro-
blemem przemocy wobec kobiet31, a w następnej kolejności przemocy wobec dzieci (wykres 86). 
Niestety Komenda Główna Policji nie przedstawia danych według innych grup wiekowych, więc nie 
można na tej podstawie określić liczby ofiar wobec osób starszych.

30  Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci, op. cit. 
31  Zob. B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawno-kryminologiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
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Wykres 86. Liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 1999–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KG Policji, zob.  www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzi-
nie.html.

Liczba ofiar przemocy w rodzinie szybko rosła do 2006 r., ale rok później wyraźnie spadła 
o ponad 17%, co może być powodem do umiarkowanego optymizmu. Początkowy wzrost mógł być 
spowodowany tym, że przemoc w rodzinie stała się problemem o charakterze publicznym (więk-
sze zainteresowanie polityków i mediów, a także organizacji społecznych, kampanie społeczne).

Liczba sprawców przemocy w rodzinie zbliżała się w niektórych latach w tym okresie do nie-
mal 100 tys. osób.

Tabela 45.  Sprawcy przemocy w rodzinie według płci i wieku

Rok
Liczba sprawców przemocy w rodzinie

Ogółem Kobiety Mężczyźni Nieletni 

1999 56847 1838 54669 340

2000 70457 2571 67309 577

2001 69138 2361 66376 401

2002 76991 2903 73759 329

2003 83330 2861 80233 236

2004 91920 3501 88180 239

2005 97142 4153 92776 213

2006 96775 4074 92526 175
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Rok
Liczba sprawców przemocy w rodzinie

Ogółem Kobiety Mężczyźni Nieletni 

2007 81743 3632 77937 170

2008 86568 3942 82425 201

2009 81472 3926 77326 220

Źródło: opracowanie własne, dane KG Policji, zob. www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html

Sprawcami przemocy w rodzinie są przede wszystkim mężczyźni, chociaż przemoc ze strony 
kobiet przy porównaniu lat 1999 i 2009 wzrosła o 113% (wykres 87). Gdy porównamy te same lata 
dla mężczyzn, liczba sprawców wzrosła o 41%. Wzrost liczby wykrytych sprawców nie musi ozna-
czać, że te zjawiska są częstsze niż dawniej, a jedynie, że społeczeństwo zwraca większą uwagę 
na ten problem i powołało wyspecjalizowane instytucje do jego rozpoznawania i rozwiązywania.

Wykres 87. Liczba sprawców przemocy w rodzinie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KG Policji, zob. www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.

Występowanie przemocy w rodzinie jest racją do udzielania pomocy i wsparcia ze strony 
systemu pomocy społecznej. Statystyki pokazują, iż liczba rodzin, którym przyznano pomoc 
z powodu występowania przemocy w rodzinie, maleje. W roku 2009 było 16 598 rodzin, w któ-
rych żyło 57 330 osób.
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Tabela 46. Przemoc w rodzinie jako powód udzielania pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2004 20826 78509

2005 17545 64710

2006 19652 72159

2007 18584 65920

2008 16840 58677

2009 16598 57330

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MIPS, zob. http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104. 

Interesujące jest zróżnicowanie terytorialne pomocy społecznej udzielanej z powodu przemo-
cy w rodzinie (wykres 88). 

Wykres 88. Liczba świadczeniobiorców z problemem przemocy w rodzinie według województw w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: A. Hryniewicka, Pomoc społeczna w liczbach 2009, Warszawa 2010, s. 76.

Najwięcej przypadków udzielania pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie jest 
w województwie śląskim, a najmniej w podlaskim. Porównania te nie uwzględniają jednak różnic 
w liczbie mieszkańców województw. Do celów porównawczych lepiej zastosować wskaźniki na 10 
tys. mieszkańców (wykres 89).
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Wykres 89.  Liczba świadczeniobiorców z problemem przemocy w rodzinie na 10 tys. mieszkańców według 
województw w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: A. Hryniewicka, op. cit., s. 76; oraz Ludność. Stan i struktura w przekroju teryto-
rialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r., GUS, Warszawa 2010, s. 12.

Po przejściu na porównywalne wskaźniki obraz zróżnicowania terytorialnego zmienia się dość 
zasadniczo, największe natężenie świadczeniobiorców z problemem przemocy w rodzinie jest 
w województwie łódzkim, a następnie w pomorskim, najniższe zaś w podlaskim, zachodniopomor-
skim i opolskim. Wyjaśnienie tych różnic może być m.in. takie, że natężenie przemocy w rodzinie 
jest większe w pewnych województwach, ale również i takie, że jednostki organizacyjne pomo-
cy społecznej w niektórych regionach są lepiej przygotowane do pracy z tym problemem i lepiej 
współpracują z policją w tym zakresie.

Praca socjalna i usługi dla rodzin z problemem przemocy

W ostatnio wydanej przez MPiPS publikacji o charakterze poradnikowym32 przedstawiono kilka 
form pracy socjalnej z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Każdej z form przypisano po 
kilka specyficznych działań pracownika socjalnego. 

 

32  Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontak-
tu, D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, (red.), MPiPS, Warszawa 2010. 
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Tabela 47. Formy pracy socjalnej z osobą doznającą przemocy w rodzinie

Forma pracy 
socjalnej Oddziaływanie pracownika socjalnego

Wsparcie 
psychologiczne

–  podkreślanie poczucia podmiotowości i znaczenia osobistych praw,
–  podwyższanie samooceny i poczucia wartości poprzez odwoływanie się do osobi-

stych zasobów osoby,
–  utwierdzanie w słusznych decyzjach i wspieranie w uczestnictwie w procedurach 

prawnych,
–  uświadomienie ofierze, że nie jest odpowiedzialna za przemoc,
–  zachęcanie do swobodnego wyrażania przekonań,
–  zapewnienie, że może liczyć na naszą pomoc.

Edukacja –  pomoc w identyfikacji przemocy i poznaniu mechanizmów rządzących tym zjawi-
skiem, 

–  dostarczenie wiedzy o skutkach pozostawania w sytuacji przemocy,
–  zwiększenie świadomości praw osobistych i obywatelskich,
–  omówienie mitów i stereotypów związanych z rolami poszczególnych członków i ich 

wpływu na postawy i sposób funkcjonowania rodziny,
–  wyposażenie w wiedzę dotyczącą aspektów prawnych przemocy w rodzinie,
–  dostarczenie informacji o zadaniach instytucji pomagających ofiarom przemocy, 

obowiązujących procedurach oraz możliwościach korzystania z pomocy.

Motywowanie 
i umożliwianie 
dostępu innych form 
pomocy

–  pokazanie realnych możliwości wyjścia z sytuacji przemocy,
–  zachęcanie i wzmacnianie w podejmowaniu samodzielnych  decyzji oraz kolejnych 

kroków w celu wyjścia z sytuacji przemocy,
–  zachęcanie do korzystania z innych form pomocy (psychoterapia, pomoc prawna) 

i „torowanie” drogi do innych instytucji; przydatną zasadą okazuje się kierowanie 
do osób, a nie do instytucji, np. poprzez umówienie spotkania z konkretną osobą 
w instytucji.

Rozwijanie zdolności 
i umiejętności 
przydatnych 
w radzeniu sobie
z doświadczeniem 
przemocy

–  budowanie planu bezpieczeństwa – zaplanowanie kolejnych kroków, jakie należy 
podjąć w sytuacji zagrożenia,

–  analiza indywidualnych czynników sprzyjających eskalacji oraz czynników ułatwiają-
cych uwolnienie się  spod wpływu sprawcy,

–  nauka umiejętności niezbędnych w procesie wychodzenia z przemocy, tj. wzywania 
policji, gromadzenia dowodów, pisania pism procesowych itp.

Pomoc socjalna –  zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych osób znajdujących się w sytuacji kryzysu 
związanego z doznawaniem przemocy,

–  zapewnienie schronienia, udzielenie doraźnej pomocy socjalnej.

Interwencja 
instytucjonalna 
jako reakcja 
na sygnały 
(informacje 
o przemocy 
w rodzinie)

Wizyty środowiskowe, których celem jest: 
–  wstępna diagnoza sytuacji w rodzinie, 
–  nawiązanie kontaktu z ofiarą i poinformowanie o przysługujących jej prawach i moż-

liwościach uzyskania pomocy.
W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jej celem jest:
–  oddzielenie sprawcy od ofiary,
–  zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa emocjonalnego i socjalno-bytowego,
–  powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu lub stwierdzeniu zaistnienia prze-

stępstwa.

Źródło: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, op. cit. s. 102–103.

Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie33 osobie dotkniętej tym pro-
blemem udziela się bezpłatnej pomocy w formie:
• poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
• interwencji kryzysowej i wsparcia;

33  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r., nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
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• ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 
korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie 
kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjali-
stycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

• badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uży-
ciem przemocy w rodzinie;

• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmo-
wania wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Pomoc i wsparcie w przypadku przemocy w rodzinie wymaga współpracy wielu służb i spe-
cjalistów. Organizacyjną formą tej współpracy są zespoły interdyscyplinarne (art. 9a-9c), które 
w praktyce działały już wcześniej powoływane w niektórych gminach lub powiatach. W znoweli-
zowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy zostały one wprowadzone w taki sposób: „Gmina 
podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach 
pracy w zespole interdyscyplinarnym”. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek orga-
nizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. Mogą być włączeni w jego 
pracę również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania zespołu obejmują:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

L. Krzywicka tak zdefiniowała współpracę, która jest istotą działania zespołów interdyscypli-
narnych:

„Całokształt aktywności podmiotów podejmujących wzajemne interakcje w kierunku zdefi-
niowania i realizowania określonego celu. W praktyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie ozna-
cza ona takie współdziałanie osób, przedstawicieli służb, instytucji i organizacji, którzy pracują 
w formule zespołowej. Zespół ten ze względu na skład osób i wnoszone przez nich zasoby ma 
charakter wielodyscyplinarny (multidisciplinary). Łączy bowiem ich kompetencje, uprawnienia, 
możliwości i doświadczenie, adekwatnie je wykorzystując”34.

Ponadto art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy obliguje osoby, które w związku z wy-
konywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa 

34  L. Krzywicka, Interdyscyplinarne (wielodyscyplinarne) podejście w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w: 
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, op. cit., s. 133. Z literatury zagranicznej na ten temat 
zob. A. Anning i in. Developing Multi-professional Teamwork for Integrated Children’s Services Research, Policy and 
Practice, Open University Press, 2006. W literaturze anglojęzycznej można spotkać również określenia: interprofessio-
nal, mulitidiscyplinary.
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z użyciem przemocy wobec członków rodziny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia policji lub 
prokuratury. Daje także dodatkowe uprawnienia pracownikowi socjalnemu, który w razie bezpo-
średniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, wykonując obo-
wiązki służbowe ma prawo – zgodnie z określoną procedurą – odebrać dziecko z rodziny i umieścić 
je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Informacje o przypadkach przemocy w rodzinie przekazywane są pracownikom socjalnym 
głównie przez policję. W tym przypadku nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń do ośrodków 
pomocy społecznej (wykres 90), co jest przede wszystkim wyrazem zmian instytucjonalnych i no-
wych kompetencji tych ośrodków. Warto zauważyć, że nastąpił też wzrost liczby zgłoszeń do orga-
nizacji pozarządowych.

Wykres 90. Zgłoszenia przypadków przemocy w rodzinie przez policję do różnych podmiotów 1999–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KG Policji, zob. www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.

W pracy z ofiarami przemocy w rodzinie pracownicy socjalni podejmowali różnorodne działa-
nia. Badania dotyczące tych działań w związku z przypadkami przemocy fizycznej w rodzinie wobec 
dzieci pokazują, że najczęściej podejmowano współpracę z innymi służbami (kurator, sąd rodzin-
ny), najczęstszym działaniem typowym dla pomocy społecznej było przeprowadzenie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, a także udzielanie ofiarom różnego rodzaju pomocy.

Tabela 48.  Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w związku z przypadkami przemocy 
w rodzinie wobec dzieci

Działania Przemoc 
fizyczna

Przemoc 
psychiczna

Przemoc 
ekonomiczna

Przemoc 
seksualna

Współpraca z kuratorem, sądem 
rodzinnym 82% 69% 40% 68%

Przeprowadzenie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego 79% 67% 66% 61%
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Działania Przemoc 
fizyczna

Przemoc 
psychiczna

Przemoc 
ekonomiczna

Przemoc 
seksualna

Udzielenie wsparcia psychologicz-
nego, prawnego 71% 64% 49% 61%

Udzielenie różnego rodzaju pomocy 79% 69% 80% 59%

Współpraca z policją 78% 69% 31% 55%

Współpraca ze szkołą i innymi 
instytucjami 75% 73% 37% 50%

Rozmowa z ofiarą przemocy w ro-
dzinie 60% 61% 54% 48%

Udzielenie ofierze informacji na 
temat pomocy 56% 48% 43% 48%

Motywowanie sprawcy do podjęcia 
innych działań 75% 61% 49% 48%

Rozmowa ze sprawcą przemocy 59% 63% 63% 39%

Motywowanie ofiary przemocy do 
podjęcia terapii 43% 48% 29% 34%

Współpraca z innymi instytucjami/
organizacjami 10% 9% 9% 7%

Inne działania 31% 25% 23% 18%

Źródło: Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci, op. cit.

Z kolei w badaniach dotyczących przemocy wobec osób starszych w rodzinie przeprowadzono 
odrębną analizę działań podejmowanych przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i po-
wiatowych centrów pomocy społecznej.

Tabela 49.  Działania podejmowane przez pracowników OPS w sytuacji ujawnienia przypadków przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych

Działania Bardzo rzadko 
i rzadko

Umiarkowanie 
często

Często i bardzo 
często Nie wiem

Rozmowa ze sprawcą przemocy 24% 16% 48% 12%

Rozmowa z osobą pokrzywdzoną 4% 12% 84% 0%

Skierowanie do instytucji oferującej 
pomoc psychologiczną 8% 12% 80% 0%

Skierowanie do placówek zapew-
niających całodobową pomoc 20% 24% 52% 4%

Wszczęcie procedury „Niebieskiej 
Karty” 12% 12% 76% 0%

Przekazanie informacji o stosowa-
niu przemocy organom ścigania 12% 24% 64% 0%

Współpraca z innymi instytucjami 
i organizacjami 12% 8% 80% 0%

Źródło: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, op. cit.
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Może nieco niepokoić dysproporcja w prowadzeniu rozmów ze stronami stosunku przemocy. 
Z ofiarami rozmawia często i bardzo często 84% respondentów, a ze sprawcami 48%, czyli o ponad 
35 punktów procentowych mniej. O ile nie przyjmiemy teorii, że za sprawstwo przemocy jest odpo-
wiedzialna ofiara, a nie sprawca, to powinniśmy oczekiwać odwrotnej proporcji. Być może ofiara 
wydaje się potrzebować bardziej pomocy niż sprawca, ale logicznie rzecz biorąc pomoc sprawcy 
w powstrzymywaniu się od aktów przemocy jest co najmniej równie ważna, jak pomoc ofierze, 
która już doznała przemocy.

Tabela 50.  Działania podejmowane przez pracowników PCPR w sytuacji ujawnienia przypadków przemocy 
w rodzinie wobec osób starszych

Działania Bardzo rzadko 
i rzadko

Umiarkowanie 
często

Często i bardzo 
często

Nie wiem

Rozmowa ze sprawcą przemocy 36% 12% 44% 8%

Rozmowa z osobą pokrzywdzoną 4% 4% 92% 0%

Skierowanie do instytucji oferują-
cej pomoc psychologiczną 8% 0% 92% 0%

Skierowanie do placówek zapew-
niających całodobową pomoc 32% 20% 44% 4%

Wszczęcie procedury „Niebieskiej 
Karty” 36% 0% 52% 12%

Przekazanie informacji o stosowa-
niu przemocy organom ścigania 20% 12% 64% 4%

Współpraca z innymi instytucjami 
i organizacjami 0% 12% 88% 0%

Źródło: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, op. cit.

Rozkład odpowiedzi często i bardzo często dla obu typów jops-ów jest ogólnie podobny. Więk-
sze różnice są w przypadku wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, dużo rzadziej wskazywano ją 
w przypadku pcpr-ów.

Wśród trzech najczęściej realizowanych usług/form pomocy na rzecz rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie w badaniu przeprowadzonym w projekcie 1.18 (zadanie 2) ops-y wymieniały 
pracę socjalną (43%), współprac ę z kuratorami/policją/sądami (35%), poradnictwo specjalistycz-
ne (29%) oraz pomoc finansową (31%). Pakiet trzech najczęściej oferowanych usług tej grupie 
w mops-/mopr-ach tworzą: pomoc prawna (51%), pomoc psychologiczna (49%), interwencja kry-
zysowa (32%), poradnictwo specjalistyczne (31%) oraz zapewnienie schronienia ofiarom (28%). 
Pakiet usług/form pomocy w pcpr-ach obejmuje: poradnictwo specjalistyczne (40%), pomoc psy-
chologiczną (30%), pomoc prawną (26%) oraz pracę socjalną (26%).
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Wykres 91.  Usługi/pomoc najczęściej realizowana na rzecz rodzin z problem przemocy – wskazania spon-
taniczne respondentów (możliwość trzech wskazań)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Usługi lub pakiety usług specyficzne, skierowane dla rodzin z problemem przemocy, takie 
jak ośrodek interwencji kryzysowej, punkt interwencji kryzysowej, czy też specjalistyczny ośrodek 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie dostępne są przede wszystkim w mops/mopr-ach oraz pcpr. 
OIK prowadzi 45% pcpr-ów i 60% mops/mopr-ów. PIK funkcjonuje w 35% pcpr-ach i 19% mops/
mopr-ach zaś specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 10% pcpr-ach i 40% 
mops/mopr-ach. Punkty interwencji kryzysowej prowadzi także co dziesiąty ops, głównie ośrodki 
miejskie (19%), a także ośrodki zlokalizowane w gminach od 10 do 20 tys. mieszkańców. 

Ośrodki interwencji kryzysowej prowadzone przez pcpr częściej zlokalizowane są w najwięk-
szych powiatach, powyżej 100 tys. mieszkańców (64%), podczas gdy punkty interwencji kryzysowej 
jak i specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w powiatach średniej wielko-
ści (odpowiednio 48% i 16%).

W ykres 92.  Odsetek jops-ów świadczących wybrane usługi na rzecz rodzin z problemem przemocy (usługi 
wskazywane z listy)
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Źr ódło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Warto zwrócić uwagę na przestrzenne zróżnicowanie oferty dla rodzin z problemem przemo-
cy. Punkt interwencji kryzysowej najczęściej funkcjonuje w ops-ach z województw: zachodniopo-
morskiego oraz kujawsko – pomorskiego, najrzadziej zaś w województwach: mazowieckim oraz 
opolskim. Prowadzą go także pcpr-y z regionu południowego, wschodniego oraz północno – za-
chodniego. Ośrodki interwencji kryzysowej dużo częściej prowadzone są przez pcpr-y z regionu 
północnego i wschodniego niż centralnego i południowego.
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Wykres 93.  Odsetek pcpr-ów świadczących wybrane usługi na rzecz rodzin z problemem przemocy (usługi 
wskazywane z listy) – zróżnicowania
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Wykres 94.  Odsetek  pcpr-ów realizujących wybrane usługi pomocy społecznej skierowane dla rodzin 
z problemem przemocy w rodzinie – ze względu na region
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wykres 95.  Odsetek ops-ów świadczących wybrane usługi na rzecz rodzin z problemem przemocy (punkt 
interwencji kryzysowej) – zróżnicowania
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W opinii badanych jops-ów zadania najczęściej składające się na pracę z rodzinami z proble-
mem przemocy to: pomoc w rozwiązywaniu problemu alkoholowego w rodzinie oraz pomoc w po-
prawie relacji w rodzinie i zapobieganie konfliktom.
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Wykres 96.  Zadania/czynności składające się na pracę socjalną z rodzinami z problemem przemocy 
(wskazania powyżej 10%)
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problemów mieszkaniowych

zapewnienie właściwego wsparcia w środowisku

pomoc w nabyciu umiejętności społecznych

zapewnienie właściwego wsparcia
w placówkach całodobowych

zapewnienie właściwego wsparcia
w placówkach wsparcia dziennego

Inne

Brak danych

OGÓŁEM OPS (N = 419)

GOPS (N = 277)

MOPS (N = 50)

MGOPS (N = 92)

PCPR (N = 54)

MOPS/MOPR (N = 9)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1

Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej w wypadku tej grupy jest praca indywidualne-
go przypadku (45% pcpr-ów, 76% mops/mopr-ów), zaś najczęściej stosowane techniki to: 
• informowanie klienta o jego uprawnieniach, zasobach, możliwościach (69% pcpr-ów do 100% 

mops/mopr-ów);
• poinformowanie o działalności różnych instytucji (67% pcpr-ów do 92% mops/mopr-ów);
• mobilizowanie do zmiany sytuacji (53% pcpr-ów do 78% mops/mopr-ów);
• prowadzenie interwencji (45% pcpr-ów do 78% mops/mopr-ów);
• wzmacnianie podopiecznego (53% pcpr-ów do 94% mops/mopr-ów);
• wspieranie osób w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów instytucji publicznych 

i niepublicznych (51% pcpr-ów do 85% mops/mopr-ów).
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Wykres 97. Metody pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą

Metody najczęściej stosowane

61%

9%

3%

30%

58%

8%

3%

34%

60%

12%

7%

22%

70%

9%

1%

22%

45%

13%

4%

43%

76%

15%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Praca metodą indywidualnego
przypadku

Praca metodą grupową

Praca metodą środowiska
lokalnego

BRAK

OGÓŁEM OPS (N = 419)
GOPS (N = 277)
MOPS (N = 50)
MGOPS (N = 92)
PCPR (N = 54)
MOPS/MOPR (N = 9)

Wszystkie metody
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28%
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26%
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Najczęściej stosowane narzędzia w pracy socjalnej wobec tej grupy to:
• rodzinny wywiad środowiskowy (73% gops-ów do 93% mops/mopr-ów);
• rozmowa umożliwiająca analizę braków, zasobów, oczekiwań, barier (52% pcpr-ów do 100% 

mops/mopr-ów);
• gromadzenie i analiza dokumentów (50% pcpr-ów do 96% mops/mopr-ów);
• rozeznanie i współpraca z podmiotami publicznymi (48% pcpr-ów do 81% mops/mopr-ów).

Warto również podkreślić, że największe ośrodki w miastach na prawach powiatu w 93% sto-
sują indywidualny plan działania/wychodzenia z problemu w przypadku rodzin z przemocą.
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Tabela 51.  Techniki pracy socjalnej wykorzystywane w pracy z rodzinami z przemocą – techniki wykorzysty-
wane najczęściej

OGÓŁEM 
OPS 

(N = 419)

GOPS 
(N = 277)

MOPS 
(N = 50)

MGOPS 
(N = 92)

PCPR 
(N = 54)

MOPS/ 
MOPR 
(N = 9) 

Poinformowanie klienta o jego upraw-
nieniach, zasobach, możliwościach 39% 38% 39% 40% 46% 38%

Mobilizowanie do zmiany sytuacji 34% 34% 29% 36% 27% 45%

Poinformowanie o działalności róż-
nych instytucji 32% 36% 20% 30% 31% 29%

Prowadzenie interwencji 33% 32% 38% 33% 21% 40%

Wspieranie osób w uzyskaniu pomocy 
ze strony właściwych organów instytu-
cji publicznych i niepublicznych

27% 26% 44% 22% 28% 39%

Wzmacnianie podopiecznego 24% 24% 33% 20% 26% 34%

Monitorowanie działań klienta 17% 16% 21% 16% 18% 9%

Pokazywanie negatywnych konse-
kwencji działań 16% 18% 12% 11% 24% 22%

Wspólne określenie trudności i wyni-
kających z niej skutków 11% 14% 7% 6% 18% 17%

Perswazja i argumentacja 7% 8% 4% 4% 9% 15%

Działania wychowawcze 6% 6% 10% 3% 6% 10%

Wpływanie przy użyciu autorytetu 6% 7% 1% 5% 3% 14%

Rozszerzanie kontaktów podopiecz-
nego 6% 6% 4% 6% 3% 7%

Występowanie w roli eksperta 6% 7% 2% 5% 3% 7%

Inne 1% 1% 0% 3% 1% 0%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Co drugi pracownik socjalny pracujący z rodziną z problemem przemocy kontaktuje się 
z nią co najmniej raz w tygodniu. W wypadku ośrodków pomocy społecznej również w co dru-
gim przypadku pracy z tą kategorią rodzin istnieje prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu 
socjalnego.
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Wykres 98. Częstotliwość kontaktowania się pracownika socjalnego 
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wykres 99. Prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu socjalnego
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Podobnie jak wyżej, częstotliwość kontaktu pracownika socjalnego z rodziną z problemem 
przemocy i prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu socjalnego w takim przypadku są najniższe 
dla jops-ów typu pcpr.
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Elementy standardów ogólnopolskich 

– rodziny z problemem przemocy

Rodziny z problemem przemocy mogą również korzystać z innych form wsparcia o różnym zakresie 
standaryzacji. W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie35 wyszczególniono formy bezpłat-
nej pomocy osobom dotkniętym przemocą (poprzedzone formułą „w szczególności”, patrz wyżej).

Poradnictwo i interwencja kryzysowa są usługami, które wydają się być bardziej podatne na 
standaryzację. Poradnictwo ma charakter wielospecjalistyczny, więc wymaga współpracy i koor-
dynacji dostępu do kilku specjalistów. Interwencja kryzysowa to jedna z form intensywnej psycho-
terapii krótkoterminowej uruchamianej natychmiast po wydarzeniu powodującym kryzys, a jest 
to nie tylko przemoc ze strony najbliższych, ale też utrata bliskich i żałoba, próby samobójcze, 
wypadki z wieloma ofiarami, klęski żywiołowe itp.36. Według wiedzy autora dotychczas nie opraco-
wano ogólnopolskich standardów poradnictwa wielospecjalistycznego, ani też standardów inter-
wencji kryzysowej37.

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o standardach mowa bezpośrednio w od-
niesieniu do usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w ro-
dzinie oraz usług pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie. 

Zakres standardu usług interwencyjnych, bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających dla 
ofiar przemocy w rodzinie oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących prze-
moc w rodzinie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 
r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań ko-
rekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowa-
dzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r., nr 50, poz. 259). Dość szczegółowo 
określono w nim to, co standard obejmuje w trzech obszarach: interwencyjnym, potrzeb bytowych, 
terapeutyczno-wspomagającym.

35  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r., nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
36  D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2010. Autorka odróżnia interwencję kryzysową od pomocy psychologicznej i psychoterapii, 
w tym krótkoterminowej, zob. s. 611–617.

37  W Internecie można znaleźć jedynie wzmiankę o pracy nad takimi standardami na konferencji Interwencja kry-
zysowa. Stan, potrzeby, perspektywy, Szczyrk, 23–25 września 2004 r. Uczestniczyło w niej około 150 osób reprezentują-
cych działające w Polsce ośrodki interwencji kryzysowej, a także instytucje i organizacje związane z tą formą pomagania. 
Zob. www.interwencjakryzysowa.pl/konferencja-w-szczyrku. Ponadto w ten sposób nazwano zasady współpracy między 
różnymi służbami opracowane w gminie Brzeszcze. Czasem słowo „standardy” występuje w kontekście działalności 
poszczególnych OIK.
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Tabela 52.  Standard usług udzielanych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

Interwencja Terapia i wspomaganie Potrzeby bytowe

a)  zapewnienie schronienia ofie-
rze przemocy w rodzinie oraz 
dzieciom pozostającym pod jej 
opieką, bez skierowania i bez 
względu na dochód, przez okres 
do trzech miesięcy z możliwo-
ścią przedłużenia w przypad-
kach uzasadnionych sytuacją 
ofiary przemocy w rodzinie;

b)  ochrona ofiary przemocy w ro-
dzinie przed osobą stosującą 
przemoc w rodzinie;

c)  udzielanie natychmiastowej po-
mocy psychologicznej i prawnej 
oraz zorganizowanie niezwłocz-
nie dostępu do pomocy medycz-
nej w przypadku, gdy wymaga 
tego stan zdrowia ofiary prze-
mocy w rodzinie;

d)  rozpoznanie sytuacji ofiary 
przemocy w rodzinie i ocena ry-
zyka w zakresie zagrożenia bez-
pieczeństwa ofiary lub jej dzieci 
pozostających pod jej opieką, 
a także udzielenia pomocy innej 
niż określona w lit. a–c.

a)  diagnozowanie problemu prze-
mocy w rodzinie;

b)  opracowanie indywidualnego 
planu pomocy ofierze przemocy 
w rodzinie, uwzględniającego: 
potrzeby, cele, metody i czas 
pomocy;

c)  udzielanie poradnictwa:
– medycznego,
– psychologicznego,
– prawnego,
– socjalnego;

d)  prowadzenie grup wsparcia lub 
grup terapeutycznych dla ofiar 
przemocy w rodzinie;

e)  prowadzenie terapii indywidual-
nej ukierunkowanej na wsparcie 
ofiary przemocy w rodzinie oraz 
nabycie umiejętności ochrony 
przed osobą stosującą przemoc 
w rodzinie;

f)  zapewnienie dostępu do pomocy 
medycznej;

g)  ocena sytuacji dzieci na pod-
stawie przeprowadzonego w tej 
rodzinie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, o którym 
mowa w art. 107 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. 
nr 175, poz. 1362, z późn. zm. 
2)), i udzielanie im wsparcia lub 
pomocy psychologicznej oraz 
specjalistycznej pomocy socjo-
terapeutycznej i terapeutycznej;

h)  udzielanie konsultacji wycho-
wawczych.

Zapewnienie:
a)  całodobowego okresowego 

pobytu dla nie więcej niż trzy-
dziestu osób, z zastrzeżeniem, 
że liczba ta może ulec zwięk-
szeniu, zależnie od możliwości 
lokalowych specjalistycznego 
ośrodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie oraz po 
uzyskaniu zgody organu prowa-
dzącego;

b)  pomieszczeń do spania prze-
znaczonych maksymalnie dla 
pięciu osób, z uwzględnieniem 
sytuacji rodzinnej ofiary prze-
mocy w rodzinie;

c)  wspólnego pomieszczenia do 
pobytu dziennego z miejscem 
zabaw dla dzieci i miejsca do 
nauki;

d)  ogólnodostępnych łazienek, 
wyposażonych w sposób umoż-
liwiający korzystanie zarówno 
przez osoby dorosłe, jak i dzieci, 
odpowiednio jedna łazienka na 
pięć osób;

e)  miejsca do prania i suszenia;
f)  ogólnodostępnej kuchni;
g)  wyżywienia, odzieży i obuwia;
h)  środków higieny osobistej 

i środków czystości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie stan-
dardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych 
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób pro-
wadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r., nr 50, poz. 259).

Zestaw tych standardów określa ogólnie to, czym ma się zajmować personel specjalistycz-
nego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warunki, które powinna spełniać jego 
siedziba. Pozycje wyszczególnione w dwóch pierwszych kolumnach tworzą pakiet usług, które 
powinny być udzielane przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Po 
wyliczeniu tych usług można zastanawiać się nad tym, jakie są standardy każdej z nich, np. stan-
dardy rozpoznania sytuacji ofiary przemocy w rodzinie czy udzielania konsultacji wychowawczych. 
Rozporządzenie określa także wymagane kwalifikacje pracowników specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zatrudnionych na stanowisku psychologa; pedagoga; pra-
cownika socjalnego; terapeuty i prawnika oraz wskazuje wymagania określone innymi przepisa-
mi, które musi spełnić  lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny, a także wymogi w zakresie 
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób, które prowadzą oddziaływania korekcyjno-
-edukacyjne. Ponadto w Rozporządzeniu wyliczone zostały działania, które podejmuje specjali-
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styczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w celu dostosowania zakresu pomocy do 
sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie. Określone w Rozporządzeniu zostały także kie-
runki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w ro-
dzinie (m. in. w zakresie celów oddziaływań; ich adresatów; warunków realizacji oraz monitoringu 
i ewaluacji przebiegu i efektów usługi).

Informacje na temat usług w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zostały zawarte 
w jednym z załączników do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (realizo-
wany w latach 2006–2016), w załączniku nr 2 pt. Wytyczne  do  tworzenia  modelowych programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie38. Jest to obszerny dokument, 
w którym zawarto informacje o modelach programów dla sprawców – model społeczno-kulturo-
wy, model systemowej terapii rodzin, model skoncentrowany na rozwiązaniach. 

Jedna z wersji pierwszego modelu jest pilotażowo realizowana w Polsce (wzorowana na pro-
gramie Duluth uruchomionym w USA w 1981 r.)39, drugi został uznany w USA za nieskuteczny, 
a trzeci określono jako „stosunkowo nowe podejście”. Ogólne zalecenie było zaś takie, aby stoso-
wać podejście integracyjne. Poza modelami zostały też przedstawione założenia oraz podstawowe 
elementy programu. W dokumencie mowa o standardach realizacji takich programów  w USA, 
a także o „standardach etycznych i pragmatycznych” i motywowaniu realizatorów programów do 
ich odpowiedzialnego stosowania. Wśród elementów programów sformułowano zalecenia w na-
stępujących obszarach: nabór i selekcja uczestników, wstępne rozpoznanie diagnostyczne, po-
głębiona diagnoza, reguły uczestnictwa w programie, podstawowe treści edukacyjne. Ostatni blok 
jest najbardziej rozbudowany. Podano też zalecenia, że program powinien również zawierać „prak-
tyczne  ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania 
i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego 
współżycia”, powinien być prowadzony w małych grupach, trwać 60–120 godzin, a przerwy między 
zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Standardy pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie ma opracować Zespół Monito-
rujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organ opiniodawczo-doradczy ministra.

Za element standaryzacji usług pracowników socjalnych należy też uznać dokument Metody 
udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy 
w rodzinie – zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych z 2008 r. Szczegółowo zostały tam 
przedstawione zasady działania rozpisane na pięć etapów:
1) przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie;
2) działania skierowane w stosunku do ofiar przemocy w rodzinie;
3) interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie;
4) monitorowanie działań wobec ofiary przemocy w rodzinie;
5) monitorowanie działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

38  Dokument dostępny w Internecie, zob. www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament
+Pomocy+Spolecznej%2FZal+nr+2+do+Krajowego+Programu.doc.

39  Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” realizowany od 2002 r. przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Spo-
łecznemu „Będziesz” we współpracy z MOPR Poznań, szczegóły zob. www.bedziesz.pl/stronaPrzeciw.htm. Zob. też A. 
Rusińska, P. Wojnowski, Od zaprzeczania do zadośćuczynienia, „Niebieska Linia” 2006, nr 4. Inny przykład wdrożenia 
zmodyfikowanego modelu Duluth to Program Korekcyjno-Edukacyjny Oduczania Przemocy Domowej realizowany od 
2007 r. przez PCPR w Suwałkach.
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Każdy z etapów został w miarę szczegółowo opisany, np. pierwszy etap w zakresie posta-
wy pracownika socjalnego podczas przyjmowania zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie 
zawierał trzynaście punktów, m.in. „Pracownik socjalny powinien zmobilizować osobę/rodzinę, 
wobec której stosowana jest przemoc, do podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji oso-
bistej, rodzinnej”.

Standardy lokalne w pracy socjalnej z rodzinami z przemocą

Poziom standaryzacji pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy również jest bardzo ni-
ski. Lokalnie wypracowane reguły/zasady/procedury posiada w tym obszarze jedynie 14% ośrod-
ków pomocy społecznej, przy czym w większości przypadków nie są one nigdzie spisane. Najwięk-
szy poziom standaryzacji tego obszaru obserwujemy w przypadku mops/mopr-ów – 39%. 

Wykres 100. Poziom standaryzacji pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

OGÓŁEM OPS
(N = 419)

GOPS (N = 277)

MOPS (N = 50)

MGOPS (N = 92)

INNE JOPS

PCPR (N = 54)

Tak, w formie pisemnego
zarządzenia

Tak, w formie pisemnych
wytycznych

Tak, w formie pisemnych
standardów

Tak, lecz nie na piśmie

Nie, sposób i zasady
wykonywania usługi
dostosowane są do potrzeb

BRAK

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej posiadające wypracowane reguły/procedu-
ry/standardy w większości deklarują, iż są one przestrzegane i raczej ułatwiają pracę, niż ją 
utrudniają.

Ośrodki pomocy społecznej, które nie mają w tym obszarze wypracowanych reguł/procedur/ 
standardów, nie widzą konieczności ich wprowadzenia (43%), choć jest też grono tych, którzy gło-
szą odmienne zdanie w tej kwestii (28%). Największe potrzeby w tym zakresie posiadają mops/
mopr-y – 58%.
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Wykres 101.  Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej rodzinom 
z problemem przemocy
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MOPS/MOPR (N = 4)

[5] Zawsze tak

[4] W większości
przypadków tak

[3] Mniej więcej 
w połowie przypadków

[2] W większości
przypadków nie

Brak danych

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wykres 102.  Stosunek do istniejących reguł/zasad/procedur/standardów pracy z rodzinami z problemem 
przemocy – czy ułatwiają, czy utrudniają pracę
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[5] Zdecydowanie 
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[4] Raczej ułatwiają

[3] Ani nie ułatwiają
ani nie utrudniają

Brak danych

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Wykres 103.  Konieczność opracowania reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia pracy socjalnej dla 
rodzin z problemem przemocy

11%

9%

21%

12%

3%

29%

15%

15%

22%

29% 27%

6%

13%

15%

15%

16%

11%

13%

4%

14%

16%

14%

9%

16%

17%

21%

33%

34%

40%

38%

32%

10%

7%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OGÓŁEM OPS (N = 302)

GOPS (N = 203)

MOPS (N = 30)

MGOPS (N = 70)

INNE JOPS

PCPR (N = 31)
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Brak danych

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.
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W zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem 
przemocy, przedmiotem badań uczyniono także wybrane trzy rodzaje usług: ośrodek/punkt inter-
wencji kryzysowej, zespół interdyscyplinarny oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia 
dziennego.

Ośrodek/Punkt interwencji kryzysowej

Zdecydowana większość badanych placówek ma status jednostek organizacyjnych ops-ów, w więk-
szości przypadków nie mają one również wyznaczonego samodzielnego kierownictwa.

Wykres 104. Status ośrodka/punktu interwencji kryzysowej

Jest jednostką organizacyjną
OPS/PCPR, kierownikiem ośrodka
jest przedstawiciel dyrekcji OPS/PCPR

Jest jednostką organizacyjną
OPS/PCPR, lecz ma własnego
kierownika, podległego
bezpośrednio dyrekcji OPS/PCPR

Samodzielna samorządowa
jednostka organizacyjna

Samodzielna pozarządowa
jednostka organizacyjna

OGÓŁEM (N = 69)
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26%

39%
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12%

29%
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18%
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0%

11%

11%

57%

4%

17%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Trzy najczęściej wskazywane przyczyny korzystania z pik/oik to przemoc w rodzinie, uza-
leżnienia, konflikty rodzinne. W przypadku ośrodków pomocy społecznej wśród klientów pik/oik  
największą grupę stanowią osoby zgłaszające się z problemem przemocy w rodzinie (średnio 
37,6 osoby) lub w związku z uzależnieniami (średnio 28 osób) oraz konfliktami w rodzinie (śred-
nio 27,6 osoby). W przypadku mops/mopr-ów zdecydowanie największa liczba klientów zgłasza 
się z problemem przemocy w rodzinie (średnio ponad 627 osób), a także konfliktami rodzinnymi 
(średnio ponad 354 osoby).
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Wykres 105. Przyczyny korzystania z usług ośrodka/punktu interwencji kryzysowej
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BRAK DANYCH

OGÓŁEM OPS (N = 30)

GOPS (N = 15)

MGOPS (N = 10)

MOPS (N = 4)

PCPR (N = 33)

MOPS/MOPR (N = 7)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.
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Wykres 106.  Typ pomocy/usług, jaki mogą otrzymać w ośrodku/punkcie interwencji kryzysowej ofiary prze-
mocy w rodzinie
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GOPS (N = 15)

MGOPS (N = 10)
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PCPR (N = 33)

MOPS/MOPR (N = 7)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.

Poziom standaryzacji pracy ośrodka lub punktu interwencji kryzysowej jest średni. Brak ja-
kichkolwiek form standaryzacji pracy w pik/oik deklaruje 40% ośrodków pomocy społecznej, 38% 
pcpr-ów oraz 28% mops/mopr -ów. Przy czym wypracowane zasady są bezwzględnie przestrzega-
ne przez nieco ponad połowę pik/oik prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej, ponad 59% 
ośrodków pcpr oraz 64% pik/oik prowadzonych przez mops/mopr-y.

Większość jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wyraża przekonanie, iż opracowane 
procedury ułatwiają realizację tej usługi. Ośrodki pomocy społecznej, które nie mają opracowa-
nych żadnych reguł w zakresie świadczenia tej usługi w 67% opowiadają się za pisemnym uregu-
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lowaniem tej kwestii, zaś w 23% opowiadają się przeciw takiemu rozwiązaniu. Pcpr-y podobnie 
– w 66% procentach są za wprowadzeniem standardów, zaś w 30% przeciw.

Wykres 107.  Reguły/zasady/procedury/standardy funkcjonowania pik/oik opracowane na użytek wewnętrzny
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Tak, w formie pisemnych standardów
Nie, sposób i zasady wykonywania
usługi dostosowane są do potrzeb

Tak, w formie pisemnego zarządzenia
Tak, w formie regulaminu
Tak, lecz nie na piśmie
BRAK DANYCH

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.

Wykres 108. Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania pik/oik
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BRAK DANYCH

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.
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Wykres 109.  Ocena opracowanych reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania pik/oik 
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.

Wykres 110. Konieczność opracowania reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania pik/oik 
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 8.

Zespół interdyscyplinarny

Pracownicy specjalizujący się w problemie przemocy w rodzinie są w co piątym (20%) ośrodku pomocy 
społecznej, który nie prowadzi punktu/ośrodka interwencji kryzysowej – najczęściej w mops-ie (35%), 
rzadziej w mgops-ie (20%) oraz gops-ie (17%). Kadra taka obecna jest przede wszystkim w dużych 
ośrodkach w miastach na prawach powiatu (76%), a także w co czwartym pcpr-ze (24%). Ogółem na 
jeden ośrodek pomocy społecznej w Polsce przypada średnio 2–3 takich pracowników, na jeden pcpr 
3,4 pracownika, zaś na mops/mopr w miastach na prawach po wiatu 2,2 pracownika.
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Wykres 111. Pracownicy specjalizujący się w problemie przemocy w rodzinie
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.

Jako główny cel usługi „zespół interdyscyplinarny” ośrodki pomocy społecznej identyfiku-
ją: wsparcie/pomoc rodzinom z przemocą (najczęściej mgops – 66%, najrzadziej mops – 34%), 
pomoc osobom/rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych (najczęściej mops – 
40%), koordynacja pracy różnych osób i placówek ma rzecz pomocy (mops – 20% oraz mgops- 
19%), wsparcie w uzyskaniu pomocy od odpowiednich instytucji/placówek itp. (najczęściej mops 
-25%, najrzadziej mgops – 9%), pomoc innym, wsparcie potrzebującym, pomoc socjalna (przede 
wszystkim gops – 18%) oraz profilaktyka, działalność zapobiegająca powstawaniu trudnych sy-
tuacji (mgops – 12% i mops -11%).

Trzy najczęstsze przyczyny powoływania zespołu interdyscyplinarnego wskazywane przez 
ośrodki pomocy społecznej to: 
• rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych środków (87% – najczęściej mops);
• rodziny, w których dzieci są zaniedbywane wychowawczo lub opiekuńczo (np. brak opieki le-

karskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) (76% – najczęściej mops);
• rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowa-

nia dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itp. (70% – najczęściej mgops).
W pozostałych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej główne cele usługi „ze-

spół interdyscyplinarny” są zbliżone. Wymieniano pomoc przede wszystkim osobom/rodzi-
nom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych (44% pcpr, 33% mops/mopr), ewentualnie 
wsparcie/pomoc rodzinom z przemocą (23% mops/mopr, 19% pcpr), koordynacja pracy róż-
nych osób i placówek na rzecz pomocy (przede wszystkim mops/mopr – 42%), pomoc innym, 
wsparcie potrzebującym, pomoc socjalna (przede wszystkim mops/mopr – 35%), wsparcie 
w uzyskaniu pomocy od odpowiednich instytucji/placówek itp. (przede wszystkim mops/mopr 
– 23%), a także profilaktyka, działalność zapobiegająca powstawaniu trudnych sytuacji (mops/
mopr – 18%, pcpr 13%).

Trzy najczęstsze przyczyny powoływania zespołu interdyscyplinarnego wskazywane przez 
pcpr oraz mops/mopr to: 
• rodziny, w których dzieci są zaniedbywane wychowawczo lub opiekuńczo (np. brak opieki le-

karskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) (96% mops/mopr, 84% pcpr);
• rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych środków (88% mops/mopr, 78% pcpr);
• rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowa-

nia dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itp. (79% mops/mopr, 74% pcpr).
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Wykres 112. Główny cel usługi „zespół interdyscyplinarny”– ośrodek pomocy społecznej
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MOPS (N = 18)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2

Mops/mopr-y oraz pcpr-y relatywnie często powołują także zespół interdyscyplinarny dla ro-
dzin zastępczych przeżywających problemy związane z wychowywaniem dzieci (75% – pcpr oraz 
52% – mops/mopr), oraz rodzin, w których są osoby niepełnosprawne (53% – mops/mopr oraz 
41% – pcpr).

Zespoły interdyscyplinarne najczęściej zajmują się następującymi przypadkami: osoby/rodzi-
ny z przemocą (najczęściej w gops – 41%, najrzadziej w mops – 19%; osoby/rodziny w trudnej 
sytuacji życiowej lub rodzinnej (najczęściej mops i mgops – po 27%); rodziny problemowe, patolo-
giczne, dysfunkcyjne  (przede wszystkim mops/mopr – 45% i pcpr – 36%); rodziny z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi (przede wszystkim mops/mopr – 33%); osoby/rodziny z problemem 
uzależnień (alkoholizm, narkomania itp.) (przede wszystkim mops/mopr – 24% oraz mgops – 22%).
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Wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, bez względu na typ, powołują zespół 
w większości wypadków dla rodzin wieloproblemowych – wszystkie badane mops/mopr-y, 80% 
pcpr-ów oraz 73% ops-ów. Ponadto zwoływane są zespoły interdyscyplinarne, trzeba budować 
koalicję, sieci wsparcia (przede wszystkim mops/mopr-y – 85% oraz 51% pcpr-ów i ops-ów), czy 
rozwiązać przypadek szczególnie trudny (przede wszystkim mops/mopr – 78%, pcpr – 56% i ops – 
48%). W ops-ach i mops/mopr-ach nie praktykuje się raczej powoływania zespołów w odpowiedzi 
na skargi klienta. Sytuacja taka ma miejsce głównie w pcpr-ach (17%). Zespoły interdyscyplinarne 
w ośrodkach pomocy społecznej zajmują się przeciętnie 12 przypadkami rodzin w roku – wskaź-
nik ten jest najwyższy dla mops-ów (21), najniższy zaś dla gops-ów (8,3). Ponaddwukrotnie więcej 
przypadków rodzin mają zespoły w mops/mopr-ach (27,7) oraz pcpr-ach (25).

Wykres 113. Skład zespołu interdyscyplinarnego w ops-ach (N = 98)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2. Tytuł „kierownik” odnosi się do 
kierowania zespołem interdyscyplinarnym.

Skład zespołów  interdyscyplinarnych jest podobny w ośrodkach pomocy społecznej i powia-
towych centrach pomocy rodzinie. Najczęściej jego członkami są pracownicy socjalni, policjanci, 
strażnicy miejscy oraz kuratorzy sądowi.
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Wykres 114. Skład zespołu interdyscyplinarnego w pcpr-ach (N = 20)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.

Większość pcpr-ów (78%) oraz połowa mops/mopr-ów i ops-ów (najczęściej gops-y – 59%) 
nie wypracowała procedur funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Istnieją one w formie 
pisemnej przede wszystkim w mgops-ach (45%), a także w co czwartym mops/mopr-ze i gops-ie. 
W co czwartym mops/mopr-ze i co piątym mops-ie procedury takie funkcjonują jako standardy 
zwyczajowe. Istniejące procedury są w większości wypadków przestrzegane oraz uznawane za 
ułatwienie realizacji usługi. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które nie mają opraco-
wanych żadnych reguł w zakresie świadczenia usług, w większości dostrzegają jednak potrzebę 
ich wprowadzania – przede wszystkim mgops-y (100%), mops-y (75%) oraz mops/mopr-y (65%).
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Wykres 115.  Reguły/zasady/procedury/standardy świadczenia usługi „zespół interdyscyplinarny” opraco-
wane na użytek wewnętrzny
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.

Wykres 116. Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia usługi „zespół interdyscyplinarny”
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.

Wykres 117.  Ocena istniejących reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia usługi „zespół interdyscy-
plinarny”: czy ułatwiają realizację usługi?
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.
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Wykres 118.  Konieczność wprowadzenia  reguł/zasad/procedur/standardów świadczenia usługi „zespół 
interdyscyplinarny”
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 2.

Przykłady zagraniczne w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie

Francja40

Problem przemocy i złego traktowania członków rodziny jest dostrzegany we Francji. W planie 
spójności społecznej 2005–2009 za działanie priorytetowe uznano walkę z dyskryminacją i wszel-
kimi przejawami przemocy, szczególnie w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet. Sporo uwagi 
Francja poświęca również innej grupie osób słabych i mających trudności z obroną swoich praw: 
osobom starszym i niepełnosprawnym. 

25 listopada ubiegłego roku, z okazji międzynarodowego dnia walki z przemocą wobec kobiet, 
premier Francji ogłosił problem przemocy za „Ważną sprawę narodową roku 2010” (Grande cause 
nationale 2010), pragnąc uwrażliwić całe społeczeństwo na to zjawisko. Dzięki tej marce (nazwa 
i logo) organizacje walczące z przemocą mogą organizować kampanie informacyjne i edukacyjne, 
prowadzić publiczne zbiórki środków na rzecz zapobiegania i walki z przemocą oraz otrzymują 
możliwość bezpłatnych audycji radiowych i telewizyjnych  w publicznych stacjach.

Zapobieganie i walka z przemocą wobec dzieci należy do obowiązków departamentu. Na przy-
kład podparyski departament Hauts-de-Seine opracował pięcioletni program departamentalny na 
rzecz ochrony dzieci, określający realizowane przez służby działania i usługi świadczone potrze-
bującym wsparcia i pomocy41. Jego główne cele to: wzmocnienie profilaktyki, m.in. poprzez rozwój 
usług wsparcia i pomocy dla rodzin z trudnościami wychowawczymi, ochrona dziecka (telefon za-
ufania dla dzieci i młodzieży, tzw. zielony numer, działający w godz. 9.00–22.30, kampania infor-

40  Fragment ekspertyzy B. Ciepłej, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we  Francji, 
Projekt 1.18, Zadanie 2. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Warszawa 2010, s. 22–23.

41  Zob. www.hauts-de-seine.net/solidarites/aide-victimes/violence-scolaire/protection-enfance-prevention. 
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macyjna, aktualizacja i dystrybucja poradnika o przejawach  przemocy) oraz współpraca wszyst-
kich służb: departamentalnych, gminnych, organizacji pozarządowych.

Stworzono także dokument, który ma pomóc służbom społecznym w zwalczaniu przemocy. 
Jest to wspólne opracowanie Krajowego Obserwatorium ds. Dziecka w Niebezpieczeństwie (Obse-
rvatoire national de l’enfance en danger) oraz Biura ds. Praw Kobiet i Równości (Service des droits 
des femmes et de l’égalité) zatytułowane Les enfants exposes aux violen ces au sein du couple. Qu-
elles recommandations pour les  pouvoirs publics? (Dzieci narażone na przemoc w rodzinie. Jakie 
rekomendacje dla władz publicznych?). Dokument ten przedstawia definicje przemocy w rodzinie, 
wskazówki, jak rozpoznać pierwsze jej oznaki, opisuje zadania, które należy podejmować w zakre-
sie profilaktyki (uwrażliwianie na problem przemocy, szkolenia) oraz walki z przemocą (zgłoszenie 
przemocy, podejmowanie działań interwencyjnych, ocena zespołu interdyscyplinarnego sytuacji 
dziecka, wraz z listą czynników, które należy wziąć pod uwagę, propozycją narzędzia ewaluacji, 
podjęcie decyzji o jego dalszym losie).

Kolejne narzędzie standaryzujące to poradnik wydany przez Ministerstwo Zdrowia i Solidar-
ności: La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation. Ma on pomóc służbom 
departamentalnym w tworzeniu biura odpowiedzialnego za zbieranie informacji o sytuacjach za-
grożenia przemocą i przemocy wobec dzieci i młodzieży, ich rozpatrywanie oraz ewaluację. Biura 
takie muszą obowiązkowo powstać na mocy ustawy z 5 marca 2007 r. reformującej system ochrony 
dziecka. Zgodnie z wprowadzonymi ustawą zasadami, departamenty muszą precyzyjnie określić 
zakres i procedury rozpatrywania informacji, zagwarantować  właściwe przekazywanie i wymianę 
tych informacji z poszanowaniem tajemnicy zawodowej, lekarskiej oraz praw użytkowników. Jest 
też poradnikiem dla osób odpowiedzialnych za ewaluację sytuacji indywidualnej nieletniego (w jaki 
sposób przygotować się do ewaluacji, jak ją przeprowadzić, co należy zbadać, jak sporządzić raport).

Tabela 53. Pomoc dla kobiet, ofiar przemocy we Francji

Rodzaj usługi Opis Podstawa prawna /
istniejące standardy

Usługi infor-
macji, porad-
nictwa, grupy 
wsparcia

Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik).
Usługi te świadczą departamentalne wydziały pomocy rodzinie, 
a szczególnie organizacje pozarządowe.
Zindywidualizowana opieka i praca socjalna, poradnictwo, 
wsparcie psychologiczne, uczestnictwo w grupach wsparcia, 
grupy samopomocowe.

Kodeks rodzinny i po-
mocy społecznej, Karta 
praw osoby korzystającej 
z pomocy społecznej (str. 
8 opracowania).
RDAS  –  departamental-
ne regulaminy pomocy 
społecznej  oraz depar-
tamentalny program na 
rzecz ochrony dzieci.
Karta Obywatela „Label 
Marianne” (pkt II.2 opra-
cowania). 

Telefon 
alarmowy 
dla kobiet 
39 19

Finansowany przez ministra ds. spójności społecznej i równo-
ści i prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie Solidarność 
Kobiet.  Służy on nie tylko ofiarom, ale i świadkom przemocy. 
Celem jest wysłuchanie kobiet oraz poradnictwo i edukacja 
w zakresie przysługujących praw. Obsługa takiego telefonu 
zaufania wymaga profesjonalizmu, dyskrecji, musi być sperso-
nalizowana, po to, aby kobieta znajdująca się w trudnej sytuacji 
życiowej zechciała skorzystać z dostępnych form pomocy. Oso-
by pracujące przy obsłudze telefonu (wyłącznie kobiety) muszą 
być odpowiednio przygotowane do tej pracy, przeszkolone 
w zakresie obsługi, poradnictwa, komunikacji interpersonalnej.  
Oprócz tego w wielu departamentach powstają regionalne 
oddziały telefonu zaufania, do których osoba dzwoniąca jest 
łączona automatycznie w zależności od miejsca, z którego 
dzwoni.
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Pomoc 
mieszkaniowa

Ważną formą pomocy kobietom i rodzinom w sytuacjach kryzy-
sowych jest zapewnienie schronienia.
W ramach pomocy społecznej prowadzone są ośrodki inter-
wencyjne oraz schroniska/mieszkania przyjmujące kobiety  i /
lub matki z dzieckiem (centre d’accueil m re-enfant, zwane 
również centre maternel) lub ośrodki zakwaterowania i reso-
cjalizacji (centres d’hébergement et de réadaptation sociale  
–  CHRS). 
Finansowane są przez departamentalne służby pomocy spo-
łecznej dziecku  (Aide Sociale a l’Enfance, ASE)  i pomagają 
potrzebującym wsparcia materialnego i/lub psychologicznego 
kobietom w ciąży i  samotnym matkom z dzieckiem/dziećmi.
Ośrodki te oferują miejsce do zamieszkania i wsparcie socjalne 
i psychologiczne kobietom i ich rodzinom. Istnieją dwa rodzaje 
takich ośrodków: grupowe – tj. oferujące wspólne zamieszki-
wanie w ośrodku zajmującym oddzielny budynek (89% ogółu 
tego typu placówek), a kobietom oferowane są oddzielne poko-
je, studia lub samodzielne mieszkania; i rozproszone (11%), tj. 
samodzielne mieszkania chronione, z bardziej komfortowymi 
warunkami do życia. Coraz popularniejszą formą są samo-
dzielne mieszkania, w których utrzymaniu beneficjentki muszą 
uczestniczyć (np. ze środków z zasiłków).

Blisko połowa tego typu placówek jest zarządzana przez 
organizacje pozarządowe. Placówki te zatrudniają stały per-
sonel: wychowawców, doradców ekonomicznych i rodzinnych, 
psychologów. Ich praca polega na przygotowaniu kobiety do roli 
matki, pomocy w opracowaniu przez klientkę projektu na życie, 
który przybiera charakter umowy między matką a specjalista-
mi (z jednej strony gwarantując jej samodzielność, z drugiej 
poczucie bezpieczeństwa), pomocy w tworzeniu (lub odbudo-
waniu)  więzi między matką a dzieckiem, pomocy materialnej 
w organizacji życia codziennego, pomocy w reintegracji spo-
łecznej i zawodowej. Warunki przyjęcia do takiej placówki oraz 
czas pobytu (zwyczajowo 6 miesięcy z możliwością przedłuża-
nia) zależą od decyzji rady generalnej.

Ww. akty prawne, Karta 
oraz poradnik Obowiązki 
instytucji świadczą-
cych usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  w zapobiega-
niu i udzielaniu pomocy 
w sytuacjach przemocy 
w rodzinie. (ANESM) (opis 
– pkt III.3.3).
Regulaminy CCAS – 
ośrodków pomocy 
społecznej.
Projekty organizacji 
pozarządowych dofi-
nansowywane, zlecane 
przez samorządy lub kasy 
ubezpieczeń.

USA42

W 1989 r. w San Diego narodziła się inicjatywa centrum usług dla ofiar przemocy w rodzinie (Fa-
mily Justice Center, FJC). Główna zasada jego działania to zapewnienie dostępu do wszystkich 
potrzebnych usług w jednym miejscu (one stop shop) – czyli zasada jednego okienka. W ciągu ko-
lejnych dwudziestu lat idea przyjęła się i była naśladowana zarówno w USA  (od 2003 r. wspierana 
pieniędzmi federalnymi, dzięki czemu powstało 15 nowych centrów), jak i w innych krajach. 

Idea centrum wiązała się z dostrzeżeniem problemu znacznego rozproszenia różnych usług, 
z których mogła korzystać ofiara przemocy w rodzinie. Ludzie żyjący w stresie spowodowanym 
przemocą byli zmuszeni szukać pomocy (prawnej, socjalnej, medycznej, psychologicznej itd.) 
w różnych miejscach, co dość wcześnie zostało uznane za problem. Jego rozwiązania kładą nacisk 
na koordynację (Coordinated Community Responses) z powoływaniem zespołów zadaniowych, rad 
koordynacyjnych czy projektów interwencji w związku z przemocą w rodzinie.

Model Centrum Informacji Prawnej ds. Rodziny został uznany za system dobrej praktyki w ob-
szarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udokumentowane i opublikowane wyniki wskazują 

42  Na podstawie: Rodzinne Centra w Ameryce. Przykład dobrej praktyki, G. Wrona (red.), „Niebieska Linia” 2008, 
nr 8. Szczegóły dotyczące modelu FJC zob. C. Gwinn i in. The Family Justice Center Collaborative Model, „Saint Louis 
University Public Law Review” 2007, nr 1.
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na: zmniejszenie liczby zabójstw, zwiększenie bezpieczeństwa ofiar, zwiększenie niezależności 
ofiar, zmniejszenie poczucia strachu, zmniejszenie liczby wycofywanych oskarżeń przez ofiary, 
zwiększenie sprawności osób udzielających pomocy, zwiększenie odpowiedzialności sądowej 
sprawców oraz istotny wzrost poparcia społecznego dla działań pomocowych na rzecz ofiar prze-
mocy w rodzinie i ich dzieci.

Model Centrum Informacji Prawnej ds. Rodziny nie jest przeznaczony dla społeczności, w któ-
rych w zwalczanie przemocy w rodzinie nie angażowały się dotychczas inne agencje rządowe. Nie 
rekomenduje się go również, jeśli poszczególne instytucje ochrony porządku publicznego nie sto-
sowały wcześniej w swojej współpracy z organizacjami społecznymi systemu wczesnej interwen-
cji, zwiększonej odpowiedzialności sprawcy oraz zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy.

Tabela 54. Dobre praktyki w modelu FJC

Istota dobrej praktyki Opis

Zapewnienie w jednym miejscu wieloza-
kresowej, multidyscyplinarnej pomocy 
dla ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci 
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa 
i dostępu do pomocy.

Model Centrum Informacji Prawnej ds. Rodziny przewiduje 
umieszczenie w jednym ośrodku: przedstawicieli organów ochro-
ny porządku publicznego (policja, prokuratura), kuratorów, adwo-
katów, wojskowych (o ile będzie to zasadne), doradców prawnych, 
personelu mogącego udzielić pomocy medycznej, przedstawicieli 
organizacji społecznych. Godne poparcia i mile widziane jest 
również zaangażowanie się innych partnerów w pomoc ofiarom, 
na przykład kapłanów. 

Zwiększenie odpowiedzialności spraw-
cy poprzez wprowadzenie w Centrum 
Informacji Prawnej ds. Rodziny polityki 
obowiązkowego zatrzymania/aresztu.

Obecność w każdym centrum przedstawicieli policji lub prokura-
tury podkreśla znaczenie aresztu, oskarżenia oraz długotermino-
wej odpowiedzialności sprawcy przemocy w rodzinie.

Polityka zatrzymania/ egzekwowania od-
powiedzialności sprawcy za popełnione 
czyny zmniejsza rewiktymizację ofiary.

Każde centrum powinno wykazać swoje dotychczasowe doświad-
czenie w stosunku do problemu podwójnego aresztowania (dual 
arrest) i wzajemnego aresztowania (mutual arrest). Żadna z jurys-
dykcji nie przewiduje nakładania na ofiarę obowiązku związanego 
z pokryciem kosztów nakazu ograniczającego w sytuacji, kiedy 
ofiara nie jest w stanie ich ponieść z uwagi na swoją sytuację ma-
jątkową. Podobne zasady obowiązują w stosunku do podwójnego 
aresztowania, wzajemnych nakazów ograniczających, obciążania 
ofiar kosztami tych nakazów itp.

Bezpieczeństwo ofiar/doradców musi 
być najwyższym priorytetem w Centrum 
Informacji Prawnej ds. Rodziny.

Każde centrum ma określone procedury działania oraz odpowied-
nio przygotowany personel zapewniający ofierze ochronę w trak-
cie interwencji. Wszystkie centra posiadają procedury gwarantu-
jące pełne bezpieczeństwo swoim pracowników i klientom.

Poufność w relacjach z ofiarą jako fun-
damentalny element działania centrum.

Wszystkie centra mają wypracowane procedury zapewniające 
zachowanie poufności w stosunkach z ofiarą. Żadna organizacja 
zajmująca się ochroną prawa ofiar, nie powinna być zmuszona do 
narażenia bezpieczeństwa ofiary lub złamania procedury pouf-
ności w sytuacji, kiedy jej pracownicy współpracują z Centrum. 
Poszczególne organizacje mogą się wymieniać informacjami 
na temat ofiar jedynie w przypadku zgody osób zainteresowanych.

Zakaz udzielania pomocy/informacji 
sprawcom na terenie Centrum.

Centra nie powinny udzielać bezpośredniej pomocy sprawcom. 
Ich celem jest udzielanie kompleksowej pomocy ofiarom i ich 
dzieciom. Ewentualna pomoc dla sprawców przemocy w rodzinie 
może być świadczona poza terenem ośrodków. Ofiary przemocy 
w rodzinie, które w przeszłości były sprawcami, lub w stosunku 
do których toczy się postępowanie, powinny być kwalifikowane 
do pomocy na podstawie indywidualnych kryteriów. Procedury 
centrum powinny umożliwić udzielanie osobom nie zakwalifiko-
wanym do pomocy na terenie ośrodka innych form pomocy. 
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Zwiększenie skuteczności działania 
centrów poprzez poznanie i odpowiednie 
wykorzystanie realiów funkcjonowania 
danej społeczności i jej dotychczasowe-
go doświadczenia w sytuacjach przemo-
cy w rodzinie.

Każde centrum powinno posiadać informacje na temat dotychcza-
sowych doświadczeń z przemocą w rodzinie w danej społeczności. 
Odnosi się to do występowania konkretnych rodzajów przemocy, 
a tym samym konieczności wykorzystania odpowiednio wyspe-
cjalizowanych ekspertów (doradców, funkcjonariuszy policji, 
prokuratorów, pracowników sądu, pracowników medycznych 
oraz innych ekspertów z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie). W przypadku braku informacji na ten temat, centrum 
powinno zapewnić możliwie wszechstronne wyszkolenie wszyst-
kich partnerów i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy ofiarom oraz zapewnienia 
dostępności wszelkich środków pomocy w jednym miejscu.

Poparcie ze strony lokalnych władz pod-
nosi prestiż Centrum Informacji Prawnej 
ds. Rodziny.

Wszystkie nowo powstałe centra powinny posiadać silne poparcie 
lokalnych władz samorządowych. Prezydencka inicjatywa w spra-
wie centrów nie przewiduje bowiem ich bezterminowego finan-
sowania z funduszy federalnych. Dlatego każdy ośrodek powinien 
dążyć do uzyskania stałego wsparcia finansowego ze strony władz 
lokalnych.

Planowanie strategiczne jest niezbędne 
do osiągnięcia sukcesu w działaniu Cen-
trum Informacji Prawnej ds. Rodziny.

Każde centrum powinno opracować program strategicznego 
planowania. Zapewni to prawidłowe utrzymanie oraz rozwój dzia-
łalności centrum, umożliwiając również uzyskanie dodatkowych 
funduszy ze środków lokalnych. Dotychczasowe doświadczenie 
wskazuje, iż środki finansowe pochodzące z budżetu lokalnego 
stanowią istotny element funkcjonowania programu w przyszło-
ści. Jednocześnie wykorzystanie środków z podatków lokalnych 
do finansowania wyspecjalizowanych programów interwencyj-
nych, potwierdza zaangażowanie lokalnych władz w zwalczanie 
przejawów przemocy w rodzinie oraz w organizowanie działań 
prewencyjnych w tym zakresie.

Silne i różnorodne wsparcie ze strony 
społeczności lokalnej zwiększa moż-
liwości niesienia pomocy ofiarom i ich 
dzieciom.

Wszystkie centra wymagają silnego i różnorodnego wsparcia ze 
strony społeczności lokalnej. Strategiczne planowanie, w skład 
którego wchodzi tworzenie dobrego klimatu społecznego dla 
uzyskania wsparcia w zakresie działań pomocowych ze strony 
lokalnego samorządu, rządu stanowego, biznesu, związków zawo-
dowych, organizacji społecznych, jak również ośrodków wyzna-
niowych, zwiększa ilość i rodzaj środków pomocy dostępnych dla 
ofiar przemocy i ich dzieci w Centrach Informacji Prawnej ds. 
Rodziny.

Źródło: G. Wrona, oprac. Rodzinne Centra w Ameryce. Przykład dobrej praktyki, „Niebieska Linia” 2008, nr 8, zob. www.pismo.niebie-
skalinia.pl/index.php?id=413.

Dobre praktyki w Polsce – przemoc w rodzinie 

Do dobrych praktyk należy z pewnością zaliczyć działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Powstało ono w 1995 r., jako placówka Instytutu Psycholo-
gii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Placówka realizowała zadania finansowane 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy, fundusz PHARE oraz Fundusz Inicjatyw Społecznych. Obecnie realizuje następujące 
zadania i programy43:
• telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie: warszawska Niebieska Linia;
• poradnia środowiskowa Niebieska Linia;
• poradnia e-mailowa;

43  Informacje na podstawie www.niebieskalinia.pl. 
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• Centrum Informacyjne o Przemocy Domowej;
• program „Starszy Pan, Starsza Pani”;
• obsługa i rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w tym projekt „Niebieska Sieć”  regionalnych liderów, 
„Niebieskiej Linii”.
Długie tradycje działania w obszarze przemocy w rodzinie ma Fundacja Dzieci Niczyje. Wśród 

wielu programów prowadzonych przez Fundację warto zwrócić uwagę na pilotażowy program 
profilaktyki przemocy „Chronimy dzieci” realizowany z udziałem Urzędu Dzielnicy Warszawa Pra-
ga Południe. Program dotyczy żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z terenu Pragi Południe. Główną ideą progra-
mu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy dzieci” placówkom, w których potwierdzono wysoki 
poziom standardów ochrony dzieci oraz wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzyw-
dzeniem. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez 
wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarcze-
nie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom 
wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych44.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej co roku organizuje ogólnopolską kampanię dotyczą-
cą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2007 r. w ramach kampanii wyprodukowano 4000 pla-
katów oraz 400 tys. ulotek. Materiały informacyjne zostały przekazane do 16 miast wojewódzkich 
(Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich), które przekazały je do miejsc użyteczno-
ści publicznej. Na plakatach i ulotkach udostępniono numer telefonu oraz adres e-mail ogólno-
polskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Na zlecenie Ministerstwa 
została również przeprowadzona diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie oraz badania dotyczące 
potrzeb szkoleniowych pracowników pierwszego kontaktu. Raporty zostały zamieszczone na stro-
nie internetowej MPiPS. W kampanii przeprowadzonej w 2008 r., realizowanej przez województwa, 
poza ulotkami, broszurami, poradnikami, odbywały się również imprezy okolicznościowe, emito-
wano spoty w mediach lokalnych, informowano o kampanii na bilbordach, przeprowadzono szko-
lenia. W kolejnej edycji kampanii wydano i rozpowszechniono poradnik Przemoc w rodzinie wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych. Kampania została realizowana w ramach działań wynikają-
cych z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie45.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje w Polsce wdrażanie programu 
Unii Europejskiej na lata 2007–2013 „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży 
i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka – Daphne III”. Program został stworzony w celu intensy-
fikowania i koordynowania działań w całej Unii. Pozwala na wymianę doświadczeń i sprzyja osią-
ganiu porozumienia w sprawach prawnych i programowych. Rolą Ministerstwa jako koordynatora 
jest propagowanie wiedzy na temat możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków programu. 
Powołano eksperta krajowego, uruchomiono także serwis informacyjny.

44  Zob. www.pomagajmyrazem.pl.
45   Zob. http://mpips.gov.pl/index.php?gid=1519.
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Program „Razem bezpieczniej” powstał w 2006 r. Głównym jego koordynatorem jest mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji. Program łączy działania policji, administracji rządowej 
i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Jednym z jego podstawowych założeń jest przekonanie obywateli do na-
wiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z policją oraz innymi instytucjami ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program „Razem bezpieczniej” przewiduje m.in. takie 
działania, jak46:
• edukację ofiar przemocy w rodzinie w zakresie dostępnych procedur prawnych;
• zwiększenie skuteczności procedury „Niebieskich Kart”;
• zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, 

psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
• organizację szkoleń tematycznych dla osób pracujących na rzecz ograniczenia zjawiska prze-

mocy w rodzinie;
• utworzenie spójnego systemu procedur wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiota-

mi zajmującymi się przemocą w rodzinie;
• zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa i pomocy ofia-

rom przemocy w rodzinie. 
Corocznie na realizację programu przeznacza się 3 mln zł. Kwota ta jest przekazywana do bu-

dżetów wojewodów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. W latach 
2007–2010 dofinansowano 177 projektów sumą ok.12 mln zł. Przykładowo w 2011 r. zaproponowa-
no m.in. następujące projekty: „Razem przeciw przemocy” (Miasto i Gmina Jędrzejów, woj. lubu-
skie), „Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych «Razem skuteczni, 
razem bezpieczni» III edycja” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, woj. zachodniopo-
morskie)47. 

Obszerną informację na temat dobrych praktyk zawiera przygotowany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej raport Krzywdzenie dzieci w Polsce. Obejmuje on działania realizowane 
przez ministerstwa na szczeblu krajowym oraz przykłady dobrych praktyk realizowanych przez 
różne instytucje z obszaru całego kraju. Na przykład na terenie województwa śląskiego rozwija się, 
budowana od 2005 r. sieć pomocy ofiarom przestępstw, oparta na działalności punktów konsulta-
cyjno-informacyjnych. Każda zgłaszająca się osoba pokrzywdzona może otrzymać w nich specja-
listyczną pomoc socjalną, prawną, psychologiczną czy też terapeutyczną. W ramach tych działań 
prowadzona jest współpraca z Uniwersytetem Śląskim, którego studenci wspomagają punkty kon-
sultacyjne i świadczą wolontariat dla ofiar przestępstw. Na poziomie lokalnym w działaniach na 
rzecz ofiar przestępstw zaangażowane są instytucje pomocy społecznej, takie jak centra pomocy 
rodzinie czy ośrodki pomocy społecznej oraz stowarzyszenia statutowo zaangażowane w tego typu 
działalność. W województwie obecnie funkcjonuje 48 punktów pomocy ofiarom przestępstw. Dyżu-
ry w punktach pełnią pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, psychologowie, prawnicy, wolontariu-
sze (studenci i absolwenci) oraz policjanci.

46   Zob. www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl.
47  Wybór na podstawie dokumentu MSWiA „Wykaz projektów – propozycji do dofinansowania w 2011 r.” <http://

razembezpieczniej.mswia.gov.pl/download.php?s=23&id=2656>.
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Wnioski i rekomendacje

Ocena procesu standaryzacji usług systemu pomocy społecznej kierowanych do rodziny i dzieci, 
szczególnie do rodzin z problemem przemocy, jest zróżnicowana. Standardy występują w bardzo 
różnych dokumentach w wymiarze ogólnopolskim. Często ich treść jest powielana, bądź uzupeł-
niana. Ze względu na wieloproblemowy charakter rodzin dysfunkcyjnych, działania na ich rzecz 
podejmowane są przez instytucje podlegające różnym ministerstwom. Znajduje to swoje odzwier-
ciedlenie w ustawach, a przede wszystkim w rozporządzeniach wprowadzających elementy stan-
daryzacji. Warto zwrócić uwagę na podejmowane próby porządkowania i ujednolicania. W tym kie-
runku zmierzają nowelizacje ustaw, np. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., nr 125, poz. 842), a także projekty nowych 
ustaw, np. projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany te pociągają 
za sobą konieczność opracowywania nowych rozporządzeń, które – jak można sądzić – będą zmie-
rzały w kierunku porządkowania działań i zapewne standaryzacji usług w tym obszarze.

Sytuacja ulega zmianie w wymiarze lokalnym. Tutaj poziom standaryzacji zarówno pracy so-
cjalnej z rodzinami z przemocą, jak i pracy socjalnej z rodzinami bezradnymi wychowawczo jest 
niski. Takie standardy posiada jedynie od 10% ośrodków pomocy społecznej w pracy z rodzinami 
bezradnymi wychowawczo do kilkunastu procent w pracy z rodzinami z przemocą. Odsetek ten 
nie jest większy w wypadku powiatowych centrów pomocy rodzinie. Na dodatek standardy rzadko 
występują w pisemnej formie. Chociaż jeśli już je wypracowano, to w większości są one przestrze-
gane. Problemem jest raczej – podobnie jak w przypadku pracy socjalnej z bezrobotnymi – brak 
zainteresowania koniecznością wprowadzania standardów.

Na gruncie analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych, ekspertyz oraz wyników badań  
można sformułować kilka rekomendacji.

Wnioski Rekomendacje

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej, a także z literatury 
przedmiotu oraz prawa pomocy społecznej wynika, iż 
praca socjalna i usługi dla rodzin z problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi nie są dostatecznie dobrze 
określone w prawie, wystandaryzowane oraz skoor-
dynowane. W konsekwencji zbyt dużo dzieci umiesz-
cza się w systemie opieki zastępczej nad dzieckiem. 
Inną konsekwencją jest to, że nie jest jasne na jaką 
i jakiej jakości pomoc w postaci usług mogą liczyć 
rodziny z takimi problemami.

Zespół ekspercki ds. rodziny z dziećmi powinien 
określić co najmniej minimalny pakiet usług pomo-
cy i integracji społecznej, do których powinny mieć 
prawo rodziny z problemami opiekuńczo-wychowaw-
czymi, zagrażającymi interwencją w postaci umiesz-
czenia dzieci w systemie opieki zastępczej.
Praca socjalna powinna mieć wiodącą rolę w tym pa-
kiecie. W pracach standaryzacyjnych należy kierować 
się modelem pracy socjalnej z rodziną, który będzie 
łączył zadania organizacji i koordynacji sieci pomocy 
i wsparcia oraz indywidualnej i intensywnej pomo-
cy (asystentura, towarzyszenie, coaching rodzinny) 
i poradnictwa.
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Z analizy materiałów zastanych, prowadzonej na 
potrzeby niniejszego raportu wynika, iż w ramach PO 
KL realizowano kilka projektów testujących model 
pracy socjalnej w postaci asystentury rodzinnej.

W pracach nad standaryzacją pracy socjalnej z ro-
dzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
zespół ekspercki ds. rodziny z dziećmi powinien 
dokonać analizy i wykorzystać doświadczenia dotych-
czas zrealizowanych projektów asystentury rodzinnej.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że w pracy 
z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowaw-
czymi dominuje metoda indywidualnego przypadku. 
Potencjał pomocowy grup samopomocowych i spo-
łeczności lokalnej jest słabo wykorzystany w pracy 
z tego typu rodzinami.

W opracowaniu standardów pracy socjalnej z rodzi-
nami problemowymi należy położyć nacisk na pracę 
metodą grupową i animowania społeczności lokal-
nej48, 49.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz z analizy materiałów 
zastanych prowadzonej na potrzeby niniejszego ra-
portu wynika, iż brak jest jasnych kryteriów ewaluacji 
usług i działań skierowanych do rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach standardów pracy socjalnej z rodzinami 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 
usług dla takich rodzin, zespół ekspercki ds. rodziny 
z dziećmi powinien szczególny nacisk położyć na fazę 
ewaluacji oraz narzędzia, które mogą być przetesto-
wane w tym zakresie.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz z analizy materia-
łów zastanych prowadzonej na potrzeby niniejszego 
raportu wynika, że działania diagnostyczne (metody 
i narzędzia diagnozy problemów opiekuńczo-wycho-
wawczych) nie są wystarczająco wystandaryzowane.

Ze względu na znaczenie wczesnej interwencji 
w przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych 
należy duży nacisk położyć na wypracowanie narzędzi 
pozwalających oszacować ryzyko umieszczenia dzieci 
w pieczy zastępczej.
W pracach nad narzędziami należy dokonać analizy 
i ewentualnie wykorzystać narzędzia, które zostały 
już zaproponowane, np. kwestionariusz rodziny pro-
blemowej B. Szatur-Jaworskiej.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że kontrakt so-
cjalny jest za rzadko stosowany w pracy z rodzinami 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Zespół ekspercki ds. rodziny z dziećmi powinien 
rozważyć, jakie standardy i w jaki sposób przyczynią 
się do upowszechnienia stosowania kontraktu so-
cjalnego w pracy socjalnej z rodzinami z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.
Należy wziąć po uwagę, iż kontrakt socjalny nie jest 
celem samym w sobie, ma pomagać w udzielaniu 
rodzinom pomocy na czas i odpowiedniej jakości.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że wśród trzech 
typów placówek opiekuńczo-wychowawczych wspar-
cia dziennego, koła zainteresowań, czy też kluby 
młodzieżowe są praktycznie nieobecne w ofercie 
ośrodków pomocy społecznej.

Zespół ekspercki ds. rodziny z dziećmi powinien roz-
ważyć, czy w ramach minimalnego pakietu usług po-
mocy i integracji społecznej nie powinny się znaleźć 
również placówki opiekuńczo-wychowawcze wspar-
cia dziennego, w szczególności kluby młodzieżowe.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, które nie mają 
opracowanych żadnych standardów dotyczących 
zespołów interdyscyplinarnych w większości dostrze-
gają jednak potrzebę ich wprowadzania.

Zespoły eksperckie ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ 
miastach na prawach powiatu, powinny podjąć 
prace nad modelowaniem i standardami współpracy 
profesjonalistów z różnych instytucji publicznych 
i niepublicznych, w szczególności w przypadku rodzin 
z problemami zagrażającymi umieszczeniem dzieci 
w systemie opieki zastępczej.
W standardach pracy socjalnej z takimi rodzinami 
należy duży nacisk położyć na interdyscyplinarność 
pracy. Do krytycznego wykorzystania są dotychcza-
sowe doświadczenia w tym zakresie (zespoły interdy-
scyplinarne). 

48 Metodą animowania społeczności lokalnej zajmuje się zadanie 3 projektu 1.18.
49 Następca PO KL powinien uwzględniać środki na rozwijanie metody grupowej w pracy socjalnej z rodzinami 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (rekomendacja wykraczająca poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2).
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Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz z analizy materia-
łów zastanych prowadzonej na potrzeby niniejszego 
raportu wynika, że niedostateczna jest współpraca 
pomiędzy różnymi podmiotami i aktorami wspierają-
cymi rodzinę w gminie i w powiecie.

Zespołom eksperckim ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ mia-
stach na prawach powiatu, rekomenduje się wzięcie 
pod uwagę, że standaryzacja powinna uwzględniać 
ciągły i wyczerpujący przepływ informacji pomiędzy 
instytucjami wspomagającymi rodzinę. Standaryza-
cja winna dążyć do określania zasad budowy sieci 
wsparcia dla rodzin problemowych.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz analizy prawa po-
mocy społecznej wynika, że sytuacja rodzin wielopro-
blemowych nie jest dostatecznie uregulowana pod 
względem prawnym i praktycznym.

W obszarze standaryzacji pracy socjalnej z rodziną 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi należy 
szczególnie zwrócić uwagę na rodziny wieloproble-
mowe.
W pracach standaryzacyjnych zespół ekspercki ds. 
rodziny z dziećmi powinien wypracować narzędzia do 
diagnozy wieloproblemowości w rodzinie oraz plano-
wania i organizowania zindywidualizowanej i wszech-
stronnej pomocy w takich przypadkach.

Rekomendacja do faz projektu, które nastąpią po fazie modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standar-
dy usług w pomocy społecznej wynika, że lokalna 
standaryzacja usług dla rodzin z problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi jest bardzo niska, a do 
tego większość respondentów nie widzi potrzeby jej 
wprowadzania.

W przekazach promocyjno-informacyjnych należy 
podkreślać argumenty za standaryzacją i wskazywać 
koszty braku lokalnych standardów usług, np. w po-
staci krzywdy dziecka, kosztów związanych z umiesz-
czaniem dzieci w pieczy zastępczej itp.

Rodziny z problemem przemocy

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Zapewnienie zintegrowanego pakietu usług dla 
rodzin z problemem przemocy nie jest możliwe bez 
koordynacji działań między różnymi profesjonalistami 
i podmiotami.

Zespoły eksperckie ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ mia-
stach na prawach powiatu, w projektowaniu modelu 
realizacji usług dla rodzin z problemem przemocy, 
powinny uwzględnić przede wszystkim problem koor-
dynacji i współpracy między głównymi interesariu-
szami, których należy zidentyfikować.
W pracach modelowych należy skupić się nad moż-
liwością budowy centrów zintegrowanej pomocy, 
aby rodzina z problemem przemocy, w szczególno-
ści ofiary nie musiały odwiedzać różnych instytucji, 
czekać tam w kolejkach itd. Ze względu na to, że 
przemoc w rodzinie jest stosunkowo rzadkim zjawi-
skiem w porównaniu z innymi powodami korzystania 
z pomocy społecznej, napotykamy tu na trudność 
w rozplanowaniu sieci centrów, w szczególności jeże-
li miałoby być to zadanie własne samorządu. Kolejne 
trudne zagadnienie to wzajemne usytuowanie syste-
mu zintegrowanej pomocy ofiarom przemocy w ro-
dzinie oraz systemu interwencji kryzysowej i ogólniej 
systemu ops i pcpr, a także instytucji zespołów in-
terdyscyplinarnych (od nich też można zacząć pilotaż 
centrów zintegrowanej pomocy). 

Model Family Justice Center (FJC), czyli zgroma-
dzenia w jednym miejscu wszystkich usług dla ofiar 
przestępstw w rodzinie, został uznany w USA i na 
świecie za dobrą praktykę.

W ramach prac modelowych zespołom eksperckim 
ds. modeli realizacji usług o określonym standardzie 
zaleca się uwzględnienie modelu FJC w organizacji 
usług dla ofiar przemocy w rodzinie w Polsce, w tym 
celu należy przeprowadzić analizy porównawcze 
(z podobnymi dobrymi praktykami w Polsce) i stu-
dium możliwości wdrożenia tego modelu do Polski.
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Pierwszą próbą standaryzacji proceduralnej pracy 
socjalnej z ofiarami i sprawcami przemocy jest doku-
ment: Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy 
w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców prze-
mocy w rodzinie. Zalecenia do pracy dla pracowników 
socjalnych.

Wysiłki standaryzacyjne pracy socjalnej z problemem 
przemocy w rodzinie zespół ekspercki ds. przemocy 
w rodzinie powinien rozpocząć od analizy dokumentu 
Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w ro-
dzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy 
w rodzinie – zalecenia do pracy dla pracowników 
socjalnych, w kontekście dotychczasowych doświad-
czeń pracowników socjalnych w pracy z rodzinami 
z problemem przemocy.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że ośrodki pomo-
cy społecznej, które nie mają opracowanych żadnych 
standardów dotyczących zespołów interdyscyplinar-
nych w większości dostrzegają jednak potrzebę ich 
wprowadzania.

Należy podjąć prace nad modelowaniem i standar-
dami współpracy profesjonalistów z różnych insty-
tucji publicznych i niepublicznych, w szczególności 
w przypadku rodzin z problemem przemocy.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że usługi o cha-
rakterze oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego 
dla sprawców przemocy w rodzinie są bardzo słabo 
wystandaryzowane.

Zespół ekspercki ds. przemocy w rodzinie powinien 
rozważyć opracowanie standardu pracy ze sprawca-
mi przemocy. Podczas standaryzacji, zespół powi-
nien dokonać analizy i wykorzystać doświadczenia 
dotychczas realizowanych programów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz analizy materiałów 
zastanych przeprowadzonej na potrzeby niniejszego 
raportu wynika, że brak jest jasnych kryteriów oceny 
skuteczności  działań skierowanych do rodzin z pro-
blemem przemocy.

W standaryzacji pracy socjalnej i innych usług dla 
rodzin z problemem przemocy zespół ekspercki ds. 
przemocy w rodzinie powinien duży nacisk położyć 
na fazę ewaluacji oraz kryteria oceny jakości usług. 
Zespół powinien zaproponować narzędzia ewalu-
acyjne uwzględniające specyfikę problemu przemocy 
w rodzinie i pomocy udzielanej takim rodzinom.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej oraz analizy materiałów 
zastanych przeprowadzonej na potrzeby niniejszego 
raportu wynika, że interwencja kryzysowa jest głów-
ną usługą udzielaną rodzinom z problemem przemo-
cy, dotąd jednak nie określono jej standardów.

Interwencja kryzysowa powinna być jedną z tych 
usług, której standardy opracuje zespół ekspercki 
ds. przemocy w rodzinie.

Wnioski i rekomendacje do faz projektu, które nastąpią po fazie modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że lokalna stan-
daryzacja usług dla rodzin z problemem przemocy 
jest bardzo niska,  a do tego większość respondentów 
nie widzi potrzeby jej wprowadzania.

W szkoleniach organizowanych dla pracowników 
socjalnych specjalizujących się w pracy z rodzi-
ną z przemocą oraz kierowników jops-ów, należy 
uwzględnić temat i znaczenie standaryzacji w kon-
tekście podnoszenia jakości usług.
W przekazach promocyjno-informacyjnych należy 
podkreślać argumenty za standaryzacją i wskazywać 
koszty braku standardów lokalnych, np. skrzywdzone 
dzieci, rozbite rodziny.
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Barbara Kowalczyk 

Rodziny zastępcze i usamodzielniani 

wychowankowie

Wprowadzenie 

Opieka zastępująca rodziców biologicznych od dawna jest uznanym sposobem radzenia sobie 
z problemem sieroctwa. O ile dawniej jego głównym powodem były klęski żywiołowe, epidemie 
czy wojny, dzisiaj sieroctwo związane jest z innymi niż śmierć problemami w relacji rodzice –
dzieci. Im większe znaczenie przywiązuje się do praw tych ostatnich, tym większa wrażliwość 
na zaniedbania i nadużycia rodzicielskie. Im zaś są one groźniejsze dla życia i dobra dzieci, 
tym większa skłonność społeczeństw do zawieszania lub pozbawiania praw, jakie mają rodzice 
w stosunku do swoich dzieci. Stąd też bierze się zapotrzebowanie na opiekę zastępującą rodzi-
ców, którzy mają poważne problemy z właściwym wypełnianiem ról rodzicielskich. Pozadomowa 
opieka zastępcza może przybierać  kilka typowych form, ale zawsze jest to opieka sprawowana 
przez innych ludzi, którzy mogą, ale nie muszą być spokrewnieni z dzieckiem. Główny podział, 
jaki obecnie dominuje w wyobraźni społecznej, polega na wyraźnym przeciwstawianiu opieki 
sprawowanej nad dużymi grupami dzieci, co wymaga odpowiednich budynków mieszkalnych 
i licznego personelu (tradycyjnie ta forma nazywana jest domem dziecka), opiece sprawowanej 
nad małymi grupami dzieci w domach opiekunów zastępczych. W opinii publicznej dominują 
pozytywne oceny drugiego rodzaju opieki i negatywne – pierwszego. W przeszłości zbudowano 
system domów dziecka, stąd też reformy, które mają na celu przekształcenie go ku dominacji 
rodzinnych form opieki zastępczej.

Rozdział ten składa się z dwóch części: pierwszej zajmującej się problematyką rodzin za-
stępczych, w której przedstawiono szczegółową ich charakterystykę, rodzaje wsparcia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dobrych praktyk, oraz przykłady standardów w Polsce i za granicą. Nie 
uwzględniono problematyki rodzin naturalnych i wspierania tych rodzin na rzecz powrotu dziecka 
do rodziny naturalnej, ponieważ praca z rodziną naturalną nie jest czymś typowym tylko dla ro-
dzin zastępczych (tak samo prowadzi się ją w wypadku dzieci umieszczonych w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych). Ponadto w pracy socjalnej z rodzinami naturalnymi są wykorzystywane 
takie same narzędzia i usługi, jak z rodzinami dysfunkcyjnymi przejawiającymi trudności opiekuń-
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czo-wychowawcze. Dlatego to zagadnienie zostało omówione w rozdziale Rodziny z dziećmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.

Druga część jest poświęcona usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych i placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiono w niej charakterystykę tej grupy, omówiono pro-
ces usamodzielniania oraz standaryzacji pracy socjalnej z tą grupą.

Rodziny zastępcze – charakterystyka grupy

Rodzina zastępcza jako jedna z form pieczy zastępczej 

W 1999 r. w ramach drugiej reformy samorządowej przebudowano system pomocy dziecku i rodzi-
nie, powierzając wiodącą rolę powiatowym centrom pomocy rodzinie. Jednym z najważniejszych 
założeń tego systemu jest rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem, dlatego głównym jego 
elementem uczyniono rodziny zastępcze, szczególnie rodziny zastępcze niespokrewnione, w tym 
przede wszystkim rodziny zastępcze zawodowe, świadczące usługi specjalistyczne. Rodziny spe-
cjalistyczne z założenia powinny być zdolne przyjąć dziecko niepełnosprawne, przewlekle chore, 
niedostosowane społecznie lub wymagające szczególnej opieki1. Rodziny te lepiej zapewniają wa-
runki opieki i wychowania niż inne placówki. Dzieci w tych rodzinach są traktowane podmiotowo, 
mają zaspokojone potrzeby emocjonalne, mogą liczyć na wsparcie duchowe i, co ważne, mają 
pozytywną opinię o rodzicach zastępczych2. 

Ustawa o pomocy społecznej3 traktuje umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jako usłu-
gę socjalną na rzecz dziecka i jego rodziny naturalnej. Jej celem jest nie tylko zapewnienie dziecku 
opieki, lecz także praca z rodziną na rzecz powrotu dziecka do tej rodziny.4 Nowe przepisy prawne, 
stwarzając warunki do powoływania profesjonalnych rodzin zastępczych, umożliwiają im podjęcie 
nie tylko nowej roli, lecz także stworzenie nowej grupy zawodowej: profesjonalnych wychowaw-
ców świadczących opiekę nad dziećmi we własnym domu. Zaproponowane warianty (zawodowe 
rodziny wielodzietne, rodziny specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego) dają szansę 
na zapewnienie opieki dzieciom o zróżnicowanych potrzebach. Z pewnością nie ma przeszkód, aby 
w przyszłości zaproponować jeszcze bardziej elastyczne rozwiązania, w większym stopniu dopa-
sowane do potrzeb dzieci potrzebujących opieki5. Rodziny zastępcze powinny specjalizować się 
w różnych funkcjach opiekuńczych wobec dziecka:
• rodziny terapeutyczne – dla dzieci wymagających, ze względu na stan zdrowia (psychicznego 

lub fizycznego), dla dzieci szczególnej troski;

1 M. Racław-Markowska, M. Rymsza, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, „Analizy i opinie”, 
nr 41, s.12.

2 A. Mielcarek, Opinie pracowników socjalnych o wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych, „Praca Socjalna” 
2008 nr 5, s. 53.

3 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
4 E. Schubert, Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi, w: Pomoc dzieciom i rodzi-

nie w środowisku lokalnym, M. Racław- Markowska (red.), ISP Warszawa 2005, s. 128.
5 Z. Stelmaszuk, Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska, w: Po-

moc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, M. Racław-Markowska (red.), ISP Warszawa 2005, s. 103.
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• rodziny resocjalizacyjne – dla dzieci, które zdradzają przejawy demoralizacji bądź są zagrożo-
ne demoralizacją, którym zastępcze wychowanie rodzinne stwarza możliwość przywrócenia 
prawidłowego kierunku wychowawczego;

• rodziny preadopcyjne – przyjmujące dziecko z zamiarem późniejszej adopcji6;
• rodzinne pogotowia opiekuńcze – krótkoterminowa opieka w sytuacji nagłego i bezpośrednie-

go zagrożenia bezpieczeństwa dziecka;
• rodziny diagnostyczne – zadaniem takich rodzin jest określenie możliwości (mocnych stron) 

i potrzeb dziecka i jego rodziny naturalnej;
• rodziny dla małoletnich matek i dzieci;
• rodziny zapewniające opiekę sanatoryjną – krótkoterminowa opieka dla dzieci, których rodzi-

ce uczestniczą w intensywnych programach terapeutycznych lub też wymagają krótkotermi-
nowej separacji od dziecka;

• rodziny długoterminowe – dla dzieci, szczególnie nastolatków, które nie mogą powrócić do 
rodziny naturalnej i jednocześnie nie mogą zostać adoptowane z powodów prawnych;

• rodziny przygotowujące do usamodzielnienia – dla nastolatków powyżej szesnastu lat, kiedy 
wiadomo, że nie powrócą do rodziny7.

W każdym z tych wariantów inna będzie rola rodzin zastępczych i ich zadania, ale we wszyst-
kich niezbędna jest współpraca rodzin zastępczych, pracowników socjalnych i innych specjalistów 
w planowaniu procesu opieki i terapii, kontaktów z rodziną naturalną i przygotowywania wycho-
wanków do powrotu do domu lub ich usamodzielnienia. W opiece nad dziećmi powinno się unikać 
przypadkowości i tymczasowości. Zobowiązania rodziny zastępczej powinny być jasno określo-
ne. Opiekunowie powinni znać cele interwencji i rozumieć, w jakim kierunku ona zmierza. Dzieci 
umieszczone w rodzinach zastępczych nierzadko potrzebują pomocy psychoterapeutycznej. In-
terwencja musi uwzględniać złożoność relacji, w jakich pozostaje dziecko; rodzinę biologiczną, 
rodzinę zastępczą, szkołę, sąd. Partnerska współpraca pracowników socjalnych z rodzinami za-
stępczymi, uznanie kompetencji drugiej strony i otwarte komunikowanie się, stwarza możliwości 
pracy zespołowej i poprawy jakości opieki8.

Jednak wypracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych 
w systemie opieki wymaga czasu i sprzyjających warunków. Jednym z nich jest udzielenie profe-
sjonalnego wsparcia ze strony zleceniodawców (pcpr) i władz lokalnych, z zachowaniem zasady 
partnerstwa i respektowania kompetencji. Istotna jest również współpraca rodzin i rzetelna anali-
za ich doświadczeń na drodze do budowania profesjonalnej tożsamości9.

6 A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, Lublin 2008, s. 109.

7 J. Matejek, Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastęp-
czych. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 35.

8 Z. W. Stelmaszczuk, Dziecko w rodzinie zastępczej, w: Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemo-
wych, E. Milewska, A. Szymanowska (red.), CM PPP MEN, Warszawa 2000, s. 112.

9 Z. W. Stelmaszuk, op. cit., s. 103.
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Diagnoza potrzeb rodzin zastępczych

Analizując potrzeby związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych należy wyróżnić cztery pozio-
my: rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej, dzieci, których rodzice 
są opiekunami zastępczymi, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów zajmujących się 
rodzinami zastępczymi.

Rodzice zastępczy biorą na siebie trudny obowiązek zapewnienia dziecku właściwej opieki 
i w tym procesie czyhają na nich różne pułapki:
• pułapka poczucia własnej omnipotencji, w konsekwencji której niemożliwa będzie współpra-

ca z zespołem współdziałającym na rzecz stabilizacji sytuacji dziecka;
• pułapka oczekiwania wdzięczności i uznania za podjęty trud w roli rodzica zastępczego, co 

w konsekwencji powoduje skupienie się na własnej osobie;
• pułapka poczucia misji w pełnieniu swojej roli jako wybawiciela dziecka z jego nieszczęścia, 

co nie pozwala na akceptację i zrozumienie rodziców naturalnych dziecka, a nawet powoduje 
wrogość wobec nich;

• pułapka unikania sytuacji korzystania z praw, niezrozumienie sensu praw w działaniach na 
rzecz przyjętego w opiekę dziecka czy też zbytnia ufność wobec nadawców praw, czyli osób 
zaangażowanych w organizowanie opieki zastępczej10.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej uruchamia równolegle trzy procesy: separa-
cję od rodziny własnej, przejście do rodziny zastępczej, włączenie w nowy system rodzinny11. 
Dlatego adaptacja dziecka w rodzinie zastępczej jest rzeczą trudną zarówno dla niego jak i dla 
rodziny, która je przyjmuje. Trudności adaptacyjne manifestują się w rozmaity sposób w za-
leżności od indywidualnej historii i konstrukcji psychicznej dziecka. Przenoszą często swoje 
wyobrażenia o własnych rodzicach na rodziców zastępczych, co sprawia, że tacy rodzice w re-
lacjach z dzieckiem czują się zdesperowani i bezsilni. Kończy się to niekiedy niepowodzeniem 
w adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zawsze wielka tragedia, zarówno dla dziec-
ka, które nabiera przekonania, że zawsze będzie odrzucone, jaki i dla rodziców zastępczych 
doświadczających rozczarowania i porażki12.

Rodzina zastępcza jest rozwiązaniem tymczasowym, a dziecko w niej przebywające do-
świadcza tymczasowości i niepewności własnego losu przy silnej, co należy podkreślić, emo-
cjonalnej potrzebie stabilności i spójności. Powszechnym problemem są również trudności 
szkolne i niskie osiągnięcia edukacyjne dzieci z rodzin zastępczych. Nawet ustabilizowany po-
byt w rodzinie zastępczej nie jest w stanie poprawić wyników dzieci, które we wczesnym dzie-
ciństwie doświadczyły przemocy bądź znaczących zaniedbań. Dzieci takie na ogół przejawiają 

10 M. Joachimowska, Rodzicielstwo zastępcze. Idea – problemy – analizy – kompetencje, Wydaw. Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 63.

11 E. Milewska, A. Szymanowska, Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Wydaw. Centrum 
Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2000, s. 108. 

12 Tamże, s. 114–115.
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poważne zaburzenia zachowania, które mogą dodatkowo pogłębiać trudności edukacyjne13. 
Dlatego opiekunowie zastępczy powinni być profesjonalnie wspierani na każdym etapie, za-
równo na etapie przygotowania do pełnienia swojej funkcji, w trakcie sprawowania opieki, jak 
również w przygotowaniu wychowanka do podjęcia samodzielnego życia.

Zaangażowanie się rodziny w każdą z form opieki zastępczej nie pozostaje bez wpływu na 
rozwój psychiczny jej biologicznego dziecka. Osoby decydujące się na pełnienie funkcji rodzi-
ny zastępczej mogą oczekiwać, iż ich własne potomstwo, akceptując przyjęcie obcego dziec-
ka, uczy się wrażliwości na potrzeby innych, otwartości, bycia odpowiedzialnym, szczodrym 
i opiekuńczym. Jednak przyjęcie obcego dziecka lub dzieci do rodziny niesie ze sobą wiele 
problemów. Dziecko może cierpieć z powodu swego przekonania, iż jest mniej kochane niż 
dotąd. Pojawić się w nim może poczucie krzywdy lub też poczucie winy za własne negatywne 
emocje wobec rodziców i wobec przyjętych pod opiekę dzieci. Kiedy jednak nawiąże z nimi 
bliskie relacje, zostaje często narażone na kolejne utraty, gdy dzieci te wracają do swych bio-
logicznych rodzin lub znajdują rodzinę adopcyjną14.

W publikacjach sporadycznie pojawiają się informacje na temat postulowanej roli pra-
cowników socjalnych w rozwoju i profesjonalizacji rodzinnych form opieki całkowitej15. Pod-
kreśla się kluczową rolę tego specjalisty, który powinien stanowić najważniejsze ogniwo 
łączące rodzinę z systemem opieki zastępczej, oraz wielość ról, które powinien on pełnić 
pracując z rodzinami zastępczymi, rodzinami biologicznymi i na ich rzecz. Wśród tych licz-
nych ról na plan pierwszy wysuwają się: rola propagatora idei zastępczego rodzicielstwa 
w środowisku, edukatora, informatora i szkoleniowca, rola wspierającego rodzinę zastępczą 
i biologiczną (zwłaszcza rola konsultanta wspierającego zmianę oraz rola pośrednika w udo-
stępnianiu zasobów), role pośrednika i mediatora między rodziną biologiczną a zastępczą, 
rzecznika praw dziecka, czy rola diagnosty oraz ewaluatora w pracy socjalnej z rodzinami16. 
W praktyce jednak możliwości pracowników socjalnych są bardzo ograniczone, na co składa 
się wiele przyczyn:
• brak dostatecznej wiedzy pracowników socjalnych;
• brak wystarczającego wsparcia pracowników socjalnych poprzez szkolenia, superwizje;
• postrzeganie pracownika socjalnego jako przedstawiciela instytucji, a nie dziecka czy rodziny;
• postrzeganie pracownika socjalnego jako osoby przydzielającej świadczenia;
• zbyt wielka liczba rodzin pozostających pod opieką pracownika socjalnego.

Pracownicy socjalni w bardzo różny sposób rozumieją idee rodzin zastępczych. Dla nich part-
nerami są przede wszystkim rodziny niespokrewnione, ponieważ zostały przeszkolone, a więc 

13 A. Łuczyński, op. cit. s., 115.
14 K. Mimiec, Poradnik zastępczego rodzicielstwa, Wydaw. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

Kraków 2006, s. 19–20.
15 Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, J. Brągiel, A. Kurcz (red.), 

Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002. Por. I. Krzyżanowska, Rola pracowników socjalnych w organizacji i funk-
cjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 6.

16 D. Trawkowska, Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi, w: 
Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, M. Racław-Markowska (red.), ISP Warszawa 2005, s. 157–158.
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przygotowane do wypełniania zadań, a także ze względu na młodszy wiek. Rodziny spokrewnione 
postrzegane są z reguły jako klienci roszczeniowi17.

Priorytetem powinna być też poprawa komunikowania z partnerami rozwiązującymi – obok 
pracowników socjalnych – problemy rodzin biologicznych i zastępczych. Rozwiązując problemy 
klientów, pracownicy socjalni tworzą specyficzne zespoły, w których skład, obok klientów, wcho-
dzą także inni partnerzy, osoby czynnie uczestniczące w procesie udzielania pomocy organizo-
wanym przez pracownika18. Pracownicy socjalni wspierający rodziny zastępcze napotykają liczne 
problemy w komunikowaniu się z partnerami: niechęć do współpracy, do jej nawiązywania i konty-
nuowania. Istotne są też braki w zakresie infrastruktury pomocowej19.

Dynamika rozwoju rodzin zastępczych 

Liczby i charakterystyka dzieci trafiających pod opiekę rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
-wychowawczych pokazują, że przyjęte działania na rzecz rozwoju rodzin zastępczych muszą być 
intensyfikowane. Wciąż bowiem wiele dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinie zastępczej i tej 
pomocy nie otrzymuje. Dotyczy to zwłaszcza dzieci starszych, chorych, niepełnosprawnych i licz-
nych rodzeństw20.

Tabela 55. Dynamika rozwoju rodzin zastępczych w latach 2005–2009

Rok
Rodziny

zastępcze
ogółem

Rodziny 
zastępcze 
spokrew-

nione
z dzieckiem

Rodziny 
zastępcze 

niespo-
krewnione

z dzieckiem

Rodziny 
zastępcze
zawodowe
niespokre-

wnione
z dzieckiem

w tym o charakterze

Pogotowia
rodzinnego

Wielodzie-
tne

Specjali-
styczne

2009 44 335 36 762 6 200 1 483 550 777 167

2008 44 417 36 880 6 326 1 321 547 661 115

2007 43 996 36 788 6 267 1 102 542 495 86

2006 43 210 36 394 6 054 882 508 318 59

2005 41 978 35 592 5 790 657 469 152 40

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MIPS. Zob. statystyka pomocy społecznej www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

Jednak pomimo niewystarczającej liczby rodzin zastępczych, można zaobserwować stały, 
choć powolny rozwój zawodowych rodzin zastępczych. Szczególnie znaczący rozwój można za-
uważyć w odniesieniu do rodzin zastępczych zapewniających najbardziej profesjonalną opiekę, 

17 Paulina Sobisiak, Nic o nas bez nas. W stronę partnerskiego modelu współpracy rodzin zastępczych z pracowni-
kami socjalnymi, w: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, M. Racław- Markowska (red.), ISP Warszawa 
2005, s. 64.

18 D. Trawkowska, op. cit., s. 159.
19 J. Raczkowska, U progu drugiego roku reformy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 2.
20 M. Kolankiewicz, Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi w: Pomoc dzieciom i rodzinie w środo-

wisku lokalnym, op. cit., s. 49.



279

Rodziny z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje przemoc

specjalistycznych rodzin zastępczych (od 2005 r. wzrost o ok. 300%) i wielodzietnych (od 2005 r. 
wzrost o ok. 400%). Nie znaczy to, że potrzeby w tym zakresie są zaspokajane: mimo spektakular-
nego wzrostu liczby profesjonalnych rodzin zastępczych, zapewniły one w 2009 r. opiekę zaledwie 
niespełna 5 tys. dzieci. Dla porównania, liczba dzieci przebywających w 2009 r. w różnego rodzaju 
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła prawie 30 tys. i wzrosła od 2005 
r. o około 60 tys. dzieci21. To oznacza, że w dalszym ciągu system zapewnia opiekę nad dzieckiem 
głównie w formach instytucjonalnych, a nie w formach rodzinnych, które w założeniach miały je 
powoli zastępować. 

Z przeprowadzonych badań w ramach projektu wynika, że w pcpr-ach i mops/mopr-ach wy-
stępuje nierównomierny rozwój rodzin zastępczych, w powiatach ziemskich rozwijają się przede 
wszystkim zawodowe rodziny wielodzietne, a w miastach na prawach powiatu pogotowia rodzinne. 
Można zaobserwować również silną zależność między wielkością powiatów grodzkich a liczbą za-
wodowych rodzin zastępczych w nich obecnych. W miastach/powiatach poniżej 50 tys. mieszkań-
ców zaledwie 21% pcpr-ów i mops/mopr-ów prowadzi zawodowe rodziny zastępcze, a gdy liczba 
mieszkańców wzrasta, takie formy prowadzi już 79% jednostek22.

Wykres 119.  Odsetek jops-ów świadczących wybrane usługi na rzecz opieki nad dzieckiem 
(usługi wskazywane z listy)

72% 

64% 

9% 

27% 

40% 

4% 

48% 

69% 

7% 

26% 

47% 

4% 

26% 

44% 

4% 

40% 

63% 

6% 

6% 

53% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

PCPR (N = 73) 

MOPS/MOPR (N = 12) 

Ogółem (N = 640) 

Zawodowe rodziny zastępcze – wielodzietne   
Zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne   
Zawodowe rodziny zastępcze – pogotowie rodzinne   
Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe – typu  rodzinnego    
Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe – typu interwencyjnego    
Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe – typu socjalizacyjnego   

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

21 Dane liczbowe pochodzą ze sprawozdań pomocy społecznej MPiPS. Zob. statystyki pomocy społecznej: www.
mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

22 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wspieranie rodzin zastępczych w sprawowaniu opieki 

nad dzieckiem

Rodzaje wsparcia przewidziane w ustawie o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej23 w niewielkim stopniu traktuje o wspieraniu rodzin zastępczych 
w ich funkcjach. Określając zadania własne powiatu, wymienia jedynie organizowanie opieki w ro-
dzinach zastępczych i ich wsparcie finansowe. Przewiduje kilka form takiego wsparcia, bardzo 
ogólnie określonych:
• poradnictwo specjalistyczne, w postaci poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozu-

miane problemy funkcjonowania rodziny i problemy wychowawcze;
• szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
• praca socjalna, która w odniesieniu do rodzin zastępczych nie jest wprowadzona wprost w usta-

wie, a wynika z niej pośrednio. W rodzinie zastępczej przeprowadzane są obowiązkowo rodzinne 
wywiady środowiskowe, jednorazowo przed ustanowieniem rodziny zastępczej w celu wydania 
opinii oraz okresowo, co pół roku, w trakcie pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dokonania 
oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W ro-
dzinnym wywiadzie środowiskowym jest miejsce na pracę socjalną, jeśli z diagnozy sytuacji ro-
dziny wynika, że praca socjalna może pomóc rodzinie przezwyciężyć swoje problemy, w szcze-
gólności problemy pojawiające się w związku z wychowaniem dziecka.

Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że praca socjalna dla rodzin zastępczych 
jest świadczona w około połowie, a poradnictwo specjalistyczne w około jednej trzeciej powiatów 
i miastach na prawach powiatu. Co ciekawe, mniej rozwinięte są te usługi w miastach na prawach 
powiatu.

Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej w przypadku tej grupy jest metoda indywidualnego 
przypadku, zaś najczęściej stosowane techniki to (powyżej 50% wskazań dla mops/mopr-ów i pcpr-ów): 
• informowanie klienta o jego uprawnieniach, zasobach, możliwościach i działalności różnych 

instytucji;
• wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów instytucji publicznych i niepu-

blicznych;
• wzmacnianie podopiecznego;
• działania wychowawcze;
• monitorowanie działań klienta.

Działania najczęściej występujące w pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi to: wsparcie w za-
pewnieniu prawidłowego funkcjonowania dziecka w rodzinie i w szkole, pomoc rodzicom w przezwycię-
żaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie w zapewnieniu dziecku odpowiednich warun-
ków w domu oraz pomoc w poprawie sytuacji finansowej rodziny (powyżej 30% wskazań)24.

23 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
24 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1: Charakterystyka 

potencjału jops w zakresie świadczenia pracy socjalnej oraz charakterystyka sposobu świadczenia tej usługi. 
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Rysunek 19.  Usługi/pomoc najczęściej realizowana na rzecz rodzin zastępczych – wskazania spontaniczne 
respondentów (możliwość trzech wskazań)
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Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Pracownicy socjalni wspierający rodziny zastępcze napotykają liczne problemy, część rodzi-
ców zastępczych traktuje pracowników socjalnych jako urzędników, którzy pełnią funkcje nadzo-
rująco-kontrolne i nie oczekuje od nich szerszej pomocy25. Dlatego opiekunowie zastępczy powinni 
być profesjonalnie wspierani na każdym etapie, zarówno na etapie przygotowania do pełnienia 
swojej funkcji, w trakcie sprawowania opieki, jak również w przygotowaniu wychowanka do podję-
cia samodzielnego życia.

Praca socjalna może być wspierana poradnictwem specjalistycznym dla rodzin zastępczych. 
Jednak przepisy ustawy są bardzo ogólne i nie dają żadnych wskazówek, jak powinno wyglądać 
takie poradnictwo. Niewystarczająca jest też infrastruktura pomocowa dla rodzin zastępczych. 
Poradnictwo specjalistyczne, najważniejsza forma wsparcia, może być realizowana w niewielu po-
wiatach. 

Tabela 56. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych

Rok 2005 2009

Podmiot prowadzący Powiat Podmiot
niepubliczny Powiat Podmiot

niepubliczny

Poradnictwo specjalistyczne, 
w tym:

72 38 82 46

Jednostki poradnictwa 
specjalistycznego

24 4 29 15

Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze 48 34 53 31

Razem 110 128

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MiPS. Zob. statystyka pomocy społecznej: www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104.

Na 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu, w 2009 r. działało jedynie128 placówek, 
w których rodziny zastępcze mogły uzyskać wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. 
Pozytywną tendencją jest, choć niewielki, wzrost liczby takich placówek. Wzrasta też zaangażowa-
nie organizacji pozarządowych w świadczeniu takich usług. 

W organizowaniu opieki zastępczej i zapewnieniu im wsparcia powinny współpracować róż-
ne podmioty publiczne: pcpr, ops, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, sądy rodzinne, szkoły, policja. 
Wsparcie mogą również zapewniać rodziny zaprzyjaźnione, wolontariusze i organizacje pozarzą-
dowe. Od charakteru tej współpracy oraz sieci wzajemnych powiązań zależeć będzie w dużym 
stopniu efektywność wsparcia udzielanego rodzinom zastępczym26.

W budowaniu systemu wsparcia dla rodzin zastępczych należy również uwzględnić postulaty 
samego środowiska rodzin zastępczych. Postulują one, aby funkcjonującym zawodowym rodzinom 
zastępczym zapewnić dogodne warunki do opieki nad dziećmi poprzez stworzenie szerokiego sys-
temu ich wsparcia zawierającego trzy elementy:

25 J. Raczkowska, U progu drugiego roku reformy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 2. Zob. także 
Pracownik socjalny, op. cit.

26 Więcej o zadaniach poszczególnych podmiotów w odniesieniu do rodzin zastępczych w: J. Szczepaniak, Sieci 
wsparcia opieki kompensacyjnej w Polsce. Stan i perspektywy, w: M. Gagacka, K. Głąbicka, Lokalne sieci wsparcia, 
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 61–63.
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• wsparcie ekonomiczne: rozwój usług wspierających w postaci warsztatów edukacyjnych 
i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodzin, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, pomocy prawnej i medycznej, pomocy wolontariuszy w na-
uce szkolnej dzieci. Opiekunowie zastępczy winni uzyskiwać fachową pomoc, a także sami 
ją świadczyć dla innych rodzin służąc np. własnym doświadczeniem. Niektórzy opiekunowie 
zastępczy po zakończeniu swojej pracy zawodowej mogliby być pomocni jako osoby szkolące 
lub sprawujące okresową opiekę nad dziećmi;

• wsparcie społeczne: organizowanie przez organizacje pozarządowe spotkań integrujących 
zastępcze środowisko rodzinne; podniesienie prestiżu zawodowych rodzin zastępczych, re-
spektowanie na co dzień praw opiekunów zastępczych, takich jak prawo do informacji o dziec-
ku, prawo do odmowy przyjęcia dziecka wymagającego specjalistycznej opieki lub przyjęcia 
większej liczby dzieci, prawo do ochrony własnej rodziny i jej prywatności oraz wsparcie ze 
strony osób i instytucji kontrolujących pracę opiekunów zastępczych z pominięciem „biuro-
kracji”. Rodziny obawiają się „koordynatora rodzin zastępczych” (proponowanego w projekcie 
ustawy o pieczy zastępczej), nie jest bowiem jasno powiedziane, kto go zatrudni i jaką będzie 
on pełnił funkcję – kontrolną czy wspomagającą. Obecnie według rodzin zastępczych zbyt 
dużo osób ma prawo „wejść” do ich domów;

• wsparcie emocjonalne: w problemach występujących w ich własnych rodzinach: w małżeń-
stwie, z dziećmi, z sąsiadami27.

Diagnoza standardów pracy socjalnej i usług dla rodzin 

zastępczych

Standardy europejskie 

Ogólne standardy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną wyznaczają akty prawa międzynaro-
dowego i dokumenty Rady Europy dotyczące ochrony praw osobistych, kulturalnych i socjalnych 
dziecka28. Warto również sięgnąć do szczegółowych dyrektyw na temat opieki zastępczej, zbież-
nych w założeniach z przepisami Konwencji o Prawach Dziecka: do Rezolucji Komitetu Ministrów 
Rady Europy Numer (77) 33 w sprawie umieszczania dzieci poza rodziną oraz Rekomendacji Nu-
mer R (87) 6 w sprawie rodzin zastępczych. Przywołana Rezolucja stanowi, że umieszczanie dzieci 
w rodzinach zastępczych powinno być uznawane za najlepszą formę czasowego pobytu dziecka 
poza rodziną. Ważnym zadaniem spoczywającym na rodzinach zastępczych jest współpraca z ro-
dzicami biologicznymi dziecka. Z kolei Rekomendacja Numer R (87) 6 dotyczy funkcjonowania 
rodzin zastępczych. Zgodnie z jej treścią konieczne jest pozyskanie opinii rodziców zastępczych 
przed podjęciem ważnych dla dziecka decyzji czy dopuszczeniu ich sprzeciwu wobec decyzji uchy-
lających umieszczenie u nich dziecka29.

27 Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2009 r. przez D. Wiechę ze Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Za-
stępczych Pro Familia w Krakowie (materiał niepublikowany przekazany autorce).

28 M. Joachimowska, op. cit., s. 66.
29 M. Racław-Markowska, S. Legat, op. cit., s. 30.
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Przykładem standardów europejskich są standardy opracowane przez 3 organizacje poza-
rządowe30, których wspólnym celem jest polepszenie sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej i wspieranie ich rozwoju poprzez opracowanie standardów jakości oferowanej opieki 
zastępczej w ramach projektu Quality4Children (Q4C). Przygotowano 18 szczegółowych standar-
dów odnoszących się do różnych aspektów i różnych etapów funkcjonowania rodziny zastępczej31.

Obszary Standardy

I.  Proces podejmowania 
decyzji i przyjmowania 
wychowanka do pieczy 
zastępczej

Standard 1:  Dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują wsparcie podczas pro-
cesu podejmowania decyzji o objęciu dziecka opieką zastępczą. 

Standard 2: Dziecko ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji. 
Standard 3:  Profesjonalny proces podejmowania decyzji zapewnia dziecku najlep-

szą opiekę. 
Standard 4: Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką. 
Standard 5:  Przejście do nowego domu jest dobrze zaplanowane, przygotowane 

i stopniowo wdrażane. 
Standard 6:  Proces opieki we wszystkich formach opieki zastępczej odbywa się 

według indywidualnego planu opieki. 

II. Proces opieki Standard 7:  Forma opieki zastępczej, do której dziecko zostaje przyjęte odpo-
wiada jego potrzebom, sytuacji życiowej oraz środowisku, z którego 
pochodzi. 

Standard 8:  Dziecko utrzymuje kontakty ze swoją rodziną pochodzenia. 
Standard 9:  Opiekunowie dziecka mają stosowne kwalifikacje oraz zapewnione 

odpowiednie warunki pracy.
Standard 10:  Relacje opiekunów i dziecka oparte są na wzajemnym szacunku 

i zrozumieniu. 
Standard 11:  Umożliwiamy dziecku aktywny udział w procesie podejmowania 

decyzji, które bezpośrednio dotyczą jego życia.
Standard 12:  Dzieci w opiece zastępczej mają zapewnione odpowiednie warunki 

życia. 
Standard 13:  Dzieci niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami otrzymują 

odpowiednią opiekę. 
Standard 14: Dzieci są przygotowywane do samodzielnego życia. 

III.  Zakończenie procesu 
opieki

Standard 15: Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany. 
Standard 16:  Komunikacja podczas procesu zakończenia opieki prowadzona jest 

w odpowiedni i użyteczny sposób. 
Standard 17:  Dziecko/młody człowiek może brać udział w procesie zakończenia 

opieki. 
Standard 18:  Zapewniamy dalsze wsparcie i możliwość kontaktu.

Źródło: Quality4Children (Q4C, Jakość dla Dzieci). Polskie tłumaczenie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości B. Kulig z SOS Wioski Dziecię-
ce. Zob. http://www.quality4children.info. 

Ciekawym przykładem standardu europejskiego jest Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych 
przygotowany przez West–Est Dialogue – międzynarodowe gremium specjalistów z krajów Europy 
Środkowowschodniej, Austrii i Niemiec. Określa on32:
• podstawowe standardy etyczne;
• zasady sprawowania opieki;

30 Chodzi o organizacje FICE (Fundation Internationale des Communautes Educatives), IFCO (International Foster 
Care Organisation) oraz Wioski Dziecięce SOS. Zob. www.quality4children.info/ps/rup/utils/download.php?alias.

31 Na uwagę zasługuje sposób tworzenia tych standardów, zaangażowanie w ten proces wielu środowisk: przedsta-
wicieli grupy dzieci i młodzieży mających doświadczenia opieki zastępczej, rodziców biologicznych, opiekunów i człon-
ków dalszych rodzin, a także prawników i przedstawicieli władz z całej Europy. 

32 Kodeks etyczny rodzin zastępczych, w: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, op. cit. Kodeks jest 
dostępny w Internecie, zob. www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/plik.php?id=4429.
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• standardy etyczne w wychowaniu dzieci;
• standardy etyczne dotyczące przygotowania rodzin zastępczych;
• zobowiązanie do współpracy z rodziną naturalną.

Standardy dotyczące opieki zastępczej zostały wypracowywane również w poszczególnych 
krajach europejskich. 

Finlandia

Standardy dotyczące zasad, usług i procedur w opiece społecznej nad dziećmi szczegółowo zdefi-
niowano w Ustawie o opiece społecznej nad dziećmi. Ponadto, Krajowy Instytut Opieki Społecznej 
i Zdrowia przygotował wirtualny podręcznik opieki zastępczej nad dziećmi. Podręcznik ten przed-
stawia całość prawodawstwa, opis usług i procesów usług, metody i narzędzia pracy (np.: na po-
trzeby sporządzenia oceny wstępnej), materiały pomocnicze dla pracowników pomocy społecznej, 
formularze, przykłady dokumentacji oraz wyniki badań naukowych33.

Wielka Brytania

Opracowane zostały bardzo szczegółowe krajowe standardy minimum dla usług opieki zastępczej, 
odnoszące się zarówno do wyznaczenia standardów tych usług jak również zarządzania nimi. Stan-
dardy pogrupowano w następujące kategorie: 
• określenie celu – wymóg, by podmiot świadczący usługi opieki zastępczej przedstawił ja-

sne oświadczenie dotyczące celów świadczenia usług opieki zastępczej oraz opis możliwości 
i usług, które dany podmiot oferuje;

• zdatność do prowadzenia usługi opieki zastępczej lub zarządzania nią – wymóg, by agencje 
zatrudniały doświadczonych oraz wykwalifikowanych menedżerów;

• zarządzanie usługami opieki zastępczej – wymóg, by agencje posiadały odpowiednie systemy 
administracji i zarządzania (w tym ‘dobrze ustanowione schematy komunikacji oraz odpowie-
dzialności pomiędzy menedżerami, personelem oraz opiekunami), zarządzania finansowego 
oraz procedury kontroli jakości;

• zabezpieczenie oraz promowanie dobra dziecka – wymóg zapewnienia przez opiekunów od-
powiednich warunków, poszanowania oraz zachowania etnicznej, religijnej, kulturowej oraz 
językowej tożsamości każdego dziecka; ponadto zapewnienia dzieciom dostępu do odpowied-
niej opieki medycznej i usług promocji zdrowia, wspierania osiągnięć edukacyjnych dzieci 
znajdujących się pod opieką oraz udzielenia niezbędnego wsparcia, by rozwijać talenty, zain-
teresowania i hobby dziecka;

• rekrutacja, sprawdzanie, zarządzanie – wymóg stosowania się podmiotów do konkretnych 
procedur rekrutacji, zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzenia 
odpowiedniego nadzoru i szkoleń. Ta grupa standardów także reguluje sposób, w jaki agen-
cje współpracują z opiekunami. Podmioty świadczące takie usługi muszą posiadać skuteczny 
system zapewniający wsparcie dla opiekunów, a także ich nadzór, szkolenie i wypoczynek;

• wspieranie oraz szkolenie personelu oraz opiekunów zastępczych – wymóg, by podmioty 
zapewniły nadzór zatwierdzonych opiekunów zastępczych przez konkretnego, odpowiednio 

33 U.-M. Koivula, Świadczenie usług opieki społecznej w Finlandii, ekspertyza dla WRZOS, Warszawa 2010, s. 40–44.
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wyszkolonego pracownika pomocy społecznej, oraz by zapewniły mu dostęp do odpowiedniej 
pracy socjalnej i profesjonalnego wsparcia, informacji oraz porad dla umożliwienia mu stałej, 
wysokiej jakości opieki nad dzieckiem lub młodym człowiekiem umieszczonym w jego domu;

• dokumentacja – wymóg, by podmioty świadczące usługi stosowały się do protokołów dotyczą-
cych zbierania i przechowywania informacji, w tym by zapewniły, że w odniesieniu do każdego 
dziecka lub młodego człowieka znajdującego się pod opieką opiekuna zastępczego prowadzo-
na jest kompleksowa dokumentacja, która określa charakter oraz jakość świadczonej opieki 
oraz przyczynia się do zrozumienia wydarzeń, które nastąpiły w życiu takiego dziecka;

• odpowiedniość pomieszczeń;

• wymogi finansowe – wymóg, by agencja posiadała wiarygodność finansową oraz wystarcza-
jące środki finansowe do regulowania swoich zobowiązań, a także wymogi dotyczące proce-
dur zarządzania finansowego34.

Przedstawione przykłady standardów mogą stanowić ciekawy i inspirujący materiał przy wy-
pracowywaniu ogólnopolskich standardów sprawowania opieki zastępczej.

Elementy standardów ogólnopolskich

Mówiąc o standardach w odniesieniu do rodzin zastępczych mamy na myśli dwa poziomy:
1) standard opieki sprawowanej przez rodzinę zastępczą;
2) standard usług wspierających rodzinę zastępczą.

W pierwszym wypadku grupę docelową stanowią dzieci wymagające opieki, a w drugim rodzi-
ny zastępcze.

Standard opieki sprawowanej przez rodzinę zastępczą

System opieki nad rodziną i dzieckiem w Polsce posiada podstawy prawne opierające się głównie 
na przepisach zawartych w rozdziale 4 działu II Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) Opieka nad rodziną i dzieckiem. Dobro dziecka uznane 
jest w ustawie za wartość nadrzędną w stosunku do interesów rodziców i opiekunów.

Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach polskiego prawa materialnego oraz postanowień 
zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, ratyfikowanej przez Polskę w 1991 r. Akt ten stanowi 
największe osiągnięcia na polu prawnej ochrony dzieci w skali międzynarodowej35.

Artykuły dotyczące rodziny i dziecka zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są zgodne 
z Konwencją o Prawach Dziecka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
20 listopada 1989 r., a obowiązującą od 7 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 r., nr 120, poz. 526). Konwencja 
mocno akcentuje prawo dziecka do wychowania w jego naturalnym środowisku rodzinnym, w at-
mosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w warunkach zapewniających mu prawidłowy rozwój 
fizyczny, moralny i społeczny. W sytuacji czasowego lub trwałego pozbawienia dziecka naturalne-

34 M. Titterton, S. Pelling-Deeves, P. Nolan, Usługi i instytucje opieki społecznej w Wielkiej Brytanii, ekspertyza dla 
Projektu 1.18: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Warszawa 2010, s. 28–31.

35 M. Racław-Markowska, S. Legat, op. cit., s. 30.
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go środowiska rodzinnego, zaleca przede wszystkim stosowanie adopcji lub umieszczanie dziecka 
w rodzinie zastępczej. Korzystanie z instytucjonalnych form opieki powinno być ostatecznością, po 
wykorzystaniu rodzinnych form pomocy36.

W Polsce pewne elementy standardów określa ustawa o pomocy społecznej37. Chodzi o zasa-
dy, jakimi należy się kierować przy doborze rodziny zastępczej. Najważniejsze z nich to:
• zasada pierwszeństwa osób spokrewnionych lub spowinowaconych z dzieckiem;
• możliwość zaspokajania potrzeb dziecka, również w zakresie pomocy profilaktyczno-wycho-

wawczej i resocjalizacyjnej, przy uwzględnieniu poziomu rozwoju i sprawności;
• zasada nierozłączania rodzeństwa.

Ponadto określono warunki, jakie muszą spełniać rodziny zastępcze: muszą dawać rękojmię 
należytego wykonywania zadań, uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej, spełniać 
określone wymagania dotyczące funkcjonowania (m. in. warunki mieszkaniowe, zdrowotne, posia-
danie pełni praw publicznych) oraz dodatkowo, w wypadku zawodowej niespokrewnionej rodziny 
zastępczej, odbyć szkolenia i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne. Nie określono standardów 
takich szkoleń, jedynie wprowadzono wymóg, że ich programy zatwierdza minister właściwy ds. 
zabezpieczenia społecznego.

Ustawa o pomocy społecznej bardzo ogólnie określa rodzaje wsparcia dla rodzin zastępczych 
i nie wprowadza szczegółowych rozwiązań kierowanych tylko do tej grupy. Dlatego w tym przypad-
ku możemy mówić jedynie o pewnych, szczątkowych elementach standardów.

Tabela 57. Obowiązujące standardy ogólnopolskie usług dla rodzin zastępczych

Elementy pakietu usług
ustawa o pomocy społecznej38 Szczegółowe określenie usługi Standardy w ustawach/

rozporządzeniach 

Szkolenia Przygotowanie rodziny zastępczej 
na przyjęcie dziecka

Brak standardów

Poradnictwo specjalistyczne 
praca socjalna

Wsparcie rodziny zastępczej 
w rozwiązywaniu zgłaszanych 
przez tę rodzinę problemów

Elementy w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 18 października 2004 r. 
w sprawie rodzin zastępczych39.

Podtrzymywanie więzów emo-
cjonalnych łączących dziecko 
z rodzicami biologicznymi i innymi 
osobami bliskimi dziecku

Źródło: opracowanie własne.

W przygotowywanym od kilku lat projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej przewiduje się szerszy i bardziej zróżnicowany wachlarz usług. Przywiązuje się też 
większą wagę do określenia standardów, nakładając na ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

36 L. Winogrodzka, op. cit., s. 74.
37 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
38 Tamże.
39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych 

(Dz. U. 2010 r., nr 110, poz. 733).
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społecznego obowiązek opracowania standardów dotyczących szkoleń, zarówno dla kandydatów 
jak również dla rodzin zastępczych. 

Tabela 58. Projekt standardów ogólnopolskich usług dla rodzin zastępczych

Elementy pakietu usług 
projekt ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

Szczegółowe określenie usługi Standardy w ustawach/
rozporządzeniach 

Szkolenia Przygotowanie rodziny zastępczej na przyję-
cie dziecka

Delegacja do stworzenia 
rozporządzenia określa-
jącego standardy usłu-
gi w projekcie ustawy 
o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej

Podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych

Poradnictwo, terapia rodzinna, 
grupy wsparcia, pomoc wolon-
tariuszy

Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom 
sprawującym pieczę zastępczą i dzieciom 
umieszczonym w pieczy zastępczej

Elementy w projekcie 
ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

Zapewnianie rodzinom zastępczym wzajem-
nego kontaktu

Wzmacnianie kompetencji i przeciwdziała-
nie zjawisku wypalenia zawodowego rodzin 
zastępczych

Poradnictwo psychologiczne, reedukacyjne, 
rehabilitacyjne, prawne

Rodzina pomocowa Opieka nad dzieckiem w przypadku gdy rodzi-
na zastępcza nie może okresowo sprawować 
opieki w związku z wypoczynkiem, udziałem 
w szkoleniach, pobytem w szpitalu, nieprze-
widzianych trudności i zdarzeń losowych

Elementy w projekcie 
ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

Źródło: opracowanie własne.

Standardy lokalne

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu wynika, że rzadko przygotowano zalecenia na pi-
śmie dotyczące pracy socjalnej kierowanej do rodzin zastępczych. Jest tak tylko w 23% mops/
mopr-ów i w 7% pcpr-ów.

Konieczność wprowadzania takich standardów widzi 59% pracowników mops/mopr-ów. Ta-
kiej potrzeby raczej nie widzą pracownicy pcpr-ów – na taką konieczność wskazało jedynie 33% 
respondentów.

Ciekawą próbę wypracowania standardów dla rodzin zastępczych podjął PCPR w Koszalinie. 
W ramach projektu finansowanego ze środków UE w ramach PO KL (działanie 7.3.): Standaryzacja 
usług w zakresie rodzinnej opieki zastępczej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu w powiecie koszalińskim, realizowanego we współpracy z Koszalińskim Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych. Dobre rozwiązanie w tym zakresie to udział interdyscyplinarnego ze-
społu w pracy nad standardami (udział przedstawicieli różnych instytucji) oraz próba wdrożenia 
standardu w tych instytucjach. W ramach projektu wypracowano:
• dokumenty regulujące: Warunki tworzenia, funkcjonowania i monitoringu rodzin zastępczych 

w powiecie koszalińskim (standard);
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• dokumenty opisujące: Przede wszystkim rodzina, folder informacyjny przygotowany w ra-
mach realizacji projektu: Standaryzacja usług w zakresie rodzinnej opieki zastępczej sposo-
bem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie koszalińskim;

• dokumentację wewnętrzną związaną ze świadczeniem usługi: 
–  monitoring rodzin zastępczych,
–  karta do wypłaty wynagrodzenia,
–  ewidencja pobytu dziecka w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej 

o charakterze pogotowia rodzinnego,
–  porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zapisów standardu opisującego zasady 

współpracy i rolę instytucji z terenu powiatu koszalińskiego w zakresie pracy z rodzinami 
zastępczymi i na rzecz tych rodzin oraz na rzecz powrotu dzieci do rodzin zastępczych.40

Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych – charakterystyka grupy

Usamodzielnienie jest końcowym etapem wychowywania się w zastępczej opiece instytucjonalnej 
czy rodzinnej, stanowi bowiem wyjście z niej. Proces usamodzielnienia ma doprowadzić osoby, 
wobec których świadczona jest pomoc, do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środo-
wiskiem. Tak jak wejście do opieki zastępczej może być mniej lub bardziej trudnym przeżyciem 
dla dziecka, tak samo wyjście z niej może być trudne. Jest to bowiem przejście od relatywnie bez-
piecznego środowiska do podjęcia życia w społeczeństwie bez parasola ochronnego i otrzymanie 
od razu statusu osoby dorosłej ze wszystkimi prawami i obowiązkami41. Jest to szczególnie trudne 
dla wychowanków opieki instytucjonalnej.

Wyraźnie różnicowana jest wartość środowiska, w którym wychowuje się dziecko – instytucja 
przegrywa z rodzinną formą opieki. To, co jest szczególnie podkreślane w odniesieniu do rodziny 
zastępczej, to znaczenie wsparcia, jakie otrzymuje wychowanek. Poprawia ono generalnie jego 
sytuację i wpływa dodatnio na przebieg i efekty usamodzielnienia. Dzieci z domu dziecka są mniej 
odpowiedzialne, mniej samodzielne, mniejszą wagę przywiązują do wszystkiego.42 Młodzież wy-
chowywana w placówce opiekuńczo-wychowawczej wolniej i później osiąga zdolność oceny sytu-
acji społecznej z uwzględnieniem własnej w niej roli. Dorastających wychowanków domu dziecka 
charakteryzuje nieufne nastawienie wobec osób z najbliższego środowiska. Widoczna jest obni-
żona samoocena, brak akceptacji swojej sytuacji życiowej, deprywacja potrzeb emocjonalnych, 
tworzy to zespół warunków sprzyjający wystąpieniu nastawień lękowych. Szczególnie silny lęk jest 
przed przyszłością i samodzielnością43. 

40 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.; Studium przypadku, PCPR 
Koszalin.

41 A. Kwak, Kreatorzy procesu usamodzielnienia, w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie, ISP Warszawa 2006, s. 68.
42 Tamże, s. 113.
43 M. Bieńko, Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia, w: Z opieki zastępczej w dorosłe 

życie, ISP Warszawa 2006.
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Pobyt w placówce likwiduje niektóre zaniedbania środowiskowe, przyczynia się jednak do 
powstania w psychice dziecka różnego rodzaju nieprawidłowości, zwłaszcza w sferze rozwoju 
emocjonalnego, oraz ujawnia postawy charakterystyczne dla sierot społecznych. Istnieje odczu-
wany przez większość usamodzielnianych wychowanków swoisty próg pomiędzy daleko posu-
niętą opieką, jakiej doznają podczas pobytu w placówce, a koniecznością niemal całkowicie sa-
modzielnego rozwiązywania własnych problemów po jej opuszczeniu. Sytuacja biorcy świadczeń 
nie sprzyja zdobywaniu doświadczeń niezbędnych w samodzielnym życiu44, 45.

Inna jest natomiast sytuacja wychowanków rodzin zastępczych, choć tu z kolei pojawiają 
się różnice pomiędzy rodzinami spokrewnionymi a niespokrewnionymi. Bliscy krewni za swoje 
główne zadanie uważają stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju, wdrażanie 
ich do samodzielności oraz wspieranie w dorosłym życiu46. Przywiązanie opiekunów ułatwia, 
dzieciom skierowanym pod opiekę krewnych asymilację z nowym otoczeniem oraz podejmowa-
nie kolejnych zadań rozwojowych. Natomiast wychowankowie pozostający pod pieczą opieku-
nów niespokrewnionych z nimi przejawiają często problemy natury emocjonalnej, spowodowa-
ne traumatycznymi doświadczeniami rodzinnymi. Zapewne dlatego opiekunowie nie połączeni 
z wychowankami więzami krwi zwracają większą uwagę na uczuciowy wymiar tej relacji i ze 
względu na występującą u nich deprywację emocjonalną. Za najistotniejszą powinność wobec 
podopiecznych uznają otoczenie ich serdeczną troską, okazywanie ciepła i czułości. Inne są też 
relacje z rodziną – bliskie więzi częściej zachowują osoby wychowywane przez swoich krew-
nych, a podopieczni opiekunów obcych na ogół pozbawieni są jakiegokolwiek wsparcia w rodzi-
nie generacyjnej47.

Mimo że wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych brakuje więzi społeczno-
-emocjonalnej, a proces usamodzielnienia się i poszukiwania własnego miejsca w życiu przebie-
ga inaczej niż u dzieci wychowywanych w środowisku rodzinnym, dzieci te również mają marze-
nia i plany życiowe. Myślą o kontynuacji nauki lub możliwości przyuczenia do zawodu i podjęciu 
pracy. Przy wyborze zawodu kierują się najpierw dobrymi zarobkami, a potem zainteresowania-
mi, kontaktami z ciekawymi ludźmi, zdobyciem profesjonalnej wiedzy.

Posiadanie mieszkania dla wszystkich usamodzielnianych wychowanków jest ważnym ce-
lem życiowym. Wynika to zapewne z braku intymności i prywatności w placówce, która na ogół 
nie jest namiastką domu. Wychowankowie liczą na pomoc placówki w uzyskaniu mieszkania 
i wsparcia materialnego, które umożliwi im dobry start w dorosłe życie. 

Dla wychowanków, którzy doznali wielu negatywnych doświadczeń w środowisku rodzin-
nym i najbliższym otoczeniu przed przyjściem do placówki, a także będąc już jej wychowankami, 
najważniejszą sprawą w ich życiu jest szczęście rodzinne i miłość.48

44 Tamże, s. 146.
45 Więcej na ten temat zobacz prace: I. Obuchowska, Dziecko w rodzinie zastępczej i instytucji: od teorii do praktyki 

„Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 1997, nr 3; M. Kościelska, Tożsamość dzieci wychowywanych w rodzinach i pla-
cówkach, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 1997, nr 6.

46 E. Wideł, Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielnienia, w: Tenże, Z opieki zastępczej 
w dorosłe życie, ISP Warszawa 2006, s. 158.

47 Tamże, s. 149–158.
48 M. Bieńko, op. cit., s. 119.
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Pomoc w procesie usamodzielniania

Rodzaje wsparcia przewidziane w ustawie o pomocy społecznej

W 1999 r. zostało wydane, na podstawie delegacji zawartej w ustawie o pomocy społecznej, roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej o usamodzielnianiu wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W rozporządzeniu uwypuklona została samo-
dzielność osoby usamodzielnianej jako podmiotu w całym procesie. Duże znaczenie przypisano 
indywidualnemu programowi usamodzielnienia. Niezmiernie ważną jest zmiana roli wychowanka. 
To wychowanek staje się aktywnym i świadomym uczestnikiem procesu, aktywnym, gdyż powinien 
podejmować decyzje i konstruować własny indywidualny program usamodzielnienia49.

Ustawa koordynację i nadzór nad realizacją planu usamodzielnienia przypisuje pracownikowi 
socjalnemu. Praca socjalna, rozumiana tutaj jako towarzyszenie pracownika socjalnego w „wy-
chodzeniu wychowanka na samodzielność”. Pracownik socjalny powinien wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom wychowanków i ułatwić im nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i służbami 
oraz koordynować systemy wsparcia, również w formie pracy zespołowej50. Zadaniem pracownika 
socjalnego jest pomoc w realizacji indywidualnego planu pomocy i monitorowanie procesu usa-
modzielnienia, w szczególności w: uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, konty-
nuowaniu nauki lub w znalezieniu pracy. Pracownik socjalny powinien dopomóc wychowankowi 
w integracji ze środowiskiem i kontaktach z rodziną. Wsparcie wychowanka może również prze-
biegać w grupowych formach pracy socjalnej, grupach wsparcia, czy grupach samopomocowych. 
W przypadku gdy problemy wychowanka na drodze do usamodzielnienia wymagają wsparcia spe-
cjalistów, usamodzielniany wychowanek może również skorzystać z poradnictwa specjalistyczne-
go, psychologicznego, prawnego, zawodowego. Jednak w praktyce usamodzielniany wychowanek 
nie zawsze ma dostęp do oferty pomocowej. Nawet z podstawowej usługi – pracy socjalnej nie 
korzystają wszyscy wychowankowie.

Tabela 59. Korzystanie z pracy socjalnej przez usamodzielnianych wychowanków

Rok
% wychowanków rodzin

zastępczych korzystających 
z pracy socjalnej

% wychowanków placówek
korzystających z pracy

socjalnej

2009 94% 88%

2008 97% 99%

2007 73% 77%

2006 89% 80%

2005 79% 75%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań pomocy społecznej MIPS.

49 A. Kwak, op. cit., s. 69.
50 M. Rymsza, Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu 

pomocy społecznej w Polsce, w: M. Rymsza, Z opieki zastępczej w dorosłe życie, ISP, Warszawa 2006, s. 56–57.
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Podchodząc z całą ostrożnością do tych danych51, można stwierdzić dwie tendencje. Po pierw-
sze, wzrost liczby wychowanków objętych pracą socjalną, choć nie wiemy jaka jest jakość tej pra-
cy socjalnej. Po drugie, procentowo mniejszą liczbę wychowanków form instytucjonalnych objętą 
pracą socjalną w porównaniu do wychowanków rodzin zastępczych. Jest to niepokojące zjawisko, 
ponieważ na pewno ta druga grupa, w większym stopniu niż wychowankowie rodzin zastępczych, 
wymaga wsparcia, również w formie pracy socjalnej.

Na to, że panuje niejasność co do definicji pracy socjalnej z usamodzielnianymi wychowanka-
mi, wskazują też wyniki badań, w których pracę socjalną jako jedną z trzech najważniejszych usług 
dla usamodzielnianych wychowanków wskazało zaledwie 41% respondentów w powiatach i 33% 
w miastach na prawach powiatu. Najczęściej stosowaną formą wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków jest praca socjalna, a w jej ramach:
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, pomoc w poprawie sytuacji mieszkaniowej;
• pomoc w uzyskaniu pracy;
• pomoc w integracji ze środowiskiem i pomoc w nabyciu umiejętności społecznych.

Rysunek 20.  Usługi/pomoc najczęściej realizowane na rzecz pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – wskazania spontaniczne respondentów 
(możliwość trzech wskazań)
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Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

pedagogiczne
 

Poradnictwo specjalistyczne prawne 

Doradztwo zawodowe 

Pomoc w kontynuacji nauki 

Udział w projekcie/programy systemowe 

Ośrodki wsparcia 

Aktywizacja zawodowa/społeczna 

PCPR (N = 73) MOPS/MOPR (N = 12)  

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

51 Nie zdefiniowano, czym jest praca socjalna z usamodzielnianymi wychowankami, i w praktyce pracownicy socjal-
ni wypełniają sprawozdania dość dowolnie. Świadczy o tym chociażby trudno wytłumaczalny skok w 2008 r.
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Bardziej szczegółowo działania pracownika socjalnego można zobaczyć w poniższej tabeli:

Tabela 60. Wymagania i zobowiązania – przypadek pełnoletniego wychowanka

WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

podnoszenie kwalifikacji, nauka, szkolenia, 
przekwalifikowania 47% pomoc/wsparcie w polepszeniu warunków 

mieszkaniowych, uzyskaniu lokalu 58%

rejestracja w urzędzie pracy 40%
pomoc/ustalenie możliwości bezpośredniej 
pomocy
finansowej

31%

starania o własne mieszkanie (mieszkanie 
chronione, oddzielne itp.) 35% motywacja, mobilizacja potrzebujących do 

działań dla polepszenia jakości życia 28%

aktywne poszukiwanie pracy 35% pomoc w gromadzeniu dokumentacji, wy-
pełnianiu formularzy/wniosków, itp. 17%

współpraca z pracownikami socjalnymi 17% pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu 
dochodów 17%

funkcjonowanie w społeczeństwie, integra-
cja, wyjście z domu do ludzi, itp. 16% uzyskanie/wskazanie pomocy od instytucji/

ośrodków pomocy społecznej, itp. 15%

organizacja życia domowego, aktywność 
domowa, samodzielność 13% ukierunkowanie/mobilizacja do rejestracji 

w urzędzie pracy 15%

kontakt z psychologiem 11% systematyczne kontrole/monitoringi osób 
korzystających z usług socjalnych 13%

aktywizacja zawodowa 9% współpraca pracownika socjalnego z róż-
nymi instytucjami, urzędami, itp. 13%

korzystanie z doradztwa zawodowego (info 
o rynku
pracy, możliwościach własnych, itp.)

8% pomoc/zapewnienie opieki psychologicznej 11%

kontakt z odpowiednim ośrodkiem pomocy 
(nie wymieniać) 8% pomoc/wsparcie w temacie aktywizacji 

zawodowej 9%

starania o lepsze warunki mieszkaniowe 
(lokum tymczasowe, wniosek do gminy, 
itp.)

7%
mobilizacja rodziny do pomocy osobie 
potrzebującej/
monitoring 

9%

starania o pomoc finansową, dotacje, ulgi 
itp. 5%

mobilizacja/pomoc w podnoszeniu kwa-
lifikacji, przekwalifikowaniu, dostęp do 
szkoleń

9%

pomoc/wsparcie ze strony najbliższych 
(ogólnie, ew. doraźna, wg potrzeb) 4% stały, częsty kontakt z podopiecznymi 8%

realizacja kontraktu socjalnego, wykony-
wanie zaleceń 4% pomoc/wsparcie w ogólnie pojętym usa-

modzielnianiu się osoby/rodziny 7%

mobilizacja, chęć polepszenia jakości życia 3% pomoc i monitoring nauki szkolnej dzieci, 
kontakt z pedagogiem szkolnym 7%

 BRAK 10% poradnictwo socjalne (co, gdzie można 
uzyskać, jak to robić) 6%

wskazania powyżej 2% pomoc/wsparcie w rozwoju dzieci/młodzie-
ży (ogólnie) 6%
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WYMAGANIA WZGLĘDEM RODZINY/OSOBY ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

doradztwo zawodowe (warsztaty, pomoc 
w ukierunkowaniu, potrzeby rynku pracy) 6%

pomoc/ustalenie możliwości bezpośredniej 
pomocy 
rzeczowej

6%

kontrakt socjalny – uzgodnienie, kontrola 
wykonania 5%

wsparcie, pomoc potrzebującym, praca 
socjalna (ogólnie) 5%

informacja/pomoc w uzyskaniu wsparcia 
z projektów systemowych (programów 
rządowych)

5%

 BRAK 8%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Poza pracą socjalną usamodzielniany wychowanek może skorzystać z poradnictwa specjali-
stycznego, kursów, szkoleń i warsztatów. Pracownicy socjalni rzadko wykorzystują, inne niż pra-
ca z indywidualnym przypadkiem, metody pracy socjalnej, metoda grupowa wykorzystywana jest 
w 15% pcpr-ów i zaledwie 4% mops/mopr-ów, natomiast nie stwierdzono stosowania metody or-
ganizowania społeczności52.

Ważną formą wsparcia usamodzielnianych wychowanków są mieszkania chronione, które 
mają pomagać im w bardziej płynnym przejściu do dorosłego życia. W mieszkaniach chronionych 
wychowankowie nie tylko otrzymują możliwość zamieszkania, ale również są obejmowani profe-
sjonalnym wsparciem pracownika socjalnego i innych specjalistów. Ta forma wsparcia jest ofero-
wana w większości miast na prawach powiatu – 78%, w mniejszym stopniu w powiatach, jedynie 
w co trzecim z nich wprowadzane są mieszkania chronione53.

Ustawa wprowadza narzędzie dla pracownika socjalnego w pracy z usamodzielnianym wy-
chowankiem – indywidualny program usamodzielnienia. W programie usamodzielnienia wyróżnia 
się nie tylko zadania pracownika socjalnego, ale i opiekuna usamodzielnienia, nie precyzując czy 
obie te role powinny być odgrywane przez dwie różne osoby. Przyjmuje się jedynie, że pracownik 
socjalny zostaje wychowankowi „przypisany”, a opiekuna usamodzielnienia wybiera on sam, spo-
śród znanych sobie osób. Wydaje się jednak, że powinny to być role sprawowane nie przez jedną 
osobę, ze względu na odmienny charakter funkcji nadzorczej i wspierającej54.

Usamodzielnianie wychowanków to również jeden z najistotniejszych problemów dotyczą-
cych funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i stanowi docelowe zadanie placówek 
opieki całkowitej. Niektóre placówki przygotowują wychowanków do pracy i uczestnictwa w życiu 
społecznym, obejmując szeroki zakres działań, uświadamiających im rolę i wartość pracy, wyra-
biających motywację do uczestnictwa w niej, wdrażających do samoobsługi i gospodarności, roz-

52 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.
53 Ibidem.
54 M. Rymsza, op. cit., s. 56.
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wijających sprawność i nawyk pracy oraz umiejętność współdziałania z innymi ludźmi.55 Proces 
ten powinien odbywać się od najmłodszych lat w wyniku ścisłej współpracy wychowawcy, pedago-
ga i pracownika socjalnego. 

Najmłodsze dzieci powinny mieć podział obowiązków dostosowany do ich możliwości, pełnić 
dyżury, być przyzwyczajane do rzetelności i systematyczności w nauce. U starszych dzieci konieczne 
jest wyrobienie u wychowanków umiejętności i nawyków przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, dysponowania budżetem rodzinnym, planowania i realizowania zakupów, załatwiania 
spraw w urzędach. 17-letni wychowankowie mogą być już przygotowywani do aktywnego poszu-
kiwania pracy. Przygotowanie do samodzielności jest trudne, dlatego niezbędne jest tworzenie 
kameralnych form opieki, jak najbardziej zbliżonych do środowisk rodzinnych. Dzieci mają w nich 
możliwość kontaktu z realnymi problemami dnia codziennego, na przykład dokonują kalkulacji 
wydatków, aby uzmysłowić sobie wysokość kosztów miesięcznego utrzymania. Przykładem takich 
form są Piętra Usamodzielnień, Grupy Usamodzielnienia, Autonomiczne Grupy Mieszkaniowe czy 
Mieszkania Rodzinkowe. Nie wszystkie jednak placówki włączają się w ten program z równym za-
angażowaniem.56 Dlatego zasadnym byłoby zastanowienie się, czy ten element pracy z wychowan-
kiem placówki opiekuńczo-wychowawczej nie powinien stać się elementem standardu.

Rola projektów systemowych w rozwoju usług dla usamodzielnianych 

wychowanków

Projekty systemowe stwarzają szansę rozszerzenia oferty dla usamodzielnianych wychowanków 
dzięki możliwości stosowania instrumentów aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodo-
wej. Wiele pcpr- ów skorzystało z tej możliwości.. Na przykład w województwie małopolskim, na 
22 powiaty aż w 14 powiatach realizowano projekty systemowe kierowane do usamodzielnianych 
wychowanków.

Tabela 61.  Instrumenty aktywnej integracji w projektach systemowych dla usamodzielnianych wychowan-
ków w woj. małopolskim

Instrument aktywnej integracji Częstość wykorzystania w %

Trening kompetencji społecznych 71%

Poradnictwo specjalistyczne 57%

Animacja lokalna 7%

Mieszkanie chronione 7%

Kurs zawodowy 64%

Doradca zawodowy 50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzin zastępczych, ROPS Kraków 2009, zob.www.rops.krakow.pl/publikacje/USAMODZIELNIANI_do_internetu_76.pdf.

55 M. Bieńko, op. cit., s. 120.
56 Tamże, s. 131, 132. 



Krajowy Raport Badawczy

296

Stwarza to większe szanse dla młodych ludzi wchodzących w dorosłość, dając im szansę 
wsparcia zarówno w sferze zawodowej, co może poprawić ich sytuację na rynku pracy, jak rów-
nież w sferze społecznej, co może pomóc im w lepszym funkcjonowaniu emocjonalnym i spo-
łecznym. Możliwość lepszej integracji ze środowiskiem wychowanków, poprzez animację lokal-
ną, jak również możliwość zapewnienia im miejsca zamieszkania w mieszkaniu chronionym, 
rzadko jest jednak wykorzystywana. Niewykorzystywane są również inne instrumenty, w tym 
zasługujące na szczególną uwagę instrumenty aktywizacji edukacyjnej, na przykład: broker 
edukacyjny, który mógłby wspierać wychowanków w procesie edukacyjnym czy sfinansowanie 
części kosztów nauki na poziomie wyższym. Wydaje się, że pcpr-y powinny zrezygnować z or-
ganizowania doradztwa zawodowego i kursów zawodowych, ponieważ jest to ustawowe zadanie 
powiatowych urzędów pracy. Natomiast pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej powinien 
zapewnić usamodzielnianym wychowankom dostęp do tych instrumentów w urzędach pracy. 
Dobra współpraca pomiędzy pcpr-ami i urzędami pracy mogłaby wyeliminować powielanie za-
dań przez instytucje publiczne. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można by wykorzystać na 
przykład na zwiększenie oddziaływań środowiskowych. 

Diagnoza standardów pracy socjalnej i usług dla 

usamodzielnianych wychowanków

Ustawa o pomocy społecznej bardzo ogólnie określa rodzaje wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków, a rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, w sprawie udzielania pomocy na 
usamodzielnienie57 wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze, skupia się głównie na pomocy fi-
nansowej. Dlatego w tym przypadku możemy mówić, podobnie jak w przypadku rodzin zastęp-
czych, o pewnych, jedynie szczątkowych elementach standardów. 

Tabela 62. Obowiązujące standardy ogólnopolskie usług dla usamodzielnianych wychowanków

Elementy pakietu usług Szczegółowe określenie usługi Standardy w ustawach/ 
rozporządzeniach 

Poradnictwo specjalistyczne 
i praca socjalna

Pomoc w realizacji indywidualne-
go planu pomocy i monitorowanie 
procesu usamodzielnienia, w szcze-
gólności w:
–  uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych;
–  kontynuowaniu nauki lub w znale-

zieniu pracy;
–   integracji ze środowiskiem;
–  kontaktach z rodziną.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej; Rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2004 r. w sprawie udzielania 
pomocy na usamodzielnienie, konty-
nuowanie nauki oraz zagospodaro-
wanie (Dz. U. 2005 r., nr 6, poz. 45)

Źródło: opracowanie własne. 

57 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamo-
dzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 r., nr 6, poz. 45).
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Ustawa o pomocy społecznej wprowadza też narzędzie pomocne w pracy z usamodzielnianym 
wychowankiem – indywidualny program usamodzielnienia – nie standaryzuje jednak tego narzędzia.

Standardy lokalne

Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że w niewielu wypadkach przygotowano 
zalecenia na piśmie odnośnie pracy socjalnej kierowanej do usamodzielnianych wychowanków: 
w 20% mops/mopr-ów i jedynie w 7% pcpr-ów. Konieczność wprowadzania takich standardów 
bardziej widzą pracownicy mops/mopr-ów: odpowiedź „tak” lub „raczej tak” wskazało 56% re-
spondentów. Takiej potrzeby raczej nie widzą pracownicy pcpr-ów, odpowiedź „tak” lub „raczej 
tak” wskazało jedynie 36% respondentów. Na potrzebę wypracowania takich standardów wskazuje 
różne rozumienie tego, czym jest praca socjalna z usamodzielnianymi wychowankami.

Odwrotna sytuacja istnieje, jeśli chodzi o mieszkania chronione dla usamodzielnianych wy-
chowanków. W większości opracowano standardy bądź ich elementy dotyczące funkcjonowania 
mieszkań chronionych, tylko w 15% jednostek zadeklarowano brak jakichkolwiek form standary-
zacji w tym zakresie.

Wykres 120.  Reguły/zasady/procedury/standardy funkcjonowania mieszkań chronionych opracowane 
na użytek wewnętrzny

Tak, w formie pisemnego zarządzenia
11%

 Tak, w formie pisemnych
wytycznych

3%

 Tak, w formie regulaminu
50%

Tak, w formie pisemnych standardów 
1%

Tak, lecz nie na piśmie
4%

Nie, sposób i zasady wykonywania 
usługi dostosowane są 
do potrzeb 
15%

Brak danych
16%

Ogółem (N = 29)

Wykres 121. Przestrzeganie reguł/zasad/procedur/standardów funkcjonowania mieszkań chronionych

Zawsze tak
27%

[4] W większości przypadków tak  
54%

[3] Mniej więcej w połowie 
przypadków   
5%

Brak danych
14%

Ogółem (N = 20)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 4.
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W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano również czynniki sprzyjające i przeszkadza-
jące w utrzymaniu dobrej jakości usługi:

 Tabela 63. Jakość usługi „mieszkania chronione”

CZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ,
OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ USŁUGI

odpowiednie warunki lokalowe klientów, 
wychowanków 25% niewystarczające środki finansowe na pro-

wadzenie pracy socjalnej 16%

ułatwienia techniczne, sprzętowe, dobre 
zaplecze techniczne 17% nieodpowiednia lokalizacja mieszkań chro-

nionych 14%

dobra współpraca z urzędami, instytucjami, 
firmami, itp. 15% niechęć do współpracy osoby/rodziny ko-

rzystającej z pomocy społecznej 12%

zaangażowanie pracownika, chęć niesienia 
pomocy 10% za mała liczba pracowników socjalnych, za 

dużo podopiecznych, za dużo obowiązków 11%

wsparcie metodyczne specjalistów (psycho-
logów, prawników, lekarzy, itp.) 10% trudne charaktery klientów, wychowanków 8%

znajomość środowiska 10% różnorodność problemów podopiecznych 6%

możliwość stałego nadzoru, monitoringu 
świadczeń, klientów, wychowanków 8% zbyt rozległy teren działania 5%

chęć współpracy ze strony klienta / wycho-
wanka, rodziny objętej opieką 6%

brak/słaba współpraca ze specjalistami, 
brak 
wsparcia metodycznego

5%

wysokie kwalifikacje zawodowe pracownika 6% niska świadomość społeczna 5%

zwiększenie liczby mieszkań dla usamo-
dzielniających się wychowanków 
placówek opiekuńczych

5% niechęć środowiska w stosunku do osób 
korzystających z pomocy społecznej 5%

zabezpieczenie odpowiednich środków 
finansowych na działalność socjalną 5% brak samochodów służbowych lub rozlicza-

nia prywatnych 4%

wąska, sprecyzowana specjalizacja pra-
cownika socjalnego 5% zbyt długi okres pobytu w mieszkaniu 

chronionym 4%

jasne ustalanie zasad pomocy, kontrakt 
socjalny 5% złe warunki lokalowe 4%

doświadczenie zawodowe i życiowe pracow-
nika socjalnego 4% niski standard mieszkań osób korzystają-

cych z pomocy 3%

wysoka świadomość społeczna, wzrost 
świadomości społecznej 4% brak kontroli jakości usług świadczonych 

przez pracowników 2%

dobra współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej 4% niechęć do współpracy/pomocy ze strony 

rodziny osoby korzystającej z pomocy 2%

rozwinięta sieć placówek pomocy socjalnej 3% postawy roszczeniowe klientów, wychowanków 2%

lokalizacja mieszkań dla wychowanków 
Domów Dziecka w centrum miasta 3% niska samoocena podopiecznych, brak wia-

ry w możliwość poprawy komfortu życia 2%
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atrakcyjna cena mieszkania dla wychowanka 2% BRAK DANYCH 32%

prawidłowe ustalenie potrzeb i możliwości 
pomocy 2%

większa liczba pracowników, mniejsza licz-
ba podopiecznych, więcej czasu na pracę 2%

lokalizacja mieszkań dla wychowanków 
Domów Dziecka w pobliżu placówek pomo-
cowych

2%

wsparcie przełożonych, instytucji nadrzęd-
nych 2%

wolontariat, możliwość korzystania z po-
mocy 
osób nieprofesjonalnych

2%

BRAK DANYCH 24%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 4.

Respondenci jako najważniejsze dla jakości usługi wymieniają warunki lokalowe, a na drugim 
miejscu dopiero profesjonalizm i zaangażowanie pracownika socjalnego i wsparcie innych spe-
cjalistów, co może budzić niepokój, zwłaszcza że po stronie czynników obniżających jakość usługi 
na wysokim miejscu pojawiają się czynniki związane z postawami usamodzielnianych wychowan-
ków: niechęć do współpracy i trudne charaktery wychowanków, na które to postawy powinni mieć 
wpływ profesjonaliści pracujący z wychowankiem w mieszkaniu chronionym.

W ramach badań opracowano także główne założenia dotyczące standardów mieszkania chro-
nionego dla usamodzielnianych wychowanków. Określono cel usługi, grupę docelową, organizację 
sposobu świadczenia usługi i zasoby kadrowe, zakres, dostępność usługi i sposób jej świadczenia 
oraz jakość i sposób kontroli58.

Dobre praktyki w Polsce

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w propagowaniu zastępczego rodzicielstwa i two-
rzeniu rodzinnych domów zastępczych, organizowaniu profesjonalnego poradnictwa we współ-
działaniu z powiatowymi centrami pomocy rodzinie59. Uzupełniają one niewystarczającą ofertę po-
mocową instytucji publicznych dla rodzin zastępczych. Aktywizują środowisko rodzin zastępczych, 
tworząc system wsparcia odpowiadający potrzebom tego środowiska. Można wskazać wiele cieka-
wych inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin zastępczych.

58 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 4.
59 A. Kurcz, Organizacje pozarządowe w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej, w: Wolontariat w obszarze 

humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Wydawnictwo Akapit, Toruń 2005, s. 246.
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Tabela 64. Działania organizacji pozarządowych na rzecz rodzin zastępczych

Nazwa organizacji Podejmowane działania

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Sierczy-
nek, Oddziały: śląski, świętokrzyski,
gnieźnieński, mazowiecki, dolnośląski, w Elblągu, 
Łodzi, Jarocinie, Krotoszynie, Olsztynie i Żaganiu

–  prowadzenie szkoleń, warsztatów zwiększających 
umiejętności opiekuńcze i wychowawcze rodziców;

–  organizowanie grup samopomocowych;
–  propagowanie współpracy rodzin zastępczych i in-

stytucji, które z założenia mają im służyć – tworze-
nie mikrosystemów wsparcia;

–  wspieranie dzieci i młodzieży umieszczonej w ro-
dzinach zastępczych;

–  wydanie pisma „Rozterki wychowawcze. Pismo 
rodziców i opiekunów”.

Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych 
„Pro Familia”, Kraków

–  wsparcie psychopedagogiczne i rzeczowe;
–  promowanie rodzicielstwa zastępczego;
–  działania na rzecz integracji zastępczego środowi-

ska rodzinnego.

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Warszawa –  całodobowy informacyjny telefon zaufania;
–  grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnio-

nych i niespokrewnionych;
–  konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, prawne.

Towarzystwo Nasz Dom Warszawa –  realizacja programu PRIDE, przygotowującego 
rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” Sandomierz

–  propagowanie rodzicielstwa zastępczego, projekt: 
Autobus Nadziei.

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej 
„Ja i mój dom”, Łódź

–  propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa;
–  wspieranie rodzin, które przyjęły dzieci pozbawione 

opieki rodzicielskiej;
–  wspieranie samopomocowych grup rodzin zastęp-

czych.

Fundacja Przyjaciółka, Warszawa –  promowanie dobrych praktyk i wiedzy o rodzinnych 
formach opieki;

–  wsparcie rzeczowe i finansowe rodzin zastępczych.

Fundacja Świętego Mikołaja – wsparcie finansowe rodzin zastępczych.

Fundacja ARHON+ 
„Dzieci, które kochacie”

–  wsparcie rzeczowe i finansowe rodzin zastępczych;
–  prowadzenie strony internetowej dla rodzin zastęp-

czych;
–  promowanie dobrych praktyk i wiedzy o rodzinnych 

formach opieki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych organizacji60.

Szczególnym przykładem jest Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, które funkcjonuje 
od 1997 r., ma zasięg ogólnopolski, a przede wszystkim bardzo szeroki zakres działań pomocowych 
opartych na współpracy z innymi instytucjami61. Co istotne, stowarzyszenie powstało z inicjatywy 
rodziców zastępczych poszukujących wsparcia i pomocy w wychowywaniu przyjętych do rodziny 
dzieci. Działania i zadania, które podejmują, wynikają z realnych potrzeb rodziców zastępczych. 

60 Przygotowano na podstawie stron internetowych organizacji pozarządowych: www.fosterparents.org.pl; www.
rozterki.sylaba.pl; www.profamilia.pl; www.rodzinyzastepcze.waw.pl; www.towarzystwonaszdom.pl;  www.misjanadziei.
org.pl; www.ja-i-moj-dom.jasky.pl; www.fundacja.przyjaciolka.pl; www.mikolaj.org.pl; www.rodzinazastepcza.org 

61 A. Kurcz, op. cit., s. 246.
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Członkowie stowarzyszenia systematycznie analizują, dyskutują i zwiększają umiejętności opie-
kuńcze i wychowawcze rodziców, wykorzystując doświadczenia i wiedzę innych. Poszukują nowych 
dróg i sposobów pomocy dzieciom zaburzonym w rozwoju. Wzmacniają rodziny zastępcze zagrożo-
ne rozpadem, uczą jak dbać o rodzinę, by obecność przyjętego dziecka nie powodowała zaburzeń 
uczuciowych pozostałych jej członków. Przygotowują dzieci i młodzież umieszczoną w rodzinach 
zastępczych do akceptacji siebie i innych62. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się na łamach wydawa-
nego przez stowarzyszenie czasopisma „Rozterki wychowawcze. Pismo rodziców i opiekunów”63.

Innym przykładem świadczącym o aktywności środowiska rodzin zastępczych jest Mazowiec-
ka Fundacja Rodzin Zastępczych założona również przez rodziny zastępcze. 

Wzorem dobrych praktyk jest również Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro 
Familia w Krakowie prowadzące działalność edukacyjną i wspierającą. Członkowie tego stowa-
rzyszenia zainicjowali integrowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej takich instytucji, jak: 
sąd, mops, szkoła, rodzina. Zorganizowano również pomoc dla rodzin dysfunkcjonalnych w roz-
wiązywaniu trudności materialnych, zdrowotnych, edukacyjnych, psychologiczno-pedagogicznych, 
wprowadzono nowatorską metodę pracy socjalnej – treningi umiejętności rodzicielskich w zakre-
sie opieki i wychowania64.

Organizacje pozarządowe powinny stać się ważnym ogniwem systemu tworzenia i wspiera-
nia rodzin zastępczych i partnerem instytucji publicznych. Dają szansę na stworzenie szerokiego, 
różnorodnego pakietu usług kierowanych do rodzin zastępczych, odpowiadającego na potrzeby 
środowiska i wzajemne uzupełnianie działań.

Na szczególną uwagę zasługują możliwości rozwoju usług wspierających rodziny zastęp-
cze, jakie stwarza realizacja projektów, na które można pozyskiwać dodatkowe środki  w ramach 
funduszy unijnych lub środków z MPiPS. Przykładem może być konkurs ogłoszony przez MPiPS 
w 2010 r. na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, z których 
większość dotyczyła rodzin zastępczych.

Dobrymi przykładami takich działań są projekty realizowane w PCPR w Koszalinie:
• program „Zielona szkoła dla rodzin zastępczych” wspierający rodziny zastępcze w zakresie 

doskonalenia ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (2009 r.); projekt dofinansowany 
przez MPiPS;

• program „Szansa” dla kandydatów na rodziny zastępcze i usamodzielnianych wychowanków 
(2007 r.); projekt dofinansowany przez MPiPS;

• program „Kalejdoskop” wspierający rozwój rodzicielstwa zastępczego dla kandydatów na ro-
dziny zastępcze (2007 r.); projekt dofinansowany przez MPiPS;

• program „Bezpieczne gniazda. Wspieranie rodzin zastępczych” (2008 r.); projekt dofinanso-
wany przez MPiPS65.

62 www.fosterparents.org.pl
63 www.rozterki.sylaba.pl 
64 A. Guzik, Funkcje stowarzyszeń i fundacji w kształtowaniu lokalnego środowiska wychowawczego, w: Kształto-

wanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, Z. Gawlina (red.), Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 
s. 99–100.

65 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 11.
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Przykłady ciekawych rozwiązań realizowanych przez instytucje publiczne 

i organizacje pozarządowe

Ciekawą inicjatywą odnoszącą się do wspierania usamodzielnianego wychowanka w procesie usa-
modzielniania jest projekt realizowany przez Fundację Robinson Crusoe. W ramach tego projektu 
podkreśla się rolę i proponuje lepsze wykorzystanie opiekuna usamodzielnienia. Dotyczy to szcze-
gólnie sytuacji gdy wychowanek nie ma w otoczeniu osoby bliskiej, która mogłaby się podjąć tej roli 
i opiekunem „musi” zostać pracownik socjalny. Fundacja realizuje proces usamodzielnienia w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych, 
we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Przeszkolone przez fundację osoby, któ-
re pracują z dzieckiem przez rok, mogą zostać opiekunami usamodzielnienia spełniając funkcje 
przyjaciela będącego pośrednikiem w kontakcie ze światem zewnętrznym. Fundacja chciałaby 
podjąć się standaryzacji roli wolontariusza, który na początku asystowałby w całym procesie, da-
wał dziecku wsparcie, poprzez przyjacielskie relacje, w pewnym momencie przejmowałby funkcję 
opiekuna usamodzielnienia. 

Dobre praktyki w innych krajach

W krajach UE prowadzenie rodzin zastępczych władze publiczne powierzają najczęściej organi-
zacjom pozarządowym – agencjom rodzin zastępczych66. Agencje takie są odpowiedzialne za cały 
proces przygotowania i prowadzenia rodzin zastępczych, tj. rekrutacje, selekcje kandydatów, ich 
przygotowanie zawodowe, prowadzenie i wspieranie w trakcie sprawowania opieki. Władze pu-
bliczne zawierają kontrakty z poszczególnymi agencjami, które mogą specjalizować się w okre-
ślonego rodzaju usługach67. 

Obserwując kierunki rozwoju rodzin zastępczych w krajach UE, zauważa się tendencje do 
coraz większego zróżnicowania świadczonych usług, umożliwiających udzielenie pomocy jak naj-
większej liczbie dzieci, o szerokim spektrum potrzeb. Po jednej stronie takiego kontinuum pozo-
stają rodziny spokrewnione z dzieckiem, a po przeciwległej profesjonalni opiekunowie pracujący 
z młodymi ludźmi o złożonych problemach. Pomiędzy tymi skrajnościami znajdą się rodziny za-
stępcze oferujące opiekę częściową, opiekę w ciągu dnia bądź po zajęciach szkolnych, bądź też 
opiekę krótkoterminową czy wakacyjną, a także długoterminową opiekę, na ogół nad młodszymi 
dziećmi nie obarczonymi zaburzeniami68.

Finlandia

Kwestie związane z opieką zastępczą nad dziećmi należą do obowiązków pomocy społecznej. 
W celu pomocy pracownikom socjalnym, ustanawia się grupę ekspertów od spraw opieki zastęp-

66 The World of Foster Care. An International Sourcebook on Foster Family Care System, M. Colton, M. Williams 
(red.), Arena, Aldershot 1997, za: Z. M. Stelmaszczuk, op. cit., s. 101.

67 Z. M. Stelmaszczuk, op. cit., s.102.
68 The World of Foster Care, op. cit., s. 102–103.
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czej nad dziećmi w jednej gminie lub wspólnie w większej liczbie gmin (w przypadku mniejszych 
gmin). W skład grupy tej wejść muszą pracownicy socjalni, przedstawiciele służby zdrowia, eksper-
ci z dziedziny rozwoju dzieci oraz ewentualnie inni eksperci. Rodzice zastępczy otrzymują wsparcie 
i porady od pracowników socjalnych gminy. Zwykle w gminach działa specjalna jednostka, która 
koordynuje proces wychowania zastępczego oraz działa jako organ nadzorujący. 

Dziecku zapewnia się opiekę całodobową w tzw. domach opieki zastępczej. Z drugiej strony 
istnieją profesjonalne domy opieki rodzinnej, zatwierdzone przez regionalne urzędy państwowe 
lub gminy. Aby zostać przyjętym do pracy w takim ośrodku, opiekun rodzinny musi spełnić pewne 
kryteria edukacyjne, jako prywatny dostawca usług. Podstawowa różnica pomiędzy domami opieki 
rodzinnej a profesjonalnymi domami opieki rodzinnej polega na tym, że w wypadku tych pierw-
szych gmina może bezpośrednio zawrzeć umowę z rodziną, która stanie się opiekunem rodzin-
nym. W przypadku tych drugich, dom opieki rodzinnej to usługi świadczone przez spółkę prywat-
ną lub organizację pozarządową, od której gmina może nabyć usługi dla klientów wymagających 
opieki rodzinnej69.

Francja

Warunkiem rozpoczęcia pracy przez rodzinę zastępczą jest udział w szkoleniu przygotowującym 
do przyjęcia dziecka, w wymiarze 60 godzin. Świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest warun-
kiem uzyskania akredytacji. Warunkiem uzyskania przedłużenia akredytacji jest uzyskanie dyplo-
mu asystenta rodzinnego – szkolenie obowiązkowe w wymiarze 240 godzin. Posiadanie dyplomu 
powoduje automatyczne przedłużenie akredytacji. Koszty szkolenia i uzyskania dyplomu ponosi 
organ zatrudniający asystenta rodzinnego, jak również koszty opieki nad dzieckiem podczas udzia-
łu w szkoleniu. Sesje szkoleniowe odbywają się 2–3 razy w miesiącu i rozłożone są na przestrze-
ni 1,5–2 lat. Poza szkoleniami pomoc oferowana rodzinom zastępczym to usługi informacyjne, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych, poradnictwo, w tym porady 
specjalistyczne (prawne, pedagogiczne, psychologiczne), warsztaty edukacyjne, konferencje oraz 
grupy wsparcia. Realizowane są one przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, które do-
skonalą swoje działania i wymieniają się doświadczeniami70. 

Stany Zjednoczone

Jako szczególnie interesujące należy uznać metody stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz 
w Anglii mające na celu wspieranie rodziców zastępczych w procesie wychowywania oraz usa-
modzielniania dzieci. Każda z pokrótce opisanych metod poprawy jakości życia dzieci wycho-
wujących się w rodzinach zastępczych zawiera w sobie potencjał na zmniejszenie dystansu 
dzielącego dzieci wychowywane przez biologicznych rodziców i dzieci znajdujące się pod opieką 
rodziców zastępczych.

69 U.-M. Koivula, op. cit., s. 40–44.
70 B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, ekspertyza dla pro-

jektu 1.18, zadanie 2, Warszawa 2010, s. 39.



Krajowy Raport Badawczy

304

Tabela 65. Metody poprawy jakości życia dzieci w rodzinach zastępczych

Nazwa metody Opis

Diagnozuj i wspieraj Metoda opiera się na wyrażonym implicite przekonaniu, że już samo umiesz-
czenie dziecka w rodzinie zastępczej jest interwencją zawierającą w sobie 
potencjał na zmianę jego losu. Polega ona na systematycznym monitorowaniu 
fizycznego, psychicznego i rozwojowego dobrobytu dzieci z rodzin zastęp-
czych. Jednym z prostych sposobów zbierania informacji od rodziców zastęp-
czych może być seria sześciu krótkich wywiadów telefonicznych przepro-
wadzanych w ciągu sześciu kolejnych dni. Nawet tak proste narzędzie może 
przynieść cenne wskazówki dotyczące obszarów, na które trzeba skierować 
pracę socjalną. Może ono pomóc w obserwacji postępu w rozwoju dzieci 
i identyfikowaniu przypadków wymagających indywidualnego i dodatkowego 
wsparcia.

Rozszerzone wsparcie opie-
kunów zastępczych

Celem tej metody jest zapewnianie regularnego wsparcia, które jednak nie 
jest wspomagane systematycznymi interwencjami. Pracownicy socjalni 
otrzymują do opieki mniejszą liczbę rodzin zastępczych i podwyższa się im 
pensję – w zamian oczekuje się od nich poszerzonego zakresu wsparcia dla 
rodziców zastępczych i konsultacji. Bardziej rozbudowana jest również oferta 
dla samych dzieci – mogą one uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych lub 
rekreacyjnych.

Indywidualne interwencje 
ukierunkowane na konkret-
ne potrzeby

W pewnych przypadkach nie wystarcza ogólny monitoring lub uniwersalny 
program wsparcia i wymagane jest podjęcie specyficznych działań, by osią-
gnąć pożądany cel:
Przykład 1:  Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, pozwalających im uczyć 

się wykorzystywania różnych technik interwencyjnych w celu roz-
wiązywania problemów wychowawczych.

Przykład 2:  Wczesna nauka czytania i pisania dzieci oraz poszerzanie ich 
wiedzy społeczno-emocjonalnej. W tym celu dzieci uczestniczą 
w letnich zajęciach (dwa razy w tygodniu), tuż przed rozpoczęciem 
nauki w przedszkolu. Zajęcia były kontynuowane (w mniejszej 
częstotliwości) także po rozpoczęciu roku przedszkolnego. Sami 
rodzice zastępczy mogą uczęszczać na zajęcia (dwa razy w mie-
siącu), podczas których uczą się sposobów zachęcania do nauki 
czytania i pisania, poznają zalety płynące z zaangażowania w życie 
przedszkolne swego dziecka oraz metody zarządzania problemo-
wymi zachowaniami.

Wielowymiarowa interwen-
cja terapeutyczna w rodzinie 
zastępczej

Ta metoda charakteryzuje się najwyższym natężeniem działań. Skierowana 
do dzieci z poważnymi behawioralnymi i emocjonalnymi problemami, o cha-
rakterze typowo interwencjonistycznym. Opiera się na intensywnym trenin-
gu i stałym wsparciu dla opiekunów zastępczych, świadczonym za pomocą 
codziennych kontaktów telefonicznych oraz cotygodniowych spotkań grup 
wsparcia. Młodzi ludzie mogą skorzystać z indywidualnych usług pomoco-
wych. Prowadzone są także działania ukierunkowane na środowisko, w któ-
rym wychowuje się młodzież, jak np. szkoła.

Źródło: P. A. Fisher, P. Chamberlain, L. D. Leve, Improving the lives of foster children through evidenced-based interventions, „Vul-
nerable Children and Youth Studies”, zob. www.mtfc.com/2009%20Improving%20the%20lives%20of%20foster%20children%20Fisher_
Chamberlain_Leve_2009_VCYS.pdf (tłumaczenia dostępne na stronie: www.rodzinazastepcza.org).

Z przedstawionego przykładu widać, jak dalece wyspecjalizowane, profesjonalne i intensywne 
może być wsparcie rodzin zastępczych w ich funkcjonowaniu. Na podkreślenie zasługuje rozbudo-
wana oferta dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych, stwarzająca tym dzieciom szan-
sę na harmonijny rozwój i możliwość wkroczenia w dorosłe życie bez znaczących behawioralnych 
i emocjonalnych problemów.
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Holandia

Ciekawym przykładem programu dla usamodzielnianych wychowanków jest holenderski pro-
gram nazwany „Treningiem Wyjścia” (Exit Training, ET). ET to krótkoterminowy program, w któ-
rym przez 10 tygodni trener spotyka się z młodym człowiekiem kilka razy w tygodniu, poświę-
cając mu około 12 godzin tygodniowo. Trening zaczyna się w placówce i jest kontynuowany po 
opuszczeniu opieki. Przez modelowanie i odgrywanie ról, młodzi ludzie uczą się organizować 
swoje życie. Najistotniejsza jest koncentracja na przyszłości, podkreśla się twórcze wykorzysta-
nia nowych możliwości71.

Wnioski i rekomendacje

Rodziny zastępcze

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika: 
–  brak standardów dotyczących wspierania rodzin 

zastępczych;
–  rodziny zastępcze, a szczególnie przebywające 

w niej dzieci, często nie otrzymują wystarczającego 
wsparcia dostosowanego do konkretnej sytuacji 
rodziny zastępczej, główne formy wsparcia to 
pomoc finansowa i praca socjalna z indywidualnym 
przypadkiem, rzadziej poradnictwo specjalistyczne. 

Rekomenduje się opracowanie standardów wspiera-
nia rodzin zastępczych ze szczególnym uwzględnie-
niem przebywających w nich dzieci, w tym biologicz-
nego dziecka opiekunów zastępczych, na wszystkich 
etapach funkcjonowania rodziny zastępczej, z wy-
korzystaniem dorobku innych podmiotów i w ścisłej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmują-
cymi się problematyką rodzin zastępczych, w szcze-
gólności z wykorzystaniem doświadczeń polskich, np. 
standardy wypracowane w ramach „Standaryzacja 
usług w zakresie rodzinnej opieki zastępczej sposo-
bem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
w powiecie koszalińskim” oraz europejskich, np. 
standardy wypracowane w projekcie Quality4Children 
(Q4C) czy Kodeksie etycznym rodzin zastępczych 
przygotowanym przez West-East Dialogue.

W rozdziale przedstawiono przykłady dobrych praktyk:
–  wiele działających w Polsce organizacji pozarzą-

dowych zaangażowanych w rozwój rodzicielstwa 
zastępczego;

–  prowadzenia opieki zastępczej zawodowej w innych 
krajach.

Zaleca się: 
–  wykorzystywanie przez pcpr-y i mops/mopr-y,

 w większym niż do tej pory stopniu, dorobku 
organizacji pozarządowych i nawiązanie z nimi 
systematycznej współpracy w tworzeniu szerokie-
go, różnorodnego pakietu usług kierowanych do 
rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci, 
odpowiadającego na potrzeby środowiska;

–  zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami zagra-
nicznymi opartymi na ścisłej współpracy różnych 
służb, i wykorzystywanie ich w tworzeniu standar-
dów usług pomocy społecznej, np. wypracowane 
w Stanach Zjednoczonych ciekawe metody poprawy 
jakości życia dzieci w rodzinach zastępczych.

Wnioski Rekomendacje

71 Więcej na ten temat zob. M. Smit, E. J. Knorth, Czynniki determinujące wejście i wyjście z systemu opieki, 
w: Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, Perspektywa Europejska Śląsk, Warszawa 2001, s. 208–209.
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Wnioski Rekomendacje

Z innych cytowanych badań wynika: 
–  ważna rola pracownika socjalnego w procesie 

wspierania rodzin zastępczych;

–  ograniczone możliwości pracownika socjalnego 
we wspieraniu rodzin zastępczych, zwłaszcza w roli 
konsultanta wspierającego zmianę oraz pośrednika 
w udostępnianiu zasobów.

Rekomenduje się: 
–  lepsze przygotowanie i wsparcie pracownika socjal-

nego w pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi, 
poprzez szkolenia, superwizje, wsparcie innych 
specjalistów;

–  przedefiniowanie obecnej roli pracownika socjalne-
go, w tym odniesienie do roli opiekuna usamodziel-
nienia i asystenta rodziny. 

Usamodzielniani wychowankowie

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Zbyt późne rozpoczynanie procesu usamodzielnienia. Zaleca się rozpoczynanie procesu usamodzielnienia 
przynajmniej od 16. roku życia.

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika: 
–  niewielki stopień wykorzystania innych niż praca 

z indywidualnym przypadkiem metod pracy socjal-
nej w pracy z usamodzielnianymi wychowankami – 
grupowej i organizowania społeczności lokalnej;

–  różne rozumienie czym jest praca socjalna z usa-
modzielnianym wychowankiem;

–  wykorzystywanie projektów systemowych w two-
rzeniu programów wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków.

Istnieje konieczność wypracowania standardów pracy 
socjalnej z usamodzielnianym wychowankiem i roz-
wijanie różnych metod pracy socjalnej, w szczególno-
ści poprzez wykorzystanie projektów systemowych.

Z innych cytowanych badań wynika: 
–  brak jasnej roli opiekuna usamodzielnienia, w tym 

wykorzystania opiekunów zastępczych w procesie 
usamodzielniania.

Należy wypracować sposoby działania i wprowadzić 
metody wsparcia opiekunów zastępczych w procesie 
usamodzielnienia ich wychowanka.

W rozdziale przedstawiono przykłady dobrych praktyk:
–  ciekawych rozwiązań dotyczących pracy z usamo-

dzielnianymi wychowankami w Polsce i za granicą.

Rekomenduje się szersze zapoznanie się z istniejący-
mi rozwiązaniami krajowymi i zagranicznymi i pro-
pagowanie tych metod, np. „Trening Wyjścia” (Exit 
Training, ET), wykorzystanie wolontariuszy w pracy 
z usamodzielnianymi wychowankami propagowane 
przez Fundację Robinson Crusoe.
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Jerzy Krzyszkowski

Modele sposobu realizacji usług 

o określonym standardzie w jednostkach 

organizacyjnych pomocy i integracji 

społecznej

Wprowadzenie: uwarunkowania funkcjonowania pomocy 

społecznej

Mimo wzrostu znaczenia pomocy społecznej, brak większego, pozytywnego zainteresowania bada-
czy tą problematyką, a tematy organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi tego sektora 
są całkowicie pomijane jako przedmiot eksploracji. Prezentacja pomocy społecznej w opracowa-
niach poświęconych polityce społecznej w Polsce ogranicza się niekiedy do przedstawienia aktów 
normatywnych z zakresu pomocy społecznej oraz, co już rzadziej, ogólnej struktury organizacyjnej 
całego systemu. Pomoc społeczna ciągle pozostaje bardziej terenem eksploracji niż ich przedmio-
tem i częściej podejmuje się badania – badania nad biednymi, wykluczonymi itp. niż nad jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, których pracownicy mają pomóc potrzebującym. Brak wiedzy 
skutkuje powstawaniem negatywnych stereotypów, występowaniem dwóch typów postaw: indywi-
dualistyczno-heroicznej lub generalizująco-upraszczającej. Pierwszą charakteryzuje brak wiedzy 
o regułach organizacyjnych i zarządzaniu publiczną pomocą społeczną, połączony z negatywnym 
nastawieniem do tej instytucji, opartym na przekonaniu, że marnotrawi ona publiczne pieniądze, 
krępuje działania pracownika socjalnego i krzywdzi klienta. Postawę generalizująco – upraszcza-
jącą cechuje natomiast traktowanie pomocy społecznej tak, jak innych organizacji gospodarczych 
sektora publicznego, które powinny kierować się w swym działaniu rachunkiem ekonomicznym.

Metody analizy zarządzania w pomocy społecznej muszą uwzględnić kilka czynników, do któ-
rych należą:
• (1) uwarunkowania historyczne i globalne;
• (2) determinanty działające na poziomie państwa opiekuńczego;
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• (3) konteksty regionalne i lokalne na poziomie województw, powiatów i gmin;
• (4) otoczenie wewnętrzne jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (pracownicy, klienci, itp.).

Ad 1. Czynniki historyczne to koncepcje polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjal-
nej przyjęte w przeszłości i oddziałujące na współczesne rozwiązania. W Polsce oznacza to długą 
nieobecność państwa w sferze socjalnej i tradycję zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego. 
Uwarunkowaniami ponadnarodowymi są procesy globalizacji i europeizacji, rozwiązania prawne 
i organizacyjne, programy i projekty unijne (znaczenie projektów systemowych) oddziałujące na 
polską pomoc społeczną. 

Ad 2. Do czynników ponadregionalnych zaliczyć trzeba instytucje centralne, tj. władze usta-
wodawcze i wykonawcze danego państwa, tworzące prawo socjalne oraz przekazujące środki fi-
nansowe na realizację zadań pomocy społecznej. Należą tutaj centralne, resortowe instytucje po-
mocy społecznej i ich oddziały w urzędach wojewódzkich (wydziały polityki społecznej). 

Ad 3. Czynniki regionalne i lokalne na poziomie samorządowego województwa, powiatu i gmi-
ny to regionalne i lokalne władze ustawodawcze (sejmik wojewódzki, rady powiatów i gmin) oraz 
wykonawcze (marszałkowie, starostowie, wójtowie), czyli bezpośredni zwierzchnicy instytucji sa-
morządowej pomocy społecznej oraz powołane przez nich instytucje (regionalne ośrodki polityki 
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie). Do czynników oddziałujących na tym poziomie 
należą także organizacje infrastruktury społecznej regionu współpracujące z pomocą społeczną 
(urzędy pracy, szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, itp.), partnerzy spoza sfery socjalnej (lokalny biz-
nes) współpracujący z pomocą społeczną.

Ad 4. Do czynników wewnętrznych organizacji pomocy społecznej zaliczyć można zasoby 
ludzkie pomocy społecznej, metody i techniki pracy socjalnej, programy socjalne kierowane do 
określonych kategorii klientów, zasoby materialne lokalnej pomocy (źródła finansowania, wiel-
kość i struktura nakładów, zasady podziału środków, baza lokalowa, wyposażenie, systemy łącz-
ności, transport) struktura organizacyjna, itp.

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania1

Termin „organizacja” pochodzi od greckiego słowa organon, które znaczy: urządzenie, sposób 
urządzenia, układ czy grupa ludzi zjednoczonych wspólnym planem, programem, wspólnym ce-
lem lub wspólnymi zadaniami. Tadeusz Kotarbiński, a za nim wielu autorów, rozróżniał organiza-
cję w znaczeniu rezultatowym (jako całość będącą rezultatem ciągu pewnych zdarzeń lub działań) 
oraz organizację w znaczeniu czynnościowym (jako proces doprowadzający jakąś rzecz do stanu 
zorganizowania). 

Według współczesnego autora podręcznika organizacji i zarządzania Piotra Bielskiego: „or-
ganizacja jest otwartym systemem społeczno-technicznym, zorientowanym celowo i mającym 
określoną strukturę (sposób uporządkowania)”. Z kolei znany socjolog Piotr Sztompka definiuje 

1 W tej części wykorzystano prace: M. Bielskiego, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2004, oraz STRATEGOR, Zarządzanie firmą, Strategie Struktury Decyzje Tożsamość, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001. 
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organizację społeczną jako: „zintegrowany zbiór pozycji społecznych i sieć wiążących je stosunków 
społecznych, realizujących jakieś istotne społecznie funkcje”.

Struktura jakiejś całości to zbiór stosunków między elementami rozpatrywany z określonego 
względu. Struktura organizacyjna dotyczy zbioru stosunków organizacyjnych czyli takich, które 
mają znaczenie z punktu widzenia realizacji określonego celu i których wyrazem są określone 
więzi organizacyjne. Typami więzi organizacyjnych są: 
• więzi służbowe, które zachodzą na tle rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych;
• więzi techniczne, które zachodzą na tle podziału pracy;
• więzi funkcjonalne zachodzące na tle zróżnicowania kompetencji zawodowych;
• więzi informacyjne zachodzące na tle wymiany informacji.

Struktura jest całością funkcji i relacji określających w sposób sformalizowany misję, jaką 
każda komórka organizacyjna powinna wypełniać, oraz zasady współpracy między poszczególny-
mi częściami organizacji. Każda komórka organizacyjna jest wyposażona w uprawnienia (władzę) 
umożliwiające jej wykonywanie tej misji.

Wyróżniamy dwa aspekty struktury organizacyjnej:
• aspekt statyczny, w którym abstrahuje się od czynnika czasu, a przedstawia relacje między 

elementami organizacji w danej chwili, co w ujęciu graficznym występuje jako schemat orga-
nizacyjny;

• aspekt dynamiczny, ukazujący sposób uporządkowania procesów, które składają się na funk-
cjonowanie organizacji.

Elementarnymi pojęciami w analizie struktury organizacyjnej są: konfiguracja, koordynacja, 
centralizacja, specjalizacja, standaryzacja i formalizacja. Konfiguracja charakteryzuje kształt 
struktury czyli rozczłonkowanie, liczbę szczebli hierarchicznych, rozpiętość kierowania oraz 
proporcje części składowych (komórek i pionów). Koordynacja z kolei to ustalony sposób lub 
sposoby współpracy między komórkami organizacyjnymi, istniejące między nimi powiązania. 
Centralizacja określa rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych, standaryzacja to stopień typowo-
ści i zrutynizowania czynności, a formalizacja określa zakres norm postępowania i zasad komu-
nikowania się w organizacji. 

Najbardziej interesującym z punktu widzenia przedmiotu naszych analiz jest pojęcie spe-
cjalizacji, które oznacza określony podział pracy i rozdział zadań między stanowiska pracy i zaj-
mujących je ludzi. Specjalizacja może mieć wymiar indywidualny, gdy odnosi się do pojedyn-
czych ludzi, lub zespołowy, kiedy odnosi się do zespołów, komórek organizacyjnych. Pogłębianie 
specjalizacji tylko do pewnego poziomu podnosi wydajność pracy i daje efekt synergiczny, a po 
przekroczeniu pewnego optimum powoduje ich obniżenie. Argumentami przeciwko pogłębia-
niu specjalizacji są: humanizacja pracy, zmiany technologii oraz potrzeba tworzenia bardziej 
elastycznych struktur. Rozwiązaniami, które usuwają negatywne skutki specjalizacji, przy za-
chowaniu jej korzyści, są: rotacja zadań, poszerzanie pracy, wzbogacanie pracy oraz grupowa 
organizacja pracy (grupy autonomiczne). 

Z kolei stopień centralizacji określa rozmieszczenie uprawnień do podejmowania decyzji or-
ganizacyjnych, kierowniczych i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Organizacje skrajnie scen-
tralizowane to takie, w których uprawnienia do podejmowania decyzji są w całości skupione na 
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najwyższym szczeblu struktury, a skrajnie zdecentralizowane skupiają całość uprawnień na naj-
niższych szczeblach. Centralizacja ma swoje zalety, do których zaliczyć trzeba fakt, że decyzje 
podejmowane są na podstawie celów i interesów całej organizacji oraz to, że występuje ściślejsza 
koordynacja funkcjonowania poszczególnych elementów organizacji, zapewnienie jednolitości ich 
działania. Głównymi wadami centralizacji są natomiast: oderwanie miejsc podejmowania decyzji 
od miejsc realizacji oraz ograniczenie swobody działania kierowników niższych szczebli i wyko-
nawców zadań, co skutkuje brakiem motywacji. Głównymi zaletami decentralizacji są możliwość 
skrócenia czasu i obniżenia kosztów podejmowania decyzji oraz lepsze wykorzystanie potencjału 
(kwalifikacji, inicjatywy, aktywności ludzi). Podstawowymi wadami decentralizacji są dezintegra-
cja organizacji oraz utrudnienie koordynacji i unifikacji działań różnych podsystemów i elementów 
składowych organizacji.

Formalizacja to relacja struktury formalnej do struktury rzeczywistej, obejmującej wszelkie 
stosunki zachodzące między elementami organizacji, zarówno przewidzianymi i sformalizowany-
mi jak i spontanicznymi.

Determinantami struktury organizacyjnej są: wielkość organizacji, technologie czyli wykorzy-
stywane wyposażenie techniczne, jak i sposoby (metody i techniki) postępowania i rozwiązywania 
problemów na drodze do realizacji celów.

Podstawowymi typami struktur są: struktury hierarchiczne, pośrednie oraz organiczne. 
Struktury hierarchiczne dzielimy na liniowe, funkcjonalne i sztabowo-liniowe. Struktury hie-

rarchiczne – liniowe cechuje zasada jedności kierowania oraz pełnia uprawnień i odpowiedzialno-
ści kierowników, a zespoły ludzi budowane są wokół zadań, a nie funkcji. Zaletami takiej struktu-
ry są klarowność i ścisłość podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności, jedność kierowania. 
Wadą jest natomiast ograniczenie roli specjalistów, co wymusza wyższy poziom kompetencji kie-
rowników. Struktury hierarchiczne-funkcjonalne różni od poprzednich odstąpienie od zasady jed-
ności kierowania oraz włączenie specjalistów bezpośrednio w proces zarządzania, co pozwala na 
lepsze wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności. Wadą jest natomiast odrzucenie zasady jedności 
kierowania. Próbą połączenia dobrych stron struktur liniowej i funkcjonalnej jest struktura szta-
bowo – liniowa. Występuje tutaj przewaga stosunków podporządkowania i więzi służbowych tak 
jak w strukturze liniowej. Możliwe są stosunki funkcjonalne przy zachowaniu jedności kierowania 
dzięki komórkom sztabowym wspierającym kierowników liniowych. Wadą tego rozwiązania jest 
możliwość odejścia w kierunku struktury funkcjonalnej oraz rozwoju więzi funkcjonalnych między 
szczeblami i przemiany ich w równoległe więzi służbowe. 

Struktury pośrednie występują w dwóch odmianach: dywizjonalnej i macierzowej.
Dywizjonalizacja polega na wyodrębnieniu wewnętrznych segmentów organizacji o dużym 

stopniu samodzielności. W efekcie tego zabiegu następuje podział zadań, uprawnień i odpowie-
dzialności pomiędzy centralę i samodzielne oddziały. W tym układzie centrala podejmuje decyzje 
strategiczne, podczas gdy o działalności bieżącej decydują zarządy wyodrębnionych oddziałów. 
Zaletą tego podejścia jest zbliżenie centrów podejmowania decyzji do miejsc, gdzie powstają pro-
blemy do rozwiązania. Dywizjonalizacja sprzyja samodzielności kadry kierowniczej oddziału, jej 
odpowiedzialności za końcowe wyniki i działa motywacyjnie. Wadą jest autonomia, która może 
powodować konflikty między jednostkami i centralą oraz utrudniać koordynację. Z kolei struk-
tury pośrednie – macierzowe to połączenie przedmiotowo utworzonych zespołów realizujących 
poszczególne zadania z funkcjonalną strukturą zarządu organizacji. Daje to możliwość zmiany 
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ukształtowanych zespołów i zadań stawianych uczestnikom organizacji, co poprawia koordynację 
procesów dzięki kierownikom zespołów przedmiotowych oraz specjalistyczny, fachowy nadzór ko-
mórek funkcjonalnych, elastyczne kształtowanie zespołów. Wadą jest podwójne podporządkowa-
nie, co rodzi poczucie niepewności przy niestałości zadań i składu zespołów.

Ostatnim typem struktur organizacyjnych są struktury organiczne, które dzieli się na zespoły 
zadaniowe oraz struktury sieciowe. Zespoły zadaniowe cechuje duża samodzielność i kreatyw-
ność, wysoki poziom zaangażowania i współpracy uczestników. Kierownik koordynuje, a nie wydaje 
polecenia czy kontroluje. Zaletą zespołów zadaniowych jest dobra koordynacja realizacji poszcze-
gólnych zadań, a ich wadą konflikty między zespołami i komórkami organizacyjnymi, poczucie 
zagrożenia przyszłości. Z kolei struktura sieciowa to struktura międzyorganizacyjna, zapewniają-
ca współdziałanie przedsiębiorstw podejmujących wspólne przedsięwzięcia w postaci tzw. alian-
sów strategicznych. Tworzone zespoły zadaniowe wyodrębnione ze struktury partnerów i łączone 
w sieć realizującą wspólny cel (integracja wokół celu, a nie instytucji). Sieć składa się z węzłów 
i połączeń przyjmujących postać połączeń podporządkowujących jedne zespoły innym przez po-
łączenia ekonomiczne, kooperacyjne aż po kulturowe i nieformalne. Zamiast hierarchii występują 
poziomy strategiczne. 

Specyfika zarządzania w pomocy społecznej2

Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie 
oczekiwań wobec ludzi i dopilnowanie, aby wykonali je w najbardziej efektywny sposób. Każda or-
ganizacja ma cztery podstawowe elementy: zasoby ludzkie, materialne, finansowe oraz zasoby in-
formacyjne. Zarządzanie polega na odpowiednim koordynowaniu i wykorzystywaniu wymienionych 
zasobów do osiągania celów organizacji. Zadaniem kierownika jest łączenie i koordynacja zasobów 
po przez planowanie, czyli określanie celów, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru najlep-
szych sposobów realizacji, organizowanie, czyli porządkowanie działań i zasobów oraz kierowanie 
ludźmi, czyli ich pracą na rzecz realizacji celów organizacji i kontrolowanie, czyli obserwacja re-
alizowanych działań. Menedżer jest odpowiedzialny za realizację procesu kierowania, który jest 
inny w małych (np. wiejskich), a inny w dużych (np. wielkomiejskich) organizacjach wymagających 
wielopoziomowego zarządzania. Menedżer jest odpowiedzialny za realizację procesu zarządzania. 
W małych organizacjach wszystkie te funkcje mogą być realizowane przez jedną osobę. Wielkość 
organizacji wymusza wielopoziomowość zarządzania. Według Charlesa Handego (1988) liczba 
poziomów organizacyjnych nie powinna przekraczać pięciu. Istnienie poziomów hierarchicznych 
niesie ze sobą w naturalny sposób podział władzy i pracy. Interesujący model przedstawiają R. 
Rowbottom i D. Billis. Na przykładzie organizacji socjalnej pokazują zależność między poziomem 
organizacji pracy a zakresem i jakością odpowiedzialności. Model R. Rowbottoma i D. Billisa za-
wiera pięć poziomów.3

2 W tym rozdziale wykorzystano artykuł J. Krzyszkowskiego O potrzebie nowego zarządzania pomocą społeczną w: 
Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro, M. Czapka i L. Frąckiewicz (red.), Mysłowice 2008.

3 Koncepcja przedstawiona w: R. Rowbottom, D. Billis, The Stratification of Work and Organizational Design, „Hu-
man Relations” 1977, nr 1. Przywołana również w: D. Billis, G. Bromley, A. Hey, R. Rowbottom, Organising Social Servi-
ces Departments, Heinemann, London 1980.
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1. Całkowita władza – dyrektorzy główni i ich zastępcy – określają potrzeby rozwijania usług na 
danym obszarze, utrzymują zewnętrzne kontakty z innymi organizacjami.

2. Władza w zakresie dostarczania usług socjalnych – dyrektorzy działów i ich zastępcy – mogą 
wykorzystywać istniejące środki tak, aby zaspokoić pojawiające się potrzeby wewnątrz orga-
nizacji i społeczności.

3. Bieżące dostarczanie usług – specjalistyczni doradcy, kierownicy rejonowi, szefowie ze-

społów – rozwijanie procedur oceny potrzeb, bieżąca organizacja pracy, śledzenie pojawiania 
się nowych potrzeb.

4. Reagowanie na sytuację bieżącą – starsi pracownicy pomocy środowiskowej – prowadzą 
rodzinne wywiady środowiskowe, odpowiadają za prowadzone przypadki, nadzorują podległy 
personel, przydzielają pracę opiekunom.

5. Dbanie o rezultaty pracy – pracownicy socjalni, opiekunowie – wykonują konkretne usłu-
gi, zbierają informacje, wykonują zlecone kontrole, w sytuacjach wątpliwych konsultują się 
z bezpośrednim przełożonym.

Oczywiście ta struktura rzadko występuje w czystej formie. Ludzie często działają na różnych 
poziomach równocześnie, a wynikać to może z braku personelu, niewłaściwych obciążeń pracą, itp.

Współczesne zarządzanie w sektorze publicznym, a więc tym, do którego należy także pu-
bliczna pomoc społeczna, podlega w ciągu ostatnich lat radykalnym zmianom. W znaczący sposób 
zmieniło się spojrzenie na zarządzanie w tym sektorze, który dostarcza szerokiego asortymentu 
dóbr i usług, stale rosnącego w krajach OECD. Presja do lepszego zarządzania ograniczonymi za-
sobami jest częściowo skutkiem presji zewnętrznych biorących swój początek w procesach globa-
lizacji i regionalizacji. Równie silna presja pochodzi z ograniczeń wewnętrznych, takich jak deficyt 
budżetowy. Administracja publiczna musi stawić czoło ograniczeniom i zadaniom, które nie ist-
nieją w sektorze prywatnym (np. bezstronne zaspokajanie potrzeb obywateli/klientów, równy do-
stęp do usługi). Menedżerowie w sektorze publicznym powinni kierować się regulacjami prawnymi 
i dostarczać usług, zmagając się z ograniczeniami i godząc różne grupy interesów. Jest to efektem 
ewolucji państwa i administracji publicznej, co podkreślają Jerzy Hausner i Stanisław Mazur4 jako 
główne kierunki zmian wskazując:
1. przejście od odpowiedzialności przedmiotowej do podmiotowej;
2. odejście od linearności w kierunku sieciowości;
3. przejście od koordynacji biurokratycznej do partnerstwa i przywództwa;
4. odejście od statyczności i niezmienności do dynamizmu i adaptacyjności;
5. przejście od niezawodności do probabilizmu;
6. ewolucja państwa monocentrycznego ku dekoncentracji i decentralizacji.

Opisywane zmiany w zarządzaniu publicznym wprowadzono w ostatnich dekadach minionego 
wieku, głównie w krajach anglosaskich, pod hasłami zbliżenia administracji publicznej do gospo-
darki rynkowej dla poprawy jej racjonalności ekonomicznej5. Terminy new public management, 
a później public governance oznaczają nowe podejścia do administracji publicznej, co znajduje 

4 J. Hausner, S. Mazur, Od redakcji, w: „Zarządzanie publiczne” 2007, nr 11, s. 4.
5 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, w: „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1, s. 12.



Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

313

wyraz we wprowadzaniu instrumentów zarządzania jakością (ISO 9000, Total Quality Management 
itp.) pierwotnie używanych w gospodarce, gdzie systemowe podejście do zarządzania jakością upo-
wszechniło się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Obecnie wiele organizacji w swojej 
strategii mocno akcentuje elementy systemów zarządzania jakością, widząc w nich skuteczne na-
rzędzie pozwalające nie tylko osiągnąć satysfakcję klientów, ale także innych interesariuszy orga-
nizacji6. Takim działaniom sprzyja stosowanie ISO, bowiem jedną z cech znowelizowanych norm 
ISO serii 9000 jest ich uniwersalność . Oznacza to, że można je stosować praktycznie w każdej or-
ganizacji dostarczającej na rynek dowolne produkty (wyroby, usługi)7. Zalety wynikające z wdroże-
nia systemów jakości ISO są związane z wprowadzaniem standardowych procedur sprawiających, 
że wyniki są bardziej przewidywalne, a kadra zarządzająca ma większą kontrolę. Z drugiej strony, 
instrumenty ISO 9000 są często postrzegane jako zbyt biurokratyczne, zbyt kosztowne i nie w pełni 
pokrywające się z procesem realizowania konkretnej polityki8.

Wprowadzanie w celu zwiększenia efektywności działania pomocy społecznej metod organi-
zacji i zarządzania stoso wanych w świecie gospodarki rodzi pytanie, czy możliwe jest mechaniczne 
przeniesienie sposobów stosowanych w biznesie i innych działach administracji publicznej do całko-
wicie odmiennego obszaru, jakim jest pomoc społeczna. Organizacje gospodarcze, w tym instytucje 
sektora publicznego, jako swój istotny cel stawiają zysk bądź przynajmniej racjonalność ekonomicz-
ną, a efekt ich działań jest wymierny (stopa zysku itp.). W pomocy społecznej celem działania jest 
udzielenie pomocy potrzebującym, a jej skala zależy od środków uzyskiwanych od państwa i samo-
rządu. Efekt działania pomocy społecznej jest niewymierny, trudny do sprawdzenia, uzależniony od 
wielu czynników. Swoiste są także uwarunkowania procesu zarządzania: specyficzny rodzaj klien-
tów i ich potrzeb, znaczenie relacji interpersonalnych między pracownikami. Wyjątkowe znaczenie 
dla efektów działania mają w pomocy społecznej kontakty z otoczeniem, relacje z instytucjami, które 
kierują się często innymi celami niż pomoc społeczna (np. szkoły, szpitale, sądy, policja). Wszystkie 
działania zmierzające do naprawy stosunków między organizacją pomocową a światem zewnętrz-
nym mogą jednak ponieść klęskę z braku dobrej woli lub zdolności do współpracy z otoczeniem pra-
cowników najniższego szczebla. Dodatkowym wyzwaniem dla kierowników pomocy są decentrali-
zacja i specjalizacja, które wymagają sprawnej i efektywnej koordynacji integrującej cele i działania 
oddzielnych jednostek. Zależność od otoczenia rodzi potrzebę dobrych relacji z lokalnymi politykami 
i dziennikarzami, co nie jest łatwe, bowiem sektor pomocy społecznej bywa często przedmiotem 
gier politycznych lub medialnych. Zarządzający pomocą menedżerowie muszą dostosowywać za-
rządzanie do zmiennych potrzeb klientów, co wymaga tworzenia nowych dostępnych i odpowiednich 
programów w warunkach zmniejszania środków materialnych przeznaczanych na pomoc społecz-
ną, co wymusza obniżanie kosztów usług socjalnych, zmniejszenia ich liczby i pogorszenia jakości.

Dostrzegając specyfikę zarządzania pomocą społeczną i nie kwestionując technicznej przy-
datności teorii i metod organizacji i zarządzania biznesem w pomocy społecznej, angielska ba-
daczka Veronika Coulshed9 podkreślała potrzebę jakościowo innego podejścia do tych kwestii, 

6 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 90–92.
7 A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s. 148.
8 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CEDEWU sp. z o.o., Warszawa 2004, 
s. 39–41.
9 V. Coulshed, Management in Social Work, Macmillan 1990.
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wprowadzając koncepcję godnego zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej. To podejście 
stanowi próbę połączenia efektywności i skuteczności ze współczuciem i podtrzymywaniem celów 
humanistycznych w organizacji pomocy społecznej. Wymaga ono od kierowników instytucji opie-
kuńczych połączenia umiejętności menedżerskich z interpersonalnymi, sprawności technicznej 
z jakością etyczną działań pomocowych. Administracyjny styl zarządzania ma wpływ na pracow-
ników socjalnych, którzy zachowują się zgodnie z zasadą: organizacja dostaje to, za co nagradza, 
co zmniejsza szanse skutecznej pomocy. Jakość świadczonych usług zależy w dużym stopniu od 
sprawności i efektywności organizacyjnej instytucji i tylko pracownicy socjalni zatrudnieni w do-
brze zarządzanych placówkach pomocy społecznej są w stanie działać kompetentnie i wydajnie. 
Pracownicy socjalni są także zaangażowani w zarządzanie, ponieważ są rozliczani administracyj-
nie ze swej samodzielnej pracy. Oznacza to także, że każdy pracownik socjalny w instytucji pomocy 
społecznej jest, lub może być, inicjatorem lub uczestnikiem zmiany. Reformy często są inicjowane 
od wewnątrz, nie trzeba być formalnie u władzy, aby wpływać na praktykę funkcjonowania agen-
cji, choć oczywiście sposób angażowania w proces administracyjny pracowników socjalnych musi 
uwzględniać ich wiedzę w zakresie planowania i podejmowania decyzji, poszanowania dla drugie-
go człowieka itp. Równocześnie każdy pracownik instytucji pomocy społecznej powinien rozumieć 
mechanizmy działania systemu i poznać techniki zarządzania, aby móc planować i realizować 
swoje działania oraz kontrolować wysiłki nie tylko w wąskim dotyczącym samego siebie zakresie, 
ale i w szerszym, bardziej systemowym kontekście. Pozwoli to na bardziej krytyczne spojrzenie na 
systemy i instytucje i uchroni pracowników przed utratą podmiotowości, a w skrajnym przypadku 
rolą kozła ofiarnego ponoszącego koszty cudzych błędów. Przyjęte w Polsce za krajami zachodniej 
Europy i USA hasło aktywnej polityki społecznej oznacza odejście od pomocy społecznej opartej na 
masowych transferach socjalnych na rzecz upodmiotowienia i wzmocnienia (ang. empowerment) 
poprzez aktywizację zawodową biernych dotąd świadczeniobiorców. Wymóg czynnej partycypacji 
klientów w procesie pomocy postawił kadry publicznej pomocy społecznej przed nowymi, wyma-
gającymi dużego profesjonalizmu zadaniami.

Analizy lokalnych organizacji pomocy społecznej z punktu widzenia możliwości ich wykorzy-
stania jako instrumentu rozwiązywania problemów klientów i ich środowiska społecznego wskazu-
ją, że najbardziej efektywnym sposobem działania jest wykorzystanie kapitału ludzkiego i kapitału 
społecznego lokalnej pomocy społecznej, czyli profesjonalizmu kierowników, pracowników socjal-
nych i sieci stosunków społecznych tworzących kapitał społeczny organizacji pomocy.10 W polskich 
realiach samorządowej i rządowej polityki obsady stanowisk kierowniczych konieczność znajo-
mości sektora opieki dla dobrego nim zarządzania nie jest kryterium wyboru. Pełnowartościowy 
kapitał ludzki gminnej pomocy to najmniej liczna grupa profesjonalistów. Dominują pracownicy 
posiadający zdecydowanie niższą przydatność dla organizacji i wymagający długofalowej polity-
ki rozwoju zawodowego. Procesowi formalnej profesjonalizacji w wymiarze edukacyjnym nie to-
warzyszy profesjonalizacja warsztatowa. Ograniczony poziom wiedzy i umiejętności pracowników 
pomocy społecznej wynika także z pozamerytorycznych motywów wyboru i wykonywania zawodu, 
co skutkuje wypaleniem zawodowym (burnout), zmniejsza satysfakcję zawodową, wywołuje chęć 
odejścia oraz pogarsza jakość obsługi klientów. Badanie działań kierownictwa instytucji pomocy 

10 J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydaw. Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2005.
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społecznej wskazuje na brak systemów rekrutacji i selekcji personelu oraz programów adaptacji 
zawodowej zatrudnionych, pozwalających na lepszą kontrolę napływu nowych pracowników oraz 
ich łatwiejsze przystosowanie do wymogów organizacji. Brak także systemów szkoleniowych dla 
rozwoju zawodowego oraz wsparcia zawodowego (superwizji), trudne są warunki pracy (baza loka-
lowa, wyposażenie materialne, itp.). Tylko częściowo ten stan rzeczy można wytłumaczyć uwarun-
kowaniami zewnętrznymi: sytuacją materialną samorządów lokalnych, brakiem nowych miejsc 
pracy oraz niesprzyjającą profesjonalizacji polityką kadrową władz lokalnych. Równocześnie na 
znaczenie profesjonalnego zarządzania wskazują badania przeprowadzone wśród odbiorców usług 
socjalnych11. Podstawowe dla satysfakcji klientów jest ich podmiotowe traktowanie oraz rzetel-
ność i kompetencja obsługi. Czynnikami decydującymi o zadowoleniu klientów są profesjonalna, 
dobrze zorganizowana pomoc oraz partnerskie relacje z klientem. Jako potrzebę podmiotowości 
klientów, ich świadomego udziału w procesie interwencji socjalnej, interpretować trzeba znacze-
nie, jakie przypisywano dostępowi do informacji o zasadach udzielania pomocy i procedur z nią 
związanych. Użytkownicy usług socjalnych podkreślali znaczenie prywatności, intymności relacji 
pomagania, które powinny być zapewnione przez odpowiednią organizację pracy ośrodka pomocy 
społecznej. Deklarowana potrzeba podmiotowości, prawa do godności pozwalają podać w wątpli-
wość opinie o decydującym znaczeniu czynników materialnych dla zaspokojenia potrzeb klientów 
i rozwiązania ich problemów. W świetle cytowanych badań zakwestionować można przekonanie 
o wysokiej jakości kadr publicznego systemu pomocy społecznej oraz oczekiwaniach wyłącznie 
materialnej pomocy ze strony klientów. 

Dla jakości zarządzania w instytucjach pomocy społecznej kluczowe znaczenie posiada ka-
pitał społeczny organizacji, czyli więzi społeczne z otoczeniem, lokalnymi aktorami instytucjonal-
nymi oraz społecznością lokalną, na terenie której działają instytucje pomocy społecznej. Wyniki 
badań12 dowodzą niskiej jakości relacji organizacji pomocy społecznej z otoczeniem. Władze lo-
kalne nie są dobrymi partnerami dla kierowników i pracowników socjalnych, co wyraża się zarów-
no w postawach lokalnych elit politycznych jak i wynikających z nich strategiach przyjmowanych 
przez samorządy wobec pomocy społecznej i problemów, którymi się zajmuje. Źródłem kapitału 
społecznego są także kontakty pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy. Niewielka liczba i mały potencjał organizacji pozarządowych powodują, że czę-
sto nie są one znaczącym partnerem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Budowie ko-
rzystnych relacji nie sprzyja także negatywne nastawienie kadr publicznej pomocy społecznej do 
działaczy stowarzyszeń i fundacji. Są oni postrzegani jako osoby niewiarygodne oraz niekompe-
tentne, a także rywale konkurujący w wyścigu po środki publiczne. Naturalnym źródłem kapitału 
społecznego oraz partnerami w działaniach wydawać się mogą inne publiczne podmioty pomocy 
społecznej, ale analizy wskazują na brak kooperacji pomiędzy podmiotami publicznymi w dziedzi-
nie pomocy społecznej. Dla budowy partnerstwa lokalnego niezbędna wydaje się poprawa relacji 
z klientami, władzą lokalną, podmiotami publicznymi oraz organizacjami społecznymi. Dopiero 
dobre stosunki z wymienionymi partnerami mogą zaowocować poprawą efektywności pomocy 
środowiskowej i dobrze rokować wprowadzanym w systemie zmianom. Organizacje pomocy spo-
łecznej działają w określonym otoczeniu i muszą odpowiadać na potrzeby danej populacji. Cele 

11 Tamże, s. 279–291.
12 J. Krzyszkowski, op. cit., s. 299–347.
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organizacji muszą być formułowane w oparciu o analizę potrzeb środowiska, do którego są skie-
rowane. Jeśli menedżer pochodzi z innej dziedziny życia zawodowego niż pomoc społeczna i pra-
ca socjalna, powinien podjąć naukę teorii i praktyki pracy socjalnej, bowiem zarządzanie pomocą 
społeczną różni się od kierowania innymi organizacjami celem, finansowaniem, rolą pracownika 
i klienta, a także rolą otoczenia, a pomoc społeczna zależy od władzy lokalnej i opinii publicznej 
stając się niekiedy przedmiotem gier politycznych, co wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności 
w zakresie public relations.

Specyfika funkcjonowania wiejskich jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej

Analiza modelu organizacji usług pomocy i integracji społecznej winna uwzględnić zróżnicowanie 
terytorialne Polski. Dotyczy to szczególnie podziału naszego kraju zgodnie z kryterium stopnia 
urbanizacji. Obszary wiejskie były dotąd raczej pomijane w refleksji nad funkcjonowaniem poli-
tyki społecznej i jej instrumentu w postaci instytucji pomocy społecznej, a przecież zgodnie z da-
nymi Głównego Urzędu Statystycznego13 tereny wiejskie zajmują ponad 93% terytorium kraju, 
a zamieszkuje je ponad 14 mln osób. Na znaczenie obszarów nisko zurbanizowanych w analizach 
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej wskazują dane demograficzne. Liczba ludności ob-
szarów wiejskich, głównie pod wpływem ruchu naturalnego oraz migracji między miastem a wsią, 
systematycznie rośnie. Jak wskazują cytowani tutaj autorzy raportu GUS14, ludność obszarów 
wiejskich charakteryzuje się korzystniejszą strukturą wiekową. Wyższy jest tam odsetek ludności 
w wieku przedprodukcyjnym, niższy zaś odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Pozytywnym 
zjawiskiem zaobserwowanym na obszarach wiejskich jest także wzrost zatrudnienia i spadek bez-
robocia. Spada udział osób pracujących w rolnictwie, a wzrasta pracujących w przemyśle i budow-
nictwie oraz usługach rynkowych. Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz jego otoczenia 
sprzyja finansowanie tych działań ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej. Sytuację obszarów wiejskich cechuje jednak duże zróżnicowanie zarówno w sferze 
społecznej, jak i gospodarczej. Przestrzenna analiza rozwoju wsi i rolnictwa pozwala na wyróżnie-
nie 2 regionów rolniczych – wysokotowarowego rolnictwa Polski zachodniej i północnej oraz nisko-
towarowego rolnictwa Polski środkowej, południowej i wschodniej. Rozwijają się głównie obszary 
wiejskie położone w województwach silnie zurbanizowanych, gdzie zwiększyła się liczba wsi ma-
jących charakter rezydencjalny, a obszary wiejskie stopniowo zmieniają swoje funkcje. W ostatnich 
latach ulegał systematycznej poprawie poziom wyposażenia terenów wiejskich w zakresie szeroko 
rozumianej infrastruktury technicznej i związanych z nią warunków mieszkaniowych oraz infra-
struktury społecznej. Cechą charakterystyczną gospodarki na wsi ciągle jest jednak prowadzenie 
małych, tzw. „rodzinnych” firm nastawionych na zaspokojenie lokalnych potrzeb, a cechą polskiej 
wsi pozostaje duże rozdrobnienie i niska towarowość większości gospodarstw rolnych, uniemożli-
wiające pełne wykorzystanie istniejących zasobów pracy. 

13 Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, Olsztyn 2010, s. 83.
14 Ibidem, s. 103.
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Co przytoczone dane zawierające ogólną charakterystykę wsi oznaczają dla analizy modelu 
organizacji usług pomocy i integracji społecznej? Specyfika pomocy społecznej na wsi to małe 
ośrodki pomocy społecznej o niewielkim potencjale kadrowym i organizacyjnym. W tym kontek-
ście wprowadzenie nowego modelu zarządzania może słusznie budzić poważne obawy, na ile jed-
nostki organizacyjne pomocy społecznej będą w stanie wdrożyć przygotowywany standard usług. 
Czynnikiem zewnętrznym negatywnie wpływającym na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej jest ciągle gorsza niż w mieście infrastruktura społeczna, w tym mała dostęp-
ność specjalistów itp. Problemem pozostaje także brak lub mała liczba organizacji pozarządowych 
na obszarach wiejskich, choć analizy badaczy indywidualnych i dane sondaży Centrum Badania 
Opinii Społecznej wskazują na zmiany w tym zakresie. Jan Herbst wskazuje, że choć według sta-
tystyk tylko co piąta organizacja pozarządowa (12–13 tys. zarejestrowanych stowarzyszeń i fun-
dacji) jest zlokalizowana na wsi, to dane te nie uwzględniają stowarzyszeń związanych z Kościo-
łem oraz ochotniczych straży pożarnych15. Jakkolwiek organizacje pozarządowe na wsi liczą mniej 
członków, to są oni bardziej aktywni i bardzo rzadko zatrudniają płatnych pracowników. Liderami 
wiejskich organizacji pozarządowych są według badań Ryszarda Kamińskiego16 często nauczyciele 
i urzędnicy oraz rolnicy i kobiety wiejskie. Na niewykorzystany kapitał społeczny kobiet wiejskich 
wskazują badania zespołu kierowanego przez Jerzego Krzyszkowskiego17 oraz doświadczenia 
związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na obszarach 
wiejskich rozważenia wymaga wykorzystanie nowych organizacji, jakimi są Lokalne Grupy Działa-
nia, nowe organizacje pozarządowe, dysponujące potencjałem (wieloletni budżet, zaplecze loka-
lowe i zasoby kadrowe). LGD tworzą partnerstwa trójsektorowe: publiczne, społeczne i prywatne, 
których członkami są gminy, co może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie władzy lokalnej 
w sferze polityki społecznej. To oznacza, że LGD na tle innych NGO oraz biorąc pod uwagę fakt, że 
działają na obszarach wiejskich i wdrażają projekty skierowane do społeczności lokalnych, mogą 
być dobrym partnerem do zlecania usług. 

W sytuacji ograniczonych zasobów i deficytów otoczenia racjonalna wydaje się zespołowa or-
ganizacja pracy w wiejskich ośrodkach pomocy społecznej. Anna Olech18, autorka ciekawego arty-
kułu poświęconego pracy zespołowej w pomocy społecznej, definiuje zespół jako grupę posiadają-
cą wspólne cele, do osiągnięcia których niezbędne jest aktywne działanie każdego członka zespołu. 
Wśród zalet takiej organizacji pracy wymienia decentralizację uprawnień, wzmacnianie związków 
pracowniczych, promocję efektywności i satysfakcji pracowników. Organizowanie pracy w ramach 
zespołów może rodzić konflikt interesów pomiędzy interesami pracowników i kierowników, dlate-
go ważne jest wypracowanie wzorca działania, w którym w oparciu o wiedzę i umiejętności buduje 
się zespoły, na czele których stoi menedżer wyznaczony w oparciu o rodzaj wykonywanego zada-
nia. Zespół to rodzaj grupy roboczej, która współdziała, aby wymieniać informacje i podejmować 

15 J. Herbst, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, w: Wiejskie organizacje pozarzą-
dowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.

16 R. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, 
Warszawa 2008.

17 Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.), Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.

18 A. Olech, Praca w zespole. Zespołowe rozwiązywanie problemów i konfliktów, w: Praca socjalna w środowisku 
lokalnym, M. Bąkiewicz i M. Grewiński (red.), Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009, s. 50–52.
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decyzje wzajemnego udzielania pomocy w osiąganiu wyników należących do zakresu obowiązków 
każdego z członków. Zespół jest grupą wytwarzającą efekt synergii dzięki koordynacji prac jego 
członków. Kryterium odróżniającym zespół od zwykłej grupy roboczej jest jedność celu wszyst-
kich członków grupy, celu który może zostać osiągnięty jedynie wspólnym wysiłkiem wszystkich. 
Jak pisze Anna Olech, istnieje wiele wartości pracy zespołowej. Indywidualni członkowie bardziej 
identyfikują się z celami organizacji i zajmują jej sukcesem, biorąc udział w podejmowaniu decyzji 
dotyczących celów i sposobów ich osiągnięcia. Udział w zespole daje członkom grupy poczucie 
większego wpływu na swoje życie, uwalnia od lęku przed samowolnym używaniem władzy przez 
kierownika. Członkowie, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów grupy, dowiadują się o tech-
nicznych komplikacjach związanych z wszelkimi zadaniami, co sprzyja rozwojowi zawodowemu. 
Udział w zespole zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości, akceptacji i samorealizacji. Ze-
spół pomaga także zmniejszyć dystans w relacjach pracowniczych wynikający z zajmowania róż-
nych pozycji w hierarchii służbowej, co sprzyja otwartej i uczciwej komunikacji. Wreszcie dzięki 
połączonym możliwościom i pomysłom grupy podejmowane są lepsze decyzje. Przykładem takiej 
organizacji może być GOPS w Słupnie. Sposób funkcjonowania ośrodka jest w niewielkim stopniu 
sformalizowany, struktura organizacyjna jest przejrzysta, płaska, zwiększająca zaangażowanie 
i motywację pracownika. Ciekawy jest również sposób zarządzania projektami. Każdy pracownik 
ma prawo zająć się projektem, wymyślić go, opisać, a później realizować. Każdy pracownik, nawet 
na najniższym stanowisku, może zostać kierownikiem projektu i może jako asystenta w nim mieć 
np. swojego przełożonego19.

Psychologia społeczna i socjologia małych grup przestrzegają jednak przed dwoma ubocz-
nymi efektami grupowego podejmowania decyzji: myśleniem grupowym i polaryzacją grupową. 
Myślenie grupowe to sposób myślenia, w którym zachowanie grupowej spójności i solidarności 
jest najważniejsze dla członków grupy. Cechuje je dążenie do jednomyślności członków grupy, 
a norma zgodności poglądów przeważa nad realistyczną oceną alternatywnych kierunków dzia-
łania, otwartą prezentacją odmiennych, niepopularnych poglądów. Syndrom grupowego myślenia 
obniża sprawność umysłową członków, ocen moralnych w wyniku nacisków grupy. Z kolei po-
laryzacja grupowa to efekt polegający na przyjęciu w wyniku dyskusji grupowej bardziej skraj-
nego stanowiska, w stronę, ku której członkowie grupy skłaniali się przed rozpoczęciem dys-
kusji. Grupa wyostrza początkowe stanowiska swych członków: osoby ostrożne skłaniają się ku 
jeszcze większej ostrożności, a bardziej agresywni podejmują większe ryzyko. W efekcie grupy 
podejmują decyzje bardziej ryzykowne niż indywidualni członkowie (efekt przesunięcia ryzyka). 
Jak wskazuje Anna Olech20, typowe czynniki towarzyszące grupowemu rozwiązywaniu proble-
mów i podejmowaniu decyzji to dysponowanie większym zasobem wiedzy i informacji, bardziej 
różnorodne podejście do problemu, większa akceptacja rozwiązań, lepsze zrozumienie decyzji. 
Wadami takiego sposobu działania są m.in. decyzje przedwczesne i zachowawcze, czyli przyjęcie 
pierwszego rozwiązania popieranego przez większość, albo rozwiązania tradycyjnego, mającego 
więcej zwolenników niż nowatorskie, oraz zdominowanie dyskusji grupowej przez jedną osobę 
pełniącą rolę autorytetu grupowego. 

19 Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.; Studium przypadku nr 6 GOPS 
Słupno.

20 Tamże, s. 54–55.
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Wnioski w zakresie praktyki organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 

i tworzenia modeli instytucji

Odpowiedź na podstawowe pytanie o modele organizacji pomocy społecznej, które powinno się 
wdrażać w Polsce, jest niejednoznaczna. Zależy to od wielkości organizacji, jej specyfiki i otocze-
nia. Na przykład w małym, wiejskim, zatrudniającym kilka osób ośrodku pomocy społecznej bilans 
kosztów i zysków wskazuje, że wdrażanie zarządzania jakością za pomocą ISO jest zbyt drogim 
i mało użytecznym systemem. Z kolei w dużej organizacji będącej częścią wielkomiejskiego sa-
morządu terytorialnego wdrożenie ISO daje wiele korzyści dla funkcjonowania ośrodka pomocy 
społecznej. Inną kwestią są trudności i koszty wdrażania, bowiem choć normy serii ISO 9000 są 
coraz lepiej znane w polskich organizacjach, to wdrażanie systemów jakości wciąż sprawia wie-
le problemów. Rozważając doświadczenia polskie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością 
przez administrację publiczną, można stwierdzić, że jesteśmy dopiero na początku drogi, która ma 
zapewnić dostarczanie wysokiej jakości usług publicznych21.

Przegląd literatury przedmiotu oraz badań empirycznych wskazuje, że do najczęstszych przy-
czyn nieprawidłowości funkcjonowania systemu i w konsekwencji jego niskiej efektywności zali-
cza się: słabe zaangażowanie kierownictwa oraz brak dobrej znajomości norm ISO serii 9000. W 
przypadku konieczności dostosowania pewnych mechanizmów czy struktur do wymogów normy, 
może się okazać, że tak naprawdę najwyższe kierownictwo nie chce żadnych zmian i żąda wdro-
żenia systemu przy zachowaniu dotychczasowego status quo. Dlatego bardzo ważna jest klarow-
ność kompetencji, decentralizacja i delegowanie. Kompetencje działów powinny być szczegółowo 
opisane i działy powinny ściśle ze sobą współpracować. Warto zastanowić się, co zyska się dzięki 
wdrożonemu systemowi, zwłaszcza w instytucjach o mniej rozbudowanej strukturze. Można wów-
czas opracować Wewnętrzny System Zarządzania, który także może usprawnić funkcjonowanie 
organizacji oraz podniesienie jakości świadczonych usług, a nie wymaga tak dużego zaangażowa-
nia środków finansowych. 

Inną kwestią wymagającą rozważenia jest pytanie, czy wdrożony system zarządzania jako-
ścią wg normy ISO 9001:2009 jest jedynym i optymalnym systemem zarządzania funkcjonującym 
w usługach publicznych, czy też odwołując się do doświadczeń w innych krajach można byłoby 
się zastanowić nad zastosowaniem innych niż normy ISO systemów zarządzania jakością, tj. na 
przykład systemu BEST VALUE, oraz wykorzystaniem szerokiej gamy wskaźników proponowa-
nych przez ten system do oceny satysfakcji klienta. System BEST VALUE (najwyższa wartość) 
jest systemem szeroko stosowanym w usługach publicznych w Wielkiej Brytanii. Niesie on za 
sobą dużą wartość poznawczą, gdyż jego wdrażanie jest narzucone samorządom lokalnym. Jest 
zakorzeniony w paradygmacie NPM (New Public Management), ale wybiega także poza ten para-
dygmat nawiązując do koncepcji „Modernizującego się Rządu”. System ten jest stosowany w sa-
morządach lokalnych, gdyż dostarczane przez nie usługi są najbliżej obywateli. W systemie tym 
podstawowe kryteria, które musi spełniać usługa publiczna, to oszczędność, efektywność i pro-
duktywność. Wprowadzono wymogi, aby usługi publiczne dostarczane przez samorządy lokalne 
spełniały wysokie kryteria jakościowe. Obowiązkiem jest publikowanie co roku planu wdrażania 

21 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Cedewu, Warszawa 2004, s. 163.



Krajowy Raport Badawczy

320

Best Value i wyników z roku poprzedniego. Poza tym dostarczanie wszystkich usług musi być 
rewidowane co 5 lat. Organem kontrolnym jest Komisja Audytorska audytująca plan wdrożenia 
i dokonująca inspekcji.22 Komisja Audytorska przeprowadza rewizję wyników działalności samo-
rządu lokalnego posługując się również szeregiem wskaźników. Wskaźniki są podzielone na róż-
ne kategorie. Wyróżnia się wskaźniki ogólne oraz dotyczące: edukacji, usług socjalnych, strategii 
lokalnej, budownictwa mieszkaniowego, czystości, składowania śmieci, transportu, planowania, 
bezpieczeństwa publicznego i pożarów.23

Innym możliwym systemem zarządzania jakością jest tzw. Strategiczna Karta Wyników, która 
jest nieco podobna do systemu Best Value, gdyż opracowywana jest na podstawie wskaźników 
osiągnięć. Jej zaleta polega na tym, że pomaga stworzyć wskaźniki realizacji instytucji publicznej 
w sposób zrównoważony, uwzględniający zarówno aspekty wewnętrzne instytucji publicznej, stro-
nę finansową jej działalności, jak i otoczenie zewnętrzne w postaci odbiorców usług. W celu omi-
nięcia tych przeszkód, zaczęto stosować w USA zaczerpniętą z sektora prywatnego metodologię 
i zaczęto wdrażać w sektorze publicznym Strategiczną Kartę Wyników24.

Rozważyć można także zastosowanie Modelu Doskonałości EFQM, który został stworzony 
przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością. Jest on mocno związany z koncepcją TQM i wy-
różnia cztery rezultaty polityki jakości. Najważniejszym rezultatem jest osiąganie zamierzonych 
celów i porównywanie do innych. Podejście to jest bardzo mocno wspierane przez władze central-
ne w Wielkiej Brytanii, zarówno jako system wdrażania jakości, jak i sposób wdrażania systemu 
Best Value. Model EFQM może być przydatny do reorganizowania systemu zarządzania, natomiast 
w ograniczonym stopniu służy do poprawy jakości usług. Zawsze istnieje ryzyko, że model ten 
będzie używany jako sposób zarządzania w oderwaniu od potrzeb i bez wciągnięcia interesariuszy 
danej instytucji publicznej oraz że nie będzie wdrażany na niższych szczeblach organizacji. Wielka 
Brytania stworzyła projekt Benchmarkingu w usługach publicznych, stosując Model Doskonało-
ści. Pomiędzy rokiem 1996 a 1998 ponad 100 instytucji sektora publicznego wzięło udział w tym 
projekcie, który zawierał m.in. samoocenę tych instytucji. W Polsce model EFQM jest wdrażany 
m.in. przez Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella25. Wdrożenie EFQM zostało m.in. zalecone 
MOPR w Poznaniu. 

Wreszcie ostatnim z wymienionych narzędzi zarządzania jakością jest Total Quality Mana-
gement. Jest to o wiele bardziej złożone podejście do doskonalenia jakości niż normy ISO. W in-
stytucjach publicznych w Polsce nie jest jeszcze zbyt rozpowszechnione, gdyż stanowi podejście 
holistyczne, obejmujące wiele aspektów doskonalenia jakości. Wyraźne jest jednak coraz więk-
sze zainteresowanie TQM ze strony instytucji publicznych w Polsce. TQM jest to droga zarządza-
nia instytucją publiczną na wszystkich poziomach od szczebla zarządzającego do pracowników 
pierwszej linii, w celu osiągnięcia satysfakcji klienta, poprzez ciągłe zaangażowanie pracowników 

22 Jako ciekawostkę można podać, że audytorzy tej komisji np. fotografują zaniedbane podwórka, place zabaw dla 
dzieci, trawniki, budynki zagrażające przechodniom itp. Zdjęcia są wykonywane cyklicznie i na podstawie zaobserwo-
wanych zmian sprawdza się skuteczność lokalnej administracji. Jest to bardzo przydatne mieszkańcom, gdyż inspekcje 
lokalizują niebezpieczne miejsca. Gminy są również zmuszone do usuwania śmieci z terenów „niczyich” i dbania o wy-
gląd miast i miejscowości.

23 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, op. cit., s. 57.
24 Tamże, s. 73.
25 Tamże, s. 77.



Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

321

i ciągłe poprawianie procesów pracy wewnątrz instytucji publicznej. W odróżnieniu od ISO, gdzie 
występują szczegółowe procedury dotyczące odcinków pracy i wymogi ich realizacji, TQM nie jest 
nakazowy, lecz motywacyjny. W TQM wprowadza się szkolenia wszystkich pracowników, aby mógł 
powstać wspólny mianownik porozumienia i celów firmy. Pracownikowi wyjaśnia się, jaka jest jego 
rola, zadania i cele, zgodnie ze strategią i taktyką firmy. TQM uważa się za metodę kierowania 
organizacją, stawiającą na naczelnym miejscu jakość, opartą na współdziałaniu wszystkich pra-
cowników, skierowaną na społeczeństwo przez zadowolenie klientów i zaspokojenie pracowników 
w długiej perspektywie. Model TQM wg. Oaklanda pokazuje, iż stosowanie norm ISO to nie wszyst-
ko, muszą istnieć także inne aspekty związane m.in. z powszechnym i pełnym współdziałaniem 
wszystkich zainteresowanych przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i technik. Ze względu na 
złożoność i stopień trudności wdrażania poszczególnych systemów zarządzania, instytucja pu-
bliczna powinna zacząć od wdrażania np. norm ISO, by następnie przejść do całościowego zarzą-
dzania jakością TQM. W innym wariancie możliwe jest bezpośrednie wdrażanie Strategicznej Karty 
Wyników. Można również próbować dokonywać stopniowych zmian wzorując się na systemie Best 
Value, lub czerpiąc ze wszystkich systemów. Istotnym ograniczeniem mogą być kwestie finanso-
we. Administracja publiczna w Polsce uczy się dopiero zarządzania przez jakość, ale można zaob-
serwować pozytywne zmiany w sposobie myślenia. Coraz większa liczba polityków i menedżerów 
instytucji publicznych zauważa konieczność poprawy ich funkcjonowania. Wybór konkretnego sys-
temu może być zdeterminowany konkretnymi osiągnięciami we wdrażaniu jakości w administracji 
publicznej w Polsce, warto jednak pozostać otwartym na nowe koncepcje przychodzące z krajów 
wysoko rozwiniętych.

Dotychczasowe rozważania miały na celu analizę, jakie systemy zarządzania są użyteczne 
do właściwego zarządzania w pomocy społecznej, jak poprawić organizację pracy, zmniejszyć 
przeciążenie pracowników socjalnych działaniami administracyjnymi realizowanymi kosztem 
pracy socjalnej, zmniejszyć zagrożenie wypaleniem zawodowym, poprawić relacje z otoczeniem 
organizacji socjalnej. Działaniom wewnątrz organizacji towarzyszyć jednak powinny konieczne 
zmiany w położeniu kadr pomocy społecznej. Chodzi przede wszystkim o ustawę o zawodzie pra-
cownika socjalnego podnoszącą pozycję tej profesji, walkę z pauperyzacją płacową oraz działa-
nia na rzecz podniesienia prestiżu, poprawy wizerunku pracownika socjalnego. Podjęcia działań 
wymaga wzmocnienie organizacyjne i finansowe samorządowej pomocy społecznej na terenach 
niskozurbanizowanych oraz wspieranie rozwoju sektora niepublicznego w pomocy społecznej, 
tj. organizacji pozarządowych, i promowanie dobrych inicjatyw prywatnych w obszarach deficytu 
usług publicznych (np. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania). Pomoc społeczna w Polsce 
posiada dwa niekwestionowane atuty: rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz liczną, wy-
kształconą kadrę, co pozwala żywić nadzieję na modernizację systemu. W procesie reform nie 
wolno zapominać o znaczeniu właściwego zarządzania w pomocy społecznej, które wydaje się 
jego słabym ogniwem. Poprawa tego aspektu funkcjonowania systemu może poprawić jakość 
świadczonych usług. 
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Uwarunkowania prawne organizacji pomocy społecznej 

w kontekście rozwoju usług pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako zadanie administracji samorządowej – gminy i powiatu 

Podstawowym źródłem prawa w pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (u.p.s.). Akt ten wraz z przepisami wykonawczymi tworzy trzon regulacji i może być 
uznany za prawo pomocy społecznej sensu stricto26. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecz-
nej spoczywa w głównej mierze na gminie, jako tej jednostce, która jest najbliżej osoby ubiegającej 
się o wsparcie ze środków publicznych. Stosownie do postanowień art. 6 ustawy o samorządzie 
gminnym27 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i – jeżeli ustawy nie stanowią inaczej – roz-
strzyganie w tych sprawach należy do gminy. Przepis ten wprowadził domniemanie kompetencji 
po stronie gminy i odgrywa szczególną rolę w tych przypadkach, w których unormowania prawne 
nie będą w sposób jednoznaczny wskazywały właściwego podmiotu do załatwienia sprawy28. 

Powiaty spełniają w pewnym sensie funkcję uzupełniającą do gmin. Powierzono im wyko-
nywanie lokalnych zadań publicznych, którym pojedyncze gminy nie są w stanie podołać. Zatem 
podstawową rolą powiatu jest wypełnianie zadań o charakterze ponadgminnym. Powiat stał się 
niejako jednostką uzupełniającą, komplementarną wobec gminy. Powiat stanowi ośrodek skupia-
jący na swym terenie instytucje świadczące wyspecjalizowane usługi dla mieszkańców poszcze-
gólnych gmin.29 Organizacja wykonywania zadań pomocy społecznej została oparta na funkcjonu-
jących w ramach aparatu administracyjnego gminy, powiatu, województwa wyspecjalizowanych 
jednostkach organizacyjnych, są nimi: gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 
centra pomocy rodzinie oraz regionalne ośrodki polityki społecznej. Wymienione jednostki są pod-
stawowymi ogniwami struktur pomocy społecznej30. Obowiązek utworzenia tych jednostek wynika 
z art. 110 art. 112 u.p.s. Podstawą prawną tworzenia takich jednostek przez gminę i powiat są art. 
9 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.)31 i art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym32 (u.s.p.). 
Gmina i powiat mogą też realizować zadania pomocy społecznej poprzez inne jednostki organiza-
cyjne, taką możliwość stwarza art. 111 u.p.s.

Gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej można podzielić na dwie gru-
py: jednostki o charakterze administracyjnym (ops, pcpr) oraz jednostki realizujące świadczenia 
(np. ośrodki wsparcia, dps). Podstawowym zadaniem jednostek o charakterze administracyjnym 
jest wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie pracy socjalnej. Jednostki realizujące 
świadczenia są zróżnicowane. Mają one jednak cechę wspólną, a mianowicie w sposób bezpośred-

26 I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 27.
27 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r., nr 16, poz. 95).
28 S. Nitecki, Prawo pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 333.
29 I. Sierpowski, 2007, op. cit., s. 75.
30 W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o  pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 400.
31 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r., nr 16, poz. 95).
32 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r., nr 91, poz. 578).
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ni zaspokajają potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i świadczą im różnego 
rodzaju usługi33.

Należy jednak podkreślić, że głównymi ogniwami systemu pomocy społecznej są ops-y i pcpr-y, 
które przede wszystkim odpowiadają za realizację zadań pomocy społecznej w gminie i powiecie. Ich 
wyróżniającą się pozycję, spośród innych jednostek organizacyjnych gminy, zapewniają zapisy u.p.s.:
1. art. 110 i art. 112 – gmina i powiat mają obowiązek utworzenia tych jednostek organizacyjnych 

do wykonywania zadań pomocy społecznej;
2. art. 110 ust. 7, art. 112 ust. 6 – jako jedyne w gminie i powiecie (obok starosty) mogą prowa-

dzić postępowanie administracyjne i wydawać decyzje administracyjne w sprawach pomocy 
społecznej, w szczególności decyzje kierujące klientów pomocy społecznej do korzystania 
z określonych usług pomocy społecznej;

3. art. 110 ust. 9,10, art. 112 ust. 12,13 u.p.s – mają możliwość składania radzie gminy, powia-
tu sprawozdania z działalności oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 
rada, biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne pro-
gramy pomocy społecznej;

4. art. 110 ust. 4, art. 112 ust. 9 – zostały wyznaczone na koordynatorów realizacji strategii roz-
wiązywania problemów społecznych.

Szczególnie punkty 3 i 4 dają ops-om i pcpr-om, niestety w większości wypadków jedynie 
teoretyczną szansę na pełnienie wiodącej roli w lokalnym systemie pomocy społecznej. Może to 
mieć miejsce wtedy, gdy strategie rozwiązywania problemów społecznych będą wykorzystywane 
nie tylko do sprawnego realizowania ustawowych zadań pomocy społecznej przez podmioty pu-
bliczne i niepubliczne, stosownie do posiadanych przez nie zasobów i możliwości, ale również gdy 
strategia ukierunkowana jest na uruchomienie potencjału drzemiącego w społeczności lokalnej 
i budowanie kapitału społecznego. Jeśli angażuje do działania różne instytucje i grupy społeczne34. 

Przedstawione uwarunkowania prawne organizacji pomocy społecznej w pewnym, choć na 
pewno niewystarczającym, stopniu umożliwiają ops-om i pcpr-om budowanie pakietu oraz rozwój 
usług pomocy społecznej zapewniając im szczególne miejsce w systemie pomocy społecznej.

 

Bariery organizacyjno-prawne w rozwoju usług pomocy społecznej

Z punktu widzenia organizowania usług pomocy społecznej ważne jest rozróżnienie pomiędzy jed-
nostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (jops) zdefiniowanymi w art. 6 pkt 5 u.p.s. a gminny-
mi i powiatowymi (samorządowymi) jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w artykułach: 
art. 9 u.s.g. i art. 6 u.s.p. Samorządowe jednostki organizacyjne są odrębnymi strukturami i dzia-
łają jako niezależne od siebie jednostki budżetowe. Natomiast jops-y mogą funkcjonować, w zależ-
ności od ich usytuowania wobec ops-ów czy pcpr-ów, w dwóch formach, jako:

33 S. Nitecki 2008, op. cit., s. 308.
34 I. Rybka, D. Trawkowska, Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecz-

nych, w: Strategie w polityce społecznej, M. Grewiński, A. Karwacki (red.), 2010, s. 252, 254.



Krajowy Raport Badawczy

324

• samorządowe jednostki organizacyjne, w postaci jednostek budżetowych35, posiadające nie-
zależną od ops-ów czy pcpr-ów strukturę i budżet;

• wydzielone komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska w strukturach ops-ów czy 
pcpr-ów.

W pierwszym wypadku bezpośredni nadzór nad jednostkami sprawują wójt, burmistrz czy 
prezydent w gminach i starosta w powiatach, decydują oni również o wyborze kierownika jednostki. 
W drugim przypadku funkcje te wykonuje kierownik ops-u w gminie i pcpr-u w powiecie.

Trzeba zaznaczyć, że rozpowszechniony jest pogląd, że wszystkie jops-y powinny funkcjono-
wać jako samorządowe jednostki organizacyjne. Wynika on z przekonania, że skoro ustawodawca 
zdefiniował odrębnie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, to jest to równoznaczne z na-
rzuceniem im formy organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych. Taki pogląd jest 
jednak nie do końca zgodny z innymi zapisami ustawy o pomocy społecznej, w szczególności z art. 
110 ust. 1 i art. 112 ust. 1, które zakładają, że zadania pomocy społecznej wykonują odpowiednio 
w gminie – ops, w powiecie – pcpr. Spośród pozostałych jops-ów ustawodawca narzucił odrębną 
strukturę organizacyjną tylko domom pomocy społecznej (art. 57 u.p.s.) i całodobowym placów-
kom opiekuńczo-wychowawczym (art. 80a, 85 ust. 1 u.p.s.).

Ważny jest też aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania. Konieczność tworzenia wszystkich 
jops-ów jako niezależnych jednostek jest często nieefektywna i może się wiązać z dodatkowymi 
kosztami. Niejednokrotnie jops-y (np. świetlice, ośrodki wsparcia, placówki specjalistycznego 
wsparcia, kluby integracji społecznej) to niewielkie struktury organizacyjne, zatrudniające niewie-
lu pracowników, często wykorzystujące wolontariat. Narzucenie takim jops-om obowiązku prowa-
dzenia odrębnej obsługi finansowej i kadrowej w zasadzie uniemożliwiłoby ich powstawanie. Jest 
to szczególnie palący problem w małych gminach, bo w większości przypadków rozwój usług po-
mocy społecznej w tych gminach jest możliwy jedynie w ramach własnej struktury organizacyjnej.

Możliwość istnienia na poziomie lokalnym różnych, niezależnych jops-ów stwarza też inny pro-
blem istotny przy budowaniu pakietu usług pomocy społecznej dla konkretnych grup docelowych. 
W pakiecie usługi pomocy społecznej nie są postrzegane jako niezależne, ale przede wszystkim 
widzi się je jako elementy większej całości – mniej lub bardziej spójnego sytemu, realizującego 
ogólny strategiczny cel36. Jeśli ops-y czy pcpr-y miałyby być odpowiedzialne za tworzenie takich 
pakietów, to powinny mieć wpływ na to, jak mają działać inne jops-y świadczące konkretne usługi. 
Ten problem jest w pewnym stopniu rozwiązany w powiecie. Powiatowe centrum pomocy rodzinie 
ma wpływ na funkcjonowanie innych jops-ów poprzez:
• wpływ na wybór kierownika jednostki; zgodnie z art. 112 ust. 7 u.p.s. starosta ma obowiązek 

zasięgnięcia opinii kierownika pcpr-u (oczywiście ta opinia nie musi być wiążąca dla starosty),
• uczestniczenie w sprawowaniu nadzoru nad innymi jops-ami, w szczególności domami po-

mocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zgodnie z art. 112 pkt. 8 u.p.s.

35 Ustawa o finansach publicznych przewiduje inne niż jednostki budżetowe formy organizacyjne jednostki sektora 
finansów publicznych samorządowych jednostek organizacyjnych: zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

36 Tak zdefiniowano pakiet usług w Koncepcji fazy diagnozy oraz ogólnopolskiego badania: Standardy usług w pomocy 
społecznej, opracowanej w ramach projektu 1.18, zadanie 2. Są to założenia definicyjne, w praktyce raczej nie widzi się ani 
systemu, ani jego celów strategicznych, niemniej celem projektu jest zmiana podejścia do usług pomocy społecznej.



Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

325

Na poziomie gminy natomiast nie ma żadnych zapisów regulujących związki pomiędzy ośrodkami 
pomocy społecznej a innymi jops-ami realizującymi usługi pomocy społecznej. Zapewne na tak od-
mienne podejścia miało wpływ to, że ops-y i pcpr-y powstawały w zupełnie odmiennych warunkach. 
W 1990 r., gdy powstawała pomoc społeczna, w gminie nie było żadnej wydzielonej infrastruktury 
pomocy społecznej (poza domami pomocy społecznej, które pozostały przy wojewodzie), dlatego po-
trzeba takiej regulacji nie istniała. Inna była sytuacja w 1998 r., na kolejnym etapie reformy samorzą-
dowej, kiedy powstawał samorząd powiatowy. Pomoc społeczna w powiecie była tworzona po części 
jako zlepek istniejących placówek i ich relacje z nowopowstałym pcpr-em wymagały unormowania.

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia budowania pakietów usług w pomocy społecznej jest 
współpraca najważniejszych podmiotów publicznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
społecznych: ops–pcpr, ops–pup, pcpr–pup. Stwarza ona możliwość włączania do pakietów innych 
usług niż realizowane samodzielnie, poprzez kierowanie swoich klientów do usług realizowanych 
przez instytucje, z którymi nawiązano efektywną współpracę. Obecnie, w większości przypadków, 
nawiązanie takiej współpracy zależy od dobrej woli kierowników i pracowników tych instytucji. Tro-
chę lepszą pozycję wobec pup mają pcpr-y, ponieważ działają razem w powiecie i starosta może 
koordynować ich działania. W dużo trudniejszej sytuacji są natomiast gminy, szczególnie małe. 
Sytuacja uległa pewnej poprawie po wprowadzeniu obowiązku zawierania porozumień pomiędzy 
pup a ops. Poprawa ta jednak nie jest wystarczająca, co można stwierdzić na podstawie projek-
tów systemowych realizowanych przez gminy. W większości projektów systemowych, szczególnie 
w małych gminach, wykorzystuje się instrumenty aktywnej integracji, które mogą, czy nawet po-
winny być, realizowane przez pup (takie jak doradztwo czy szkolenia zawodowe), zaoszczędzając 
tym samym środki finansowe na realizację innych instrumentów, szczególnie instrumentów akty-
wizacji społecznej.

Brak współpracy w działaniach poszczególnych szczebli organizacyjnych pomocy społecznej 
to przyczyna braku koordynacji i chaosu organizacyjnego. Chaos organizacyjny powstaje w wyniku 
niejasnych zakresów kompetencji, a także w wyniku rozproszenia odpowiedzialności za realizację 
zadań pomocy społecznej37. Sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie standardów współpracy 
pomiędzy publicznymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej okre-
ślające zasady i zakres tej współpracy.

Aby zapewnić rozwój usług pomocy społecznej i stworzyć możliwości zbudowania pakietu usług 
odpowiadających potrzebom lokalnym i rozeznanym problemom społecznym, konieczny jest jeden 
podmiot odpowiedzialny. Czy ops-y i pcpr-y są w stanie pełnić taką rolę? Na pewno wyznaczenie 
ich na koordynatorów strategii rozwiązywania problemów społecznych może stwarzać takie możli-
wości, zwłaszcza jeśli strategia będzie postrzegana jako narzędzie integracji i koordynacji działań 
instytucji publicznych i niepublicznych mogących angażować się w działania do walki z różnymi 
formami wykluczenia społecznego38. Jednak jak wskazują badania, największą słabością strategii 
jest schematyzm celów i działań oraz brak myślenia integracyjnego, łączącego działania instytucji 
z aktywnością wspólnot39. Innym mankamentem, na co wskazuje ten sam autor, jest fakt, że nie 

37 J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, IRSS, Warszawa 2008, s. 160.
38 A. Hryniewicka, H. Lipke, Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Synteza badań, w: Strategie w po-

lityce społecznej, Warszawa 2010, s. 273.
39 J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowa-

nia środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, ISUŁ Łódź 2005, s. 347.
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zaproponowano żadnych wytycznych co do treści i formy strategii40. Również brak jest zapisów od-
noszących się do tego, na czym ma polegać koordynacja tak szeroko rozumianej strategii.

Koordynowanie w nauce prawa administracyjnego oznacza dążenie do harmonizowania kil-
ku niezależnych od siebie organów. Koordynowanie ma ułatwić osiąganie zamierzonych celów 
m.in. przez eliminowanie rozbieżności oraz czynności konkurencyjnych41. Trudno jednak wyobra-
zić sobie taką koordynację w praktyce, ponieważ ops-y i pcpr-y nie są wyposażone w odpowiednie 
narzędzia umożliwiające takie zharmonizowane działania. Dlatego ten zapis pozostaje w gruncie 
rzeczy na papierze.

Pomoc społeczna w szerokim ujęciu – możliwość rozszerzania pakietów usług

Pomoc społeczną można widzieć wąsko – sensu stricto, i szeroko – sensu largo. Wąskie ujęcie 
wiąże się z aktem normatywnym poświęconym tej problematyce, czyli z ustawą o pomocy społecz-
nej42 i zamieszczonymi w niej regulacjami dotyczącymi zasad ogólnych i celów, rodzaju świadczeń 
oraz zasad i trybu ich udzielania, organizacji pomocy społecznej i reguł związanych z postępowa-
niem kontrolnym43. Wskazana ustawa nie zawiera jednak wszystkich unormowań z zakresu pomo-
cy społecznej. Specjalne formy pomocy społecznej określone są także w innych ustawach. Ustawa 
o pomocy społecznej oraz szczególne formy przewidziane w przepisach odrębnych tworzą prawo 
pomocy społecznej sensu largo44.

Takie szerokie ujęcie pomocy społecznej jest bardzo pomocne przy budowaniu pakietów 
usług. Im większa różnorodność usług, które możemy zaoferować klientom pomocy społecznej, 
tym większe prawdopodobieństwo dopasowania usługi do konkretnej trudnej sytuacji i większa 
możliwość indywidualizacji oddziaływania.

W takim podejściu do pomocy społecznej ważne jest: co do niej zaliczymy, które ustawy powinny 
znaleźć się w kręgu naszych zainteresowań. Jedną z możliwych definicji podaje S. Nitecki: „Szerokie 
ujęcie pomocy społecznej wiąże się z wszelkimi unormowaniami, za pomocą których ze środków 
publicznych przyznawane są nieekwiwalentne świadczenia45 służące zaspokajaniu niezbędnych po-
trzeb osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb”46. Na pewno 
przed pomocą społeczną stoi zadanie samookreślenia i zdefiniowania, czym ma być system pomocy 
społecznej w Polsce.

40 J. Krzyszkowski, J. Przywojska, Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument 
decentralizacji polityki społecznej, w: Strategie w polityce społecznej 2010, M. Grewiński, A. Karwacki (red.), s. 226. 
Opracowany w 2005 roku przez J. Staręgę-Piasek podręcznik jest mało znany wśród praktyków pomocy społecznej: 
Podręcznik budowania strategii integracji społecznej, Warszawa 2005, zob. www.ppwow.gov.pl/download/dokumenty/
podrecznik%20budowy%20Gminnej%20Strategii%20Rozwiazywania%20Problemow%20Spolecznych.pdf. 

41 W. Maciejko, P. Zaborniak, op. cit., s. 404.
42 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
43 S. Nitecki, op. cit., s. 33.
44 I. Sierpowska, op. cit., s. 27.
45 Świadczenie nieekwiwalentne jest jedną z form świadczeń wzajemnych. Świadczenia wzajemne mogą być: ekwi-

walentne (świadczenia będą miały równą lub porównywalną wielkość/wartość) lub nieekwiwalentne (jedno ze świadczeń 
będzie przynosić dużo większą korzyść przyjmującemu niż świadczenie zwrotne).

46 S. Nitecki, op. cit., s. 33.
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Poniżej przegląd ustaw, innych niż ustawa o pomocy społecznej, które mogą być zaliczone 
do pomocy społecznej w szerokim znaczeniu. Przy wyborze ustaw przyjęto kryterium praktycz-
ne, wzięto pod uwagę ustawy, które wprost nawiązują do pomocy społecznej, oraz te, w których 
mimo że takich odniesień nie ma, niektóre zadania w nich występujące są w praktyce realizowane 
w systemie pomocy społecznej. Najczęściej występujące przykłady to dodatki mieszkaniowe i kis-y 
działające przy wielu ops-ach.

Tabela 66. Sposób realizacji zadań w szeroko rozumianej pomocy społecznej 

Nazwa ustawy Sposób realizacji

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r., 
nr 123, poz. 776)

Pcpr realizuje wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej – nowe zadania poza ustawą pomocy społecznej 
– art. 35 a ust. 1, 2 pkt 1.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r., 
nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są 
realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego na zasadach określonych w prze-
pisach ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 6.1.
Ustawa wprowadza częściowo nowe zadania, w szczególności 
ważne zadania pracownika socjalnego – interwencje w rodzi-
nach mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecka 
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą 
w rodzinie – art. 12a. 1, i ustala tryb realizacji taki sam jak 
w pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 r., nr 111, 
poz. 535)

Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające na pod-
stawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej „organami 
do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z zakładami 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizują na obszarze 
swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powo-
du choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają 
poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształ-
towaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, 
zatrudnienia oraz w sprawach bytowych – art. 6a.
Ustawa wprowadza częściowo nowe zadania, w szczególno-
ści udział ops-ów w procedurze przymusowego leczenia, art. 
18 ust. 2 i przymusowego umieszczenia w dps, art. 39 ust. 1, 
ustala tryb realizacji taki sam jak w pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., nr 35, 
poz. 230)

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program 
jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym 
mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę 
wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta może powołać pełnomocnika.
Ustawa wprowadza częściowo inne zadania niż w ustawie o po-
mocy społecznej, daje gminie wybór jako realizatora ops lub inny 
podmiot. Jednak należy pamiętać, że ops jest koordynatorem 
strategii rozwiązywania problemów społecznych – art. 4 ust. 2.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r., nr 179, 
poz. 1485)

W celu realizacji zadań w zakresie polityki społecznej (art. 2 
ust. 1 pkt 1–3), wójt, burmistrz, prezydent miasta opracowuje 
projekt gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 
program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym 
programie.
Ustawa wprowadza częściowo inne zadania niż w ustawie 
pomocy społecznej, daje gminie możliwość wyboru realizatora  
– art. 10 ust. 2 pkt 2, 4.
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Nazwa ustawy Sposób realizacji

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
2007 r., nr 192, poz. 1378)

Ustawa wprowadza inne zadania niż w ustawie o pomocy spo-
łecznej, daje gminie wybór realizatora: ops lub inny podmiot 
– art. 12.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym

Ustawa wprowadza nowe zadania kis, cis, ściśle wiążąc je 
z ops-ami poprzez nałożenie na nie obowiązku kierowania do 
cis-ów – art. 12. ust 1 pkt 2 i obowiązku zawierania kontraktu 
socjalnego w kis-ach. Art. 18 pkt 4 daje gminie możliwość 
wyboru realizatora. Art. 3 ust. 2, 3, 4, art. 18 ust. 1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jedn. Dz. U. 2008 r., nr 69, poz. 415)

Ustawa wprowadza nowe zadania, organizowanie robót 
publicznych, prac społecznie użytecznych, nakłada na pup 
obowiązek współpracy z ops-ami i stwarza możliwość kiero-
wania do kontraktu socjalnego – art. 50 ust. 2 pkt 2 ust. 3, daje 
gminie możliwość wyboru realizatora art. 2 ust. 1 pkt 23a, 32.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży (Dz. U. 1993 r., nr 17, poz. 78)

Ustawa wprowadza częściowo inne zadania niż w ustawie 
pomocy społecznej, daje gminie możliwość wyboru realizatora 
– art. 2.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., nr 228, 
poz. 2255)

Ustawa wprowadza inne zadania niż w ustawie o pomocy 
społecznej, daje gminie wybór realizatora: ops lub inny pod-
miot. W przypadku wyboru ops nakazuje utworzenie komórki 
organizacyjnej do realizacji tych zadań – art. 20.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-
kach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r., nr 71, 
poz. 734)

Ustawa wprowadza nowe zadania dając gminie możliwość 
wyboru realizatora – art. 7. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. 1991 r., nr 95, poz. 425, 
z późn. zm.)

Art. 90m pkt 2 stwierdza, że rada gminy może upoważnić kie-
rownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępo-
wania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym (stypendia).

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania pomocy społecznej wynikające z innych ustaw mogą być w różny sposób powiązane 
z ustawą o pomocy społecznej, czyli pomocą społeczną w wąskim ujęciu. Stosowane są bardzo 
różne rozwiązania organizacyjne i różne jest ich powiązanie z ustawą o pomocy społecznej, od 
powielania zadań do braku jakiegokolwiek związku, poza związkiem merytorycznym – szeroko 
rozumianego wsparcia społecznego. Można wyróżnić trzy sytuacje:
• zadania mogą być ustawowo przypisane do realizacji przez ops, pcpr lub inne jops;
• ustawa stwarza możliwość wyboru pomiędzy ops, pcpr lub innym podmiotem wskazanym 

przez gminę, powiat;
• gmina, powiat ma całkowitą swobodę i wskazuje podmiot, który realizuje zadania.

Wynika z tego, że w szerokim podejściu do pomocy społecznej, rola gminy w budowaniu pa-
kietu usług pomocy społecznej znacznie się zwiększa. Realizacja zadań pomocy społecznej zależy 
od tego, czy gmina jest zainteresowana rozwojem usług, czy rozwój następuje w ramach systemu 
pomocy społecznej oraz jaka jest w tym rola ops-u czy pcpr-u.
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Zarządzanie usługami pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej47

Jednym z ważnych celów projektu jest stworzenie modeli jops-ów dotyczących sposobu realizacji 
usług o określonym standardzie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań 
w ops w gminie, pcpr w powiecie i w mops/mopr w mieście na prawach powiatu. Ponieważ specy-
fika organizacyjna ściśle zależy od wielkości organizacji, w ramach modeli należy dodatkowo wy-
różnić trzy rodzaje ops-ów: mały, średni, duży. Podział ten pokrywa się, statystycznie rzecz biorąc, 
z podziałem na gops, m-gops, mops. 

Zatrudnienie w ops-ach jest uzależnione od ich rodzaju:
• gops (zatrudnienie średnio 9 osób);
• m-gops (zatrudnienie średnio 21 osób);
• mops (zatrudnienie średnio 40 osób).

Oczywiście w ramach poszczególnych rodzajów ops-ów występują zróżnicowania, niemniej 
istotna jest wyraźna tendencja:
• 71% gops zatrudnia poniżej 10 osób;
• 63% m-gops zatrudnia od 6 do 20 pracowników;
• 70% mops zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Trzeba mieć świadomość, że każdy podział jest mniej lub bardziej umowny, dlatego w prakty-
ce to, jaki model będzie miał zastosowanie, będzie zależało od konkretnego ops-u.

Dostępność usług pomocy społecznej48 świadczonych przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej 

Dostępność usług pomocy społecznej można badać w dwóch aspektach:
• możliwości skorzystania z danej usługi jak największej liczby klientów – odsetek klientów 

korzystających z usług,
• wielkości i różnorodności oferty usługowej – ile i jakie usługi znajdują się w ofercie. 

Odsetek klientów korzystających z usług pomocy społecznej nie jest duży, co oznacza, że 
w dalszym ciągu większość klientów zgłasza się do pomocy społecznej po pomoc materialną (fi-
nansową lub rzeczową). Najmniej klientów korzysta z usług w ops-ach – 14,6%, zróżnicowanie wy-
stępuje w różnych typach ops: im większy ośrodek, tym większy odsetek klientów korzysta z usług 
(gops – 13,7%, mgops – 15,5%, mops – 18,1%). Większą możliwość skorzystania z oferty usługowej 
mają mieszkańcy w dużych miastach na prawach powiatu, jednak jest to dalej niewiele, bo korzy-

47 Ten rozdział jest w całości oparty na wynikach Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy usług w pomo-
cy społecznej, op. cit. 

48 Respondenci raczej nie traktowali pracy socjalnej jako usługi, więc dane dotyczą usług poza pracą socjalną. Inną 
kwestią jest zrozumienie słowa „usługa”– jest to więc wskaźnik bardzo orientacyjny, który mówi jak pracownicy pomocy 
społecznej odnoszą się do pojęcia usługi pomocy społecznej. 
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sta z niej zaledwie co czwarty klient pomocy społecznej. W pcpr-ach sytuacja wydaje się lepsza, 
prawie co trzeci klient korzysta z usług, jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że pcpr-y zostały stwo-
rzone, aby świadczyć wyspecjalizowane usługi dla określonych grup docelowych, to również w tym 
przypadku należy uznać wynik za niezadowalający.

Pomimo znaczącego rozwoju usług49, głównie dzięki projektom finansowanym ze środków 
unijnych50, w dalszym ciągu należy się zgodzić ze stwierdzeniem, że struktura świadczeń zdomino-
wana jest przez zasiłki. Należy w tym miejscu przypomnieć, że społeczne oczekiwania odnoszące 
się do sposobu funkcjonowania pomocy społecznej również kładą większy nacisk na różnorod-
ność usług niż na świadczenia pieniężne. Z badań CBOS-u przeprowadzonych w 2008 r. wynika, że 
przeważająca większość ankietowanych – bo aż 74% – uważa, że pomoc społeczna powinna być 
oferowana przede wszystkim w formie konkretnej pomocy rzeczowej lub różnych usług odpowia-
dających indywidualnej sytuacji. Tylko 16% respondentów sądzi, że powinna przyjąć formę przede 
wszystkim zasiłków finansowych51. 

Rysunek 21.  Odsetek klientów korzystających z usług pomocy społecznej innych niż pomoc finansowa 
i rzeczowa – ze względu na typ instytucji 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

49 Z badań CBOS przeprowadzonych w 2004 roku wynika, że zaledwie 6% respondentów, klientów pomocy społecz-
nej, skorzystało z innych świadczeń niż zasiłki czy pomoc rzeczowa. Zob. Komunikat z badań: Opinie pomocy społecznej 
ze środków publicznych, CBOS, Warszawa 2004, BS/136/2004. Również z analizy sytuacji w pomocy społecznej w 2003 
roku wynika, że istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy dwoma rodzajami świadczeń: pomocą materialną i usługami. 
Zob. I Rybka, Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991–2006. Możliwości i bariery zastosowania instru-
mentów ekonomii społecznej, „Ekonomia społeczna. Teksty” 2006, zob. wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/
public/Raport_Otwarcia/Rybka_diagnoza_pomocy_spolecznej.pdf.

50 Więcej na ten temat zob. rozdział Rola projektów systemowych w rozwoju usług pomocy społecznej (s. 98).
51 Komu i jak pomagać? Pomoc społeczna w opinii Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008 r., za: C. 

Miżejewski, Aktywna integracja. Nowa formuła pomocy społecznej, s. 3–4. Zob. www.roefs.pl/konferencja/00_aktyw-
na_integracja_Mizejewski.pdf. 
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Duże zróżnicowanie dostępności do usług występuje też terytorialnie. Patrząc na mapę Pol-
ski nie można się oprzeć wrażeniu podziału na Polskę zachodnią z lepszą dostępnością i Polskę 
wschodnią, gdzie sytuacja jest dużo gorsza, w skrajnych przypadkach różnica pomiędzy wojewódz-
twami jest nawet dwukrotna.

Rysunek 22.  Odsetek klientów korzystających usług z pomocy społecznej innych niż pomoc finansowa 
i rzeczowa – zróżnicowanie terytorialne ops i pcpr

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Jeśli natomiast analizować dostępność usług pomocy społecznej poprzez różnorodność ofer-
ty, to sytuacja wydaje się lepsza, średnia liczba świadczonych usług przekracza 6. Również tak ro-
zumiana dostępność silnie zależy od typu jops-u, średnia liczba usług realizowanych przez jops-y 
najniższa jest w ops-ach – 7,7 usługi (gops – 6,8, mg-ops – 8,5, znów najlepiej w miastach, mops 
– 10,7 usługi). Pcpr-y świadczą średnio 13,3 usługi. Najbardziej rozbudowaną ofertę 25,2 usług 
mają mops/mopr-y, wpływ na to mają zapewne dwa czynniki: łączenie zadań powiatu i gminy oraz 
większy potencjał organizacyjny wynikający z wielkości jednostki. 

Zróżnicowanie terytorialne, choć występuje, nie jest tak znaczne jak w przypadku odsetka 
klientów korzystających z usług, w skrajnych przypadkach nie przekracza 67%, nie zauważa się też 
zdecydowanego podziału geograficznego. 

Jakie usługi pomocy społecznej są najczęściej realizowane? Porównując ze sobą ops-y, to 
mimo że realizują te same zadania, najczęściej występujące zestawy usług nie są takie same. 
Nierównomiernie występującą usługą są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamiesz-
kania, są one realizowane w co trzecim mops-ie i zaledwie w co czwartym gops-ie. We wszystkich 
ops-ach najczęściej występująca oferta usług kierowana jest przede wszystkim do dwóch grup 
klientów: osób starszych w postaci usług opiekuńczych i osób bezrobotnych z szeroką ofertą in-
strumentów aktywnej integracji występujących w projektach systemowych i ofertą pracy w postaci 
prac społecznie użytecznych. Dla innych grup docelowych ops-y rzadko mają jakieś propozycje 
wsparcia.
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Rysunek 23. Liczba usług realizowanych przez instytucje pomocy społecznej

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Rysunek 24.  Średnia liczba usług realizowanych przez instytucje pomocy społecznej – zróżnicowanie tery-
torialne

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Tabela 67. Najczęściej realizowane usługi w ośrodkach pomocy społecznej różnych typów

Usługi realizowane
w gops

%
jops

Usługi realizowane
w m-gops

%
jops

Usługi realizowane
w mops

%
jops

Usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania

81% Usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania

97% Usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania

96%

Kursy/ szkolenia zawo-
dowe

56% Kursy/ szkolenia zawo-
dowe

54% Poradnictwo specjali-
styczne, prawne

68%

38% 45%

16%
28%

3%

35%
33%

34%

43%

22%
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Prace społecznie uży-
teczne

48% Prace społecznie uży-
teczne

53% Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania

64%

Szkolenia miękkie 
(treningi umiejętności 
społecznych)

37% Poradnictwo specjali-
styczne, psychologiczne

53% Poradnictwo specjali-
styczne, psychologiczne

60%

Poradnictwo specjali-
styczne, prawne

37% Szkolenia miękkie 
(treningi umiejętności 
społecznych)

51% Kursy/ szkolenia zawo-
dowe, prace społecznie 
użyteczne

59%

Roboty publiczne 35% Poradnictwo specjali-
styczne, prawne 

48% Prace społecznie uży-
teczne

55%

Poradnictwo specjali-
styczne, psychologiczne

35% Poradnictwo pracy 44% Szkolenia miękkie 
(treningi umiejętności 
społecznych)

55%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W pcpr-ach najczęściej występujące usługi to poradnictwo specjalistyczne w różnych for-
mach, w większości realizowane w ramach projektów systemowych, oraz placówki tworzone dla 
różnych grup klientów: osób starszych, osób niepełnosprawnych. 

W mops/mopr-ach w miastach na prawach powiatu w typowej ofercie przeważają zadania 
gminne, a usługi wynikające z zadań powiatowych są realizowane w mniejszym stopniu, w tych jed-
nostkach instrumenty aktywnej integracji również znalazły się w najczęściej występującej ofercie.

Tabela 68.  Najczęściej realizowane usługi w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy 
społecznej lub pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu

Usługi realizowane w pcpr % jops Usługi realizowane w mops/mopr % jops

Poradnictwo specjalistyczne, 
psychologiczne

85% Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania

99%

Poradnictwo specjalistyczne, prawne 84% Poradnictwo specjalistyczne, prawne 99%

Dom pomocy społecznej 77% Poradnictwo specjalistyczne, 
psychologiczne

95%

Warsztat terapii zajęciowej 73% Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania

93%

Zawodowe rodziny zastępcze 72% Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne 89%

Poradnictwo specjalistyczne, rodzinne 71% Poradnictwo pracy 86%

Szkolenia miękkie (treningi umiejętności 
społecznych, warsztaty interpersonalne)

70% Kursy, szkolenia zawodowe 82%

Kursy, szkolenia zawodowe 64% Mieszkanie chronione 78%

Poradnictwo pracy 54% Środowiskowy dom samopomocy 74%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Zarządzanie usługami w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Organizacja pracy

W 1996 r. w Centrum Rozwoju Służb Społecznych został przygotowany raport z badań Charaktery-
styka kadry pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych z punk-
tu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej. Jeden z rozdziałów 
wspomnianego raportu zatytułowany: Obraz ośrodka pomocy społecznej – na podstawie wypo-
wiedzi objętych badaniem kierowników, autorstwa Marty Łuczyńskiej, zawiera interesujące dane 
dotyczące 248 ośrodków pomocy społecznej, w tym w większości (60,4%) były to ośrodki gminne, 
w jednej piątej miejsko-gminne, a w 18,2% miejskie. Jak wskazuje autorka, pierwowzorem działa-
jących po 1989 r. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej były ośrodki opiekuna społeczne-
go. Stanowiły one komórki organizacyjne działów służb społecznych zespołów opieki zdrowotnej 
czyli podstawowej struktury opieki zdrowotnej i społecznej w PRL. Ośrodki opiekuna społecznego 
zatrudniały pracowników socjalnych, którzy w przydzielonych im rejonach odpowiadających re-
jonom lekarskim prowadzili wszystkie sprawy z obszaru pomocy społecznej. Obok pracowników 
socjalnych ośrodek opiekuna społecznego zatrudniał także konsultantów: pedagoga, socjologa 
i prawnika. Struktura organizacyjna ośrodka opiekuna społecznego została po przełomie 1989 r. 
zwielokrotniona. W 1990 r. po wejściu w życie ustaw o samorządzie terytorialnym i o pomocy spo-
łecznej w strukturach samorządów gminnych powstały jakościowo nowe samodzielne jednostki 
organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej.

W świetle wyników badań z 1996 r. okazuje się, że nowe jednostki w zdecydowanej większo-
ści (89,9%) zachowały strukturę organizacyjną ośrodków opiekuna społecznego uzupełnioną w co 
trzecim (36,7%) ośrodku działem usług opiekuńczych. Tylko w co dziesiątym ośrodku (9,5%) po-
wstała bardziej złożona struktura z wyodrębnionymi działami specjalistycznymi zorientowanymi 
nie na rejon, ale na dany problem (np. dział ds. uzależnień, dział ds. bezrobotnych itp.). Tego typu 
specjalizacja występowała w większości (3/4) przypadków w ośrodkach miejskich lub miejsko-
-gminnych, a nie jest spotykana na terenach wiejskich. Jak widać, w ciągu pierwszych lat trans-
formacji wyłoniły się dwa typy struktur organizacyjnych: typ miejski oraz typ charakterystyczny dla 
obszarów niskozurbanizowanych. Innym wskaźnikiem złożoności struktury organizacyjnej ośrod-
ków pomocy społecznej było występowanie filii lub jednostek podległych: stołówek, domów dzien-
nego pobytu, ale tego typu rozwiązania nie posiada zdecydowana większość (87,9%) badanych 
jednostek. Jak trafnie konkluduje Marta Łuczyńska, rozwój struktur organizacyjnych w pomocy 
społecznej nastąpił wyłącznie w miastach, bowiem silne, duże i zasobne gminy miejskie mają 
w tym względzie inne możliwości niż gminy wiejskie.

Najnowsze badania nie wykazały znaczących różnic w sposobie organizacji jops (poza pcpr) 
jeśli chodzi o sposób podziału pracy według kryterium lokalizacji – pracownicy przydzielani do po-
szczególnych obszarów. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę inne typy rozwiązań organizacyjnych, 
sytuacja zaczyna przedstawiać się inaczej.

Analiza schematów organizacyjnych wskazuje na występowanie kilku typów rozwiązań w za-
kresie podziału zadań. 
1. Prosty podział na zespół administracyjny i zespół merytoryczny zajmujący się pomocą społeczną.
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2. Podział według kryterium usługi – występowanie komórek organizacyjnych (działów, zespo-
łów stanowisk) do określonych typów usług.

3. Podział na komórki organizacyjne ds. określonych grup klientów.

Organizację pracy wyraźnie różnicuje typ jednostki pomocy społecznej. W ośrodkach po-
mocy społecznej w podziale zadań pomiędzy pracowników merytorycznych najczęściej występu-
jącym rozwiązaniem jest podział na zespół administracyjny i zespół merytoryczny zajmujący się 
pomocą społeczną (36%). W co czwartym ops-ie (26%) kryterium podziału pracy stanowią usługi. 
Najrzadziej stosowanym w ops-ie kryterium podziału pracy jest kryterium związane z wyodrębnie-
niem zespołów dedykowanych określonym grupom klientów (ogółem 10% – najczęściej w mops-ie 
23%). Patrząc na możliwe kombinacje występujących rozwiązań organizacyjnych widać wyraźnie, 
że najczęściej stosowanym kryterium podziału pracy w ops-ie jest tylko i wyłącznie kryterium lo-
kalizacji (41%). W co piątym ops-ie (19%) występuje jednocześnie podział na zespoły i lokalizację, 
a w nieco ponad co dziesiątym (12%) ze względu na lokalizację i usługi. Różnice można również 
zaobserwować pomiędzy różnymi rodzajami ops-ów:
• gops – najrzadziej występują inne niż terytorialne rozwiązania organizacyjne, a jeśli się poja-

wiają, to jest to na ogół podział na zespół administracyjny i zespół merytoryczny, 
• mgops – mają bardziej zróżnicowaną strukturę organizacyjną, dominuje jednak nadal podział 

na zespół administracyjny i zespół merytoryczny, 
• mops – w wielu przypadkach pojawiają się zróżnicowane rozwiązania organizacyjne, częściej 

występuje podział według usług, co czyni je bardziej podobnymi do mops/mopr-ów niż do in-
nych ops-ów.

Rysunek 25.  Odsetek instytucji pomocy społecznej, w których zadania między pracowników merytorycz-
nych podzielone są wedle poszczególnych kryteriów – w rozbiciu na typ ośrodka (pytanie 
wielokrotnego wyboru)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Odmienne wzorce organizacji pracy obserwujemy w pcpr-ach oraz mopr-ach lub mops-ach 
w miastach na prawach powiatu. W przypadku tych instytucji wyraźnie częściej występują struktu-
ry dedykowane określonym rodzajom usług (61% pcpr i 71% mops/mopr) lub określonym grupom 
klientów (56% pcpr i 69% mops/mopr)52.

Wśród pcpr-ów najczęściej występującą strukturą organizacyjną jest podział na usługi i grupy 
klientów (w co piątej instytucji) lub podział tylko na usługi (20%). 13% pcpr-ów jest zorganizowa-
nych zarówno wokół usług, grup klientów, jak i kryterium lokalizacji. 

Struktury organizacyjne mops/mopr-ów na tle innych jops-ów są zdecydowanie najbardziej roz-
budowane. W ponad połowie jednostek tego typu występuje podział organizacji pracy wedle trzech 
lub więcej kryteriów. W 27% przypadków jest to lokalizacja, usługi i grupy klientów. Tak odmienne 
rozwiązania organizacyjne pomiędzy różnymi typami jops-ów są uzasadnione zarówno liczbą i ro-
dzajem zadań, jak i wielkością organizacji. Ciekawsze wydaje się istnienie różnic pomiędzy rozwią-
zaniami organizacyjnymi występującymi w tych samych typach jednostek. Wynika to z dużej swobody 
samorządów w organizowaniu pomocy społecznej i daje możliwość dostosowania struktury organi-
zacyjnej do specyfiki lokalnej. Budując modele działania jops-ów należy o tym pamiętać.

W przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych występuje również zróżnicowanie regionalne:
• ops-y; najczęściej zespoły wyróżnione ze względu na typ usług występują w województwach 

pomorskim (46%), opolskim (35%) oraz kujawsko – pomorskim (34%). Najrzadziej zaś taka 
organizacja pracy stosowana jest w instytucjach w województwie świętokrzyskim (10%) oraz 
dolnośląskim (17%). W instytucjach pomocy społecznej w województwach pomorskim (26%), 
opolskim (15%), dolnośląskim (15%) oraz warmińsko – mazurskim (16%) częściej niż w po-
zostałych występują jednostki organizacyjne – zespoły, działy lub stanowiska dedykowane 
określonym typom klientów. 

• pcpr-y; strukturę organizacyjną z wyodrębnionymi zespołami ds. określonych grup klientów 
dużo częściej posiadają pcpr-y w północno-zachodniej Polsce niż południowo–wschodniej. 
Liderem pod tym względem są pcpr-y z województw opolskiego i dolnośląskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Podział ze względu na usługi 
dominuje natomiast w regionie południowym (małopolskie i śląskie) oraz wschodnim (pod-
karpackie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie). 

Zaobserwowano też zależność struktur organizacyjnych ops-ów od wielkości gminy i liczby 
świadczonych usług. Odsetek ops-ów posiadających wyodrębnione zespoły do spraw konkretnych 
usług bądź grup klientów rośnie wraz z wielkością gminy oraz liczbą posiadanych usług. Bez zna-
czenia dla sposobu organizacji pracy w ops-ach pozostaje natomiast dochód gminy, a także stopień 
standaryzacji usług.

Natomiast w przypadku pcpr-ów odsetek instytucji organizujących swoją pracę wedle grup klien-
tów uzależniony jest przede wszystkich od zamożności powiatu oraz wiąże się ze stopniem standaryzacji 
usług. Ten sposób organizacji pracy obserwujemy jedynie w 42% powiatów z dochodem poniżej 700 zł na 

52 Trudno porównywać wyniki badań dotyczących standardów z wynikami wcześniejszych badań, ponieważ w 1996 
roku nie było jeszcze mops/mopr-ów w miastach na prawach powiatu i wszystkie ops-y były jednostkami tych samych 
zadań. W badaniach były uwzględniane w kategorii mops-ów, podczas gdy w badaniu z 2010 roku traktowane są jako 
odrębny rodzaj jops-ów. Jednak w dalszym ciągu uprawniony jest podział ośrodków pomocy społecznej na typ miejski 
oraz typ charakterystyczny dla obszarów niskozurbanizowanych.
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mieszkańca oraz w aż 67% powiatów przekraczających ten poziom dochodu. Powszechność tego kry-
terium podziału pracy jest najwyższa wśród pcpr-ów o największym stopniu standaryzacji usług (75%).

Potencjał kadrowy

Potencjał kadrowy różnych typów jops-ów był badany pod względem poziomu zatrudnienia, w tym 
poziomu zatrudnienia kluczowych, dla rozwoju usług, grup pracowników: pracowników socjalnych 
i innych specjalistów, badane było również przygotowanie zawodowe pracowników socjalnych.

Poziom zatrudnienia w poszczególnych typach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
jest w znacznym stopniu zróżnicowany. Ośrodki pomocy społecznej średnio zatrudniają 15,3 oso-
by, a różnica w zatrudnieniu pomiędzy gops-em a mops-em jest trzykrotna (9,4 osób – gops, 20,7 
– m-gops oraz 39,2 – mops). Poziom zatrudnienia w pcpr-ach jest niewielki, zważywszy na licz-
bę zadań (średnio15,2 pracowników). Wśród badanych instytucji najliczniejszą kategorię stanowią 
ośrodki zatrudniające 6 – 10 pracowników, dotyczy to szczególnie gops-ów (49%) oraz pcpr-ów 
(36%). Prawdziwymi gigantami, jeśli chodzi o liczbę zatrudnianych pracowników, są mops/mopr-y,
w miastach na prawach powiatu, gdzie zatrudnienie znajduje średnio 219,4 osób czyli przeszło 
20-krotnie więcej niż w przeciętnym jops-ie.

Podobne dysproporcje występują również w poziomie zatrudnienia i przygotowania zawodowego 
pracowników socjalnych. Średnia liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jops-ie kształtuje się 
na poziomie: 4,5 – gops; 7,4 – m-gpos; 16,5 – mops; 88,2 – mopr/mops oraz 6,4 – pcpr. 

Wykres 122. Liczba pracowników socjalnych 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Pracownicy socjalni z I stopniem specjalizacji pracują w 65% ops-ów (59% gops-ów, 83% 
mops-ów, 74% m-gops-ów), we wszystkich ośrodkach w miastach na prawach powiatu i w 30% 
pcpr-ów. Pracowników z II stopniem specjalizacji zatrudnia jedynie 14% ops-ów: najczęściej mops-
-y (39%). Pracownicy z takimi kwalifikacjami najczęściej znajdują się wśród kadry mops/mopr-ów 
(48%). Zaskakuje stosunkowo duża liczba pracowników z I i II stopniem specjalizacji w ops-ach 
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i mops/mopr-ach. Przyczyniły się do tego zapewne możliwości uczestniczenia w specjalizacjach 
w ramach projektów unijnych. Pcpr-y pod tym względem pozostają w tyle.

Tabe la 69.  Wykształcenie pracowników socjalnych – odsetki wskazań oraz średnia liczba pracowników ze 
względu na typ jops

OGÓŁEM 
OPS 

(N=419)

GOPS 
(N=277)

MOPS 
(N=50)

MGOPS 
(N=92)

PCPR 
(N=54)

MOPS/ 
MOPR 
(N=9) 

Pracownicy socjalni OGÓŁEM

Odsetek wskazań 97% 98% 93% 91% 84% 100%

Średnia liczba 6,6 4,5 16,5 7,4 6,4 88,2

pracujący w terenie

Odsetek wskazań 97% 97% 96% 97% 82% 100%

Średnia liczba 6 4 14,6 7,3 4,8 68,7

z I stopniem specjalizacji

Odsetek wskazań 65% 59% 83% 74% 30% 99%

Średnia liczba 1,9 1,2 4,4 2,5 1,1 17,3

z II stopniem specjalizacji

Odsetek wskazań 14% 9% 39% 13% 16% 48%

Średnia liczba 0,3 0,1 1,1 0,3 0,4 1,5

z dyplomem zawodowym

Odsetek wskazań 58% 53% 76% 65% 29% 87%

Średnia liczba 2,2 1,6 4,7 2,7 1,4 31,6

z dyplomem kolegium pracowników służb społecznych

Odsetek wskazań 31% 29% 31% 34% 19% 43%

Średnia liczba 0,8 0,6 1,6 1,1 1,1 3,9

z dyplomem wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

Odsetek wskazań 23% 20% 35% 22% 16% 71%

Średnia liczba 0,6 0,4 1,4 0,5 0,3 6,5

z dyplomem studiów wyższych o specjalności praca socjalna

Odsetek wskazań 72% 66% 90% 78% 81% 100%

Średnia liczba 2,4 1,5 7,1 2,6 4,3 29,7

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Jeszcze bardziej dramatyczne rozpiętości występują w poziomie zatrudnienia specjalistów, 
między innymi psychologów, pedagogów, prawników, terapeutów. Możliwość uzyskania wsparcia 
ze strony innych specjalistów jest zapewniona jedynie w mops/mopr-ach w miastach na prawach 
powiatu oraz w pcpr-ach, natomiast połowa badanych ops-ów w ogóle nie współpracuje z żadny-
mi specjalistami.

Te duże dysproporcje kadrowe przekładają się na zróżnicowany potencjał organizacyjny jed-
nostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wskazane różnice mają oczywiste przyczyny, w mniej-
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szych gminach są mniejsze możliwości finansowe, mniejsza dostępność do wykwalifikowanych 
pracowników socjalnych. Jest również mniej klientów pomocy społecznej i w związku z tym 
mniejsze potrzeby ilościowe. Niemniej każdy klient pomocy społecznej bez względu na miejsce 

zamieszkania powinien mieć zapewniony ten sam poziom usług, a jak wykazały badania, dys-
proporcje w potencjale kadrowym przekładają się na dysproporcje w dostępie do usług. Dlatego 
przy budowaniu modeli zarządzania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy brać 
pod uwagę ich zróżnicowanie, szczególnie dotyczy to sytuacji w małych gminach. Należy sobie 
odpowiedzieć na pytanie, jak przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych, zaproponować taki 
model działania, aby zapewnić taki sam dostęp do usług, przynajmniej na poziomie minimalnym, 
klientom pomocy społecznej bez względu na to, gdzie mieszkają.

Większość jops-ów nie wypełnia określonych ustawowo standardów w zakresie liczby miesz-
kańców przypadających na jednego pracownika socjalnego. Średnia liczba mieszkańców przy-
padających na jednego pracownika socjalnego jest najwyższa w miejskich ośrodkach pomocy 
społecznej (średnio 2421), wśród których 50% przekracza limit 2 tys. mieszkańców na jednego 
pracownika. Relatywnie najlepiej wypadają pod tym względem ośrodki pomocy społecznej w mia-
stach na prawach powiatu (średnio 2026,2 mieszkańców na jednego pracownika socjalnego i 37% 
ośrodków przekraczających ustalony limit). Sytuacja ta nie poprawiła się w zasadzie od 1996 r.

Wszystkie jops-y – w znacznej mierze odczuwają braki kadrowe, zgłasza to ponad 50% jedno-
stek. Niewystarczający poziom zatrudnienia jest problemem przede wszystkim w miejskich ośrod-
kach pomocy społecznej (69%) oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie (70%). 

Najczęściej poszukiwanymi specjalistami są pracownicy socjalni, osoby wykonujące usługi 
opiekuńcze oraz psycholodzy.

Wykres 123. Odsetek jops odczuwających braki kadrowe – ze względu na typ instytucji 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W przypadku ops-ów na niewystarczający poziom zatrudnienia skarżyli się przede wszystkim 
przedstawiciele ośrodków z województw o szczególnie dobrze rozwiniętej ofercie usług – pomor-
skiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Braki kadrowe 
odczuwają prze de wszystkim ops-y z dużych gmin, z największym odsetkiem osób korzystających 
z usług pomocy społecznej, a także z ofertą obejmującą od 11 do 15 usług.

Innego typu prawidłowości obserwujemy w przypadku pcpr-ów – tu braki kadrowe najsilniej 
odczuwane są przez instytucje o najmniejszej liczbie oferowanych usług oraz realizowanych pro-
jektów, najniższym poziomie standaryzacji usług oraz najmniejszej liczbie pracowników. 
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Zarządzanie pracą socjalną

Obciążenie pracą

Badania pokazują, że obciążenie pracowników socjalnych jest duże. Średnie obciążenie pracowni-
ków socjalnych liczbą rodzin będących pod ich opieką jest dużo większe w ops-ach (średnio 102 ro-
dziny na pracownika) niż pcpr-ach (średnio 78,8) czy też mops/mopr-ach (69,6 rodzin). Relatywnie 
najbardziej obciążeni są pracownicy socjalni w miejsko – gminnych ośrodkach pomocy społecznej 
(średnio 107 rodzin)53.

Ta sytuacja może się znacznie poprawić po przyjęciu przez sejm projektu ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej i zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w której wprowadzono nowy wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych: 
„liczba rodzin lub osób samotnie gospodarujących przypadających na jednego pracownika socjal-
nego nie może być niższa niż 50”. Będzie to oznaczało konieczność zatrudnienia dodatkowych pra-
cowników socjalnych i można się spodziewać dużego oporu samorządów gminnych. Nie przewi-
dziano jednak w dalszym ciągu żadnych standardów zatrudnienia pracowników w powiatach54.

Wykres 124. Liczba rodzin, jakie ma pod opieką jeden pracownik socjalny – ze względu na typ instytucji

 Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

53 Dużo wyższe liczby dotyczące rodzin przypadających na jednego pracownika socjalnego podają pracownicy so-
cjalni, oznacza to, że nie ma uporządkowanego i ujednoliconego sposobu określania obciążenia pracą pracownika so-
cjalnego, patrz Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik nr 1.

54 Projekt ustawy wniosła do sejmu Komisja Polityki Społecznej i Rodziny: druk nr 3372, lipiec 2010. 
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Występuje też zróżnicowanie terytorialne. W przypadku ośrodków pomocy społecznej najbar-
dziej obciążeni są pracownicy socjalni w województwach opolskim (151,8), podlaskim (142,5) oraz 
świętokrzyskim (182,6), najmniej zaś w województwie śląskim (średnio 79,9 rodzin). Pracownicy 
socjalni w PCPR mają pod swoją opieką największą liczbę rodzin w regionie południowo – zachod-
nim (średnio 124,6), najmniejszą zaś w północno – zachodnim (62,5 rodzin). 

Rodzaje czynności wykonywane przez pracownika socjalnego

We wszystkich typach jops-ów około połowę czasu (52% w mops/mopr-ach, 49,4% w ops-ach, 44% 
w pcpr-ach) pracownicy socjalni spędzają w terenie. 

Trzy czynności zajmujące najwięcej czasu pracownikom socjalnym to: przeprowadzenie ro-
dzinnych wywiadów środowiskowych (od 81% w pcpr-ach do 100% w mops/mopr-ach), praca so-
cjalna z rodziną (od 42% w pcpr-ach do 72% w mops/mopr-ach) oraz wprowadzanie danych do 
systemów informatycznych (18% w mops/mopr-ach do 53% w gops-ach). W pcpr-ach czynno-
ścią zajmującą równie dużo czasu jak wprowadzanie danych jest opracowywanie projektów de-
cyzji administracyjnych. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie największe ośrodki zlokalizowane 
w miastach na prawach powiatu, gdzie trzecią najbardziej czasochłonną czynnością jest diagnoza 
potrzeb oraz planowanie sposobów ich zaspokajania (63%).

Tabela 70. Czynności wykonywane przez pracowników socjalnych zajmujące najwięcej czasu

OGÓŁEM 
OPS 

(N=419)

GOPS 
(N=277)

MOPS 
(N=50)

MGOPS 
(N=92)

PCPR 
(N=54)

MOPS/ 
MOPR 
(N=9) 

Przeprowadzanie rodzinnych wywia-
dów środowiskowych i ich opracowanie 91% 89% 87% 98% 81% 100%

Praca socjalna z osobą, rodziną 63% 61% 65% 71% 42% 72%

Wprowadzanie danych z rodzinnych 
wywiadów środowiskowych i innych 
dokumentów do systemu 
informatycznego (POMOST, itp.)

51% 53% 48% 46% 39% 18%

Diagnoza potrzeb i planowanie 
sposobów ich zaspokajania 30% 29% 26% 35% 19% 63%

Opracowywanie projektów decyzji 
o przyznaniu bądź odmowie świadczeń 
z pomocy społecznej

18% 20% 16% 12% 40% 17%

Uczestniczenie w inicjowaniu, 
opracowywaniu i wdrożeniu nowych 
programów czy projektów

11% 11% 10% 11% 11% 16%

Udział w realizacji pomocy materialnej 
i usługowej 6% 6% 7% 4% 1% 8%

Współpraca z innymi 
profesjonalistami, instytucjami 4% 3% 11% 1% 10% 0%

Inne 3% 2% 1% 6% 6% 4%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit., załącznik 1.

Niepokojącym zjawiskiem jest wykorzystywanie pracowników socjalnych do czynności nie zwią-
zanych bezpośrednio z wykonywanym przez nich zawodem, ponad 80% pracowników socjalnych 
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w ops-ach i pcpr-ach wprowadza dane do systemu informatycznego (w najmniejszym stopniu wy-
stępuje to w mops/mopr-ach – 48% pracowników). Interesującym jest, że nie ma znaczących różnic 
w takiej organizacji pracy pracownika socjalnego pomiędzy różnymi typami ops (87% pracowników 
socjalnych – gops, 81% – m-gops, 72% – mops), zatem podejście to nie jest wymuszane wielkością 
ośrodka (w małych ośrodkach czasami jest konieczne łączenie kilku funkcji), a pewnym schematem 
działania. Może to być związane z tym, że w początkowym okresie system informatyczny wymuszał 
takie rozwiązanie organizacyjne i zadziałał efekt bezwładności. Zapewne tutaj należy szukać rezerw 
w doskonaleniu pracy socjalnej, na którą pracownicy socjalni nie zawsze znajdują czas55.

W kontekście nadmiernego obciążania pracowników socjalnych czynnościami administracyj-
nymi i biurokratycznymi pojawia się często hasło oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń pie-
niężnych jako jedyna recepta na większe zaangażowanie się pracownika socjalnego w prowadzenie 
pracy socjalnej. Jednak w środowisku pomocy społecznej nie odbyła się do tej pory wystarczają-
co rzeczowa i merytoryczna dyskusja na ten temat, a wywołuje on wiele emocji dzieląc środowi-
sko. Sprawa nie jest taka prosta, chyba że postulujemy rewolucyjne rozwiązanie i  przeniesienie 
wszystkich świadczeń pieniężnych do zabezpieczenia społecznego techniką zaopatrzeniową tak jak 
świadczenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Warto przy tym zauważyć, że formuła ta w polskiej 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej nie zawsze daje akceptowalne rezultaty i badanie sytuacji 
oparte wyłącznie na dokumentach uzupełniane jest formułą rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jeśli jednak chcemy pozostać w technice pomocy społecznej, to musimy zachować jej naj-
ważniejsze zasady. Wtedy punktów, w których łączą się praca socjalna i przyznawanie świadczeń 
jest wiele, a najważniejsze z nich to:
• indywidualizacja świadczeń – pociąga za sobą konieczność zbadania potrzeb i sytuacji życio-

wej danej osoby lub rodziny czyli przeprowadzenia diagnozy, która jest jednocześnie wyko-
rzystywana do prowadzenia pracy socjalnej. Wspólnym narzędziem tej diagnozy jest rodzinny 
wywiad środowiskowy, a więc pojawia się pytanie jak rozdzielić to narzędzie;

• charakter uznaniowy świadczeń – pojawia się pytanie kto powinien ustalać wysokość świad-
czeń: urzędnik czy pracownik socjalny znający najlepiej sytuację rodziny;

• aktywizacyjna formuła świadczeń – stosowanym narzędziem jest kontrakt socjalny, który jest 
również narzędziem w pracy socjalnej, pojawia się więc pytanie jak inaczej go wykorzystywać.

Bez odpowiedzi na te zasadnicze pytania trudno będzie sensownie rozwiązać rzeczywisty pro-
blem nadmiernego obciążania pracownika socjalnego czynnościami typowo administracyjnymi. 
Jednak naiwnością byłoby sądzić, że pracownik socjalny wykonując „czystą” pracę socjalną nie 
będzie prowadził szczegółowej dokumentacji, co może przez niektórych będzie odbierane również 
jako nadmierna biurokracja.

55 Potwierdzają to badania pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego i łódzkiego przeprowadzone 
w 2006 r., w których znacząca większość pracowników socjalnych uznała, że inne czynności nie pozostawiają wystar-
czająco dużo czasu na samą pracę socjalną. M. Grewiński, R. Szarfenberg, Sytuacja pomocy społecznej w województwie 
mazowieckim w świetle oficjalnych danych oraz opinii pracowników socjalnych. Raport z badań 2006, s. 2. Zob. mirek.
grewinski.pl/dane/ksiazki/artykuly/sytuacja_w_pomocy_spolecznej_w_wojewodztwie_mazowieckim_w_swietle_ofi-
cjalnych_danych_oraz_w_opinii_pracownikow_socjalnych.pdf; R. Szarfenberg Sytuacja pomocy społecznej w świetle 
opinii pracowników socjalnych z województwa łódzkiego, 2006, zob. www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/ps_lodzkie.pdf, s. 4. 
O pożeraczach czasu pracy pracowników socjalnych pisze też J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic Socjologiczny 
IRSS Warszawa 2008, s. 102.
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Za pozytywne zjawisko należy uznać szeroką współpracę pracowników socjalnych z innymi 
profesjonalistami i instytucjami, na co wskazuje ponad 90% pracowników socjalnych, a w mops/
mopr-ach nawet 100% pracowników. Instytucje pomocy społecznej na szeroką skalę współ-
pracują z policją i sądami, szkołami oraz władzami samorządowymi. Na nieco mniejszą skalę 
realizowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jops-y w najmniejszym stopniu 
podejmują współpracę z pracodawcami. Ogółem 44% ops-ów, 37% pcpr-ów oraz 70% mops/
mopr-ów określa współpracę z policją/sądami jako intensywną. Wskaźnik ten dla współpracy 
ze szkołami wynosi odpowiednio 40% – ops, 16% – pcpr, 42% – mops/mopr, zaś z władzami 
samorządowymi odpowiednio 43% – ops, 43% – pcpr, 70% – mops/mopr. Współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi deklaruje 82% jops-ów – w tym w 25% przypadków ma ona okazjonalny, 
sporadyczny charakter, w 39% jest regularna, a w 18% intensywna. Mops/mopr-y w 34% swoją 
współpracę z ngo określają jako intensywną, w kolejnych 30% zaś jako regularną. Pcpr-y w 22% 
jako intensywną, a w 57% jako regularną. 

Pracownicy socjalni wchodzą też w nowe role, uczestniczą w znacznym zakresie w inicjo-
waniu, opracowywaniu i wdrożeniu nowych programów czy projektów (od 71% wskazań pracow-
ników socjalnych w gops-ach do ponad 80% w pozostałych jops-ach), również tutaj szczególnie 
wyróżniają się mops/mopr-y (86% wskazań). Zapewne jest to związane z możliwością angażo-
wania się w projekty systemowe.

Jakość pracy socjalnej

We wszystkich typach jops-ów praca socjalna rozumiana jest przede wszystkim, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, jako pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Inaczej jednak 
rozłożone są akcenty – dla ops-ów jest to pomoc w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w spo-
łeczeństwie, zaś dla największych ośrodków zlokalizowanych w miastach na prawach powiatu 
postrzeganie pracy socjalnej wiąże się z jej funkcją mobilizującą/pobudzającą osoby/rodziny do 
działania, w tym przede wszystkim w celu ich usamodzielnienia oraz uniezależnienia od pomo-
cy społecznej. W pcpr-ach natomiast ważna jest pomoc innym, wsparcie potrzebujących, pomoc 
socjalna. Praca socjalna bywa również postrzegana/rozumiana czysto operacyjnie – jako zawód, 
profesjonalne działanie – najczęściej w mops/mopr-ach.

Jakość pracy socjalnej, jak wskazują respondenci, zależy od wielu czynników, można je po-
dzielić na:
• czynniki związane z profesjonalizmem pracownika socjalnego;
• czynniki związane z organizacją pracy;
• czynniki dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Za najważniejsze czynniki podnoszące jakość pracy socjalnej uznano czynniki związane z pro-
fesjonalizmem pracownika socjalnego, natomiast przyczyn obniżających jakość pracy socjalnej 
upatrywano głównie w niewłaściwej organizacji pracy pracownika socjalnego56.

Za najważniejsze dla jakości pracy socjalnej uznano wysokie kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe pracownika socjalnego oraz jego zaangażowanie i chęć niesienia pomocy, empatię 

56 Podziału czynników organizacyjnych mających wpływ na pracę pracownika socjalnego dokonał J. Krzyszkowski, 
op. cit., s. 114–115.
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i umiejętności nawiązywania kontaktu. Wśród najczęstszych powodów wpływających niekorzystnie 
na wykonywanie pracy socjalnej wymieniano wypalenie zawodowe pracownika socjalnego, niski 
prestiż tego zawodu, niskie wynagrodzenie oraz nieumiejętność kontaktu i współpracy z osobą 
korzystającą z pomocy. 

Tabela 71. Jakość pracy socjalnej związana z profesjonalizmem pracownika socjalnego

Najczęściej wymieniane przyczyny
podwyższające jakość

Najczęściej wymieniane przyczyny 
obniżające jakość

wysokie kwalifikacje pracownika socjalnego, wypalenie zawodowe, zmęczenie pracą pracownika 
socjalnego, rutyniarstwo,

doświadczenie zawodowe i życiowe pracownika 
socjalnego,

niski prestiż zawodowy pracownika socjalnego, brak 
poszanowania pracy socjalnej,

zaangażowanie pracownika, chęć niesienia pomocy, nieumiejętność kontaktu/współpracy z osobą 
korzystającą z pomocy socjalnej,

pozytywne cechy charakterologiczne pracownika 
(empatia),

niskie wynagrodzenie pracownika.

umiejętności interpersonalne, łatwy kontakt 
z ludźmi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Organizacja pracy pracownika socjalnego ma też duży wpływ na jakość pracy socjalnej. Naj-
ważniejsze elementy organizacyjne to pomoc dla pracownika socjalnego poprzez systematyczne, 
różnorodne szkolenia, wsparcie metodyczne specjalistów, zapewnienie dobrej atmosfery i współ-
pracy ze współpracownikami oraz stworzenie mu dobrych warunków pracy. Wśród czynników or-
ganizacyjnych, które mogą obniżyć poziom pracy socjalnej, wymieniano jako dominujący, często 
zgłaszany postulat – zbyt duże obciążenie pracą pracowników socjalnych. 

Tabela 72. Jakość pracy socjalnej związana z organizacją pracy

Najczęściej wymieniane przyczyny
podwyższające jakość

Najczęściej wymieniane przyczyny
obniżające jakość

systematyczne szkolenia, różna tematyka szkoleń, za mała liczba pracowników socjalnych, za dużo 
podopiecznych, za dużo obowiązków,

wsparcie metodyczne specjalistów (psychologów, 
prawników, lekarzy, itp.),

biurokracja,

ułatwienia techniczne, sprzętowe, dobre zaplecze 
techniczne,

brak samochodów służbowych lub rozliczania 
prywatnych,

większa liczba pracowników, mniejsza liczba 
podopiecznych, więcej czasu na pracę,

złe warunki lokalowe,

dobra współpraca ze współpracownikami, dobra 
atmosfera w pracy,

niewystarczające środki finansowe na prowadzenie 
pracy socjalnej,

praca zespołowa, zespoły interdyscyplinarne. słabo rozwinięta sieć placówek pomocy społecznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Negatywny wpływ mają również nadmierna biurokracja, brak udogodnień i złe warunki pracy 
pracowników socjalnych. 

Warunki pracy pracowników socjalnych również pozostawiają wiele do życzenia; chociaż 
dostęp do telefonu, komputera, drukarki jest w miarę wystarczający, trochę mniejszy jest do-
stęp do Internetu, to dramatycznie wyglądają warunki przyjmowania klientów, w mniej niż co 
trzecim jops-ie znajduje się pokój, w którym bez obecności osób trzecich, pracownik socjalny 
może przeprowadzić rozmowę z klientem, nieco lepiej jest w pcpr-ach i mops/mopr-ach (odpo-
wiednio 34% i 31% jednostek). Pracownicy socjalni mają też utrudniony dostęp do samochodu, 
najgorzej sytuacja przedstawia się w mops-ach, aż w 38% jednostkach pracownicy socjalni nie 
mają dostępu do samochodu ani możliwości skorzystania z ryczałtu na samochód prywatny, 
najlepszą sytuację mają pracownicy w pcpr-ach, prawie we wszystkich jednostkach (93%) ist-
nieją takie możliwości57.

Jako trzeci obszar ważny z punktu widzenia jakości pracy socjalnej jest współpraca ze środo-
wiskiem lokalnym, jako najważniejsze pracownicy socjalni wymieniają nie tylko dobrą współpraca 
z urzędami, instytucjami, firmami itp., ale również dobrą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.

Wsparcie pracowników socjalnych przez innych specjalistów

Możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych specjalistów mają w szerokim stopniu jedynie pra-
cownicy socjalni w mops/mopr-ach w miastach na prawach powiatu oraz w pcpr-ach. Dużo gorzej 
sytuacja wygląda w ośrodkach pomocy społecznej. Połowa badanych ops-ów nie współpracuje 
z żadnymi specjalistami. Odsetek ten najwyższy jest w przypadku gops-ów (61%), najniższy zaś 
w przypadku mops-ów (18%). Najbardziej popularna w przypadku ops-ów jest współpraca z psy-
chologami – współpracuje z nimi 64% mops-ów, 46% m-gops-ów i jedynie co czwarty gops. Na 
drugim miejscu pod względem częstości współpracy lokują się prawnicy (63% mops, 45% m-gops, 
20% gops), na trzecim zaś terapeuci (45% mops, 36% mgops, 16% gops).

Województwa, w których odnotowano najwyższe odsetki ops-ów nie współpracujących z żad-
nymi specjalistami, to świętokrzyskie, podkarpackie, mazowieckie i podlaskie. Natomiast w woje-
wództwach pomorskim i warmińsko-mazurskim odsetek ten jest najniższy.

Duże dysproporcje występują również w liczbie zatrudnianych specjalistów. I znów w najtrud-
niejszej sytuacji są małe ops-y.

Trzeba pamiętać, że brak wsparcia ze strony specjalistów, konsultantów i superwizorów 
przekłada się z kolei na ograniczony zestaw podejmowanych przez pracowników socjalnych ról 
zawodowych58.

57 Podobnie niekorzystną opinię o warunkach pracy mają pracownicy socjalni z województwa mazowieckiego 
i łódzkiego, R. Szarfenberg, op. cit., s. 8, M. Grewiński, op. cit., s. 3.

58 I. Rybka, op. cit., s. 9.
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Rysunek 26.  Odsetek Instytucji współpracujących z różnego typu specjalistami – ogółem i ze względu na 
typ ośrodka

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Rysunek 27.  Średnia liczba wszystkich specjalistów, z jakimi współpracują instytucje – ze względu na typ 
instytucji 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Zdecydowana większość spośród ośrodków pomocy społecznej (89%) i wszystkie badane powia-
towe centra pomocy rodzinie, a także miejskie ośrodki pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy 
społecznej w miastach na prawach powiatu realizowały w ciągu ostatnich 3 lat projekty współfi-
nansowane z zewnętrznych źródeł.

Ops-y realizowały średnio 3,4 projekty. 43% ośrodków przeprowadziło od 3 do 5 projektów. 
Najmniej projektów miały gops-y (średnio 3,3), wśród których co czwarty ośrodek przyznaje się do 
realizacji tylko jednego tego typu przedsięwzięcia. Odsetek realizujących 6 i więcej projektów jest 
najwyższy w mops-ach (29%), które średnio odpowiadały za realizację 4,5 projektów59.

59 Tak duża liczba projektów wynika najprawdopodobniej z tego, że część jops-ów podawała kolejne etapy projektu 
systemowego jako odrębne projekty.
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Rysunek 28.  Liczba projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, skierowanych do osób 
niepełnosprawnych/ starszych/ pozostających bez pracy/ rodzin/ wychowanków 
placówek opiekuńczych/rodzin zastępczych – ze względu na typ instytucji

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Powiatowe centra pomocy rodzinie w ciągu trzech lat prowadziły średnio 6,6 projektów, 
a mops/mopr-y ponad dwukrotnie więcej (13,5). 

Wśród projektów ops-ów dominują działania skierowane do osób pozostających bez pracy. Dru-
gą grupą, do której ops-y kierowały projekty, są osoby niepełnosprawne, trzecią rodziny z dziećmi. 

Główną grupą, do której kierowane są projekty w mops/mopr-ach, są również osoby pozo-
stające bez pracy; projekty dotyczyły też usamodzielnianych wychowanków i osób niepełnospraw-
nych, ponadto istotnie częściej, w porównaniu z innymi jops-ami, angażują się także w projekty dla 
osób starszych.

Natomiast praktycznie wszystkie pcpr-y realizowały projekty skierowane do osób niepełno-
sprawnych oraz rodzin zastępczych/pełnoletnich wychowanków.

Zaobserwowano istotne różnice między poszczególnymi województwami w zakresie realizacji 
projektów. W przypadku ops-ów projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych relatywnie najczę-
ściej realizowane są w województwach Polski północno – zachodniej (województwo zachodnio-
pomorskie, kujawsko – pomorskie). Województwa te, na tle innych regionów, charakteryzują się 
wysoką średnią liczbą projektów przypadającą na jops-y oraz dużym zróżnicowaniem projektów na 
różne grupy beneficjentów. Inaczej sytuacja wygląda w pcpr-ach, najbardziej aktywne w pozyski-
waniu funduszy zewnętrznych są pcpr-y z regionu wschodniego (województwo podlaskie, lubel-
skie, świętokrzyskie oraz podkarpackie).
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Rysunek 29.  Odsetek instytucji pomocy społecznej realizujących projekty dla danych grup beneficjentów fi-
nansowane ze źródeł zewnętrznych w ciągu ostatnich trzech lat (pytanie wielokrotnego wyboru)

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Rysunek 30.  Średni odsetek wskazań na projekty dla różnych grup docelowych oraz średnia liczba realizo-
wanych projektów – ops

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Inaczej sytuacja wygląda w pcpr-ach, najbardziej aktywne w pozyskiwaniu funduszy zewnętrz-
nych są pcpr-y z regionu wschodniego (województwo podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, oraz 
podkarpackie).

Rysunek 31.  Odsetek pcpr-ów realizujących projekty dla poszczególnych grup beneficjentów (pytanie 
wielokrotnego wyboru) – ze względu na region

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

Warto zauważyć, iż w przypadku ops-ów prezentowana wyżej mapa pokazująca regionalne 
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do 4 projektów.
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Rysunek 32. Liczba oferowanych usług ze względu na liczbę zrealizowanych projektów: ops i pcpr

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W badaniach wykazano też istotny związek liczby realizowanych projektów ze świadczeniem 
przez instytucję poszczególnych usług pomocy społecznej. I tak, w przypadku ops-ów instytucje 
realizujące najwięcej projektów przynajmniej pięciokrotnie częściej niż ops-y w ogóle nie realizu-
jące projektów świadczą następujące usługi: 
• warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze codziennego funkcjonowania (np. gotowania, 

gospodarowania budżetem);
• doradztwo zawodowe;
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• asystent osoby niepełnosprawnej;
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styczne);
• poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne;
• kursy/szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje;
• terapia rodzinna, psychologiczna.
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realizujące projektów świadczą następujące usługi:
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• warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze codziennego funkcjonowania (np. gotowania, 
gospodarowania budżetem);

• doradztwo zawodowe;
• kursy/szkolenia zawodowe, poszerzające kwalifikacje;
• warsztaty/kursy/kluby tematyczne w obszarze kultury i zainteresowań (np. fotograficzne, pla-

styczne).

Usługi, których realizacja w największym stopniu zależy od zaangażowania się w realizacje 
projektów, to instrumenty aktywnej integracji60 występujące w projektach systemowych realizowa-
nych przez ops-y i pcpr-y w ramach PO KL. Pokazuje to, jak zasadniczy wpływ na rozwój niektórych 
usług mają projekty systemowe. Pełny zestaw tych instrumentów został pokazany w tabeli 73.

Tabela 73. Instrumenty aktywnej integracji w projektach PO KL

Rodzaj instrumentów Możliwe formy realizacji

1.  Instrumenty aktywizacji 
zawodowej. 

a. skierowanie na zajęcia w centrum integracji społecznej,
b. skierowanie na zajęcia w klubie integracji społecznej,
c. dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego, wysokość wsparcia oraz szcze-

gółowe warunki i tryb jego przyznawania określa rada gminy w drodze uchwały,
d. skierowanie do pracy w istniejącej spółdzielni socjalnej utworzonej przez osoby 

prawne lub osoby fizyczne,
e. włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, 

realizowane w warsztatach terapii zajęciowej (także wszystkie dodatkowe dzia-
łania na rzecz aktywnej integracji nie objęte dotychczasowym działaniem wtz, 
np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne),

f. usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług 
wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego.

2.  Instrumenty aktywizacji 
edukacyjnej.

a. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia,

b. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
c. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompe-

tencji o charakterze zawodowym, 
d. organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. 

broker edukacyjny),
e. sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszcza-

jących placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

3.  Instrumenty aktywizacji 
zdrowotnej.

a. skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych 
w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,

b. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospo-
łecznej dla rodzin lub osób,

c. skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie,

d. skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego w przypadku osób uzależnionych,

e. skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie lecznic-
twa odwykowego w przypadku osób uzależnionych,

f. sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, zespołów ćwiczeń 
fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.

4.  Instrumenty aktywizacji 
społecznej.

a. organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, 
świetlicach i klubach,

b. koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych (uwarunko-
wane zmianami prawnymi),

60 Wyjątkiem jest zakład aktywności zawodowej.
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c. organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne (np. 
tłumacz, przewodnik, asystent),

d. organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną (np. anima-
tor lokalny, streetworker),

e. organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowa-
nych (asystent rodzinny),

f. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszka-
niu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez osoby usamodzielniane,

g. organizacja i koszty wolontariatu,
h. organizacja i finansowanie KGR (Konferencji Grupy Rodzinnej),
i. organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, 
j. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
k. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzy-

sowej, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
l. organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowe-

go w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.

Źródło: R. Szarfenberg, Funkcjonowanie systemu pomocy i integracji społecznej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013, materiały do kursu e-learningowego, moduł 3, Warszawa 2010 (materiał niepublikowany).

Rozwój metod i narzędzi pracy socjalnej

Wraz z liczbą realizowanych projektów wzrasta liczba metod/technik wykorzystywanych w pracy 
socjalnej. Ops-y nie realizujące żadnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 
wykorzystują średnio 1,8 metod/narzędzi, zaś ops-y realizujące 5 i więcej projektów – średnio 3,8 
metod/narzędzi. W przypadku pcpr-ów obserwujemy podobną zależność. 

Rysunek 33.  Średnia liczba stosowanych metod/narzędzi pracy socjalnej w zależności od liczby realizowa-
nych projektów 

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Wraz z liczbą realizowanych projektów w przypadku ops-ów rośnie przede wszystkim popu-
larność następujących metod/narzędzi pracy socjalnej: grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy 
samopomocowe, asystent rodziny, Konferencja Grupy Rodzinnej (ponad pięciokrotnie). W przypad-
ku pcpr-ów w największym stopniu wzrasta natomiast popularność grup edukacyjnych oraz grup 
wsparcia (ponad dwukrotnie).

Tabela 74. Metody/narzędzia pracy socjalnej w zależności od liczby realizowanych projektów – ops

0 (N=62) 1 do 2 
(N=207)

3 do 4 
(N=190)

5 i więcej 
(N=96)

Praca z indywidualnym przypadkiem 91% 92% 91% 100%

Zespoły interdyscyplinarne 16% 27% 42% 47%

Zespoły konsultacyjne 10% 14% 27% 33%

Praca zespołowa inna 21% 29% 25% 28%

Video Home Training (VHT) 0% 2% 2% 1%

Towarzyszenie (Coaching) 5% 5% 9% 14%

Asystent rodziny 4% 9% 16% 23%

Konferencja Grupy Rodzinnej 2% 2% 6% 10%

Grupy edukacyjne 3% 7% 12% 22%

Grupy wsparcia 6% 15% 30% 49%

Grupy samopomocowe 6% 12% 19% 39%

Praca socjalna z małymi grupami inna 11% 21% 11% 10%

Tabela 75. Metody/narzędzia pracy socjalnej w zależności od liczby realizowanych projektów – pcpr

1 do 4 (N=25) 5 do 7 (N=25) 8 i więcej (N=23)

Praca z indywidualnym przypadkiem 89% 83% 98%

Zespoły interdyscyplinarne 40% 59% 46%

Zespoły konsultacyjne 40% 50% 39%

Praca zespołowa inna 32% 17% 37%

Towarzyszenie (Coaching) 15% 14% 22%

Asystent rodziny 20% 25% 18%

Konferencja Grupy Rodzinnej 31% 22% 41%

Grupy edukacyjne 16% 30% 41%

Grupy wsparcia 37% 72% 85%

Grupy samopomocowe 26% 32% 20%

Praca socjalna z małymi grupami inna 12% 3% 7%

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.
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Należy zatem zgodzić się z prognozami C. Miżejewskiego z 2009 r., że:

„Działania metodą projektową stanowić będą codzienny obraz polskiej pomocy społecz-
nej w najbliższych latach. Nie jest to wyłącznie kwestia chwilowych trendów, ale co-
dzienność coraz szerszych kręgów instytucji publicznych, w których pojawiła się metoda 
«nowego zarządzania publicznego». Dlatego też unikanie takich działań, lub ich ignoro-
wanie, spowoduje tylko jedno: możliwość pozostania coraz mniej potrzebnym reliktem 
przeszłości”. 

„Modernizacja dociera do systemu pomocy społecznej. Możemy się jej biernie przyglą-
dać i być traktowanym jak przedmiot, jak petent. Ale możemy stać się również podmio-
tem tych zmian. Podmiotem świadomym, ze swoją wizją, pasją i przekonaniem. Aktywna 
integracja to nie obowiązek, ale możliwość. Tylko od nas zależy, czy jesteśmy w stanie ją 
wykorzystać”61.

Powyższe wyniki badań wskazują, że w pomocy społecznej tkwi ogromny potencjał i sprzy-
jające okoliczności stworzone przez projekty unijne, głównie przez projekty systemowe PO 
KL. Zostały one przez znakomitą większość środowiska wykorzystane i umożliwiły rozpoczęcie 
procesu budowania nowoczesnej pomocy społecznej dysponującej bardziej zróżnicowaną ofer-
tą usług dla klientów pomocy społecznej i bardziej profesjonalnymi metodami i narzędziami 
pracy socjalnej.

Pracownicy socjalni w większości pozytywnie oceniają projekty systemowe i uważają, że 
dzięki nim następuje poprawa jakości pomocy społecznej, szczególnie poprzez: „odchodzenie 
od rozdawnictwa i rozwój w kierunku pracy socjalnej nakierowanej na używanie ciekawych in-
strumentów nie zawartych w dotychczasowej ofercie pomocowej”. Niektórzy jednak nie wiążą 
z projektami systemowymi pozytywnych zmian, uważają oni, że „większość projektów jest bez-
sensowna. Nie patrzy się na to, co ludziom potrzebne, tylko chodzi o wydanie pieniędzy i do tego 
dostosowuje się projekt”62. Podobny pogląd został zaprezentowany na łamach „Polityki” w arty-
kule Nieratowalni63.

Pracownicy socjalni zauważają również korzyści, które mogą odnieść instytucje pomocy spo-
łecznej dzięki projektom systemowym: wzrasta prestiż instytucji i powstaje nowy obraz pomocy 
społecznej64.

Trzeba jednakże zaznaczyć, że pomimo występowania tych niewątpliwie pozytywnych tenden-
cji, z usług korzysta obecnie nie więcej niż co siódmy klient w ops-ach, co czwarty w mops/mopr-
-ach w miastach na prawach powiatu, co trzeci w pcpr-ach, ponadto nie dla wszystkich kategorii 
klientów są one w równym stopniu rozwijane. Również nowe metody i narzędzia pracy socjalnej 
wykorzystywane są w niewystarczającym stopniu. 

61 C. Miżejewski, Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej, op. cit., s. 5, 15.
62 B. Kowalczyk, Rola funduszy unijnych w doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych na przykładzie kon-

traktu socjalnego, w: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 
w Polsce i Republice Słowackiej, K. Wódz, K. Faliszek (red.), Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010, w druku.

63 E. Winnicka, Nieratowalni, „Polityka” 2008, nr 36.
64 B. Kowalczyk, op.cit.
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Innym zagadnieniem jest na ile wypracowywane rozwiązania staną się trwałym elementem 
w systemie pomocy społecznej, czy po zakończeniu projektów w większości zostaną zarzucone. 
Zmniejszanie środków finansowych przeznaczanych na realizację projektów systemowych65 oraz 
krótka już obecnie perspektywa realizacji projektów systemowych (do 2013 r.) stwarzają poważ-
ne ryzyko, że po tym okresie jops-y utracą ważne instrumentarium i wypracowane metody pracy 
z klientem mogą zostać zaniechane (w większym stopniu dotyczy małych ops-ów i pcpr-ów ze 
względu na potencjał organizacyjny i finansowy). Jest to poważne zagrożenie nie tylko z powodów 
finansowych. Większość usług pomocy społecznej realizowanych w ramach projektów systemo-
wych jest zlecana podmiotom zewnętrznym, głównie firmom rynkowym. Takich firm, wyspecjali-
zowanych nie tylko w realizacji instrumentów aktywnej integracji, ale również w przygotowywaniu 
wniosków aplikacyjnych, pojawiło się sporo, a ops-y czy pcpr-y o niewielkim potencjale organi-
zacyjnym, niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów i nieugruntowanych nawykach w wy-
korzystywaniu zasobów otoczenia chętnie z ich usług korzystały.66 Zwiększa to poważnie niebez-
pieczeństwo, że po zakończeniu realizacji projektów sytuacja powróci do punktu wyjścia. Dotyczy 
to przede wszystkim niewielkich i średnich ops-ów i małych pcpr-ów. Należy zatem promować 
inne sposoby realizacji projektów systemowych, z większym wykorzystaniem zasobów otoczenia 
zewnętrznego, przede wszystkim poprzez współpracę ops z pcpr, pup oraz organizacjami poza-
rządowymi nie tylko lokalnymi, które nie zawsze istnieją, ale również organizacjami regionalnymi 
czy ogólnopolskimi, które działają lub mogłyby działać lokalnie.

Jednak kierunek wyznaczony przez projekty systemowe okazał się właściwy, ścieżki zostały 
przetarte, a rozwiązania przetestowane, należy więc w tym kierunku dalej podążać.

Zlecanie usług pomocy społecznej

Ważnym narzędziem pozwalającym na rozszerzanie i doskonalenie usług pomocy społecznej 
i efektywniejsze budowanie pakietów usług jest możliwość zlecania zadań pomocy społecznej 
podmiotom niepublicznym67. Takie możliwości stwarzają:
• ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (u.p.p.)68, a do 2010 r. u.p.s69,
• ustawa prawo zamówień publicznych (PZP)70.

Jednak ta druga możliwość (PZP) w praktyce jest rzadko stosowana, choć posiada wiele 
zalet. W tym trybie większą wagę przywiązuje się do ostatecznego efektu – jakości usługi – niż 

65 Informacje na ten temat uzyskano od kierowników ops-ów z województw warmińsko-mazurskiego, śląskiego 
i małopolskiego.

66 Informacje na ten temat uzyskano na szkoleniach dotyczących kontraktu socjalnego i programu aktywności 
lokalnej prowadzonych przez B. Kowalczyk w 2008 i 2009 roku.

67 Więcej na temat współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w: M. Rymsza, Standardy 
współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Ekspertyza przygotowana na zlecenie MPiPS ISP, War-
szawa 2006, s. 50.

68 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., nr 96, 
poz. 873).

69 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
70 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r., nr 19, poz. 177).
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do sposobu jej wykonania. Nie oznacza to, że w takim zakresie w jakim to jest konieczne, za-
mawiający usługę nie może sobie zastrzec kontroli realizacji usługi, zakres tej kontroli zależy 
tylko od zamawiającego. W trybie u.p.p. ustawodawca bardzo szczegółowo ustala sposób kon-
troli, bardziej skupiając się na samym procesie wykonania usługi niż na ostatecznym efekcie, co 
w przypadku niektórych usług jest czasochłonne i wymaga dodatkowych nakładów. Przykładem 
mogą być usługi opiekuńcze czy kolonie letnie. Ta niechęć do wykorzystywania PZP wynikała 
z niepewności prawnej. Większość prawników przyjmowała interpretację, że ustawa o pomocy 
społecznej71, która do 2010 r. regulowała sposób zlecania zadań pomocy społecznej, ma pierw-
szeństwo przed PZP i powinna być stosowana we wszystkich tych przypadkach, które są związa-
ne ze zlecaniem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej72. Ten stan prawny jest od niedaw-
na nieaktualny i bariera w stosowaniu PZP została usunięta. W 2010 r. została zmieniona u.p.s. 
przyjmując tryb zlecania zadań pomocy społecznej taki jak w u.p.p. W tej ustawie w art. 11 ust. 
4 u.p.p. dopuszcza się inne tryby zlecania zadań, w tym PZP i znajduje to zastosowanie również 
w obszarze pomocy społecznej. 

Pojawiła się natomiast inna bariera związana ze zlecaniem zadań pomocy społecznej za-
warta w ustawie o finansach publicznych. Chodzi o art. 221 ust. 1 i art. 249 ust. 4, który nakazuje 
umieszczenie wszystkich dotacji w planie wydatków jednostki budżetowej urzędu gminy, staro-
stwa powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego. Zlecanie zadań w trybie u.p.p. przewi-
duje finansowanie zlecanych zadań właśnie w formie dotacji. Oznacza to, że zarówno ops-y jak 
i pcpr-y nie mogą posiadać w planie finansowym środków przeznaczonych na dotację, a zatem 
nie mogą zawierać umów w tym zakresie. W całości proces zlecania zadań może pozostać w jed-
nostkach pomocy społecznej jedynie w przypadku zastosowania PZP. Zlecanie zadań prowadzą 
na ogół odpowiednie wydziały w urzędach gminnych i starostwie, możliwe są przynajmniej dwa 
warianty organizacyjne:
• wydziały prowadzą całość procedury zlecania zadań oraz nadzorują ich realizację i  nie za-

wsze uwzględniają potrzeby wynikające z rozeznania ops-ów i pcpr-ów. Ponadto wydziały nie 
zawsze dysponują wyspecjalizowaną kadrą przygotowaną do merytorycznej współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Bezdyskusyjnym jest, że dublowanie takiej kadry, zatrudnianej 
przecież w ops-ach i pcpr-ach, nie jest racjonalne, ani efektywne,

• wydziały są jedynie pośrednikami pomiędzy ops-ami i pcpr-ami, które prowadzą całe postę-
powanie, a wójtem (burmistrzem, prezydentem), który formalnie musi podpisać umowę, oraz 
jego służbami finansowymi przy rozliczeniu dotacji. Ten sposób jest na pewno bardziej efek-
tywny, choć w tym przypadku wydział wydaje się być zbędnym ogniwem.

Takie umiejscowienie dotacji może powodować brak koordynacji przy tworzeniu pakietów 
usług pomocy społecznych, może prowadzić do powielania zadań czy wykonywania zadań, które 
nie są priorytetowe, co jest niebezpieczne szczególnie jeśli się zważy, że środki finansowe na po-
moc społeczną są zawsze niewystarczające.

Istotną barierą, która powoduje, że ops-y i pcpr-y bardzo ostrożnie podchodzą do zlecania za-
dań bez względu na wybór trybu jest obawa, czy niezależny podmiot zapewni właściwe wykonanie 

71 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., nr 175, poz. 1362, z późn. zm).
72 S. Nitecki, op. cit., s. 328.
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usługi. Panuje przekonanie, nie do końca słuszne, że realizacja usług we własnych strukturach 
daje pełną kontrolę i zapewnia odpowiednią jakość usługi. Stworzenie standardów usług może 
spowodować, że podmioty niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe, będą w większym stop-
niu współtworzyć lokalny system pomocy społecznej.

Mimo tych trudności usługi pomocy społecznej coraz częściej są zlecane podmiotom spoza 
sektora publicznego. Wykorzystanie tego potencjału może być jednym z czynników sprzyjających 
rozwojowi usług pomocy społecznej. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, choć w różnym 
zakresie, wykorzystują tę możliwość:
• w najmniejszym stopniu – 39% ops-ów, zlecających średnio 1,2 usług;
• ponad połowa pcpr-ów – 65% zlecających średnio 3,6 usług;
• oraz znaczna część – 3% mops/mopr-ów zlecających ponad 10 usług.

Tabela 76. Usługi zlecane instytucjom spoza sektora publicznego – ops

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

W przypadku ops-ów praktykę zlecania usług istotnie częściej obserwujemy w dużych ośrod-
kach administracyjnych niż małych gminach. Odsetek ops-ów zlecających usługi pomocy społecz-
nej w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców wynosi 31%, podczas gdy w gminach największych 62%. 

Usługi zlecają przede wszystkim ops-y w gminach o najniższym dochodzie na mieszkańca (do 
2100 ZŁ) – 64%. Powyżej tego dochodu, odsetek jops-ów zlecających usługi wykonawcom spoza 
sektora publicznego nie przekracza 40%.

Podobne zależności obserwujemy w przypadku pcpr-ów. Również i w tej grupie usługi częściej 
zlecane są przez instytucje z dużych i jednocześnie biedniejszych jednostek administracyjnych.

Ciekawą prawidłowością jest większa atrakcyjność ekonomiczna zlecania usług w gminach 
i powiatach o najniższym dochodzie, może to oznaczać, że przynajmniej w opinii kierownictwa 
jops-ów zlecanie usług jest bardziej efektywne niż organizowanie ich w strukturach publicznych.

Najczęściej zlecanymi usługami przez wszystkie jops-y są instrumenty aktywnej integracji: 
• szkolenia miękkie: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty interpersonalne;
• szkolenia i doradztwo zawodowe;
• poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne).

Usługami najczęściej zlecanymi przez ops-y i mops/mopr-y są usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze. Ponadto w pcpr-ach najczęściej zlecaną usługą są warsztaty terapii za-
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jęciowej, zapewne dlatego, że wiele organizacji pozarządowych z własnej inicjatywy tworzy wtz-y, 
a pcpr-y zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych mają obowiązek ich finansowania.

Jedynie w mops/pcpr-ach oprócz wtz-ów, pojawia się w szerszym zakresie (w więcej niż co 
piątej jednostce) zlecanie prowadzenia placówek pomocy społecznej: placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy, całodobowych placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Mimo że jops-y zlecają usługi w dość szerokim obszarze, to istnieją duże możliwości rozsze-
rzenia współpracy z sektorem niepublicznym, w tym szczególnie z organizacjami pozarządowymi 
w dwóch kierunkach:
• zwiększenia liczby jops-ów zlecających usługi, dotyczy to szczególnie ops-ów, w tym w mniej-

szych gminach i powiatach; co oznacza dla organizacji pozarządowych konieczność zaintere-
sowania się mniejszymi miejscowościami oraz zaangażowania się w aktywizację społeczności 
lokalnej, a od jops-ów wykorzystywania w większym stopniu metody organizowania społecz-
ności lokalnej, aby zwiększyć liczbę organizacji pozarządowych działających na terenach wiej-
skich i małych miasteczek73.

• rozszerzenia asortymentu zlecanych usług, co oznacza dla organizacji pozarządowych więk-
szą profesjonalizację i przygotowanie się do prowadzenia placówek pomocy społecznej.

Badania dotyczyły również identyfikowania kryteriów wyboru wykonawcy usługi najczęściej 
stosowanych przez jops-y. Wynika z nich, że cena nie jest jedynym ważnym kryterium wyboru 
wykonawców. Dwoma głównymi kryteriami branymi przez ops-y pod uwagę przy wyborze wyko-
nawców usług zleconych jest cena (71%) oraz doświadczenie wykonawcy (60%). Natomiast w przy-
padku pcpr-ów i  mops/mopr-ów, odsetek wskazań na doświadczenie wykonawcy jest wyższy od 
wskazań na oferowaną cenę (odpowiednio o 26 i 17 punktów procentowych). 

Rozwój współpracy z sektorem niepublicznym jest szczególnie istotny z punktu widzenia roz-
woju usług pomocy społecznej, a w szczególności tworzenia warunków do wdrażania przynajmniej 
minimalnego pakietu usług dla różnych grup klientów pomocy społecznej i to zarówno w dużych 
miastach, jak również w małych gminach i powiatach. Aby powstały takie możliwości, niezbędne 
jest jednak szersze podejście i wykorzystanie potencjału nie tylko podmiotów sektora niepublicz-
nego, ale również podmiotów sektora publicznego i rynkowego działających w obszarze szeroko 
rozumianej pomocy społecznej. Konieczne jest również wykorzystywanie różnych form współpracy 
międzysektorowej, nie tylko w formie zlecania zadań, ale poprzez kreowanie sieci powiązań oraz 
tworzenia partnerstw zadaniowych. 

Na obszarach wiejskich warto zastanowić się nad wykorzystaniem nowych organizacji 
pozarządowych – Lokalnych Grup Działania (LGD) wdrażających operacje w ramach osi Le-
ader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Są to młode organizacje pozarządowe, 
dysponujące sporymi wieloletnimi budżetami na funkcjonowanie, zapleczem lokalowym i ka-
drowym. LGD tworzą partnerstwa trójsektorowe: publiczne, społeczne i prywatne, członkami 
są także gminy i mogą mieć przez to realny wpływ na ich funkcjonowanie. To oznacza, że LGD 

73 Organizacje pozarządowe działają głównie w dużych miastach, a na terenach wiejskich działa ich niewiele, 
J. Krzyszkowski, op. cit., s. 172.
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dysponując takim sporym potencjałem na tle innych NGO oraz biorąc pod uwagę fakt, że dzia-
łają na obszarach wiejskich i wdrażają projekty skierowane do społeczności lokalnych, mogą 
być dobrym partnerem do współpracy74.

Rysunek 34.  Kryteria brane pod uwagę przy zlecaniu usług pomocy społecznej – ze względu na typ instytu-
cji pomocy społecznej

Źródło: Ogólnopolskie badanie społeczne: Standardy usług w pomocy społecznej, op. cit.

74 Propozycja Adama Roznerskiego – eksperta Zespołu ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie 
w gminie, pracującego w ramach projektu 1.18, zadanie 2, faza modelu. 
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Wnioski i rekomendacje

 

Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że występują 
znaczne dysproporcje, szczególnie pomiędzy miasta-
mi na prawach powiatu a małymi gminami w po-
tencjale organizacyjnym pomiędzy różnymi typami 
jops-ów, zróżnicowana dostępność do usług pomocy 
społecznej.

Zespołom eksperckim ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ 
miastach na prawach powiatu, rekomenduje się 
stworzenie zróżnicowanych modeli, dotyczących 
sposobu realizacji usług pomocy i integracji społecz-
nej o określonym standardzie, dostosowanych do 
uwarunkowań małych, średnich oraz dużych gmin, 
miast na prawach powiatów oraz powiatów.

Przy opracowywaniu modeli instytucji, należy sobie 
odpowiedzieć na pytanie jak, przy uwzględnieniu 
uwarunkowań zewnętrznych, zaproponować taki 
model działania, aby zapewnić taki sam dostęp, 
przynajmniej na poziomie minimalnym, do usług 
klientom pomocy społecznej, bez względu na to gdzie 
mieszkają. 

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że występuje zbyt 
mała dostępność usług pomocy społecznej, mimo 
ich rozbudowy dzięki projektom unijnym, dotyczy to 
szczególnie sytuacji w mniejszych ośrodkach pomocy 
społecznej i powiatach.

Zespołom eksperckim ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ mia-
stach na prawach powiatu, zaleca się uwzględnienie, 
w opracowywanych modelach instytucji, możliwości 
zwiększenia dostępności usług poprzez wypracowa-
nie modelowych rozwiązań wykorzystujących: 
  zasoby otoczenia zewnętrznego dzięki szerszej 

współpracy (w formie zlecania, tworzenia part-
nerstw, nieformalnych sieci) z instytucjami publicz-
nymi (najważniejsze z nich to ops, pcpr, pup) oraz 
organizacjami pozarządowymi nie tylko lokalnymi, 
które nie zawsze istnieją, ale również organizacja-
mi regionalnymi czy ogólnopolskimi, które działają 
lub mogłyby działać lokalnie. Na obszarach wiej-
skich warto zastanowić się nad wykorzystaniem 
Lokalnych Grup Działania;

  projekty systemowe, które umożliwiają stosowanie 
różnorodnych instrumentów aktywnej integracji we 
współpracy jops-ów pomiędzy sobą oraz z  innymi 
podmiotami publicznymi, szczególnie pup, oraz 
współpracę z organizacjami pozarządowymi;

  metodę organizowania społeczności lokalnej, by 
aktywizować ją do współpracy w rozwijaniu infra-
struktury pomocy społecznej.
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Wnioski Rekomendacje

Wnioski i rekomendacje do projektu 1.18, zadanie 2

Wnioski i rekomendacje do fazy modelu

Z Ogólnopolskiego badania społecznego: Standardy 
usług w pomocy społecznej wynika, że niewystar-
czające są warunki niematerialne do prowadzenia 
profesjonalnej pracy socjalnej w jops-ach, szcze-
gólnie w małych, średnich gminach i powiatach, 
w szczególności:

1.  wykonywanie przez pracowników socjalnych czyn-
ności niezwiązanych bezpośrednio z ich zawodem, 
tj.: wprowadzanie danych do systemów infor-
matycznych, przygotowywanie projektów decyzji 
administracyjnych;

2.  występowanie czynników organizacyjnych, zgłasza-
nych przez pracowników socjalnych a wpływają-
cych negatywnie na poziom pracy socjalnej:

  zbyt duże obciążenie pracą;
  niekorzystne warunki pracy;

3.  niewystarczające wsparcie pracowników socjal-
nych przez specjalistów, szczególnie w mniejszych 
ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych cen-
trach pomocy rodzinie, które powoduje wypalenie 
zawodowe, nieumiejętność nawiązania kontaktu 
i współpracy z klientem.

Zespoły eksperckie ds. modeli realizacji usług 
o określonym standardzie w gminie/ powiecie/ mia-
stach na prawach powiatu oraz Zespoły eksperckie 
ds. Standardów Usług oraz Zespół ekspercki ds. na-
rzędzi pracy socjalnej, powinny stworzyć możliwości 
doskonalenia pracy socjalnej, poprzez:

1.  wypracowanie modelowych rozwiązań (modelu 
instytucji, odpowiednich narzędzi), dzięki którym 
będzie mogło nastąpić oddzielenie pracy socjalnej 
od czynności związanych wyłącznie z procedurą 
administracyjną przyznawania świadczeń przy 
zapewnieniu wpływu pracownika socjalnego na: 

  rodzaj, formę i wysokość tych świadczeń pie-
niężnych i rzeczowych, które mają charakter 
motywacyjny i wspierający w prowadzeniu pracy 
socjalnej; 

  rodzaj i zakres świadczeń w formie usług pomocy 
i integracji społecznej; 

2.  uporządkowanie i ujednolicenie sposobu określa-
nia obciążenia i oceny pracy pracownika socjalne-
go (opracowanie przekonywających wskaźników);
wypracowanie standardów odpowiednich warun-
ków pracy pracownika socjalnego, w szczególności 
stworzenie warunków godnego przyjmowania 
osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy 
społecznej;

3.  wypracowanie modelowych rozwiązań wspiera-
nia pracowników socjalnych, szczególnie w ma-
łych ośrodkach pomocy społecznej i powiatach, 
w szczególności poprzez zwiększenie dostępności 
pracowników socjalnych do usług specjalistów przy 
wykonywaniu pracy socjalnej oraz zapewnienie pra-
cownikom socjalnym wsparcia psychologicznego, 
superwizji, grup wsparcia. Wykorzystanie doświad-
czeń dużych ośrodków w miastach na prawach 
powiatu.

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont projektu 1.18, zadanie 2

Z analizy uwarunkowań prawnych organizacji pomocy 
społecznej wynika brak jednoznacznych zapisów usta-
wowych wyznaczających jeden podmiot odpowiedzial-
ny na poziomie samorządu terytorialnego (odpowied-
nio gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu) za 
rozwój pakietów i realizacji usług pomocy społecznej, 
w tym pracy socjalnej o określonym standardzie.

Zaleca się wzmocnienie roli koordynacyjnej ops, pcpr, 
mops/mopr i wskazanie go jako podmiotu odpo-
wiedzialnego za rozwój pakietów i organizacji usług 
pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej o określonym 
standardzie, w szczególności poprzez wprowadzenie 
zmian w:
a.  Ustawie o pomocy społecznej:
  doprecyzowanie roli ops-ów i pcpr-ów jako 

koordynatora strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, o której mowa w art. 110 ust. 4, 
w szczególności w odniesieniu do zapisów art. 
16a i 16b ustawy o pomocy społecznej znowelizo-
wanej w 2011 r.;
  wyznaczenie ops-ów i pcpr-ów do sprawowa-

nia nadzoru merytorycznego nad samorządo-
wymi jednostkami organizacyjnymi pomocy 
społecznej (obecne zapisy umożliwiają taki 
nadzór jedynie nad niektórymi jops-ami przez 
pcpr-y).
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b.  Ustawie o finansach publicznych:
  wyraźne wskazanie do przekazywania przez 

gminy – ops-om i powiaty – pcpr-om kompe-
tencji zlecania zadań w trybie ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie 
z zakresu pomocy i integracji społecznej. W tym 
trybie finansowanie zlecanych zadań odbywa 
się w formie dotacji. Interpretacja art. 221 ust. 1 
i art. 249 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 
które nakazują umieszczenie wszystkich dotacji 
w planie wydatków jednostki budżetowej urzędu 
gminy, wskazuje że zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym powinno odbywać się poza ops-
-ami i pcpr-ami.

Obecne zapisy ustawy o pomocy społecznej utrudnia-
ją oddzielenie od pracy socjalnej procedury postę-
powania administracyjnego w sprawie przyznawania 
świadczeń. 

Rekomenduje się rozważenie oddzielenia procedury 
administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy 
socjalnej poprzez wprowadzenie zmian w ustawie 
o pomocy społecznej i rozporządzeniach MPiPS 
dotyczących narzędzi rodzinnego wywiadu środowi-
skowego i kontraktu socjalnego.
Konkretne propozycje modelowych rozwiązań oddzie-
lenia od pracy socjalnej, procedury administracyjnej 
w sprawie przyznawania świadczeń, będą zależały 
od modeli instytucji opracowanych przez Zespoły 
eksperckie ds. modeli realizacji usług o określonym 
standardzie w gminie/ powiecie/ miastach na pra-
wach powiatu w ramach projektu 1.18, zadanie 2.

Na skutek realizacji projektu 1.18, zadanie 2 nastąpi 
konieczność wypracowania zmian przepisów wyni-
kających z modelowych rozwiązań zwiększających 
dostępność usług pomocy i integracji społecznej oraz 
zapewniających doskonalenie pracy socjalnej.

Konkretne rekomendacje dotyczące propozycji zmian 
przepisów zostaną przygotowane przez Zespoły 
eksperckie ds. modeli realizacji usług o określo-
nym standardzie w gminie/ powiecie i miastach na 
prawach powiatu oraz Zespół ekspercki ds. narzędzi 
pracy socjalnej, w ramach projektu 1.18, zadanie 2.
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Słowniczek pojęć podstawowych 

dla projektu

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops). Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593) jest to: „regionalny ośrodek polityki społecznej, po-
wiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placów-
ka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośro-
dek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej”. 

W Krajowym Raporcie Badawczym koncentrujemy się na następujących jops-ach: gminne 
ośrodki pomocy społecznej (gops), miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej (m-gops), miej-
skie ośrodki pomocy społecznej (mops), powiatowe centra pomocy rodzinie (pcpr) oraz miejskie 
ośrodki pomocy społecznej lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu 
(mops/mopr).

Model organizacyjny jops zarządzania pakietami i usługami pomocy i integracji społecznej udzie-
lanymi poszczególnym kategoriom osób i rodzin koncentruje się przede wszystkim na obszarach:
1) misja, cele, wartości, zasady pomocy społecznej,
2) miejsce instytucji w lokalnym systemie pomocy społecznej,
3) organizacja świadczenia usług pomocy społecznej, w tym:

a)  rozwiązania organizacyjne na poziomie gminy, powiatu (urząd gminy, starostwo) zapewnia-
jące efektywność i skuteczność świadczonych usług,

b)  wewnętrzne rozwiązania organizacyjne jops zapewniające efektywność i skuteczność 
świadczonych usług,

c)  organizacja sposobu realizacji usług (w tym zlecanie usług)1.

Usługi pomocy i integracji społecznej to wszystkie formy pomocy i wsparcia klienta pomocy spo-
łecznej wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.) i innych ustawach tworzących prawo pomocy społecznej sensu largo2, nie 

1 Obszary przyjęte na spotkaniu zespołów eksperckich ds. modeli jako najważniejsze z punktu widzenia rozwoju 
usług, Solec Zdrój 26.10.2010 r.

2 Ustawy te albo wprost nawiązują do pomocy społecznej, albo realizują cele pomocy społecznej bez takich odnie-
sień. Niektóre ich działania mogą być kierowane do klientów pomocy społecznej. Ustawy przyjęte w projekcie zostały 
wymienione w tabeli 65, s. 324 tejże ekspertyzy.
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będące świadczeniami pieniężnymi3 ani pomocą rzeczową4, które są świadczone przez osoby lub 
zespoły osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. Usługi mogą być świadczo-
ne w miejscu zamieszkania klienta lub w pomieszczeniach spełniających odpowiednie warunki. 
Usługi mogą być realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, 
powiatowe centra pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Usługi pomocy społecznej mogą być usługami prostymi, składającymi się z pojedynczej usłu-
gi pomocy społecznej i usługami złożonymi, w ramach których świadczonych jest więcej usług, 
które nie tworzą jednak zbioru niezależnych od siebie elementów, lecz grupę usług wzajemnie ze 
sobą powiązanych, realizujących wspólny cel i kierowanych do konkretnej grupy docelowej.

Praca socjalna „jest profesją wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powsta-
jących w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie (ang. empowerment) i wyzwalanie ludzi dla 
wzbogacenia ich dobrostanu. Wykorzystując teorie ludzkich zachowań i systemów społecznych, pra-
ca socjalna interweniuje w miejscach, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem. 
Fundamentalnymi dla pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej”5. 

Pakiet usług pomocy i integracji społecznej to wyróżniony ze względu na określony problem lub 
kategorię osób lub rodzin zbiór usług systemu pomocy i integracji społecznej, spełniający funkcje 
przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określający sposób oddziaływania 
na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe. 

Standard to uzgodnione i uznane za obowiązujące, najczęściej utrwalone w postaci dokumentu lub 
zestawu dokumentów stwierdzenia, w których szczegółowo opisano, czym jest i czym powinien się 
charakteryzować obiekt standardu. Dokumenty zawierające standardy nie muszą operować nazwą 
„standard”. Mogą określać normy, wymogi, warunki, reguły czy zasady dotyczące standaryzowa-
nego obiektu.

Standardy lokalne to standardy spoza kategorii ogólnopolskich (obowiązujących lub projek-
towanych), zawarte w aktach prawnych o charakterze regionalnym lub lokalnym, w lokalnych 
dokumentach publicznych typu strategie, programy, plany, a także w aktach wewnętrznych in-
stytucji pomocy społecznej (zarządzenia dyrektora, procedury) i w umowach na zlecanie usług 
pomocy społecznej (wymogi w stosunku do usługodawców). Mogą występować również w do-
kumentach regionalnych lub lokalnych organizacji pozarządowych i firm udzielających usług 
pomocy społecznej. 

3 Świadczenie pieniężne to środki finansowe przekazywane klientowi bezpośrednio lub na jego rzecz. W takim 
rozumieniu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczone w ustawie o pomocy społecznej jako świadczenia 
niepieniężne, są świadczeniami pieniężnymi.

4 Pomoc rzeczowa to pomoc, której efektem jest otrzymanie przez klienta przedmiotu materialnego (m.in. towaru, 
rzeczy, bonu towarowego).

5 Definicja pracy socjalnej wypracowana przez Międzynarodową Federację Pracowników Społecznych oraz Między-
narodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Społecznej (Montreal, lipiec 2001). Źródło: J. Szmagalski, Współczesne procesy 
rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu dziedziny kształcenia akademickiego, „Praca Socjalna” 2006, nr 3, s. 22.
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Standardy ogólnopolskie to standardy zawarte w aktach prawnych i dokumentach publicznych 
obowiązujących na terenie całego kraju (standardy zawarte w ustawach, rozporządzeniach, strate-
giach, programach i planach) oraz w dokumentach ogólnopolskich organizacji działających w ob-
szarze pomocy i integracji społecznej (np. kodeks etyczny przyjęty przez Polskie Towarzystwo 
Pracowników Socjalnych). W tej grupie występują też standardy nieobowiązujące, choć wyraźnie 
sformułowane w projektach aktów prawnych lub innych publicznych dokumentach o zasięgu ogól-
nopolskim.

Standard usługi pomocy społecznej to uzgodnione i uznane za obowiązujące, najczęściej utrwalo-
ne w postaci dokumentu lub zestawu dokumentów, stwierdzenia, w których szczegółowo opisano, 
czym jest i czym powinna się charakteryzować dana usługa pomocy społecznej. Opis standardu 
powinien uwzględniać następujące punkty:
1) podstawy prawne – określenie i interpretacja aktów prawnych warunkujących funkcjonowa-

nie usługi. Propozycje zmian;
2) przedmiot usługi – nazwa adekwatna do treści usługi. Uzasadnienie potrzeby standaryzacji 

usługi;
3) misja i cel usługi – określenie misji i celu usługi, w tym określenie stanu pożądanego realiza-

cji usługi, wyznaczenie i opisanie metod osiągania celu oraz wskaźników jej realizacji;
4) zakres usługi (podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny);
5) specyfikacja usługi – szczegółowe wyliczenie tego, co, ile oraz jakiej jakości dóbr i działań 

należy dostarczyć przy realizacji danej usługi;
6) warunki realizacji usługi (materialne, założenia filozoficzne i aksjologiczne usługi, kwalifika-

cje pracowników realizujących usługę, narzędzia i instrumenty do realizacji usługi);
7) zasady monitoringu i ewaluacji;
8) regulacje nadzwyczajne6.

Standard pakietu usług pomocy społecznej to standard, którego przedmiotem jest pakiet usług 
pomocy społecznej wyróżniony ze względu na daną kategorię osób lub rodzin. W odróżnieniu od 
standardu pojedynczej usługi odnosi się do wielu usług jednocześnie i określa między innymi ro-
dzaje usług, jakie powinny wchodzić w skład pakietu (standard zawartości pakietu), wzajemne 
powiązania między tymi usługami (standard spójności lub integracji pakietu). Standard pakietu 
usług składa się z następujących części:
1) rola i cel pakietu usług (cel główny i cele szczegółowe pomocy i integracji społecznej dla gru-

py docelowej);
2) wartości i zasady;
3) zawartość pakietu usług (usługi obowiązkowe i ponadobowiązkowe/zawartość minimalna 

i optymalna pakietu, zależności pomiędzy poszczególnymi usługami w pakiecie)7.

6 Schemat opisu standardu, przyjęty przez Zespoły Eksperckie fazy modelu, w ramach projektu 1.18, zadanie 2, za 
J. Boczoń, Poradnik standaryzacji usług społecznych, op. cit., s. 18–21.

7 Wytyczne do opracowania pakietu, przyjęte przez zespoły eksperckie fazy modelu, w ramach projektu 1.18, zada-
nie 2, podczas spotkania roboczego Zespołów w Solcu Zdroju, dnia 27.10.2010 r.
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Standard pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej należącym do określonej kategorii to 
wytyczne do elementów standardu:
1) indywidualna praca socjalna: specyficzne obszary diagnozy; działania pracownika socjalne-

go; sposoby budowania relacji; komunikowania; motywowania; towarzyszenia; zakres działań 
osób i rodzin; sposób budowy pakietu dla konkretnego klienta; sposób postępowania pracow-
nika socjalnego w procesie budowania indywidualnego pakietu usług;

2) grupowe formy pracy socjalnej;
3) sposoby ewaluacji i monitorowania8.

8 Wytyczne do opisu standardu pracy socjalnej, przyjęte przez zespoły eksperckie fazy modelu, w ramach projektu 
1.18, zadanie 2, podczas spotkania roboczego Zespołów w Solcu Zdroju, dnia 27.10.2010r.



369

Akty prawne przywoływane w tekście KRB

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 r., nr 120, poz. 526).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1990 r., nr 87, poz. 506).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. 
Dz.U. 2008 r. , nr 69, poz. 415).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 r., nr 122, poz. 1143).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006 r., nr 94, poz. 651).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 r., nr 91, poz. 578).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 r., nr 123, poz. 776).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 r., nr 111, poz. 535). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r., nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznej służby zdrowia i planowej gospodar-
ce w służbie zdrowia (Dz. U. 1948 r., nr 55, poz. 434).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 r., nr 180, poz. 
1493, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz.U. 1982 r., nr 35, poz. 230).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 r., nr 16, poz. 95).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r., nr 179, poz. 1485).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2007 r., nr 
192, poz. 1378).

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 r., nr 17, poz. 78).
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Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., nr 228, poz. 2255).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r., nr 71, poz. 734).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 r., nr 95, poz. 425).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2003 r., nr 96, poz. 873).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego (Dz. U., nr 77, poz. 672).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru 
kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 r., nr 218, poz. 1439).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r . w sprawie standardów 
usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r. nr 47, poz. 314) [uwaga – istnieje wersja z 2010].

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów po-
mocy społecznej (Dz. U. 2005 r., nr 217, poz. 1837).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 r., nr 63, poz. 587).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 2007 r., nr 201, poz. 1455).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin za-
stępczych (Dz. U. 2010 r., nr 110, poz. 733).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy 
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 r., nr 6, poz. 45).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. 
2007 r., nr 47, poz. 315).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycz-
nych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1598).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 r., nr 139, poz. 1328).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. 2002 r., nr 17, poz. 162).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. 2005 r., nr 43, poz. 418).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w ro-
dzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji 
osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r., nr 50, poz. 259).
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