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MAREK RYMSZA

Helping professions po polsku

Zawody pomocowe: geneza i rozwój

Powszechny dostêp obywateli do us³ug spo³ecznych �wiadczonych przez
specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne profesje i zawody pomocowe to wa¿ny
aspekt bezpieczeñstwa socjalnego i spo³ecznego dobrostanu. Dlatego rozwi-
niêta sieæ us³ug spo³ecznych jest jednym z kluczowych komponentów infra-
struktury wspó³czesnych pañstw dobrobytu, definiowanych jako krajowe
systemy rozwi¹zañ prawno-instytucjonalnych, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo
socjalne obywateli i zapewniaj¹ce ogólnospo³eczny dobrostan (societal well-
-being)1.

�wiadczone zawodowo us³ugi spo³eczne pojawi³y siê w poszczególnych
pañstwach europejskich jako komponenty typu service-based tworzonych po
rewolucji przemys³owej systemów zabezpieczenia spo³ecznego (por. Ashford
1986; Alckok, Erskine, May, red. 2002: 271�312). Us³ugi te rozwija³y siê
przez ca³y wiek XX, a ich organizacja ewoluowa³a zgodnie z kolejnymi re-
konstrukcjami welfare states. Rozwój ten mia³ charakter ilo�ciowy i jako-
�ciowy, obejmuj¹c wyodrêbnianie siê ró¿nych segmentów us³ugowych, ta-
kich jak us³ugi opiekuñcze, praca socjalna, us³ugi rynku pracy, us³ugi
rehabilitacyjne, us³ugi aktywizacyjne i wiele innych. Konstytuowa³y siê zara-
zem konkretne zawody pomocowe, których przedstawiciele specjalizowali
siê w �wiadczeniu us³ug okre�lonych typów. W rezultacie �zwiêkszenie siê
liczby profesjonalistów i sam wzrost profesjonalizmu zosta³ powszechnie
uznany przez badaczy spo³ecznych za g³ówn¹, je�li nie konstytutywn¹ cechê
spo³eczeñstw przemys³owych� (Johnson 1972: 9).

Z perspektywy funkcjonalnej us³ugi spo³eczne wspó³tworz¹ wspó³czesn¹
infrastrukturê welfare states, a �wiadcz¹ce je helping professions jawi¹ siê
jako agenci dystrybucji dobrostanu w�ród ogó³u spo³eczeñstwa. Funkcjonal-
ny zwi¹zek us³ug spo³ecznych i zawodów pomocowych najlepiej odzwiercie-

1 �ród³os³ów angielskiego terminu welfare pochodzi w³a�nie od well-being. William Beveridge, do-
ceniaj¹c znaczenie us³ug spo³ecznych w pañstwie dobrobytu, uwa¿a³, ¿e trafniejszym okre�leniem tego
ostatniego by³oby social-service state (Bruce 1968: 31).
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dla brytyjska koncepcja social services, wdro¿ona po drugiej wojnie �wiato-
wej reform¹ Seebohma (Harris: 2003: 14�17). Nieprzypadkowo angielsko-
jêzyczny termin social services t³umaczymy obecnie na jêzyk polski zarówno
jako us³ugi spo³eczne, jak i s³u¿by spo³eczne, uwypuklaj¹c albo przedmioto-
wy (us³ugi), albo podmiotowy (s³u¿by) aspekt owych services. Ale w modelu
Seebohma social services s¹ i jednym, i drugim: to ogó³ us³ug dla ludno�ci,
zorganizowanych w zwarty system (segment zabezpieczenia spo³ecznego),
�wiadczonych w sposób profesjonalny przez specjalistów reprezentuj¹cych
okre�lone zawody pomocowe.

Social services zawieraj¹ przy tym silny element etyczny: orientacjê s³u-
¿ebn¹ na niesienie pomocy ludziom potrzebuj¹cym w sposób fachowy, a za-
razem szanuj¹cy ich godno�æ i podmiotowo�æ. Harald Wilensky, znany ba-
dacz welfare states i jeden z klasyków socjologii profesji, okre�li³ ów element
etyczny terminem service ideal i uzna³ za jeden z dwóch kluczowych aspek-
tów profesjonalizmu praktyk pomocowych (Wilensky 1964). Za Józefin¹
Hrynkiewicz2  i Tomaszem Ka�mierczakiem3 warto przypomnieæ, ¿e w okre-
sie miêdzywojennym social services t³umaczono na jêzyk polski okre�leniem
w liczbie pojedynczej � s³u¿ba spo³eczna, aby podkre�liæ ów etos s³u¿ebno-
�ci, jeden i wspólny dla wszystkich nios¹cych pomoc potrzebuj¹cym.

Drugim aspektem profesjonalizmu w ujêciu Wilensky�ego jest metodyka
oparta na gromadzonej zobiektywizowanej wiedzy o skutecznym pomaga-
niu. Ka¿dy zawód pomocowy obrasta w³asn¹ metodyk¹ akumuluj¹c¹ do�wiad-
czenia pomocowe konkretnego �fachu� (por. Payne 1991; Twelvetrees 2014).
Na plan pierwszy wybija siê tu jednak praca socjalna / praca spo³eczna4, ro-
zumiana jako metodyka skutecznego pomagania przekraczaj¹ca, jak to
pokazuje Anna Kotlarska-Michalska5, ramy jednego zawodu � a wiêc ak-
tywno�æ zawodow¹ pracowników socjalnych � a gromadz¹ca i systematyzu-
j¹ca wiedzê o skutecznym pomaganiu na podstawie do�wiadczeñ tak¿e in-
nych specjalistów, miêdzy innymi kuratorów, pedagogów spo³ecznych,
opiekunów, pracowników kulturalno-o�wiatowych, wychowawców, terapeu-
tów zajêciowych, resocjalizatorów. Tym samym edukacja do pracy socjalnej
przekracza granice konkretnych dyscyplin naukowych, ku którym ci¹¿¹ po-
szczególne zawody pomocowe, takie jak nauki o zdrowiu, nauki pedago-

2 W rozmowie Polskie tradycje s³u¿by spo³ecznej, zamieszczonej w niniejszym numerze pó³rocznika
�Societas/Communitas�.

3 W dyskusji redakcyjnej Praca socjalna, zawody pomocowe, s³u¿by spo³eczne � jaka profesjonaliza-
cja?, zamieszczonej w tym numerze.

4 Termin praca socjalna bli¿szy jest socjologom, praca spo³eczna � ujêciu pedagogicznemu � por.
Rymsza 2019: 57�60.

5 Przywo³uj¹c teksty zawarte w tym numerze pisma �Societas/Communitas�, podajê (boldem) wy-
³¹cznie ich autorów. W przypadku pozosta³ych opracowañ stosujê przypisy harwardzkie.
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giczne, psychologia, nauki socjologiczne. Eksponuje to Bohdan Skrzypczak
w swej recenzji najnowszej polskiej monografii pracy socjalnej przygotowanej
przez 30-osobowy zespó³ ekspertów pod redakcj¹ Krzysztofa Frysztackiego.
W niektórych krajach, na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu,
praca socjalna uzyska³a status nie tylko wyodrêbnionego kierunku studiów,
ale nawet samodzielnej dyscypliny naukowej zaliczanej do dziedziny nauk
spo³ecznych (por. Reamer 1993; Toren 1972). Statusu takiego nie uda³o siê
uzyskaæ polskiej pracy socjalnej, która � jak zaznacza Anna Kotlarska-
-Michalska � ci¹gle poszukuje swojej to¿samo�ci.

W okresie tzw. z³otego wieku pañstwa dobrobytu (lata 50., 60. i 70. XX w.)
profesjonalizacja zawodów pomocowych zosta³a silnie powi¹zana z aspek-
tem techniczno-organizacyjnym (Engel, Hall 1973). Us³ugi spo³eczne w do-
minuj¹cym wówczas modelu polityki spo³ecznej, który mo¿na okre�liæ mia-
nem instytucjonalnego (instytucjonalno-redystrybucyjnego w klasycznej
typologii Richarda Titmussa � por. Titmuss 1974), by³y �wiadczone z wyko-
rzystaniem nowoczesnej aparatury technicznej i organizowane najlepiej na
sposób zak³adowy � w ramach specjalistycznych placówek wsparcia. Wzor-
cowym zawodem dla helping professions by³ w tamtym okresie zawód leka-
rza. Lekarze zdobywali wiedzê specjalistyczn¹, kszta³c¹c siê na uniwersyte-
tach, a w pracy zawodowej prowadzonej w szpitalach i ambulatoriach
korzystali z nowoczesnej aparatury technicznej. Dodatkowo mieli wysoki
presti¿ spo³eczny przys³uguj¹cy wolnym zawodom, uzyskany przez medycy-
nê jeszcze w epoce przedprzemys³owej jako jedna z tzw. established profes-
sions (Carr-Sanders 1955). Przyk³adem na�ladowania modelu medycznego
w praktyce pomocowej by³a opieka typu zak³adowego, �wiadczona w ca³o-
dobowych zamkniêtych placówkach, a obejmuj¹ca szereg grup kategorial-
nych charakteryzuj¹cych siê niesamodzielno�ci¹ ¿yciow¹, takich jak osoby
niepe³nosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, sieroty czy seniorzy.
Opiekê �wiadczono w tych placówkach bez w¹tpienia fachowo, ale zarazem
by³a ona daleka od uznawanych dzisiaj za oczywiste standardów etycznych
i pozbawiona �wspó³czynnika humanistycznego�, co podkre�la El¿bieta Za-
krzewska-Manterys. W³a�nie na krytyce ca³odobowych placówek opiekuñ-
czo-leczniczych uznanych za instytucje totalne (por. Goffmann 2011) wyrós³
w latach siedemdziesi¹tych XX w. nurt humanistyczny w psychiatrii, pracy
socjalnej i rehabilitacji spo³ecznej, który z kolei sprzyja³ renesansowi pracy
�rodowiskowej w kolejnych dekadach prze³omu XX i XXI w.

W XXI w. tendencja do deinstytucjonalizacji us³ug spo³ecznych jest ju¿
tendencj¹ dominuj¹c¹ w programowaniu dzia³añ publicznych (por. Kubicki
2017), co nie tylko sprzyja dowarto�ciowaniu ich aspektu �rodowiskowego,
polegaj¹cego na realizowaniu wsparcia us³ugowego w trybie pozaplacówko-
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wym, ale prowadzi tak¿e do rozwoju modelu koprodukcji us³ug, zapewnia-
j¹cego wp³yw adresatów wsparcia na jego kszta³t i charakter (Ka�mierczak
2017: 182�188). Korzystaj¹cy z us³ug przestaj¹ tu byæ biernymi us³ugobior-
cami, a staj¹ siê ich aktywnymi wspó³producentami. Jest to wyrazem podej-
�cia empowerment ukierunkowanego na wzmacnianie i podmiotowe trakto-
wanie (upe³nomocnienie) adresatów pomocy (£uszczyñska 2018: 29�31).

Model �rodowiskowo-empowermentowy �wiadczenia us³ug spo³ecznych
nie oznacza bynajmniej deprofesjonalizacji pomagania, ale promuje nowy
format profesjonalizmu. W formacie tym wyrazem i miar¹ profesjonalizmu
nie jest kompetencyjna przewaga specjalisty nad osobami wspieranymi, prze-
k³adaj¹ca siê na hierarchiczny uk³ad ról: pomagaj¹cy � wspomagany, gdzie
ten pierwszy �wie lepiej�. Miar¹ jest zdolno�æ budowania partnerskiej relacji
pomocowej, w ramach której korzystanie z fachowej wiedzy i umiejêtno�ci
specjalisty nie odbiera wspieranemu prawa do samostanowienia. Podej�cie
empowerment dociera do wszystkich �bran¿� pomocowych, tak¿e do medy-
cyny, ale wielu lekarzy, zw³aszcza lekarzy specjalistów, nadal unika wchodze-
nia w relacjê pomocow¹ opart¹ na partnerstwie. Przejawem obecno�ci em-
powermentowego formatu we wspó³czesnej medycynie jest natomiast
tendencja do tworzenia bardziej partnerskiej relacji miêdzy lekarzami i przed-
stawicielami innych zawodów medycznych, w modelu instytucjonalnym uzna-
nych za podporz¹dkowane (pracy lekarzy) zawody wspieraj¹ce (Parsons 2009:
319�355).

W modelu �rodowiskowo-empowermentowym �wiadczenia us³ug spo-
³ecznych zdecydowanie lepiej odnajduj¹ siê profesje niezmedykalizowane,
w których metodyce ugruntowane jest za³o¿enie, ¿e profesjonalna dzia³al-
no�æ pomocowa jest prac¹ nie tylko na rzecz ludzi, ale z lud�mi i w�ród
ludzi. Jest to, zaznaczmy, podstawowe za³o¿enie metodycznej pracy �rodo-
wiskowej (por. Twelvetrees 2014: 21�41) i to ono stanowi merytoryczny
zwornik wzajemnego ci¹¿enia ku sobie nurtu uspo³ecznienia (deinstytucjonali-
zacji) us³ug spo³ecznych i podej�cia empowerment (por. Miller 2004: 158�229).

Rozwój polskich helping professions

Zawody pomocowe w Polsce w okresie dwudziestolecia miêdzywojen-
nego rozwija³y siê zgodnie z ogólnoeuropejskim trendem. Po odzyskaniu
niepodleg³o�ci przywi¹zywano du¿¹ wagê do kwestii spo³ecznych (Auleyt-
ner, Rajkiewicz 2018), a w organizacji publicznej opieki spo³ecznej wrêcz
znajdowali�my siê w grupie pañstw wyznaczaj¹cych kierunek rozwoju euro-
pejskich systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Tym samym polityka spo-
³eczna Drugiej Rzeczypospolitej stwarza³a przestrzeñ do rozwoju us³ug opie-
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kuñczo-wychowawczych, pracy �rodowiskowej, pracy socjalnej oraz innych
us³ug spo³ecznych i specjalno�ci pomocowych. Warto�æ prospo³ecznego do-
robku okresu miêdzywojennego docenia Szymon Wójcik w zamieszczonej
na ³amach niniejszego numeru pisma recenzji rocznicowego tomu zbiorowe-
go Stulecie polskiej polityki spo³ecznej 1918�2018.

Po drugiej wojnie �wiatowej zawody pomocowe uleg³y wyra�nej depro-
fesjonalizacji, tak jak i ca³y obszar polityki spo³ecznej (por. Grata, Kurzy-
nowski 2018). Rozwój kwalifikowanego pomagania utrudnia³a doktryna
pañstwa socjalistycznego, zaprzeczaj¹ca istnieniu biedy (Krzyszkowski 2019:
204); aparat pañstwa têpi³ wzory dzia³alno�ci pomocowej oparte na oddol-
nej samoorganizacji spo³ecznej (Le� 2001: 99�107). Przerwanie etosu s³u¿by
spo³ecznej (Rymsza 2019: 63) oznacza³o za� uwi¹d autonomii profesji po-
mocowych. W aspekcie organizacyjnym preferowano pomoc zak³adow¹
usuwaj¹c¹ osoby niepe³nosprawne, spo³ecznie nieprzystosowane czy przewle-
kle chore z przestrzeni publicznej, a �rodowiskowe formy opieki przypisano do
silnie zbiurokratyzowanej ochrony zdrowia (Zalewski 2005: 120�131). W aspek-
cie organizacyjnym przypomina³o to rozwi¹zania z zachodnioeuropejskiego
modelu instytucjonalnego: rozwój infrastrukturalno-techniczny by³ jednak
w sporej mierze pozorowany ze wzglêdu na ekonomiczne ograniczenia go-
spodarki centralnie sterowanej.

Po roku 1989 od¿y³y d¹¿enia emancypacyjno-profesjonalizacyjne w pol-
skich �rodowiskach pomagaczy. Najwa¿niejszym elementem odgórnej stra-
tegii zmiany w tym obszarze sta³o siê tworzenie od podstaw systemu pomo-
cy spo³ecznej oddzielonego od ochrony zdrowia i opartego na samorz¹dowych
placówkach wsparcia: gminnych o�rodkach pomocy spo³ecznej, a od 1999 r.
tak¿e powiatowych centrach pomocy rodzinie, gdzie zatrudniono fachow¹
kadrê, której trzonem s¹ pracownicy socjalni (Krzyszkowski 2005). W ten
sposób starano siê zarówno zbudowaæ now¹ instytucjê polityki spo³ecznej �
pomoc spo³eczn¹, jak i wypromowaæ nowy zawód pomocowy � pracownik
socjalny. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e docelowo zamierzano
uczyniæ z pracowników socjalnych centraln¹ profesjê dla grupy zawodów
pomocowych, co równie¿ mo¿na uznaæ za przejaw podej�cia instytucjonal-
nego. Strategia instytucjonalizacji pomocy spo³ecznej i pracy socjalnej by³a
przez pierwsze lata transformacji funkcjonalna: pomoc spo³eczna okaza³a siê
w latach dziewiêædziesi¹tych skuteczn¹ instytucj¹ ograniczania negatywnych
spo³ecznie skutków reform rynkowych. Niemniej podej�cie to wyczerpa³o
swój potencja³ (Rymsza 2010). Co wiêcej, ulokowanie trzonu kadr pracow-
ników socjalnych w placówkach pomocy spo³ecznej obecnie hamuje profe-
sjonalny rozwój tego zawodu: pomoc spo³eczna nie zapewnia ju¿ presti¿u jej
pracownikom i zarazem biurokratyzuje procedury pomagania. Paradoksem
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polskiej pomocy spo³ecznej jest nagromadzenie kadr pracowników socjal-
nych, a zarazem ograniczenie przestrzeni do rozwoju pracy socjalnej (Rym-
sza 2014: 39). Ta ostatnia rozwija siê wiêc w du¿ej mierze na obrze¿ach sys-
temu pomocy spo³ecznej lub poza nim.

Drugim wa¿nym obszarem profesjonalizacji jest edukacja do pracy so-
cjalnej; kluczowym osi¹gniêciem jest tu wyodrêbnienie pracy socjalnej jako
kierunku studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia (Szmagalski
2012). �rodowiskowa samoorganizacja � trzeci nurt profesjonalizacji � jest
procesem o ograniczonym zasiêgu i selektywnych efektach. Polskie Towa-
rzystwo Pracowników Socjalnych praktycznie zaprzesta³o dzia³alno�ci; na-
tomiast Polska Federacja Zwi¹zków Pracowników Socjalnych i Pomocy Spo-
³ecznej jest � zgodnie ze swoj¹ nazw¹ � przede wszystkim organizacj¹ o cechach
zwi¹zku zawodowego. Anna Kotlarska-Michalska zaznacza, ¿e w konsekwen-
cji autonomia pracowników socjalnych jest w Polsce niska. Tymczasem, jak
zauwa¿a przywo³ana autorka, istot¹ profesjonalnego pomagania jest zdol-
no�æ samodzielnego pomagania osobom niesamodzielnym. S¹d o ograniczo-
nej autonomii pomagaczy mo¿na rozci¹gn¹æ na wiele innych zawodów po-
mocowych, choæ nie na wszystkie. Zawody terapeutyczne s¹ bowiem dobrze
zorganizowane w ramach Polskiej Rady Psychoterapii (por. Mizerska i in.
2018).

Czwarty nurt profesjonalizacji pomagania � rozwój przez ró¿nicowanie
� to nurt, na który sk³ada siê szereg oddolnych procesów wy³aniania siê
nowych specjalno�ci. Przyk³adem animacja kultury i animacja spo³eczna,
pedagogika ulicy i streetworking, asystentura rodziny i asystentura osób nie-
pe³nosprawnych, opieka �rodowiskowa i opieka specjalistyczna, doradztwo
zawodowe i terapia zajêciowa, koordynacja pieczy zastêpczej i zawodowe
rodzicielstwo zastêpcze, organizowanie spo³eczno�ci lokalnej i rewitalizacja
spo³eczna, reintegracja zawodowa i rehabilitacja spo³eczna, mediacja i po-
radnictwo obywatelskie. Czê�æ nowych specjalno�ci aspiruje do statusu no-
wych profesji pomocowych, a formalny status nowych zawodów pomoco-
wych ju¿ uzyska³a; przyk³adem asystentura rodziny analizowana przez
Dobroniegê G³êbock¹. Czê�æ to dzia³ania pomocowo-rozwojowe w du¿ej
mierze pozorowane; przyk³adem rewitalizacja spo³eczna analizowana przez
Dorotê Bazuñ, Joannê Fr¹tczak-Müller, Annê Mielczarek-¯ejmo i Mariu-
sza Kwiatkowskiego. Status czê�ci nowych specjalno�ci pomocowych jest
niedookre�lony; przyk³adem reintegratorzy i instruktorzy zawodu w cen-
trach integracji spo³ecznej czy doradcy w biurach poradnictwa obywatelskie-
go.

W rozwa¿aniach o profesjonalizacji pomagania warto te¿ podj¹æ w¹tek dzia-
³alno�ci dobroczynnej, charakterystycznej dla organizacji ko�cielnych i pozarz¹-
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dowych. Czy akcja charytatywna równie¿ powinna siê profesjonalizowaæ,
czy raczej, jak dowodzi³ Alexis de Tocqueville (2009), jej si³a i skuteczno�æ
jest w³a�nie pochodn¹ jej stricte spo³ecznego charakteru. Tadeusz Kamiñski
dostrzega potrzebê profesjonalizacji, ale raczej ³¹czy j¹ z potrzeb¹ zatrudnia-
nia specjalistów w przypadku prowadzenia przez podmioty ko�cielnego trze-
ciego sektora specjalistycznych placówek wsparcia (i analogicznie przez �wiec-
kie podmioty trzeciosektorowe). Profesjonalizacja obywatelskiej dobroczynno�ci
to w Polsce XXI w., jak uzasadnia Tadeusz Kamiñski, raczej zdobywanie
umiejêtno�ci mened¿erskich w kontaktach z donatorami, mediami itp. ni¿
tworzenie jakiej� nowej pomocowej pozarz¹dowej profesji.

Uczestnicy dyskusji redakcyjnej Praca socjalna, zawody pomocowe, s³u¿-
by spo³eczne � jaka profesjonalizacja?: Miros³aw Grewiñski, Tomasz Ka�-
mierczak, Barbara Kromolicka, Krzysztof Pi¹tek, Mariola Rac³aw i Marek
Rymsza podkre�laj¹ potencja³ pracy socjalnej w rozwijaniu metodyki profe-
sjonalnego pomagania przekraczaj¹cej ramy konkretnego zawodu pomoco-
wego. Konkluzja dyskusji redakcyjnej jest nastêpuj¹ca: (1) praca socjalna jest
konkretnym zawodem pomocowym, do którego praktykowania niezbêdne
jest obecnie ukoñczenie studiów wy¿szych na kierunku o tej samej nazwie;
zarazem (2) praca socjalna jest i powinna pozostaæ metodyczn¹ dzia³alno�ci¹
pomocow¹ niezarezerwowan¹ tylko dla pracowników socjalnych, ale pro-
wadzon¹ tak¿e przez przedstawicieli innych zawodów pomocowych; (3) wiele
innowacyjnych metod pomagania rodzi siê na poziomie praktyki spo³ecznej
i jest dzie³em niekoniecznie specjalistów, ale tak¿e pomagaczy-naturszczy-
ków. Do�wiadczenia te równie¿ warto inkorporowaæ do metodyki pracy
socjalnej, ale wymaga to zaanga¿owania specjalistów.

Analiza Ewy Giermanowskiej i Karoliny Lignar-Paczochy pokazuje jed-
nak, ¿e praca socjalna nie jest obecnie w Polsce atrakcyjna dla innych
specjalistów-pomagaczy. Tworzenie wspólnej to¿samo�ci zawodowej gru-
py zawodów pomocowych jest potrzebne i mo¿liwe, ale nie na zasadzie
integracji wokó³ zawodu centralnego. Potrzebne jest raczej tworzenie
wspólnej horyzontalnej ramy rozwojowej dla ogó³u helping professions.
Zdaniem Ewy Giermanowskiej i Karoliny Lignar-Paczochy prace w tym
zakresie warto zacz¹æ od próby uwspólnienia deontologii profesjonalne-
go pomagania.

Monika Adamczyk zauwa¿a rolê ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o reali-
zowaniu us³ug spo³ecznych przez centrum us³ug spo³ecznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1818) w porz¹dkowaniu tych¿e us³ug. Podobnego funkcjonalnego
formalnoprawnego uporz¹dkowania wymagaj¹ zawody pomocowe. Wska-
zuje na to dorobek cyklu seminaryjno-konferencyjnego Sekcji Pracy Socjal-
nej PTS zrealizowanego w latach 2015�2018 (tekst Marka Rymszy).
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Pozycjonowanie zawodów pomocowych na przyk³adzie
specjalistów pracuj¹cych z rodzin¹

Odpowiednie wzajemne spozycjonowanie zawodów pomocowych jest
jednym z warunków ich dalszego rozwoju. Nie jest to ³atwe zadanie, o czym
przekonuj¹ autorzy artyku³ów po�wiêconych trzem zawodom pomocowym
ukierunkowanym na fachowe wspieranie rodzin. Przedmiotem analiz w ni-
niejszym numerze pó³rocznika s¹: asystent rodziny (tekst Dobroniegi G³ê-
bockiej), kurator rodzinny (tekst Beaty Szluz) i koordynator pieczy zastêp-
czej (opracowanie Marty Daneckiej i Joanny Miros³aw). Dobroniega
G³êbocka zaznacza, ¿e asystentura rodziny wyros³a z do�wiadczeñ organiza-
cji non-profit, które stara³y siê wype³niæ lukê w dzia³alno�ci publicznej po-
mocy spo³ecznej. Wskazuje zarazem, ¿e rozwojowi asystentury rodziny to-
warzyszy³ rozwój pracy socjalnej z rodzin¹ i w rezultacie trudno jest
rozgraniczyæ obszary kompetencyjne obu rodzajów wsparcia. Niejasno�ci s¹
tym wiêksze, ¿e � jak zaznacza autorka � asystenturê rodziny mo¿na w grun-
cie rzeczy traktowaæ trojako: (i) jako now¹ us³ugê w systemie pomocy spo-
³ecznej, (ii) jako now¹ specjalno�æ w ramach pracy socjalnej z rodzin¹ oraz
(iii) jako nowy zawód pomocowy. Napiêcie potêguje instytucjonalne osadza-
nie asystentury rodziny w systemie wsparcia dziecka i rodziny, wyodrêbnio-
nym w 2011 r. od strony formalnoprawnej z pomocy spo³ecznej. Dodajmy,
¿e asystentura rodziny pozycjonowana jest tak¿e wzglêdem terapii rodzinnej
oraz s¹dowej kurateli rodzinnej.

Beata Szluz instytucjê kurateli rodzinnej osadza w systemie wymiaru spra-
wiedliwo�ci, zaznaczaj¹c jednak, ¿e metodyka pracy kuratora rodzinnego
ewidentnie zawiera elementy pracy socjalnej. W rozwa¿aniach tej autorki
asystent rodziny jawi siê jako specjalista, z którym kurator s¹dowy wspó³-
pracuje nawet czê�ciej ni¿ z pracownikiem socjalnym, ale od którego siê za-
sadniczo odró¿nia. Kurator s¹dowy jest bowiem wa¿nym ogniwem kontroli
spo³ecznej, od której z kolei dystansuj¹ siê asystenci rodzinni, postrzegaj¹cy
sw¹ misjê jako stricte pomocow¹. Z analizy Ewy Giermanowskiej i Karoliny
Lignar-Paczochy wynika, ¿e kwestia ³¹czenia instrumentów pomocy i kon-
troli spo³ecznej wzbudza kontrowersje w gronie przedstawicieli wielu zawo-
dów pomocowych i jest wa¿nym kryterium ró¿nicuj¹cym te zawody. Akurat
pracownicy socjalni publicznych placówek wsparcia ³¹cz¹ w swej dzia³alno-
�ci elementy pomocy i kontroli i dlatego praca socjalna okazuje siê bli¿sza
kurateli s¹dowej ni¿ asystentura rodziny. Beata Szluz wskazuje na jeszcze inny
aspekt ró¿nicuj¹cy elementy helperskiej triady: asystentura rodzinna � praca
socjalna � s¹dowa kuratela. Kuratela ma z za³o¿enia charakter dzia³ania re-
socjalizacyjno-naprawczego � uruchamiana jest, gdy sytuacja rodziny jest ju¿

2.p65 20-11-18, 10:0618



Od Redakcji

19

przedmiotem rozpoznania s¹du. Natomiast asystentura rodziny z perspekty-
wy wymiaru sprawiedliwo�ci jawi siê jako wsparcie profilaktyczne, urucha-
miane na etapie przeds¹dowym, aby interwencja s¹du nie by³a konieczna.
Równie¿ na tym kontinuum praca socjalna z rodzin¹ lokuje siê pomiêdzy
asystentur¹ i kuratel¹, ³¹cz¹c w sobie elementy profilaktyczne i naprawcze.

Marta Danecka i Joanna Miros³aw, przybli¿aj¹c pracê koordynatorów
pieczy zastêpczej, wskazuj¹, ¿e specyfikê ich aktywno�ci zawodowej wyzna-
czaj¹ adresaci wsparcia: s¹ to rodziny zastêpcze, a nie rodziny naturalne.
Zarazem, zdaniem autorek, swoim formatem koordynacja pieczy pod pew-
nymi wzglêdami przypomina asystenturê rodziny, bêd¹c rodzajem wsparcia
�pierwszego kontaktu�, a pod innymi � pracê kuratora rodzinnego, bêd¹c
poniek¹d instytucj¹ dozoru, tyle ¿e raczej ukrytego ni¿ jawnego. Jak siê wy-
daje, najwiêksze jest tu podobieñstwo z prac¹ socjaln¹ jako aktywno�ci¹ za-
wodow¹ ³¹cz¹c¹ elementy asystencji i kontroli. Co wiêcej, autorki zaznacza-
j¹, ¿e podobieñstwo z prac¹ socjaln¹ zwi¹zane jest te¿ z eksponowaniem
funkcji koordynacyjnej w dzia³aniu pomocowym. Koordynacyjna funkcja
pomocowa polega nie tyle na bezpo�redniej pracy z klientami, ile na organi-
zowaniu pracy innych specjalistów i s³u¿b. Uwidacznia siê ona w realizowa-
niu przez koordynatorów pieczy programów usamodzielniania wychowan-
ków, a w przypadku pracowników socjalnych w realizowaniu procedur case
managementu. Dostrzegaj¹c podobieñstwa, nie mo¿na traciæ z pola widze-
nia istotnej odrêbno�ci koordynacji pieczy. Rodzina zastêpcza jest us³ug¹
spo³eczn¹ na rzecz dziecka i jego rodziny biologicznej, a nie klientem pomo-
cy spo³ecznej; pomocowo-kontrolna dzia³alno�æ koordynatorów pieczy jest
wiêc adresowana nie do �wiadczeniobiorców, ale �wiadczeniodawców. St¹d
rodzi siê pytanie, czy aby na pewno koordynator pieczy to zawód pomoco-
wy, czy mo¿e jednak specjalistyczne stanowisko pracy w systemie wsparcia
dziecka i rodziny?

Rozwa¿ania Dobroniegi G³êbockiej, Beaty Szluz oraz Marty Daneckiej
i Joanny Miros³aw ilustruj¹ potrzebê i zarazem trudno�æ w optymalnym spo-
zycjonowaniu czterech profesjonalnych pomagaczy: pracownika socjalnego
pracuj¹cego z rodzin¹, asystenta rodziny, kuratora rodzinnego i koordynato-
ra pieczy zastêpczej. Mo¿na tu nakre�liæ kilka rozwi¹zañ porz¹dkuj¹cych,
a o wyborze optymalnego powinien, jak siê wydaje, decydowaæ szerszy kon-
tekst pozycjonowania tak¿e innych zawodów pomocowych.

Pomiêdzy opiek¹ i wsparciem

Wa¿nym narzêdziem pozycjonowania zawodów pomocowych jest konti-
nuum opieka � wsparcie (por. Rymsza 2016: 32�36). To trzeci instrument
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porz¹dkowania zawodów pomocowych po przywo³anych ju¿ kontinuach:
(1) pomoc � kontrola oraz (2) profilaktyka � dzia³ania naprawcze. Kryte-
rium ró¿nicuj¹cym jest tu alokacja sprawczo�ci wewn¹trz relacji pomoco-
wej. Kontinuum opieka � wsparcie wyznacza dwa jego krañce: z jednej stro-
ny relacja opiekun � podopieczny, gdzie sprawczy jest ten pierwszy, a z drugiej
relacja wspieraj¹cy � wspierany, gdzie aktywno�æ pierwszego jest tylko uzu-
pe³nieniem (wzmocnieniem) aktywno�ci drugiego. Dodajmy, ¿e praca socjal-
na ³¹czy w sobie elementy tak¿e obu tych relacji i mo¿e przybieraæ,
w zale¿no�ci od roz³o¿enia akcentów, format bardziej opiekuñczy lub bar-
dziej aktywizuj¹cy; nie jest jednak nigdy czyst¹ opiek¹, bo zak³ada d¹¿enie
do usamodzielnienia (na ile to mo¿liwe) osób wspieranych. Popularyzacja
podej�cia usamodzielniaj¹cego (aktywizuj¹cego) uwarunkowana jest nie tyl-
ko nowymi nurtami programowymi (podej�cie empowerment), ale tak¿e zmia-
nami technologicznymi zwi¹zanymi z zachodz¹c¹ rewolucj¹ informatyczn¹.
Dorota ¯uchowska-Skiba na przyk³adzie pracy socjalnej z osobami niepe³-
nosprawnymi pokazuje, jak du¿y potencja³ maj¹ narzêdzia IT dla aktywizacji
i inkluzji osób niepe³nosprawnych. Rewolucja IT to nie tylko nowe mo¿li-
wo�ci aktywno�ci zawodowej, jakie daje telepraca osobom z ró¿nymi ogra-
niczeniami, deficytami i niesprawno�ciami, ale tak¿e nowe mo¿liwo�ci uczest-
nictwa tych osób w ¿yciu spo³ecznym pomimo ograniczeñ zwi¹zanych
z niepe³nosprawno�ci¹ ruchow¹ czy intelektualn¹.

Kryterium alokacji sprawczo�ci jest wykorzystywane w rozwa¿aniach El¿-
biety Zakrzewskiej-Manterys oraz Moniki Adamczyk. Pierwsza z wymienio-
nych autorek wskazuje na odchodzenie we wspieraniu osób niepe³nosprawnych
intelektualnie od opieki na rzecz form aktywizuj¹cych, ale zarazem zaznacza, ¿e
terapia czy rehabilitacja mog¹ byæ ma³o przyjazne dla tych osób. Du¿o zale¿y, po
pierwsze, od realnych kompetencji trenerów pracy, rehabilitantów, terapeutów
zajêciowych czy asystentów osób niepe³nosprawnych. Po drugie, od intencji:
czy aktywizacja jest narzucana (perswadowana) czy te¿ uzgadniana z zaintereso-
wanymi osobami; czy odpowiada ich realnym potrzebom i czy szanuje ograni-
czenia wynikaj¹ce z niepe³nosprawno�ci. Wymienione powy¿ej nowe zawody
pomocowe wymagaj¹ dobrego formatowania w zakresie kszta³towania relacji
pomocowej, z uwzglêdnieniem deontologii pomagania. Monika Adamczyk ana-
lizuje z kolei pracê z seniorami, zastanawiaj¹c siê, czy opiekun seniora to nowy
zawód pomocowy z du¿ym potencja³em rozwojowym, zwa¿ywszy postêpuj¹ce
procesy demograficzne, czy raczej specjalno�æ w ramach pracy socjalnej. Autor-
ka dowodzi, ¿e pracê z seniorami zawieraj¹c¹ elementy i opieki, i aktywizacji
mo¿na formatowaæ zarówno jako nowy zawód, jak i specjalno�æ w ramach pra-
cy socjalnej. Kluczowe s¹ tu nie rozstrzygniêcia formalne, ale dopasowanie kom-
petencji pomocowych tych specjalistów do potrzeb seniorów.
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Model �rodowiskowo-empowermentowy us³ugowej dzia³alno�ci pomo-
cowej zawiera w sobie wspomniany ju¿ wspó³czynnik humanistyczny. Prze-
jawia siê on w d¹¿eniu do zrozumienia sytuacji i zachowañ osób wspiera-
nych. Bez zrozumienia trudno bowiem o wspó³dzia³anie, budowanie
partnerskiej relacji pomocowej czy towarzyszenie cz³owiekowi w funkcjono-
waniu w jego �naturalnym� �rodowisku spo³ecznym. Dlatego w niniejszym
numerze pó³rocznika �Societas/Communitas� przypominamy postaæ i doro-
bek profesor El¿biety Tarkowskiej, która w Polsce po transformacji by³a pro-
pagatorem rozumiej¹cego podej�cia do ubóstwa i ubogich. Rozumiej¹c¹ so-
cjologiê ubóstwa El¿biety Tarkowskiej przybli¿a Jolanta Grotowska-Leder.
Na ³amach pisma zamieszczamy ponadto informacjê o Konkursie o Nagrodê
im. Profesor El¿biety Tarkowskiej, który powoli wpisuje siê w polskie ob-
chody Miêdzynarodowego Dnia Ubóstwa.

Wsparcie eksperckie dla rozwoju profesji
i zawodów pomocowych

Rozwój profesjonalnego pomagania w Polsce wymaga zbli¿enia siê do
siebie, wzajemnego spozycjonowania, uznania i wspó³pracy �rodowisk re-
prezentuj¹cych ró¿ne profesje i zawody pomocowe. Próby rozwi¹zañ czysto
administracyjnych nie doprowadz¹ do uporz¹dkowania helperskiej prakty-
ki. Jest to proces trudny, wymagaj¹cy zaanga¿owania �rodowisk polskich
pomagaczy oraz wsparcia ze strony ekspertów i badaczy. Temu ostatniemu
celowi s³u¿yæ ma te¿ prezentowany numer pisma �Societas/Communitas�.
Przyznam siê, ¿e w trzydziestoletniej dzia³alno�ci naukowej ¿adnemu z nu-
merów tematycznych pism, które redagowa³em, nie po�wiêci³em tyle czasu
i pracy, ile numerowi oddawanemu w³a�nie do r¹k Czytelnika.

Zamieszczone w niniejszym numerze teksty nie wyczerpuj¹ tematu pro-
cesów profesjonalizacji zawodów pomocowych. Artyku³y po�wiêcone s¹ je-
dynie kilku zawodom pomocowym (pula tych zawodów funkcjonuj¹cych
w Polsce jest znacznie szersza). Zosta³y one tak dobrane, aby pokazaæ klu-
czowe problemy i kryteria wzajemnego pozycjonowania helperskich specjal-
no�ci oraz uwypukliæ potencja³ i ograniczenia poszczególnych nurtów profe-
sjonalizacji: profesjonalizacji przez instytucjonalizacjê, profesjonalizacji przez
edukacjê, rozwoju przez ró¿nicowanie i wy³anianie siê nowych specjalno�ci
i zawodów czy budowaniu �rodowiskowych reprezentacji i autonomii po-
szczególnych zawodów.

Artyku³y naukowe o charakterze monograficznym (autorstwa kolejno:
Dobroniegi G³êbockiej, Beaty Szluz, El¿biety Zakrzewskiej-Manterys, Mo-
niki Adamczyk, Tadeusza Kamiñskiego, Marty Daneckiej i Joanny Miro-
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s³aw, Doroty Bazuñ i wspó³pracowników oraz Doroty ¯uchowskiej-Skiby)
zosta³y uzupe³nione o dwa artyku³y przekrojowe (teksty Anny Kotlarskiej-
-Michalskiej oraz Ewy Giermanowskiej i Karoliny Lignar-Paczochy), niniej-
szy tekst przegl¹dowy oraz o lu�niejsze formy publikacyjne: dyskusjê redak-
cyjn¹ z udzia³em specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne podej�cia do proble-
matyki profesjonalizacji: Miros³awa Grewiñskiego, Tomasza Ka�mierczaka,
Barbary Kromolickiej, Krzysztofa Pi¹tka, Marioli Rac³aw i Marka Rymszy
oraz wywiad z Józefin¹ Hrynkiewicz, wreszcie o materia³ informacyjny o dorob-
ku Sekcji Pracy Socjalnej PTS. Równie¿ przybli¿enie postaci El¿biety Tar-
kowskiej (tekst Jolanty Grotowskiej-Leder) i konkursu o nagrodê Jej imienia
oraz obie recenzje (pióra Bohdana Skrzypczaka oraz Szymona Wójcika)
pozostaj¹ w zwi¹zku z tematem wiod¹cym.

Wyra¿am przekonanie, ¿e w najbli¿szych latach uda siê przeprowadziæ
w Polsce dzia³ania porz¹dkuj¹ce scenê zawodów pomocowych, które podnio-
s¹ presti¿ tych zawodów, poprawi¹ warunki pracy pomagaczy, u³atwi¹ ich funk-
cjonaln¹ wspó³pracê. Mam te¿ nadziejê, ¿e proces ten bêdzie wspierany przez
polskie �rodowiska eksperckie skupione w przywo³anym ju¿ Polskim Towa-
rzystwie Socjologicznym, a tak¿e Polskim Stowarzyszeniu Szkó³ Pracy Socjal-
nej, Polskim Towarzystwie Polityki Spo³ecznej, Polskiej Radzie Psychoterapii,
Polskim Towarzystwie Psychologicznym i innych organizacjach �rodowisko-
wych. I ¿e analizy prezentowane w niniejszym tomie bêd¹ rozwijane w kolej-
nych opracowaniach, tak¿e na ³amach pisma �Societas/Communitas�.

Literatura

Alckok P., Erskine A., May M. (red.) (2002), The Student�s Companion
to Social Policy, Oxford: Blackwell.

Ashford D.E. (1986), The Emergence of the Welfare States, Oxford: Blackwell.
Auleytner J., Rajkiewicz A. (2018), Kwestie spo³eczne i ich rozwi¹zywa-

nie w dwudziestoleciu miêdzywojennym, w: Bojanowska E., Grewiñski M.,
Rymsza M., U�ciñska G. (red.), Stulecie polskiej polityki spo³ecznej 1918�
2018, Warszawa: MRPiPS i NCK.

Bruce M. (1968), The Coming of the Welfare State, London: B.T. Batsford
Ltd.

Carr-Saunders A.M. (1955), Metropolitan Conditions and Traditional
Professional Relationships, w: Fisher R.M. (red.), The Metropolis in Modern
Life, New York: Russel & Russel.

Engel G.V., Hall R.H. (1973), The Growing Industrialization of the Profes-
sions, w: Freidson E. (red.), The Professions and Their Prospects, London: Sage.

2.p65 20-11-18, 10:0622



Od Redakcji

23

Goffmann E. (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychia-
trycznych i mieszkañcach innych instytucji totalnych, prze³. O. Wa�kiewicz,
J. £aszcz, Sopot: Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grata P., Kurzynowski A. (2018), Demonta¿ polityki spo³ecznej w okresie
stalinizmu, w: Bojanowska E., Grewiñski M., Rymsza M., U�ciñska G. (red.),
Stulecie polskiej polityki spo³ecznej 1918�2018, Warszawa: MRPiPS i NCK.

Harris J. (2003), The Social Work Business, London: Routledge.
Johnson T.J. (1972), Professions and Power, London: Macmillan Press.
Ka�mierczak T. (2017), Aktywne obywatelstwo: o jego uwarunkowaniach

i Janusowym obliczu, w: Karwacki A., Rymsza M., G¹ciarz B., Ka�mierczak
T., Skrzypczak B., Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronê mode-
lu empowerment?, Toruñ: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Krzyszkowski J. (2005), Miêdzy pañstwem opiekuñczym a opiekuñczym
spo³eczeñstwem, £ód�: Wydawnictwo U£.

Krzyszkowski J. (2019), Ewolucja publicznej pomocy spo³ecznej w Pol-
sce, w: Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wyk³adów, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.

Kubicki P. (2017), Polityka publiczna wobec osób z niepe³nosprawno-
�ciami, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Le� E. (2001), Zarys historii dobroczynno�ci i filantropii w Polsce, War-
szawa: Prószyñski i S-ka.

£uszczyñska M. (2018), Empowerment jako innowacyjne narzêdzie za-
rz¹dzania w instytucjach publicznych, �Studia i Prace� [Kolegium Zarz¹dza-
nia i Finansów SGH], Zeszyt Naukowy nr 168, Warszawa.

Miller Ch. (2004), Producing Welfare, New York: Palgrave Macmillan.
Mizerska R., Pinkowska-Zieliñska H., Jankiewicz A., Modrzyñska D.,

Kostrzewski M., Wojtysiak S. (2018), Psychoterapia. Vademecum, Warsza-
wa: Polska Rada Psychoterapii.

Parsons T. (2009), System spo³eczny, prze³. M. Kaczmarczyk, Kraków:
Zak³ad Wydawniczy Nomos.

Payne M. (1991), Modern Social Work Theory. A Critical Introduction,
London: Macmillan.

Reamer F. (1993), The Philosophical Foundation of Social Work, New
York: Columbia University Press.

Rymsza M. (2010), W stronê pracy socjalnej i dzia³añ aktywizuj¹cych
w pomocy spo³ecznej, �Problemy Polityki Spo³ecznej. Studia i Materia³y� 13�14.

Rymsza M. (2014), Pracownicy socjalni, s³u¿by spo³eczne � profesjonali-
zacja i rozwój zawodowy, �Polityka Spo³eczna� 3.

Rymsza M. (2016), Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki roz-
wój s³u¿b spo³ecznych?, �Problemy Polityki Spo³ecznej. Studia i Materia³y� 35.

2.p65 20-11-18, 10:0623



Od Redakcji

24

Rymsza M. (2019), Polska tradycja spo³eczno-socjalna, w: Frysztacki K.
(red.), Praca socjalna. 30 wyk³adów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.

Szmagalski J. (2012), Kszta³cenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989
roku, w: Rymsza M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce.
Miêdzy s³u¿b¹ spo³eczn¹ a urzêdem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Titmuss R. (1974), Social Policy. An Introduction, London: Allen and
Unwin.

Tocqueville A. de (2009), Raport o pauperyzmie, Warszawa: Wydawnic-
twa UW.

Toren N. (1972), Social Work: The Case of a Semi Profession, London:
Sage.

Twelvetrees A. (2014), Pracuj¹c ze spo³eczno�ci¹, prze³. A. Konieczna-
-Purcha³a, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Wilensky H.L. (1964), The Professionalization of Everyone?, �The Ame-
rican Journal of Sociology� t. 70, nr 2.

Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc spo³eczna. Dynamika instytucji,
Warszawa: Wydawnictwa UW.

2.p65 20-11-18, 10:0624



25

Praca socjalna, zawody pomocowe, s³u¿by spo³eczne � jaka profesjonalizacja?

SOCIETAS/COMMUNITAS 2 (28) 2019

Dyskusja redakcyjna
�Societas/Communitas�

Praca socjalna, zawody pomocowe,
s³u¿by spo³eczne � jaka profesjonalizacja?

Dyskutanci: Miros³aw Grewiñski, Tomasz Ka�mierczak,
Barbara Kromolicka, Krzysztof Pi¹tek, Mariola Rac³aw
Moderator: Marek Rymsza

Moderator: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedmiotem naszej
dyskusji jest rozwój zawodów pomocowych w Polsce po 1989 roku. U¿ywa-
j¹c nieco innego jêzyka, byæ mo¿e czê�ci z Pañstwa bli¿szego, bêdziemy roz-
mawiaæ o profesjonalizacji polskich s³u¿b spo³ecznych. Chcia³bym, aby�my
nasz¹ rozmowê rozpoczêli od refleksji ogólnej o kondycji s³u¿b spo³ecznych
w Polsce. W jakim punkcie rozwojowym siê one znajduj¹? Jakie profesje i za-
wody pomocowe do takiego korpusu s³u¿b spo³ecznych w Polsce zaliczyliby
Pañstwo?

Krzysztof Pi¹tek: Dla mnie centralnym zagadnieniem jest tu profesjona-
lizacja pracy socjalnej. Jest to proces wielowymiarowy. Profesjonalizacja ko-
jarzy siê nam pozytywnie, bo chodzi w niej o coraz bardziej wykwalifikowa-
ne, kompetentne s³u¿by. Ale profesjonalizacja obejmuje ró¿ne dzia³ania na
ró¿nych polach, które te¿ ró¿nie mo¿na oceniaæ. Spójrzmy na kszta³cenie do
pracy socjalnej. Najpierw nast¹pi³o przekszta³cenie szkó³ policealnych w kole-
gia. Nastêpnie pojawi³y siê specjalno�ci w ramach ró¿nych kierunków uni-
wersyteckich, a wiêc na studiach pedagogicznych, politologicznych, so-
cjologicznych. I wreszcie w 2007 roku praca socjalna sta³a siê odrêbnym
kierunkiem kszta³cenia. Obecnie stan prawny jest taki, ¿e pracownikiem so-
cjalnym mo¿na zostaæ, je¿eli ma siê ukoñczone studia na tym kierunku. For-
malnie nast¹pi³a wiêc profesjonalizacja, bo mamy profilowane kszta³cenie
na poziomie uniwersyteckim. Natomiast gdy spojrzymy na sytuacjê od stro-
ny praktycznej i uwzglêdnimy informacje p³yn¹ce ze �rodowiska praktyków,
to obraz przestaje byæ jednoznacznie pozytywny. Zmiana kszta³cenia wywo-
³a³a skutki uboczne. Wspomnê o jednym � o likwidacji potencja³u i margina-
lizacji do�wiadczenia kolegiów s³u¿b spo³ecznych, co negatywnie odbi³o siê
i nadal odbija na jako�ci kszta³cenia.
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Tomasz Ka�mierczak: Wydaje mi siê, ¿e kluczowym okre�leniem dla
przedstawienia stanu s³u¿b spo³ecznych w Polsce jest rozproszenie. Przedsta-
wicieli tych s³u¿b znajdziemy w ró¿nego typu organizacjach i instytucjach
czy dzia³ach instytucji okre�lanych jako us³ugi spo³eczne. Stan rozproszenia
powoduje, ¿e nie ma poczucia wspólnoty, przynale¿no�ci do wspólnej kate-
gorii zawodowej. To chyba najwiêkszy problem; u¿ywaj¹c kategorii z filozo-
fii marksowskiej, s³u¿by spo³eczne nie s¹ jeszcze klas¹ spo³eczn¹ dla siebie.
Analizuj¹c za� proces zmian, przyj¹³bym nieco d³u¿sz¹ perspektywê czaso-
w¹. To, co dzia³o siê u nas ze s³u¿bami w ostatnich 20�30 latach by³o, moim
zdaniem, kontynuacj¹ zmian zapocz¹tkowanych wcze�niej. S³u¿by to nie tyl-
ko pracownicy socjalni, to tak¿e psychoterapeuci, kuratorzy i wiele innych
zawodów. Tyle ¿e rozwój tych zawodów odbywa³ siê przez lata w odrêb-
nych, izolowanych strukturach, co powodowa³o brak poczucia wspólnoty
po³o¿enia, interesów, celów oraz funkcji, jaka s³u¿bom spo³ecznym jest przy-
pisana we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Tak¿e poziom profesjonalizacji
poszczególnych zawodów jest ró¿ny. To wszystko przek³ada siê na stan, któ-
ry okre�lam jako rozproszenie.

Barbara Kromolicka: Podzielam przekonanie o stanie rozproszenia. Przy-
gotowuj¹c siê do dyskusji, zajrza³am do s³owników i encyklopedii. I zdziwi³y
mnie niektóre desygnaty pojêcia �zawody spo³eczne� czy �s³u¿by spo³ecz-
ne�. Za takie uchodz¹ tak ró¿ne zawody, jak: psycholog, historyk, bibliote-
karz, psychoterapeuta, polityk, pedagog, przewodnik turystyczny, antropo-
log, dyplomata, polityk, pracownik socjalny, socjolog, doradca zawodowy,
t³umacz, coach, archiwista, politolog. Dlatego stawiam pytanie: Czy w ogóle
warto pos³ugiwaæ siê kategori¹ zbiorcz¹ �s³u¿by spo³eczne�? Przedstawiciele
wielu zawodów pomocowych do tej kategorii siebie nie zaliczaj¹. Ich to¿sa-
mo�æ zawodow¹ kszta³tuje przekonanie, ¿e w sposób fachowy udzielaj¹ po-
mocy. Poczucie odrêbno�ci poszczególnych zawodów pomocowych jest znacz-
ne i raczej siê pog³êbia, wy³aniaj¹ siê w dzia³aniach pomocowych coraz to
nowe specjalno�ci szukaj¹ce w³asnej odrêbno�ci. Przecie¿ profesjonalizacja
kszta³cenia, o której mówi³ Krzysztof Pi¹tek, by³a profesjonalizacj¹ w kie-
runku odrêbno�ci zawodu, ograniczenia �cie¿ki doj�cia do zawodu, a nie
w kierunku poszukiwania wspólnej p³aszczyzny profesjonalnego pomagania.
A wracaj¹c do kategorii �s³u¿by spo³eczne�, to przypomnê, ¿e w Polsce w 1925
roku Helena Radliñska utworzy³a pierwsz¹ prywatn¹ uczelniê, w której kszta³-
cono profesjonalne s³u¿by spo³eczne. Radliñska mówi³a o kszta³ceniu profe-
sjonalnych s³u¿b spo³ecznych, a nie pracowników socjalnych czy pracowni-
ków pomocy spo³ecznej. Profesjonalizm rozumia³a za� w ten sposób, ¿e ci,
którzy zdobêd¹ wiedzê, umiejêtno�ci, kompetencje, bêd¹ przenikaæ do �ro-
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dowisk ¿ycia ludzi i przekszta³caæ te �rodowiska. Radliñska dzia³a³a w miê-
dzynarodowych gremiach wspieraj¹cych rozwój pracy socjalnej. Kiedy spo-
tka³a siê w Stanach Zjednoczonych z metodyk¹ pracy z indywidualnym przy-
padkiem, to powiedzia³a, ¿e Polska jest zbyt biednym krajem, ¿eby pracowaæ
t¹ metod¹. Rok 1925 jako rok za³o¿enia przez Radliñsk¹ uczelni traktuje siê
w literaturze przedmiotu jako pocz¹tek kszta³cenia profesjonalnych s³u¿b
spo³ecznych w Polsce, ale zarazem dokonuje siê tu redukcji do kategorii pra-
cownika socjalnego. Mówimy o s³u¿bach spo³ecznych, ale mamy na my�li pra-
cê socjaln¹ czy pracowników socjalnych. S³u¿by spo³eczne to jednak szersza
kategoria, ale takie ich rozumienie nie jest obecnie w Polsce upowszechnione.

T.K.: Dodam, ¿eby doprecyzowaæ. W okresie miêdzywojennym u¿ywa-
no liczby pojedynczej � mówiono o s³u¿bie spo³ecznej. Przy czym Ludwik
Krzywicki jako s³u¿bê spo³eczn¹ t³umaczy³ na polski angielskie pojêcie social
work. I wreszcie, u¿ywano wówczas okre�lenia �pracownik spo³eczny�.
Okre�lenie �pracownik socjalny� pojawi³o siê u nas w obiegu w latach sze�æ-
dziesi¹tych XX wieku. I wydaje mi siê, ¿e pomiêdzy przedwojenn¹ koncep-
cj¹ pracownika spo³ecznego a dzisiejsz¹ prac¹ socjaln¹ jest pewna ró¿nica.

B.K.: To jeszcze dodajmy, ¿e w ostatnich latach w Niemczech dosz³o do
znacz¹cego zderzenia �wiatów pracy socjalnej i pracy spo³ecznej. I w rezultacie
pracownik socjalny zaczyna byæ kojarzony z wêziej pojmowan¹ prac¹ socjaln¹,
natomiast z prac¹ �rodowiskow¹ kojarzony jest pracownik spo³eczny.

Mariola Rac³aw: Na postawione pytanie najpro�ciej odpowiedzieæ: jest
ró¿nie. Ró¿nie w odniesieniu do ró¿nych profesji, zawodów i s³u¿b. Do s³u¿b
spo³ecznych mo¿na zaliczyæ szeroki wachlarz zawodów pomocowych: od
pracownika socjalnego, przez kuratora i nauczyciela po pielêgniarkê. Przy
takiej ró¿norodno�ci zgeneralizowany obraz si³¹ rzeczy jest upraszczaj¹cy,
ale uogólnione przekonanie o rozproszeniu s³u¿b spo³ecznych jest trafne.
Doda³abym tylko, ¿e w tym rozproszeniu dochodzi do nak³adania siê obo-
wi¹zków i niejasno�ci kompetencyjnych, co budzi frustracje. Mo¿na wska-
zaæ rozwi¹zania konfliktogenne, w których stawia siê jedn¹ profesjê w opo-
zycji do drugiej, uniemo¿liwiaj¹c rozstrzygniêcie danego problemu w sposób
integruj¹cy dzia³ania obu profesji. Zwróci³abym ponadto uwagê na instru-
mentalne traktowanie s³u¿by spo³ecznej. Dla Krzywickiego s³u¿ba to by³o
przecie¿ ochotnicze s³u¿enie ludziom, z takim mocno humanistycznym ak-
centem. A mamy do czynienia z czym�, co Mariusz Granosik okre�la jako
dehumanizuj¹cy wewnêtrzny dyskurs s³u¿b. Liczne procedury i standardy,
które trzeba wype³niæ w pracy codziennej, powoduj¹, ¿e praca ta jest bardzo
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daleka od pochylania siê nad drugim cz³owiekiem i pomagania mu. W reto-
ryce oficjalnych agend padaj¹ zdania o prawach, podmiotowo�ci, sprawczo-
�ci, ale praktyka idzie w odwrotn¹ stronê. Kiedy� pañstwo nie propagowa³o
pomagania cz³owiekowi, ale ludzie tak dzia³ali. Teraz prawa socjalne, spo-
³eczne osadza siê w prawach cz³owieka, w retoryce humanistycznej, a w s³u¿-
bach osadza siê �cie¿kê karier zawodowych w kategoriach biurokratycznego
dzia³ania na rzecz instytucji i organizacji.

Miros³aw Grewiñski: S³u¿by spo³eczne mo¿na definiowaæ w¹sko i szeroko.
W polityce spo³ecznej rozró¿nia siê s³u¿by publiczne, s³u¿by spo³eczne i s³u¿by
socjalne. S³u¿by publiczne to wszystkie s³u¿by, które podtrzymuj¹ ogólny ³ad
spo³eczny. S³u¿by spo³eczne zajmuj¹ siê szeroko rozumian¹ polityk¹ spo³ecz-
n¹, a s³u¿by socjalne to te, które lokuj¹ siê w pomocy spo³ecznej i s¹ odpo-
wiedzialne za pracê socjaln¹. Poziomy te trzeba uwzglêdniaæ, gdy dyskutuje-
my o uporz¹dkowaniu kategorii pojêciowej � s³u¿by spo³eczne. I warto
pamiêtaæ, ¿e w obrêbie s³u¿b spo³ecznych, oprócz s³u¿b socjalnych, mamy
s³u¿by rynku pracy, s³u¿by w systemie edukacji i wychowania, s³u¿by me-
dyczne, s³u¿by resocjalizacyjne. ¯eby tak szerok¹ sferê uporz¹dkowaæ, trze-
ba dokonaæ jakiej� metaewaluacji, zastosowaæ podej�cie ponadsektorowe.

Druga moja refleksja dotyczy profesjonalizacji. Sprowadzili�my temat
profesjonalizacji do edukacji formalnej, która koñczy siê jakim� certyfika-
tem, dyplomem. Tymczasem profesjonalizacja nie oznacza tylko kszta³cenia,
ale obejmuje te¿ zró¿nicowane kompetencje oraz dbanie o presti¿ zawodo-
wy czy odpowiedni¹ rekrutacjê do zawodu. W rekrutacji pope³nia siê obec-
nie wiele b³êdów. Przyjmuje siê na przyk³ad do pracy socjalnej ludzi, którzy
maj¹ co prawda odpowiednie formalne kwalifikacje, ale czasem zwyczajnie
nie maj¹ odpowiednich kompetencji spo³ecznych, na przyk³ad nie lubi¹ ludzi.
Jest to rezultat wadliwej rekrutacji, uwzglêdniaj¹cej tylko kryteria formalne.
Dodajmy, ¿e w wielu zawodach pomocowych zamkniête s¹ �cie¿ki rozwojo-
we. Z kolei system szkoleñ dla s³u¿b spo³ecznych poszed³ w kierunku modelu
rynkowego opartego na przetargach. Konkurencja miêdzy us³ugodawcami
niekoniecznie przynosi tu wy¿sz¹ jako�æ us³ug szkoleniowych. Podjêcie dzia-
³añ integruj¹cych s³u¿by spo³eczne jest konieczne; bez specjalnych regulacji nie
da siê przej�æ od modelu konkurencji do modelu wspó³pracy.

Po trzecie, opowiadam siê za modu³owym kszta³ceniem s³u¿b spo³ecz-
nych, które sprawdza siê w wielu pañstwach, miêdzy innymi w Wielkiej Bry-
tanii i w krajach skandynawskich. Tam osoba pomagaj¹ca, który ma ukoñ-
czone ró¿ne modu³y szkoleniowe, mo¿e wykonywaæ ró¿ne zawody
pomocowe. Ma ona wiêksze mo¿liwo�ci pracy zawodowej i zarazem jej
umiejêtno�ci s¹ lepiej wykorzystane. Je�li nie przejdziemy na system modu-
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³owy, to m³odzi ludzie nie bêd¹ chcieli studiowaæ ani pracy socjalnej, ani
polityki spo³ecznej, ani innych podobnych specjalno�ci. Kierunki te ju¿ dzi-
siaj s¹ zagro¿one. Ich absolwentom trzeba daæ wiêksze mo¿liwo�ci porusza-
nia siê na rynku pracy. Pracownik socjalny mo¿e byæ w ci¹gu dnia pracowni-
kiem o�rodka pomocy spo³ecznej, a po po³udniu mo¿e dorabiaæ jako doradca
zawodowy w organizacji pozarz¹dowej. Powinni�my byæ elastyczni i zara-
zem patrzeæ na szerokie kompetencje, a nie na w¹skie kwalifikacje. I musimy
doceniaæ praktykê zawodow¹. W Niemczech studia zawodowe w Fachhoch-
schule do pracy socjalnej obejmuj¹ obowi¹zkow¹ roczn¹ praktykê w instytu-
cji pomocy spo³ecznej. Skoro mamy w Polsce system boloñski kszta³cenia
akademickiego, to zróbmy studia pierwszego stopnia studiami mocno prak-
tycznymi, a nie teoretycznymi, jak jest teraz.

Moderator: Przejd�my do zagadnieñ szczegó³owych. Uznali�my, ¿e okre-
�lenie �profesje i zawody pomocowe� jest szersze ni¿ �s³u¿by spo³eczne�.
Dodam, ¿e nie tylko szersze, ale te¿ bêd¹ce dla tej grupy profesji i zawodów
tak¹ wspóln¹ ram¹, która gwarantuje zachowanie odrêbno�ci. Spróbujmy
zatem zastanowiæ siê, co ³¹czy � przy wszystkich ró¿nicach i odrêbno�ciach �
tê grupê zawodów. Zacznijmy od pracy socjalnej. Pracê socjaln¹ mo¿na defi-
niowaæ szeroko jako pomaganie oparte na metodyce. Tak rozumiana praca
socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych, ale i przez specja-
listów z innych zawodów pomocowych. Jednak nie wszyscy profesjonalni
pomagacze zajmuj¹ siê prac¹ socjaln¹. Zarazem mo¿na próbowaæ przypisaæ
pracê socjaln¹ wy³¹cznie pracownikom socjalnym. Jakie jest w³a�ciwe rozu-
mienie pracy socjalnej?

B.K.: Jestem przywi¹zana do definicji pracy socjalnej jako profesjonalnej
dzia³alno�ci zawodowej ukierunkowanej na aktywizowanie cz³owieka, tak
aby zmienia³ on rzeczywisto�æ wokó³ siebie. Tak rozumiana praca socjalna
polega na wydobywaniu i wzmacnianiu cech niezbêdnych do samodzielnego
funkcjonowania. W takim szerokim ujêciu pracê socjaln¹ wykonuj¹ te¿ wo-
lontariusze dokonuj¹cy przez niesienie pomocy zmiany spo³ecznej w �rodo-
wiskach zaniedbanych. Ale mo¿na te¿ pracê socjaln¹ rozumieæ wêziej, a wiêc
jako profesjonaln¹ aktywno�æ zawodow¹ zarezerwowan¹ dla pracowników
socjalnych. Próbuj¹c uporz¹dkowaæ �wiat pojêæ, na w³asny u¿ytek rozró¿-
niam pracê socjaln¹ jako praktykê spo³eczn¹ i pracê socjaln¹ jako akademic-
ki kierunek kszta³cenia przygotowuj¹cy do wykonywania konkretnego za-
wodu pracownika socjalnego. Dlatego praktykê pomocow¹ ujmowan¹ szerzej,
z uwzglêdnieniem aktywno�ci wolontaryjnej, okre�lam terminami �dzia³anie
spo³eczne�, �praca spo³eczna�.
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K.P.: Przytoczê konkretn¹ definicjê pracy socjalnej autorstwa Barbary
Szatur-Jaworskiej: �Praca socjalna jest to dzia³alno�æ skierowana na pomoc
osobom, rodzinom, grupom, �rodowiskom spo³ecznym w zaspokajaniu ich
potrzeb, polegaj¹ca na lepszym dostosowaniu do zasad ¿ycia spo³ecznego,
poprawie pozycji spo³ecznej, zapobiegaj¹ca procesom marginalizacji spo³ecz-
nej�. W tej definicji nie ma mowy o zawodzie. Je¿eli wiêc praca socjalna staje
siê atrybutem zawodu pracownika socjalnego, to dokonujemy tu zawê¿enia.
Mo¿na jednak z tego zawê¿enia wyj�æ obronn¹ rêk¹ i powiedzieæ, ¿e �wiad-
czenie pracy socjalnej jest co prawda nieod³¹cznym elementem wykonywa-
nia zawodu pracownika socjalnego, ale prac¹ socjaln¹ mo¿e te¿ byæ dzia³al-
no�æ niezawodowa w organizacji pozarz¹dowej, polegaj¹ca na pomaganiu
osobom potrzebuj¹cym, je�li tylko spe³nia wymogi wskazane w przytoczonej
definicji. W takim ujêciu praca socjalna to specyficzna dzia³alno�æ, której
mo¿emy przypisaæ okre�lone cechy. I jest zawód pracownika socjalnego ob-
jêty regulacjami ustawowymi, ¿e trzeba mieæ okre�lone wykszta³cenie itd.

Moderator: Je�li dobrze rozumiem, to konkluzja Krzysztofa Pi¹tka jest
taka, ¿e pracownik socjalny to jest kto�, kto wykonuje zawód pracownika
socjalnego, ale praca socjalna jest czym� szerszym, bo nie tylko pracownicy
socjalni wykonuj¹ pracê socjaln¹.

K.P.: Dok³adnie.

T.K.: Zdefiniowanie pracy socjalnej jest trudne. Najbli¿sze jest mi rozu-
mienie pracy socjalnej jako pewnego rodzaju praktyki, której prowadzenie
wymaga odpowiedniego przygotowania. Praktyka ta jest wynalazkiem epoki
spo³eczeñstwa przemys³owego. I w tym sensie jest ona praktyk¹ uniwersal-
n¹. Istota tak rozumianej pracy socjalnej polega na tym, ¿e pracownik socjal-
ny lub kto�, kto wykonuje tê praktykê, jest kompetentny w naprawianiu re-
lacji jednostka � �rodowisko. Przyjmuje siê tu, ¿e problemy, jakie ludzie maj¹
w funkcjonowaniu spo³ecznym, wynikaj¹ z takiego dwustronnego niedopa-
sowania. W gruncie rzeczy wszystkie modele profesjonalnej pracy socjalnej
prowadz¹ do interwencji maj¹cej ow¹ relacjê naprawiæ. Ale jest to definicja
na poziomie ponadnarodowym. Natomiast lokalne tradycje pracy socjalnej
s¹ ró¿ne. Ró¿nie rozwija³a siê ona w ró¿nych krajach, w rezultacie co kraj, to
nieco inna praca socjalna. St¹d tytu³ ksi¹¿ki Jerzego Szmagalskiego Jedna czy
wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na �wiecie. Takie ujêcie jest zasadne:
jest praca socjalna i zarazem wiele prac socjalnych. W Polsce mamy dodatko-
wy k³opot polegaj¹cy na tym, ¿e zanim pojawi³a siê praca socjalna, ukonsty-
tuowa³y siê inne, silniejsze zawody pomocowe i one zajê³y pewne obszary
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profesjonalnej praktyki, które w innych krajach s¹ naturalnymi obszarami ak-
tywno�ci pracownika socjalnego. Przyk³adem pomoc psychologiczna. W wielu
krajach tak¹ pomoc �wiadcz¹ pracownicy socjalni prowadz¹cy prywatn¹
praktykê. W Polsce jest to praktyka zastrze¿ona dla psychologów. Ponadto
sytuacjê komplikuje okoliczno�æ, ¿e w powszechnym odbiorze pracownicy
socjalni to specjali�ci lokowani w o�rodkach pomocy spo³ecznej. Jest ich tam
faktycznie wielu, ale pracy socjalnej sensu stricte jest tam akurat ma³o, du¿o
wiêcej jest pracy urzêdowej. Badania pracowników socjalnych pokazuj¹, ¿e im
s¹ dalej od OPS-u, tym wiêcej pracy socjalnej w ich aktywno�ci zawodowej.

Ze wzglêdu na trudno�ci w zdefiniowaniu pracy socjalnej wróci³em w ostat-
nich latach do pojêcia �s³u¿by spo³ecznej�. S³u¿by spo³eczne odró¿nia od in-
nych s³u¿b to, ¿e siê w nich pracuje na relacji pomocowej, ¿e podstaw¹ pracy
jest umiejscowienie praktyki pomocowej w ramach specyficznej relacji pomiê-
dzy wspomagaj¹cym i wspomaganym. Je�li pracownik socjalny w OPS-ie jest
urzêdnikiem, to dlatego, ¿e nie zbudowa³ relacji pomocy, tylko patrzy na cz³o-
wieka jak na petenta, którego sprawy trzeba za³atwiæ w taki czy inny sposób.

M.R.: Mamy tu w istocie dwa pytania. Jedno: Czym jest praca socjal-
na? i drugie: Kto mo¿e wykonywaæ pracê socjaln¹? Odpowiadaj¹c na pyta-
nie pierwsze, definicje pracy socjalnej ró¿ni¹ siê, ale ka¿da mocno akcentuje
fakt, ¿e praca socjalna prowadzi do zmian w cz³owieku i �rodowisku spo-
³ecznym i ³¹czy cz³owieka ze �rodowiskiem. Czyli, jak to uj¹³ Tomasz Ka�-
mierczak, ³¹czy cz³owieka z cz³owiekiem lub integruje cz³owieka z samym
sob¹. Dlatego pracy socjalnej nie przypisywa³abym tylko pracownikom so-
cjalnym, a ju¿ na pewno nie ogranicza³abym do aktywno�ci zawodowej pra-
cowników socjalnych z o�rodków pomocy spo³ecznej. Zarazem pracy socjalnej
nie jest w stanie i nie mo¿e wykonywaæ ka¿dy. Trzeba dokonaæ selekcji nie-
zbêdnych kwalifikacji, kompetencji do wykonywania pracy socjalnej.

K.P.: Przywo³am w tym miejscu pojêcie, którym chêtnie pos³uguje siê
nasz moderator, czyli angielskojêzyczny termin helping professions. Nie
wszystkie helping professions lokuj¹ siê w s³u¿bach spo³ecznych, wiêc mo¿e
warto u¿ywaæ te¿ okre�lenia wê¿szego � social helping professions. Nie ka¿-
de pomaganie ma kontekst spo³eczny. Pomoc mo¿e polegaæ na przyk³ad na
przesuniêciu jakiej� maszyny. Mo¿na sobie wyobraziæ ró¿ne sytuacje pomo-
cowe i w�ród nich wyró¿niæ sytuacje typowo spo³eczne. Z kolei czê�æ tych
spo³ecznych to sytuacje socjalne. Nawi¹zujê tu do rozró¿nienia zapropono-
wanego przez Miros³awa Grewiñskiego. Tylko jak w jêzyku angielskim roz-
ró¿niæ �spo³eczny� i �socjalny�? Innymi s³owy, jak w grupie social helping
professjons wyró¿niæ te stricte socjalne?
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Moderator: Mo¿e social work helping professions?

K.P.: Tak, zgoda.

M.G.: S³u¿by spo³eczne to te, które prowadz¹ dzia³ania spo³eczne oraz
zarz¹dzaj¹ i koordynuj¹ procesy profesjonalnego pomagania. Zarazem pra-
cownik socjalny to specjalista, który ³¹czy w swojej aktywno�ci dzia³anie
pomocowe z aparatem biurokracji. Odró¿niaj¹ go od innych pomagaczy oba
te aspekty. Praca socjalna uwzglêdnia diagnozowanie, planowanie pomocy,
zarz¹dzanie przypadkiem. I to s¹ zadania do wykonania w³a�nie przez pra-
cownika socjalnego i wymagaj¹ wysokich kompetencji. Ale ju¿ praca asy-
stenta polega w du¿ej mierze na towarzyszeniu osobie wspieranej; asystent
nie musi nic diagnozowaæ, planowaæ, dostaje od pracownika socjalnego plan
dzia³ania i wie, co robiæ, bo jego praca to �wiadczenie okre�lonej us³ugi.
I podobnie opiekun. Opiekun to osoba, która mo¿e mieæ ni¿sze kwalifikacje,
ale posiada odpowiednie kompetencje zwi¹zane z empati¹, opiekuñczo�ci¹,
pielêgnacj¹. Tak mo¿na to uporz¹dkowaæ. Tymczasem na przyk³ad asystenci
rodziny czêsto uwa¿aj¹ siê za pracowników socjalnych. A pracownicy socjal-
ni, doci¹¿eni administracyjnymi obowi¹zkami, czuj¹ siê biurokratami socjal-
nymi. Z kolei wielu opiekunów ma niskie wykszta³cenie i nie do koñca wie,
co jest istot¹ ich pracy. I na dodatek na rynku pracy jest deficyt 30 tys. opie-
kunów. W ostatnich dziesiêciu, piêtnastu latach nast¹pi³ znacz¹cy rozwój us³ug
aktywizacyjnych, a tymczasem w przysz³o�ci, w zwi¹zku ze starzeniem siê
spo³eczeñstwa, w pomocy spo³ecznej powinny przewa¿aæ us³ugi opiekuñcze
i pielêgnacyjno-sanitarne, a nie us³ugi aktywizacji. Nale¿a³oby obecnie wzmoc-
niæ w systemie pomocy spo³ecznej funkcjê opiekuñcz¹.

B.K.: Odpowiada mi tok my�lenia Miros³awa Grewiñskiego, ¿eby staraæ
siê pewne formy aktywno�ci rozró¿niæ i uporz¹dkowaæ. Pozwala to uchwy-
ciæ specyfikê pracy socjalnej jako dzia³alno�ci ukierunkowanej na aktywizo-
wanie cz³owieka, budowanie jego zdolno�ci do samorozwoju i samodzielno-
�ci ¿yciowej. Tego aspektu nie ma ani w asystenturze, ani w us³ugach
opiekuñczych. Dlatego dla mnie kluczowe jest traktowanie pomocy jako
formy wsparcia. I elementem tego profesjonalnego wsparcia jest w przypad-
ku pracy socjalnej wspomniana przez Tomasza Ka�mierczaka relacja pomo-
cowa pomiêdzy udzielaj¹cym wsparcia i korzystaj¹cym ze wsparcia. Katego-
ria wsparcia jest szerok¹ kategori¹ � zawiera w sobie pomoc, ale nie sprowadza
siê do samego udzielania pomocy. Znajdziemy liczne potwierdzenia trafno-
�ci takiego ujêcia w literaturze przedmiotu. Niemniej jednak kategori¹ spi-
naj¹c¹ wszystkie punkty my�lenia, je�li chodzi o pracê socjaln¹, jest dzia³a-
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nie, które zmierza do wydobywania potencja³u u ludzi, aby uzyskali samo-
dzielno�æ ¿yciow¹.

M.R.: Ale tu w³a�nie rodzi siê pytanie: Czy takie dzia³anie prowadzi wy³¹cz-
nie pracownik socjalny? Istot¹ tego pytania jest, czy rzeczywi�cie mo¿e i powin-
no doj�æ do sytuacji, gdy jedna profesja monopolizuje relacjê pomocow¹, czy
pewien typ dzia³ania pomocowego.

Moderator: Spróbujê ten w¹tek dyskusji podsumowaæ. W naszych wy-
powiedziach przewa¿a³o przekonanie, ¿e praca socjalna rozumiana jako za-
wód powinna byæ zastrze¿ona dla pracowników socjalnych, ale praca socjal-
na jako profesjonalna forma pomagania ju¿ nie. Szczególnie, ¿e � jak to uj¹³
Tomasz Ka�mierczak � im dalej od o�rodka pomocy spo³ecznej, tym wiêcej
pracy socjalnej. To sytuacja paradoksalna, ¿e mamy w Polsce koncentracjê
zatrudnienia pracowników socjalnych w OPS-ach, a pracy socjalnej prowa-
dzi siê tam niewspó³miernie ma³o w stosunku do mo¿liwo�ci kadrowych.
Z kolei na obrze¿ach systemu pomocy spo³ecznej, na przyk³ad w organiza-
cjach sektora obywatelskiego, jest wielu specjalistów, którzy wykonuj¹ pracê
socjaln¹, choæ niekoniecznie tak j¹ okre�laj¹. Ponadto praca socjalna zosta³a
powi¹zana przez nas z aktywizacj¹, wydobywaniem potencja³u, a zarazem wska-
zany zosta³ dylemat aktywizacja � opieka. Dylemat ten wydaje mi siê w pewnym
stopniu pozorny. Bo nie s¹ to roz³¹czne formy wsparcia. Przecie¿ w opiece
seniorów potrzebna jest aktywizacja rozumiana jako podtrzymywanie s³ab-
n¹cych funkcji organizmu i umiejêtno�ci, jak pamiêæ czy sprawno�æ fizyczna.
Ale to temat na odrêbn¹ dyskusjê.

Chcia³bym teraz zapytaæ, czy za pracê socjaln¹ mo¿na uznaæ aktywno�æ
pomocow¹ osób, które przezwyciê¿y³y jaki� w³asny problem, na przyk³ad
uzale¿nienie, i dziel¹ siê swoim do�wiadczeniem z innymi. Maj¹ wypracowa-
n¹ metodê pomagania, ale jest ona oparta na osobistych do�wiadczeniach i nie
wynika z przygotowania zawodowego. To tacy helperzy-naturszczycy. Co
z nimi?

K.P.: Dobrym przyk³adem jest dzia³alno�æ Stowarzyszenia Profilaktyki i Re-
socjalizacji �Mateusz� i samorodnego helpera, jakim jest lider tej organizacji
� Waldemar D¹browski. Pan Waldemar w wieku dwudziestu kilku lat, pomi-
mo sukcesów sportowych, wpad³ w alkoholizm. Wyjazd na kontrakt za gra-
nicê, du¿o pieniêdzy, zahucza³o w g³owie. Potem powrót do Polski i ¿ycie
bez ¿ony i dzieci, bez domu, bez pieniêdzy. I w tym momencie rozpoczyna
siê proces wychodzenia Waldemara D¹browskiego na prost¹. Mówiê o tym
otwarcie, bo sam pan Waldemar tê swoj¹ historiê ¿ycia publicznie opowiada
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przy ró¿nych okazjach. To element jego �wiadomego oddzia³ywania. A od stro-
ny metodycznej jego historia to przyk³ad potencja³u zmiany okre�lanego termi-
nem resilience. Ka¿dy z nas mo¿e w wyniku splotu ró¿nych okoliczno�ci znale�æ
siê na przys³owiowym ¿yciowym zakrêcie, kiedy zostaje siê samemu, bez �rod-
ków do ¿ycia, bez relacji z osobami bliskimi. I z takiego zakrêtu jedni wychodz¹,
inni nie wychodz¹. Koncepcja resilience podkre�la znaczenie si³y wewnêtrznej
cz³owieka, która pozwala nie tylko wyj�æ na prost¹, ale wyj�æ wrêcz wzmocnio-
nym, a samo wychodzenie uczyniæ drog¹ do dzia³alno�ci pomocowej. Waldemar
D¹browski stworzy³ o�rodek readaptacyjny w Toruniu. Przez dziesiêæ lat funk-
cjonowania o�rodek udzieli³ wsparcia ponad stu osobom. Przede wszystkim
mê¿czyznom, którzy wyszli z zak³adów karnych i musieli rozpocz¹æ niejako nowe
¿ycie. Mamy tu te¿ do czynienia ze swoist¹ transgresj¹, czyli zdolno�ci¹ wyj�cia
poza siebie, przekraczania swoich ograniczeñ, gdy osoby potrzebuj¹ce wsparcia
zmieniaj¹ siê w osoby, które pomimo swoich s³abo�ci udzielaj¹ wsparcia innym.
Do tej transgresji niezbêdna jest si³a wewnêtrzna resilience; nie ka¿dy tê si³ê
w sobie odnajduje. Potencja³ resilience takich ludzi jak Waldemar D¹browski
powinien byæ wykorzystywany w praktyce pomocowej.

Moderator: W tej opowie�ci potrzebna jest kropka nad �i�. Takie umie-
jêtno�ci trzeba wykorzystywaæ i siê wykorzystuje. Ale czy jest to praca socjal-
na, czy nie jest?

T.K.: Trzeba odró¿niæ pomaganie w ramach wsparcia spo³ecznego od
pomagania w sferze publicznej. We wsparciu spo³ecznym wykorzystuje siê
w³a�ciwe relacjom rodzinnym, przyjacielskim mechanizmy oparte na zasa-
dzie wzajemno�ci. W sferze publicznej mamy za� do czynienia z pomaga-
niem, które jest legitymizowane przez posiadanie wykszta³cenia, przygoto-
wania zawodowego. Wsparcie spo³eczne i pomoc profesjonalna to dwa
odrêbne modele pomagania. Ale w sferze publicznej spotykamy te¿ pomaga-
nie, którego legitymacj¹ s¹ przepracowane w³asne do�wiadczenia i prze¿y-
cia. I wiemy, ¿e to pomaganie jest skuteczne.

M.R.: I czy to ostatnie zaliczymy do pracy socjalnej?

T.K.: Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ. Jest to pomoc legitymizowa-
na w sferze publicznej, ale oparta na wzajemno�ci. Jest to pomoc metodycz-
na, ale pomagaj¹cy nie jest pracownikiem socjalnym.

K.P.: Ju¿ ustalili�my: ¿e pracê socjaln¹ rozumiemy dwojako � jako dzia-
³alno�æ pomocow¹ bardziej lub mniej sprofesjonalizowan¹ i jako zawód. Je-
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�li chodzi o zawód, to Waldemar D¹browski nie jest pracownikiem socjal-
nym. Tymczasem, poznaj¹c bli¿ej jego dzia³alno�æ, wychwyci³em elementy
metodyczne, które nazywam metod¹ D¹browskiego. Po pierwsze, indywi-
dualne podej�cie; to jest w³a�ciwie ca³y czas praca z jednostk¹, uzupe³niana
elementami pracy z ma³¹ grup¹. W o�rodku przebywa na raz niewielka licz-
ba mieszkañców jednej p³ci, nie wiêcej ni¿ 12�13 osób; zwykle to 8�9 osób.
Drugi element to szczególne cechy prowadz¹cego o�rodek. Waldemar D¹-
browski oddzia³uje osobi�cie, przekazuj¹c swoje do�wiadczenia. Trzeci ele-
ment to sposób komunikowania siê z mieszkañcami. Jest to komunikacja
w ich jêzyku, na ich poziomie percepcji rzeczywisto�ci. Po czwarte, system
postêpowania zgodny z zapisami regulaminu, ¿e mieszkañcy nie przeklinaj¹,
nie pij¹ alkoholu, i konsekwentne przestrzeganie obowi¹zuj¹cych zasad. Czyli
mamy tu do czynienia z elementami pomocy profesjonalnej. To �wiat szero-
ko rozumianych helping professions.

Moderator: Prosi³bym o konkluzje. Poprzednia by³a taka, ¿e praca so-
cjalna jako zawód zastrze¿ona jest dla pracowników socjalnych, a praca socjal-
na jako profesjonalne pomaganie jest otwarta równie¿ na inne zawody pomo-
cowe. Teraz dochodzimy do sytuacji granicznej, ¿e mamy kogo�, kto nie
reprezentuje ¿adnego zawodu pomocowego, niemniej rozwin¹³ metodykê
pomagania opart¹ na w³asnych do�wiadczeniach. Czy jest to praca socjalna?

B.K.: To wygl¹da na helping profession wpisuj¹c¹ siê w kategoriê wspar-
cia spo³ecznego. S¹ inne podobne przyk³ady: poznañska Fundacja Pomocy
Wzajemnej Barka czy stowarzyszenia prowadz¹ce schroniska dla ludzi bez-
domnych. One maj¹ dorobek, im siê udaje ludzi aktywizowaæ. Ci zaktywi-
zowani tworz¹ nastêpnie dla siebie miejsca pracy. Inicjatywy te p¹czkuj¹, powstaj¹
kolejne domy dla bezdomnych, które wyci¹gaj¹ kolejnych ludzi z bezdomno�ci;
mo¿na powiedzieæ, ¿e to klasyczna praca socjalna prowadzona w ramach
laboratoriów spo³ecznych.

Moderator: Tak¿e Marek Kotañski to dobry przyk³ad. By³ legitymizowa-
ny profesjonalnie jako psychoterapeuta, gdy prowadzi³ terapiê dla narkoma-
nów. Ale w pewnym momencie, zostawmy na boku powody, rozpocz¹³ pracê
z bezdomnymi w ramach Markotów. Czy by³a to praca socjalna, czy nie?
Pracownikiem socjalnym przecie¿ nie by³.

M.G.: To jest w³a�nie pytanie o to, co powinno siê bardziej liczyæ: kwa-
lifikacje formalne czy zestaw kompetencji, czy obie te rzeczy naraz. Jeste�my
w paradygmacie merytokracji, gdzie o profesjonalizacji przes¹dzaj¹ formal-
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ne kwalifikacje. Lekarz to specjalista po studiach medycznych. Znachor nie
jest lekarzem, bo medycyny nie ukoñczy³. Podobnie jest kwalifikowany pra-
cownik socjalny po studiach kierunkowych i jest naturszczyk, który te¿ po-
maga, ale to jest de facto taki znachor w pracy socjalnej. Bo rozstrzygaj¹
formalne kwalifikacje. A gdyby wiêksz¹ wagê przywi¹zywaæ do kluczowych
kompetencji spo³ecznych, jak empatia, wra¿liwo�æ, umiejêtno�æ s³uchania
i komunikacji czy serce do pracy? Dlatego uwa¿am, ¿e powinni�my wiêcej
mówiæ o kompetencjach, a nie tylko o formalnych kwalifikacjach.

M.R.: O relacji pomocowej wspomnia³ ju¿ Tomasz Ka�mierczak, zazna-
czaj¹c, ¿e praca socjalna to relacja pomocowa. Ewidentnie w dzia³aniu
i Waldemara D¹browskiego, i Marka Kotañskiego, i innych tego typu osób
istnieje relacja pomocowa. Co wiêcej, osoby te definiuj¹ to, co robi¹, w ka-
tegoriach pracy socjalnej. Zaproszeni jako go�cie na moich zajêciach liderzy
pozarz¹dowych inicjatyw pomocowych mówi¹: �My to wykonujemy pracê
socjaln¹, która polega na tym, ¿e��. I tutaj pokazuj¹, ¿e dziêki zastosowa-
nym technikom, metodom dochodzi do zmiany w cz³owieku, �rodowisku
i bardzo czêsto w instytucjach, z którymi wspierani siê kontaktuj¹. Podzie-
lam wiêc przekonanie Miros³awa Grewiñskiego, ¿e trzeba siê przyjrzeæ bli¿ej
kompetencjom. Powinny byæ one jednym z g³ównych no�ników tego, co
definiujemy jako pracê socjaln¹, co nie przes¹dza, ¿e od razu uznajemy za
pracowników socjalnych ludzi, którzy maj¹ odpowiednie kompetencje do
pracy socjalnej.

B.K.: Ale tym sposobem wysadzimy za chwilê z siod³a, przepraszam za
kolokwializm, pracowników socjalnych. Otworzymy drogê do realizacji pracy
socjalnej wszystkim, którzy albo z serca, albo z potrzeby, dziêki dowolnemu
przygotowaniu zawodowemu maj¹ zdolno�ci ku temu, ¿eby pracowaæ po-
mocowo.

Moderator: Pad³ przyk³ad z medycyn¹. Tylko pozornie w medycynie sy-
tuacja jest w pe³ni uporz¹dkowana. Wszelkiego rodzaju znachorzy nie tylko
nie s¹ lekarzami, ale nie mog¹ te¿ okre�laæ swojej dzia³alno�ci terminem �le-
czenie�. Leczenie jest zastrze¿one dla dyplomowanego lekarza. Niemniej jed-
nak sam lekarz mo¿e w³¹czyæ do w³asnej praktyki lekarskiej niekonwencjo-
nalne metody, na przyk³ad elementy tzw. medycyny chiñskiej.

B.K.: Ale pój�cie t¹ drog¹ oznacza, ¿e praca socjalna bêdzie sprofesjona-
lizowana i zarezerwowana dla pracowników socjalnych odpowiednio wy-
kszta³conych.
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Moderator: Niekoniecznie, mo¿na wymóg profesjonalizmu rozumieæ
szerzej, ¿e praca socjalna jest zarezerwowana dla pracowników socjalnych
i przedstawicieli innych zawodów pomocowych. Ale czy uwa¿aj¹ Pañstwo,
¿e kierunkiem po¿¹danym jest d¹¿enie do zastrze¿enia pracy socjalnej dla
okre�lonej � wê¿szej czy szerszej � kategorii profesjonalistów?

M.G.: Pozostajê przy stanowisku: praca socjalna � szeroko rozumiana,
zawód pracownika socjalnego � w¹sko rozumiany.

T.K.: Marka Kotañskiego, Tomasza Sadowskiego z Barki i Waldemara
D¹browskiego nie mo¿na zaliczyæ do tej samej kategorii. D¹browski to by³y
sportowiec po przej�ciach. Ale Sadowski i Kotañski to psychologowie z wy-
kszta³cenia. I Sadowski nie siedzia³ w wiêzieniu, zanim zacz¹³ pracowaæ
z opuszczaj¹cymi zak³ady karne, a Kotañski nie by³ narkomanem ani bez-
domnym. Tak wiêc do wyja�nienia fenomenu ich dzia³alno�ci model pomo-
cy wzajemnej odpada. Mamy w ich przypadku do czynienia z osobist¹ chary-
zm¹, dziêki której mo¿liwy jest wp³yw na ludzi; a wiêc niekoniecznie dlatego,
¿e stosuje siê fantastyczn¹ metodê pomagania. Czy metoda Kotañskiego to
warto�ciowa metoda pomagania bezdomnym, to trzeba sprawdziæ teraz, gdy
Marek Kotañski ju¿ nie ¿yje, a kto� jego dzia³alno�æ kontynuuje. Je�li test wyjdzie
pozytywnie, to tê metodê pomagania nale¿a³oby w³¹czyæ do kanonu. Innowa-
cje, które pojawiaj¹ siê poza systemem, powinny z czasem byæ w³¹czane do
systemu. To naturalna droga rozwoju metodyki pomagania, ¿e nowe metody
pojawiaj¹ siê najpierw poza zinstytucjonalizowanym systemem pomocy, a po-
tem s¹ do niego w³¹czane. Praca socjalna to zakumulowana wiedza, stale roz-
wijana i przekazywana kolejnym pokoleniom pomagaczy.

Moderator: Prosi³bym o kropkê nad �i�. Czy to jest propozycja wprowa-
dzenia mechanizmu formalnego legitymizowania alternatywnych metodyk
wsparcia rozwijanych poza systemem?

T.K.: Ujmê to tak. ̄ eby w obrêb zakumulowanej wiedzy wchodzi³y nowe
pomys³y, potrzebni s¹ ludzie, którzy stan¹ siê takimi pomostami. Wychodz¹
od w³asnego do�wiadczenia i pomagania innym wed³ug modelu pomocy
wzajemnej, ale potem uzupe³niaj¹ wykszta³cenie formalne. I wówczas te dwa
typy legitymizacji ³¹cz¹ siê w jeden.

M.R.: W pewnym momencie ka¿dy charyzmatyczny przywódca musi
odej�æ. Do innych misji albo w sposób najbardziej naturalny, koñcz¹c ¿ycie.
I zostaje po nim replikowana metoda. Ale liderzy czêsto podejmuj¹ kszta³ce-
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nie w formalnym systemie edukacji. Staraj¹ siê zyskaæ status profesjonalisty
i legitymizacjê swoich dzia³añ, ¿eby przetrwa³a instytucja pomagania. Nie
tyle nawet konkretna organizacja, ile instytucja pomagania. Tak czêsto siê
dzieje. Dlatego zdecydowanie odró¿niam pracê socjaln¹ i pracownika socjal-
nego. Nie chodzi o to, aby pracowników socjalnych zdegradowaæ i wysadziæ
ich z siod³a. Je�li damy im odpowiednie pola i podstawy do aktywno�ci, to oni
bêd¹ dzia³ali w systemie publicznym, system publiczny ma po prostu stabilne
struktury. I one wch³on¹ specjalistów. Nie jestem jednak zwolenniczk¹ mono-
polizowania znaku �praca socjalna� przez te publiczne struktury.

M.G.: Przecie¿ s¹ takie okre�lenia, jak �pomoc nieformalna�, �pomoc
alternatywna�. Niech tak funkcjonuj¹ ró¿nego rodzaju LAB-y, warsztaty,
projekty innowacyjne � niech testuj¹ nowe metody pomagania. Ale nieko-
niecznie jest to praca socjalna. Praca socjalna wymaga pewnego rodzaju in-
stytucjonalizacji, a taka instytucjonalizacja to element profesjonalizacji. Je�li
jej zabraknie, to ka¿da relacja pomocowa bêdzie prac¹ socjaln¹.

Moderator: Doszli�my do konsensu, ¿e pracy socjalnej nie zamykamy
wy³¹cznie dla pracowników socjalnych, otwieramy j¹ równie¿ dla przedsta-
wicieli innych zawodów pomocowych. Ale ju¿ w odniesieniu do naturszczy-
ków zgody w�ród nas nie ma, choæ wiemy, ¿e powinien byæ jaki� mechanizm
uprawomocniania metody, która siê sprawdzi³a w praktyce spo³ecznej.

Chcia³bym poruszyæ jeszcze jeden w¹tek. W dojrza³ych profesjach pomo-
cowych istotnym elementem profesjonalizmu jest deontologia zawodowa, czyli
zestaw norm etycznych zwi¹zanych z wykonywaniem danego zawodu. Czy
uwa¿acie, ¿e da siê okre�liæ zasady etyczne profesjonalnego pomagania, który-
mi mo¿na by obj¹æ szerokie spektrum profesjonalnych pomagaczy? Innymi
s³owy, czy da siê stworzyæ zasady uniwersalne, nieprzywi¹zane do jednego
zawodu, ale odnosz¹ce siê do ogó³u zawodów pomocowych?

T.K.: Jestem przekonany, ¿e zasady etyczne czy kodeksy etyczne profesji
pomocowych maj¹ charakter uniwersalny. Na poziomie warto�ci nie ma
wiêkszych ró¿nic.

M.R.: Zgadzam siê. Uwa¿am, ¿e na pewno jest taki zestaw wspólnych
warto�ci podstawowych. Podmiotowo�æ, autonomiê cz³owieka, godno�æ
znajdziemy w ka¿dym kodeksie zawodowym profesji pomocowych.

K.P.: Warto�ci s¹ wa¿ne, ale nie jako formalne zapisy, tylko regulatory
codziennych zachowañ. Powinno byæ jasne, ¿e je¿eli pracownik pomocowy
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sprzeniewierza siê tym podstawowym warto�ciom, na przyk³ad przedmioto-
wo traktuje osoby wspierane, to po prostu nie jest profesjonalist¹. I nie po-
winien zawodu pomocowego wykonywaæ. Ale chodzi tak¿e o odpowiedni¹
organizacjê i warunki pracy, one te¿ mog¹ naruszaæ zasady etyczne. Przyk³a-
dem jest brak mo¿liwo�ci rozmowy z klientem w warunkach poufno�ci.

B.K.: Kodeksy etyczne w poszczególnych grupach zawodowych, para-
doksalnie, powstawa³y na drodze poszukiwania odrêbno�ci poszczególnych
zawodów, deontologia zawodu stawa³a siê elementem dookre�laj¹cym za-
wodow¹ to¿samo�æ. W kodeksach etycznych mo¿na przedobrzyæ i enume-
rycznie wyliczaæ, co i kiedy ma robiæ lub czego nie robiæ dany specjalista.
Dlatego zgadzam siê, ¿e warto promowaæ jako podstawê profesjonalnego
pomagania uniwersalne humanistyczne warto�ci, wychodz¹c od uznania
podmiotowo�ci osoby ludzkiej, jej prawa do samostanowienia, autonomii,
aktywno�ci w ¿yciu spo³ecznym.

Moderator: Mamy zgodê co do tego, ¿e pewne normy uniwersalne w pro-
fesjonalnym pomaganiu istniej¹ i mo¿na je rozci¹gn¹æ mo¿liwie szeroko:
i na pracowników socjalnych, i na inne zawody pomocowe, i na tych poma-
gaczy, o których nie mamy wspólnego przekonania, czy s¹ profesjonalistami,
czy nie. Po prostu wszyscy, którzy pomagaj¹, powinni tych podstawowych
zasad etycznych przestrzegaæ. Zbli¿amy siê do koñca naszej dyskusji. Proszê
wiêc o domykaj¹ce wypowiedzi lub komentarze do wyra¿onych ju¿ opinii.

T.K.: Chcia³bym odnie�æ siê do opinii wyra¿onej przez Miros³awa Gre-
wiñskiego. Nie s¹dzê, by dzia³ania legislacyjnie by³y najpilniejsze. Pamiêtam
pomys³ Bohdana Skrzypczaka sprzed paru lat zorganizowania Kongresu S³u¿b
Spo³ecznych. To, co wydaje mi siê potrzebne, to budowanie oddolne �wia-
domo�ci wspólnoty po³o¿enia w�ród ró¿nych przedstawicieli s³u¿b spo³ecz-
nych. I druga uwaga. Cokolwiek by�my wymy�lili i ile by siê takich kongre-
sów zorganizowa³o, to problem jest na poziomie realnego rozwoju us³ug
spo³ecznych i ich poda¿y. Tym siê ró¿nimy od wielu krajów Europy Zachod-
niej, ¿e to, co u nas jest od czasu do czasu, tam jest standardem. Jest wiêcej
tych miejsc, gdzie pracownicy socjalni i inni przedstawiciele s³u¿b spo³ecz-
nych mog¹ znale�æ zatrudnienie. W deficycie us³ug spo³ecznych widzê dosyæ
du¿y problem.

K.P.: Chcê podkre�liæ potrzebê wi¹zania teorii z praktyk¹. Im jestem star-
szy, tym czê�ciej zastanawiam siê, co w³a�ciwie moja praca akademicka przy-
nios³a. Na takich spotkaniach, jak dzisiejsze, na seminariach, kongresach
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wypracowujemy pomys³y, które zbyt czêsto pozostaj¹ jedynie w ksi¹¿kach
i w naszym nauczaniu. Obecnie uczestniczê w pracach Rady, która wspiera
ekspercko dzia³alno�æ Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji �Mateusz�.
Podejmujemy dzia³ania, ¿eby stworzyæ krajow¹ sieæ o�rodków wzorowanych
na �Mateuszu� jako instytucji wczesnej pomocy postpenitencjarnej. Jest szan-
sa, ¿e we wspó³pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo�ci taka sieæ powstanie.
Reprezentujemy nauki stosowane i powinni�my szukaæ styku teorii z prakty-
k¹, nie poprzestawaæ na etapie publikowania, ale staraæ siê co� jednak zmie-
niaæ.

B.K.: Moim marzeniem jest powrót do formu³y kszta³cenia, jak¹ zapro-
ponowa³a Helena Radliñska w 1925 roku, czyli kszta³cenia profesjonalnych
s³u¿b spo³ecznych. Program kszta³cenia powinien obejmowaæ ogólne kszta³-
cenie humanistyczne, uwzglêdniaj¹ce rozumienie problemów spo³ecznych,
�wiat warto�ci, znaczenie dzia³ania spo³ecznego, a nastêpnie modu³y spe-
cjalistyczne odpowiednie do tego, z jak¹ grup¹ chcieliby studenci praco-
waæ: czy z rodzin¹, czy osobami bezdomnymi, czy chorymi psychicznie itd.
Czyli kszta³cenie profesjonalnych pomagaczy, którzy bêd¹ siê specjalizo-
wali w okre�lonych formach i metodach wsparcia. Obecnie absolwenci
kierunku Praca socjalna nie s¹ takimi specjalistami, a na dodatek w pracy
wymaga siê od nich g³ównie bieg³o�ci w sprawdzaniu komu, w jakiej sytu-
acji i jakie �wiadczenia powinny byæ przyznane. Do tego wymagana �spe-
cjalizacja� siê sprowadza. Praca socjalna i inne zawody pomocowe nie s¹
te¿ w kraju doceniane. Niski jest presti¿ zawodu pracownika socjalnego
i niskie s¹ p³ace. Dopóki tak bêdzie, bêdziemy mieli problem z negatywn¹
selekcj¹ do zawodu.

M.G.: Po trzydziestu latach transformacji musimy zaj¹æ siê w Polsce
dwiema sprawami. Po pierwsze, us³ugami spo³ecznymi, co ju¿ siê dzieje �
mam tu na my�li centra us³ug spo³ecznych. I po drugie � s³u¿bami, które te
us³ugi realizuj¹. Trzeba systemowo wzmocniæ i us³ugi, i s³u¿by. W Polsce jest
cztery razy mniej pracowników socjalnych w stosunku do liczby obywateli
ni¿ w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech. Potrzebujemy wiêc dop³y-
wu nowych kadr. Konieczne s¹ inwestycje publiczne w tê sferê, trzeba zwiêk-
szyæ skalê kszta³cenia. A kszta³c¹cy siê powinni wiedzieæ, ¿e bêd¹ mogli wy-
konywaæ zawód, do którego siê przygotowuj¹ w wielu miejscach, nie tylko
w placówkach publicznych, ale tak¿e w ró¿nych organizacjach. I jeszcze
potrzebujemy preorientacji zawodowej do zawodów spo³ecznych, czego
w Polsce nie ma. Do wykonywania zawodów spo³ecznych potrzeba ludzi
o specyficznych kompetencjach.
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M.R.: Projektuj¹c �cie¿ki kszta³cenia i rozwoju w zawodach spo³ecz-
nych trzeba mieæ na uwadze, ¿e w obszarze praktyk pomocowych funkcjo-
nuj¹ nie tylko profesjonali�ci i naturszczycy, ale tak¿e pó³profesjonali�ci, czy-
li osoby w rolach pó³zawodowych. Przyk³adem rodzice zastêpczy. S¹
zawodowi rodzice zastêpczy i s¹ rodzice spokrewnieni z dzieckiem. A po-
miêdzy nimi rodzice niezawodowi niespokrewnieni � nie maj¹ statusu profe-
sjonalistów, ale �wiadcz¹ us³ugê pieczy zastêpczej w sposób fachowy, s¹ se-
lekcjonowani, przygotowywani przez szkolenia. Ci rodzice zastêpczy maj¹
jednak za zadanie nie tylko opiekowaæ siê dzieæmi, co zazwyczaj potrafi¹, ale
równie¿ dzia³aæ na rzecz reintegracji dzieci z rodzicami biologicznymi. To
jest co� wiêcej ni¿ opieka, to s¹ te nasze dzia³ania spo³eczne czy dzia³ania
pomocowe, czyli praca socjalna w szerokim rozumieniu. Czy mo¿na siê kom-
petencji w tym zakresie nauczyæ na szkoleniu? To tylko jeden z przyk³adów
dzia³añ pó³zawodowych.

Moderator: Nasza dyskusja objê³a wiele w¹tków. W¹tek wiod¹cy pro-
fesjonalizacji mo¿na spuentowaæ nastêpuj¹co. Praca socjalna jako zawód to
zajêcie dla specjalistów posiadaj¹cych kierunkowe wykszta³cenie. Praca so-
cjalna jako profesjonalna praktyka to dzia³alno�æ pomocowa prowadzona
przez pracowników socjalnych i przedstawicieli innych zawodów pomoco-
wych. Elementy metodycznej pracy socjalnej mog¹ byæ zawarte tak¿e w prak-
tykach pomocowych w ramach wsparcia spo³ecznego, realizowanych przez
osoby niewykonuj¹ce ¿adnego z zawodów pomocowych, a opieraj¹ce siê na
przepracowanych do�wiadczeniach w³asnych. Metody takiej pracy mog¹ byæ
w³¹czone do kanonu wiedzy o pracy socjalnej, wymaga to jednak zastosowa-
nia zobiektywizowanych �procedur pomostowych�. W³¹czenie jest ³atwiej-
sze wówczas, gdy niezawodowy pomagacz uzupe³ni kompetencje oparte na
do�wiadczeniu przez kszta³cenie w systemie formalnym. Zarazem wszyscy
pomagaj¹cy, którzy dzia³alno�æ pomocow¹ prowadz¹ jako aktywno�æ w prze-
strzeni publicznej, powinni przestrzegaæ uniwersalnych warto�ci etycznych.
Kanon takich warto�ci warto uzgodniæ.

Dziêkujê Pañstwu za udzia³ w dyskusji.
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Zawody pomocowe w procesie profesjonalizacji
ze szczególnym uwzglêdnieniem pracy socjalnej

The main purpose of this article is to present important issues related to the
process of professionalising the helping occupations. The first part presents
a brief overview of the professionalisation approach on the example of social
work as a special helping profession. The second part of the article reviews the
specific features of the helping professions, also referring mainly to the features
of the profession of social worker. The third part discusses the main indicators
of the professionalisation process in relation to social work. In the fourth and
final part of the article, attention focuses on analysis of factors favouring the
creation of helping occupations. All issues raised in this article require further
and in-depth sociological research, especially regarding the institutional
aspect of occupations focused on providing support and help to other people.
Keywords: helping occupations, helping professions, professionalisation, social
work

Wielo�æ ujêæ procesu profesjonalizacji

Profesjonalizacja jest na ogó³ d³ugim procesem i warunkowanym wieloma
czynnikami, a tak¿e sprzyjaj¹cymi okoliczno�ciami. Istnieje wiele teorii wska-
zuj¹cych na rolê czynników spo³ecznych maj¹cych wp³yw na wyodrêbnianie
siê profesji spo�ród innych zawodów. Uniwersalnym czynnikiem przyspiesza-
j¹cym proces profesjonalizacji zawodów jest globalizacja, na co szczególnie
zwracaj¹ uwagê socjologowie. Ka¿da dyscyplina ma swoje teorie dotycz¹ce
istoty tego procesu, a badacze pracy socjalnej odwo³uj¹ siê czêsto do starej, ale
ci¹gle aktualnej koncepcji Harolda Wilensky�go. W tej koncepcji profesjonali-
zacja jest procesem polegaj¹cym na tworzeniu kilku wa¿nych podstaw zwi¹za-
nych z ustanowieniem dzia³alno�ci zawodowej jako zawodu w pe³nym wymia-
rze czasu, zak³adaniu szkó³ szkol¹cych w danej profesji, formowaniu organizacji
zawodowych, walce o utrzymanie charakteru monopolistycznego za pomoc¹
prawa, ustanowieniu formalnego kodeksu etycznego (Wilensky 1964). Do
etapów niezbêdnych, aby proces ten siê rozwija³, zaliczane s¹: motywacja do
pracy w postaci dobra klienta, autonomiczno�æ potwierdzana przez inne pro-
fesje, poczucie wspólnoty i przynale¿no�ci do danej profesji, a tak¿e trwa³y
sposób zwi¹zania siê z profesj¹ (Carr-Saunders, Wilson 1933).
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Próby skonkretyzowania warunków niezbêdnych do wyodrêbnienia siê
profesji podejmowali socjologowie, ekonomi�ci i filozofowie. Interesuj¹ce-
go przegl¹du niektórych teorii dokonuje Micha³ Reduta, który wskazuje, ¿e
w teoriach tych nie tylko by³y uwzglêdniane stricte zawodowe elementy, ale
równie¿ (co spotka³o siê z krytyk¹) trudno mierzalne cechy, takie jak: zacho-
wanie etyczne, altruizm i praca na rzecz dobra spo³ecznego (Reduta
2015:104).

W socjologicznym ujêciu proces profesjonalizacji przebiega etapami i ka¿dy
z nich jest warunkowany dojrza³o�ci¹ do przej�cia na kolejny etap. Ze wzglê-
du na fakt, ¿e analiza dotycz¹ca czynników warunkuj¹cych proces tworzenia
siê zawodów pomocowych nie jest jeszcze dok³adnie przeprowadzona, mo¿-
na ograniczyæ siê do przyjêcia za³o¿enia, ¿e zawody wa¿ne spo³ecznie obwa-
rowane by³y dodatkowymi obostrzeniami, co mia³o skutkowaæ limitowaniem
dostêpu do nich. Limitowanie to mia³o swój sens, albowiem obligowa³o
potencjalnych wykonawców okre�lonych zawodów do czynienia szczegól-
nych wysi³ków w pokonaniu trudno�ci i przeszkód w realizacji aspiracji za-
wodowych.

Usytuowanie zawodów w przestrzeni spo³ecznej i instytucjonalnej mo¿e
sprzyjaæ pog³êbieniu walorów profesji, ale mo¿e te¿ wyra�nie ograniczaæ jej
rozwój. Wed³ug Malcolma Payne�a w�ród czterech typów us³ug spo³ecznych,
w których uczestnicz¹ przedstawiciele grup zawodowych, istniej¹ ró¿nice
miêdzy profesjami. Ze wzglêdu na fakt, ¿e s¹ silnie afiliowane przy okre�lo-
nym typie us³ug, natomiast pracownicy socjalni mog¹ praktykowaæ w ra-
mach ró¿nych typów us³ug spo³ecznych. Zwraca on uwagê na cztery typy
us³ug, które pozwalaj¹ prowadziæ praktykê publiczn¹. Pierwszy typ stanowi
wymiar sprawiedliwo�ci i jest oparty na naukach prawnych (policjanci, praw-
nicy), drugi � zwi¹zany z edukacj¹ (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy) �
oparty jest na pedagogice, trzeci dotyczy ochrony zdrowia i jest oparty na
naukach biomedycznych (lekarze, pielêgniarki), a czwarty typ us³ug � w po-
mocy spo³ecznej (pracownicy socjalni) � oparty jest na naukach spo³ecznych
(Payne 2008:116).

W dyskusji nad profesjonalizacj¹ i szukaniem statusu profesji mo¿na
odnosiæ siê do szczególnych atutów i korzystaæ z propozycji teoretycznych,
które do�æ jasno precyzuj¹ warunki przekszta³cenia czynno�ci zawodowych
w profesjê. Pozwalaj¹ równie¿ na ocenê, czy dany zawód osi¹gn¹³ status
profesji. W przypadku pracy socjalnej opinie teoretyków nigdy nie by³y
jednoznaczne, szczególnie gdy brane by³y pod uwagê zagadnienia kodeksu
etycznego zawodu i koniecznego stanu wiedzy. Podkre�la to Francesco Vil-
la: �formalne uznanie ze strony pañstwa, zarówno je�li chodzi o status
prawny zawodu, jak i okre�lenie miejsc i tre�ci kszta³cenia zawodowego,
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stanowi¹ jedno z najstarszych zagadnieñ w historii pracy socjalnej w na-
szym kraju� (Villa 1997:163).

Natomiast w dyskusjach nad to¿samo�ci¹ zawodow¹ zwraca siê uwagê
na zakres wiedzy i umiejêtno�ci, jakie s¹ niezbêdne, by wykonywany zawód
cieszy³ siê presti¿em spo³ecznym, szacunkiem i by³ uzasadnionym powodem
do otrzymywania wy¿szego wynagrodzenia. Zwraca siê te¿ uwagê na insty-
tucjonalne zakotwiczenie takiego zawodu i cechy instytucji, bior¹c pod uwa-
gê za³o¿enie, ¿e nadmierne rozproszenie instytucjonalne mo¿e byæ przeszko-
d¹ w procesie profesjonalizacji. W odniesieniu do pracy socjalnej zwraca siê
uwagê na fakt, ¿e jej obecno�æ w wielu instytucjach, na wielu polach prakty-
ki, zarówno w mikrostrukturach spo³ecznych, jak i makrostrukturach spo-
³ecznych, powoduje, ¿e jako profesja ma szeroki, mo¿e zbyt szeroki zakres.
Dobitnie wyra¿a to Chris Beckett we wskazaniu, ¿e podstawowe funkcje le-
karza, nauczyciela, policjanta nie podlegaj¹ dyskusji, jak to bywa w przypad-
ku pracownika socjalnego (Beckett 2010:16).

Proces profesjonalizacji obejmuj¹cy kilka etapów, równie¿ etap tworze-
nia klimatu spo³ecznego, jest dla zawodów spo³ecznie wa¿nych oparty na
wielu czynnikach o ró¿nych rodowodach. Nie tylko instytucjonalne usytu-
owanie zawodów odgrywa rolê w nadawaniu wa¿no�ci spo³ecznej i presti¿u,
ale zakres w³adzy, jak¹ dysponuj¹ ich przedstawiciele, na przyk³ad prawnicy,
lekarze, nauczyciele wchodz¹ w relacje zawodowe z osobami, które z defini-
cji odgrywaj¹ role podporz¹dkowane i s¹ klientami us³ug, s¹ pacjentami, s¹
uczniami. W przypadku zawodu pracownika socjalnego ten rodzaj relacji nie
wystêpuje, z samej definicji ustawowej tej dzia³alno�ci zawodowej. Pracow-
nicy socjalni, którzy wype³niaj¹ szeroki wachlarz ról i realizuj¹ wiele dzia³añ
w szeroko rozumianym celu naprawiania �wiata spo³ecznego poprzez do-
starczanie us³ug, ³¹czenie klientów z zasobami, czê�ciej ni¿ inne kategorie
zawodowe podlegaj¹ ocenie i krytyce. Zarówno przez system, w którym
pracuj¹, jak i przez klientów pomocy spo³ecznej.

Jak s³usznie dostrzega Anna Kanios, zawód pracownika socjalnego to
typowy zawód znajduj¹cy siê w samym centrum ró¿nych dylematów zwi¹za-
nych z konfliktem interesów, opinii, perspektyw i pozycji w obszarze �wiad-
czenia us³ug (Kanios 2017: 196). Jej badania nad trudno�ciami do�wiadcza-
nymi przez pracowników socjalnych potwierdzaj¹ �¿ywotno�æ� przyczyn
odkrytych ju¿ du¿o wcze�niej. Trudno�ci te mo¿na traktowaæ jako przyczynê
opó�nienia w niektórych elementach profesjonalizacji zawodu pracownika
socjalnego, ale te¿ dylematy w uprawianiu zawodu mog¹ sprzyjaæ procesowi
profesjonalizacji, a nawet mog¹ byæ traktowane jako kluczowa cecha profe-
sjonalnego dzia³ania. Wskazuje na to Mariusz Granosik, który dostrzega, ¿e
pracownik socjalny jako profesjonalista musi dokonywaæ rozstrzygniêæ miê-
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dzy �wiatem biurokratycznym instytucji a oczekiwaniami klienta, stoi w pew-
nym sensie na granicy dwóch �wiatów i niemal stale musi decydowaæ, czy
dzia³aæ jako reprezentant instytucji, czy jako wspó³czuj¹cy i rozumiej¹cy
(Granosik 2012: 188�189).

W analizie przebiegu procesu profesjonalizacji pracy socjalnej nale¿y dostrzec
trudno�æ w okre�leniu stopnia zaawansowania oraz jako�ci tego procesu. Ze
wzglêdu na wielo�æ wska�ników �wiadcz¹cych o profesjonalizacji warto przy-
wo³aæ niektóre z nich, na podstawie których mo¿na okre�liæ kierunek procesu
i jego zaawansowanie. Marek Rymsza twierdzi, ¿e profesjonalizacjê mo¿na ana-
lizowaæ pod wzglêdem: instytucjonalnym, edukacyjnym, praktycznym i ekspan-
sywnym (Rymsza 2014a: 38�42). Badacz ten do�æ krytycznie ocenia stan reflek-
sji socjologicznej nad przebiegiem profesjonalizacji s³u¿b spo³ecznych, podaj¹c
kilka istotnych argumentów, z którymi nale¿y siê zgodziæ, ale te¿ nale¿y dodaæ,
¿e polska droga profesjonalizacji jednego z wa¿nych zawodów pomocowych �
zawodu pracownika socjalnego � nie nale¿a³a do ³atwych.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w analizie profesjonalizacji zawodów pomoco-
wych nale¿y uwzglêdniaæ system warto�ci sprzyjaj¹cych tworzeniu specjali-
stycznych us³ug, a tak¿e system kontroli, który mo¿e narzucaæ kryteria oraz
etapy zdobywania kwalifikacji zawodowych. Proces ten mo¿e byæ równie¿
analizowany pod k¹tem zawodów g³ównych i uzupe³niaj¹cych oraz pod k¹-
tem odrywania siê zawodów od g³ównego trzonu na skutek specjalizacji.
Analizuj¹c przebieg procesu profesjonalizacji, mo¿na braæ pod uwagê przy-
czyny powstawania nowych zawodów i sposób ich klasyfikacji, czyli przypi-
sywanie do grupy zawodów. Wreszcie, analiza procesu tworzenia siê nowych
zawodów pomocowych mo¿e uwzglêdniaæ pola aktywno�ci g³ównych, kla-
sycznych zawodów oraz warunki sprzyjaj¹ce odrywaniu siê w¹skich specja-
lizacji przydatnych w realizacji us³ug w okre�lonych �rodowiskach spo³ecz-
nych. Najczê�ciej w analizie procesu profesjonalizacji uwzglêdnia siê
wska�niki, które tworz¹ model i pokazuje siê brakuj¹ce elementy lub ogniwa
opó�niaj¹ce ten proces, a nawet przyczyniaj¹ce siê do deprofesjonalizacji.

Refleksja, jaka pojawia siê u badaczy podejmuj¹cych trud oceny stopnia
zaawansowania procesu profesjonalizacji, jest wspólna � trudno na podsta-
wie jako�ciowych i ilo�ciowych wska�ników orzekaæ o stopniu zaawansowa-
nia procesu, trudno te¿ jednoznacznie oprzeæ siê na jednym podej�ciu teore-
tycznym. Do takich konkluzji dochodzi Ewa Kantowicz, twierdz¹c, ¿e badania
nad profesjonalizacj¹ w naukach spo³ecznych cechuje wielow¹tkowo�æ, po-
kazuj¹ trudno�æ w aplikowaniu jednej teorii, jak równie¿ jednorodnej meto-
dologii badañ (Kantowicz 2018: 238).

Podsumowuj¹c, mo¿liwo�æ wieloaspektowego ujêcia procesu profesjona-
lizacji, czyli uwzglêdniania aspektów: instytucjonalnego, edukacyjnego, eks-
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pansywnego i praktycznego, dostarcza szerokiego pola do porównañ i jed-
nocze�nie refleksji nad stanem aktualnym i kierunkiem, w jakim powinien
zmierzaæ proces rozwoju zawodów pomocowych. Ujêcie to sprzyja równie¿
projektowaniu rozwi¹zañ dotycz¹cych wypracowania w³a�ciwej relacji po-
miêdzy prac¹ socjaln¹ a innymi dyscyplinami naukowymi �wytwarzaj¹cymi�,
tak jak praca socjalna, kolejne specjalizacje i specjalno�ci, z których z czasem
tworzyæ siê mog¹ nowe zawody.

Specyfika zawodów pomocowych

Poddaj¹c analizie specyfikê zawodów pomocowych, mo¿na przyj¹æ dwie
perspektywy. W pierwszej nale¿a³oby traktowaæ zawody pomocowe jako zbiór
autonomicznych zawodów nastawionych zasadniczo, niezale¿nie od sekto-
ra, w którym s¹ realizowane, na udzielanie konkretnej i profesjonalnej po-
mocy drugiemu cz³owiekowi. Do takich nale¿y zaliczyæ zawody: pielêgniar-
ki, lekarza, terapeuty, psychologa, opiekuna i wiele innych. W drugiej
perspektywie mo¿na specyfikê zawodów pomocowych analizowaæ, bior¹c
pod uwagê proces odrywania siê nowych specjalno�ci i z czasem przekszta³-
cania ich w zawody pomocnicze wobec zawodu, z którego siê oderwa³y. Takie
zawody s¹ �ci�le ukierunkowane na �wiadczenie sprecyzowanego katalogu
us³ug lub wykonywanie �ci�le okre�lonych czynno�ci.

Do zawodów pomocowych zwanych te¿ profesjami spo³ecznymi zalicza
siê na ogó³ zawody wymagaj¹ce nie tylko przygotowania zawodowego, ale
tak¿e okre�lonych kompetencji i stosunku do warto�ci. Wed³ug Ewy Kanto-
wicz profesje spo³eczne to: 1) zawody ukierunkowane na pomoc i opiekê, 2)
zawody ukierunkowane na wychowanie i edukacjê, 3) zawody ukierunko-
wane na animacjê spo³eczno-kulturaln¹, 4) zawody ukierunkowane na po-
moc psychologiczn¹ i terapiê, 5) zawody ukierunkowane na organizacjê
pomocy spo³ecznej (Kantowicz 2001: 58).

Ogólnie badacze pisz¹cy o pomocowej cesze omawianego zawodu siêga-
j¹ do katalogu opracowanego przez Melisê Himelein, która wyró¿nia i opi-
suje 15 zawodów pomocowych, ale te¿ dodaj¹ w³asne propozycje uwzglêd-
niaj¹ce konteksty, w których realizowane s¹ role zawodowe zespo³u
zajmuj¹cego siê specyficznym wymiarem pomocy. Tak czyni Maria £uszczyñ-
ska, która wymieniaj¹c sk³ad zespo³u zawodów niezbêdnych w udzielaniu
pomocy osobom w starszym wieku, proponuje: �[�] do zawodów wsparcia
spo³ecznego w³¹czyæ asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy
zastêpczej, streetworkerów, kuratorów s¹dowych i spo³ecznych, socjalizato-
rów, a ze zbioru profesji zbie¿nych z obszarem wsparcia osób starszych rów-
nie¿ gerontologów (spo³ecznych i klinicznych), geriatrów, asystentów osób
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niepe³nosprawnych, asystentów osób starszych, opiekunów i innych ró¿nie
nazywanych w instytucjach wsparcia, gdzie przebywaj¹ osoby starsze� (£usz-
czyñska 2017: 8).

Wed³ug Beaty Kudliñskiej-Wodo �zawody pomocowe to profesje, których
zadaniem jest rozwijanie, rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z dobrostanem
psychicznym, emocjonalnym, fizycznym, duchowym czy te¿ intelektualnym,
zwi¹zanych z prac¹ socjaln¹, mediacj¹ rozumian¹ jako pomoc w rozwi¹zywa-
niu problemów, medycyn¹, psychoterapi¹, poradnictwem psychologicznym,
edukacj¹ i szkoleniem� (Kudliñska-Wodo 2019: 94).

Zawód pomocowy, wed³ug znanej w literaturze przedmiotu definicji trzech
autorów � Evy-Marii Graf, Marlene Sator i Thomasa Spranz-Fogasy�ego �
jest ujmowany jako profesjonalna interakcja miêdzy ekspertem pomagaj¹-
cym a klientem, zainicjowana w celu wspierania rozwoju lub rozwi¹zywania
problemów zwi¹zanych z fizyczn¹, psychologiczn¹, intelektualn¹ lub emo-
cjonaln¹ konstytucj¹, w tym medycyny, pielêgniarstwa, psychoterapii, po-
radnictwa psychologicznego, pracy socjalnej, edukacji lub coachingu (Graf,
Sator, Spranz-Fogasy 2014: 1�12). Wielu badaczy pracy socjalnej wskazuje
na bezpo�redni¹ relacjê zachodz¹c¹ miêdzy osob¹ pomagaj¹c¹ a osob¹ wspo-
magan¹ jako szczególny atut pracy socjalnej. Zasadniczo badacze zaliczaj¹
do zawodów pomocowych te, które mieszcz¹ siê w definicji profesji spo³ecz-
nych, ale i te¿ te, które wymagaj¹ odpowiedniego do tego przygotowania
zawodowego. I tak, do profesjonalnych s³u¿b spo³ecznych zaliczani s¹ przede
wszystkim: pracownicy socjalni, pedagodzy, lekarze, pielêgniarki, nauczyciele,
terapeuci, kuratorzy, prawnicy (Kamiñski 2006: 13).

Bior¹c pod uwagê niektóre zawody pomocowe, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pro-
fesjonalizacja w zawodach ukonkretnionych w zakresie wymogów odno�nie
do wiedzy, kompetencji, umiejêtno�ci i du¿ej orientacji na efekt dzia³añ za-
wodowych nastêpowa³a szybciej ani¿eli w zawodach o zbyt szerokim obsza-
rze dzia³ania (praktykowania) i nieopartych na kontrolowanych mechanizmach
selekcji do zawodu. Zawody o rozmytej przestrzeni dzia³ania z konieczno�ci
nie mog³y sprostaæ prêdko�ci w drodze do profesjonalizacji z zawodami ukon-
kretnionymi (lekarz, pielêgniarka, sêdzia, kurator, nauczyciel). Odnosz¹c
wymienione wska�niki do innych zawodów pomocowych, mo¿na stwierdziæ,
¿e zachodzi ró¿nica miêdzy stopniem uznania spo³ecznego wobec zawodu pra-
cownika socjalnego a wobec zawodów, które uwa¿ane s¹ za zawody z misj¹
spo³eczn¹. Szczególnie je�li chodzi o takie zawody, jak: pielêgniarka, lekarz
czy ratownik medyczny. Zawody te ciesz¹ siê wysokim presti¿em spo³ecz-
nym ze wzglêdu na silne powi¹zania w spo³ecznej �wiadomo�ci z faktem
po�wiêcenia oraz zaanga¿owania w opiekê (Bajcar, Borkowska, Czerw, G¹-
siorowska 2011: 24). Nie dostrzega siê tego w dostatecznym stopniu w zawo-
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dzie pracownika socjalnego czy w innych zawodach funkcjonuj¹cych w syste-
mie pomocy spo³ecznej, a opartych na asystenturze.

Zawody pomocowe maj¹ na ogó³ jasno okre�lone zadania i tak na przy-
k³ad zawód terapeuty zajêciowego obejmuje konkretny zestaw zadañ, ale jak
twierdzi Edyta Janus, zakres ten jest uzale¿niony od instytucji. Jest pewna
analogia miêdzy prac¹ socjaln¹ a terapi¹ zajêciow¹. Zadania terapeuty, na-
kierowane na w³¹czanie uczestnika terapii do ¿ycia spo³ecznego, mog¹ byæ
realizowane w trzech formach: 1) praca indywidualna z uczestnikiem, 2) praca
z rodzin¹ uczestnika terapii, 3) realizowanie idei empowerment (Janus 2017:
64). Jako�æ �wiadczonych us³ug przez terapeutê zajêciowego, podobnie jak
jako�æ �wiadczonych us³ug przez pracownika socjalnego, jest do�æ trudno
mierzalna, gdy¿ wymaga skutecznych oddzia³ywañ, odpowiednio d³ugiego
czasu, cierpliwo�ci i zaanga¿owania emocjonalnego. Zawód terapeuty opar-
ty jest na za³o¿eniach, które wyros³y na gruncie wiedzy amerykañskiej i to
równie¿ mo¿na traktowaæ jako element podobieñstwa miêdzy prac¹ socjaln¹
a terapi¹ zajêciow¹. Innym elementem wspólnym jest konieczno�æ koopera-
cji z przedstawicielami innych zawodów, chocia¿by podczas organizowania
zajêæ dla osób korzystaj¹cych z instytucjonalnych form pomocy. To jedna z przy-
czyn sprzyjaj¹cych wyodrêbnieniu siê tego wa¿nego zawodu pomocowego �
terapeuty. Zawód ten jest coraz bardziej popularny i ma du¿¹ przysz³o�æ,
równie¿ szansê na podniesienie presti¿u, co zosta³o pokazane w pierwszej
monografii na ten temat (Janus 2018). Ró¿nic¹ istotn¹ miêdzy porównywa-
nymi zawodami jest zakres dzia³añ: do�æ w¹ski w terapii zajêciowej � jest to
praca tylko z jednostk¹ (Janus 2017: 65) � i zbyt szeroki w przypadku pracy
socjalnej.

Wspóln¹ cech¹ wielu zawodów pomocowych jest mo¿liwo�æ wspó³dzia-
³ania. Kooperacja jest konieczno�ci¹, na co zwracaj¹ uwagê badacze pomocy
spo³ecznej. Jak twierdz¹ Ewa Le�niak-Berek i Kazimiera Wódz, bez pomocy
innych profesjonalistów, wolontariuszy, instytucji rz¹dowych, organizacji trze-
ciego sektora nie mo¿na zaplanowaæ skutecznej pomocy. Dostrzegaj¹ one
istnienie trendu ku wy¿szej profesjonalizacji zawodów sektora pomagania
poprzez edukacjê i podnoszenie kompetencji pracowników socjalnych (Le-
�niak-Berek, Wódz 2009: 84�85).

Profesjonalizacja zawodów pomocowych jest procesem zachodz¹cym z ró¿-
n¹ intensywno�ci¹. Owa nierówno�æ przejawia siê wówczas, gdy dochodzi
do koniecznej wspó³pracy czy wymuszonej kooperacji przedstawicieli ró¿-
nych zawodów i nastêpuje wówczas konfrontacja wiedzy, kwalifikacji i umie-
jêtno�ci. Dochodzi równie¿ do konfrontacji postaw wobec warto�ci, g³ów-
nie zawartych w kodeksach etycznych ka¿dego zawodu. Przywi¹zanie do
warto�ci wi¹¿e siê te¿ z poczuciem misji. Zdaniem Agnieszki Czerw i Anny
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Borkowskiej misyjno�æ zawodów pomocowych to ich specyficzna cecha. Jest
ona rozumiana jako ukierunkowana aktywno�æ zawodowa na niesienie po-
mocy i zaspokajanie podstawowych potrzeb innych ludzi, g³ównie poprzez
zapewnianie poczucia bezpieczeñstwa fizycznego i zdrowotnego, a tak¿e
poprzez dostarczanie ludziom podstawowych umiejêtno�ci czy wiedzy umo¿li-
wiaj¹cych im prawid³owe funkcjonowanie spo³eczne. Do tak rozumianej gru-
py zawodów wymienione badaczki zaliczaj¹ tylko zawody medyczne i eduka-
cyjne, nie uwzglêdniaj¹c zawodów, które ustawowo s¹ nastawione na
udzielanie pomocy. Wed³ug nich pojêcie misji jest oparte na kilku elemen-
tach, ale przede wszystkim na przekonaniu, i¿ aktywno�æ podmiotu ma szcze-
gólny charakter i wymaga zaanga¿owania i po�wiêcenia pewnych dóbr i war-
to�ci, takich jak: w³asny czas wolny, relacje z najbli¿szymi (Czerw, Borkowska
2010: 304�305). Lucyna Skorecka uwa¿a, ¿e osoby pracuj¹ce w zawodach
spo³ecznych o charakterze pomocowym czêsto traktuj¹ swoj¹ profesjê bar-
dziej jako misjê ni¿ zawód. Wymieniona autorka udowadnia, ¿e przekonania
osobiste jednostki dotycz¹ce w³asnych kompetencji lub ich braku w odnie-
sieniu do wykonywanej pracy s¹ determinantem skuteczno�ci w zawodach
pomocowych i szuka ona odpowiedzi na pytanie: rozum czy serce, czyli jak
zarz¹dzaæ w³asnymi emocjami (Skorecka 2016). Istotna w tym miejscu jest
konstatacja wyra¿ona przez Helenê Sêkow¹, która uwa¿a, ¿e �reprezentan-
tów zawodów pomocowych mo¿e charakteryzowaæ stosunkowo wysoki per-
fekcjonizm, niska autonomia, niska tolerancja dla odmienno�ci, nieakcepto-
wanie dwuznaczno�ci i zasad prawdopodobieñstwa� (Sêk 2004: 90). Równie¿
efektem ich pracy s¹ nieuprzedmiotowione gratyfikacje i koszty po�rednie
oraz specyficzne interakcje zawodowe oparte na dodatkowych trudno�ciach.
Poruszaj¹c ten w¹tek, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e pracownicy socjalni
w swojej samoocenie upatruj¹ zaanga¿owanie emocjonalne jako atut zawo-
du, ale badacze dostrzegaj¹, ¿e zbytnie zaanga¿owanie emocjonalne utrudnia
ustalenie granicy miêdzy profesjonalnymi obowi¹zkami a obowi¹zkami klien-
tów w zakresie rozwi¹zywania problemów. Zatem zasada ograniczonego
zaanga¿owania czy kontrolowanego zaanga¿owania jawi siê jako bardziej
profesjonalna zasada pomagania (Kamiñski 2006: 24).

Istotê zawodów pomocowych okre�laj¹ równie¿ metody pracy oraz specy-
fika �rodowiska, w którym praca ta jest realizowana. Niektóre metody pracy
i niektóre cechy �rodowiska mog¹ byæ okazj¹ do kooperacji. Tak jest w przy-
padku pracy �rodowiskowej. Wed³ug Marka Rymszy pracê �rodowiskow¹
mog¹ prowadziæ: 1) animatorzy kultury, 2) dzia³acze organizacji trzeciego
sektora, 3) spo³ecznicy, 4) ksiê¿a zaanga¿owani spo³ecznie, 5) mediatorzy, 6)
pedagodzy �rodowiskowi, 7) organizatorzy sieci, 8) lokalni plani�ci (Rymsza
2014b: 302). Naczeln¹ zasad¹ w prowadzeniu pracy �rodowiskowej jest �nie
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zaw³aszczaæ pracy �rodowiskowej, ale odkrywaæ jej metodykê�. Motto to
jest dzisiaj konieczne do upowszechnienia, szczególnie ¿e rozcz³onkowana
praca socjalna uprawiana przez licznych specjalistów rozproszonych zawo-
dowo w ró¿nych instytucjach i ró¿nych sektorach przyczynia siê do zaciera-
nia ró¿nic pomiêdzy kompetencjami pracownika socjalnego a kompetencja-
mi innych zawodów z przypisan¹ im misj¹ pomagania.

Mo¿na siê zastanowiæ, czy wyra�nie sprecyzowana wi¹zka ról pracowni-
ka socjalnego stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do wyodrêbnienia jej jako
nowego zawodu. Pytanie to dotyczy miêdzy innymi ról wkomponowanych
w szeroko brzmi¹c¹ specjalno�æ, na przyk³ad roli organizatora spo³eczno�ci
lokalnej. Wed³ug Szymona Wójcika mo¿na w niej wyró¿niæ co najmniej sze�æ
ról w miarê autonomicznych: a) planisty � osoby wyznaczaj¹cej cele i strate-
gie, b) animatora � osoby aktywizuj¹cej i motywuj¹cej do dzia³añ, c) fundra-
isera � osoby gromadz¹cej �rodki na prowadzenie dzia³alno�ci, d) rzecznika
� osoby zajmuj¹cej siê kszta³towaniem przekazu, e) eksperta � osoby dora-
dzaj¹cej, jakie kroki nale¿y podj¹æ, f) mediatora � inaczej facylitatora, czyli
osoby pomagaj¹cej w prowadzeniu efektywnej debaty (Wójcik 2014: 131).
Ka¿da z wymienionych ról, bêd¹ca uszczegó³owieniem zakresu oczekiwa-
nych dzia³añ, mo¿e byæ czê�ci¹ szeroko definiowanej roli. Zatem organiza-
tor spo³eczno�ci lokalnej to wi¹zka ról nie stanowi¹ca wystarczaj¹cej podsta-
wy do wyodrêbnienia jej jako zawodu pomocowego, gdy¿ zakres tej roli silnie
konweniuje z istot¹ pracy socjalnej.

Dobre praktyki w kooperacji miêdzy przedstawicielami wielu zawodów
pomocowych pokazuj¹, ¿e uczestnicz¹ w niej profesjonali�ci o uznanych
kompetencjach: logopeda, psycholog, psychiatra, pielêgniarka i technik fi-
zjoterapeuta oraz opiekunka osoby niepe³nosprawnej, opiekunka osoby star-
szej. To przyk³adowy sk³ad kooperantów w ramach jednej instytucji � �rodo-
wiskowego domu samopomocy. Inny przyk³ad, który przywo³uje Mi³osz
Ukleja, to sk³ad zespo³u interdyscyplinarnego dzia³aj¹cego w Gdañskiej Fun-
dacji Innowacji Spo³ecznej, w którym brali udzia³: lekarz, psycholog, anima-
tor spo³eczny, lider spo³eczno�ci lokalnej oraz policjant (Ukleja 2014: 255).

Zawody pomocowe maj¹ce wysokie notowania w opinii publicznej to
niew¹tpliwie zawody wa¿ne, potrzebne i niezbêdne oraz oparte na zaufaniu,
czyli: pielêgniarka, psycholog, psychiatra. Maj¹ one okre�lone zadania, s¹
rozpoznawalne i doceniane przez spo³eczeñstwo. Zawód pracownika socjalne-
go ma bardzo szeroki zakres i tym najbardziej ró¿ni siê od wszystkich zawo-
dów pomocowych. Zagadnieniu temu po�wiêcono ju¿ wiele miejsca w publi-
kacjach, zatem nie ma konieczno�ci specyfikacji d³ugiej listy ról zawodowych
przypisanych temu zawodowi (Kanios 2014; Olech 2012; Rymsza 2012;
Trawkowska 2009).
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Anna Olech zwraca uwagê na uniwersalne cechy pracy socjalnej, do któ-
rych nale¿¹ trzy: 1) zró¿nicowanie obszarów praktyki, 2) instytucjonalny
wymiar jej uprawiania i 3) kwestia przynale¿no�ci do grupy zawodowej (Olech
2012: 331). Na pierwsz¹ z wyró¿nionych cech wskazuj¹ inni badacze, doku-
mentuj¹c to nie tylko specyfikacj¹ instytucji, placówek, �rodowisk w skali
mikrospo³ecznej i makrospo³ecznej, ale równie¿ zró¿nicowaniem metod �
adekwatnych do obszarów aktywno�ci zawodowej. A. Olech dokona³a wy-
ra�nego podzia³u obszarów praktyki dzia³añ w ramach mikropraktyki i ma-
kropraktyki, przypisuj¹c ka¿demu z tych systemów koncentracjê zadañ oraz
role, które s¹ im przypisane. To uporz¹dkowanie wyra�nie obrazuje ró¿nice
miêdzy prac¹ socjaln¹ a innymi zawodami pomocowymi (ibidem, s. 337).

Analizuj¹c stopieñ profesjonalizacji kadry pomocowej w specyficznej in-
stytucji, jak¹ jest dom pomocy spo³ecznej, mo¿na zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
pracownik socjalny gra w tym zespole albo rolê równorzêdn¹ albo podpo-
rz¹dkowan¹ wobec innych profesji, ale rolê wiod¹c¹ odgrywa opiekun. Jak
twierdzi Ewelina Zdebska, zawodu opiekuna w domu pomocy spo³ecznej mo¿na
nauczyæ siê w cztery semestry i uzyskaæ kwalifikacje do �wiadczenia us³ug
opiekuñczo-wspieraj¹cych osobie podopiecznej. Wymieniona badaczka, wska-
zuj¹c na wiod¹c¹ rolê opiekuna w tej specyficznej placówce, dowodzi, ¿e w³a-
�nie cechy �rodowiska, w którym realizowana jest opieka, narzucaj¹ w zespole
ról w³a�nie priorytetow¹ rolê opiekunowi osoby starszej. Zespó³ terapeutycz-
no-opiekuñczy stanowi¹cy kadrê jest w równym stopniu zobligowany do �wiad-
czenia profesjonalnych us³ug, a zadania pracownika socjalnego s¹ dostosowa-
ne do specyfiki funkcjonowania instytucji (Zdebska 2016: 182�183).

Reasumuj¹c, zawody pomocowe to w wiêkszo�ci zawody ukonkretnione
i oparte na jasnych zasadach relacji pomocowej wobec osób potrzebuj¹cych
porady, wsparcia i pomocy. Maj¹ sporo wspólnych cech, g³ównie tkwi¹cych
w podstawach etycznych, ale praca socjalna wyró¿nia siê szczególnie w uwzglêd-
nianiu spo³ecznego wymiaru dzia³añ.

Wska�niki profesjonalizacji i ich przydatno�æ w ocenie
polskiego procesu tworzenia zawodów pomocowych
� na przyk³adzie zawodu pracownika socjalnego

W opinii Marty £uczyñskiej pytanie o stopieñ zaawansowania profesjo-
nalizacji pracy socjalnej jako procesu wzrostu kompetencji zawodowych nie
znajduje jednoznacznej odpowiedzi, albowiem pracownicy socjalni nie wy-
ra¿aj¹ szczególnego zainteresowania dokszta³caniem, a je�li wiedza nie jest
aktualizowana, to podlega dezaktualizacji i staje siê czêsto nieadekwatna do
zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci spo³ecznej (£uczyñska 2013: 173�174). Pro-
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fesjonalizacja mo¿e byæ definiowana bardziej jako osobliwy typ zawodowej
kontroli ni¿ jako wyra¿anie wewnêtrznej istoty pewnych zawodów. Profesja,
wed³ug M. £uczyñskiej, nie jest zawodem, ale oznacza kontrolowanie zawo-
du, a profesjonalizm jest jednoznaczny z uzyskaniem kontroli nad czê�ci¹
rynku jak i tworzeniem profesji przez sam¹ siebie. Profesjonalizacja to pro-
ces, w którym niektórzy producenci specjalistycznych us³ug tworz¹ i kontro-
luj¹ rynek dla swoich ekspertyz (ibidem, s. 19�20).

W modelu profesjonalizacji pracy socjalnej mo¿na uwzglêdniaæ wy³anianie
siê nowych struktur organizacyjnych i powstawanie nowych ról spo³ecznych
ze wzglêdu na konieczno�æ sprostania nowym potrzebom spo³ecznym. Szcze-
gólnie w kontekstach zawodowym i edukacyjnym (Trawkowska 2009: 127).
W wielu koncepcjach profesji wskazuje siê na ró¿ne atrybuty i funkcje zawodu
zwanego profesj¹. Jerzy Szmagalski twierdzi, ¿e podej�cie atrybutowe polega
na definiowaniu funkcji profesji w dwóch g³ównych aspektach: 1) �rozwoju
i specyficznej charakterystyki w oparciu o funkcjonalistyczne za³o¿enia odno-
sz¹ce siê do ich wk³adu w ¿ycie spo³eczeñstwa, w którym dzia³aj¹, 2) roli ich
szczególnej charakterystyki w zapewnianiu im utrzymuj¹cego siê istnienia
i umo¿liwianiu osi¹gania ich celów� (Szmagalski 2011: 25). W koncepcjach tych
profesje s¹ oddzielane od zawodów poprzez charakterystykê cech, owych atry-
butów, które profesje musz¹ mieæ. Wymieniony badacz wskazuje, ¿e w podej-
�ciu kontrolno-w³adczym �[�] profesje utrzymuj¹ dominacjê w swoich obsza-
rach praktyki w konfrontacji z zagro¿eniami ich statusu przez konkuruj¹ce
interesy innych grup zawodowych, rz¹du, administracji, która je zatrudnia oraz
ich klientów poprzez w³adzê, któr¹ sprawuj¹ nad zajêtym przez nie obszarem
us³ug spo³ecznych i walkê o wy³¹czne prawo do wype³niania okre�lonego typu
prac� (ibidem). Zatem profesja ma charakter quasi-korporacyjnego zespo³u
kontroluj¹cego produkcjê, dystrybucjê i konsumpcjê danego produktu, który
nie przywi¹zuje wiêkszej wagi do atrybutów, lecz do dzia³ania profesji na rzecz
zdobycia i utrzymania swojej dziedziny wp³ywów. Mo¿na te¿ dodaæ, ¿e rów-
nie¿ swego rynku panowania i posiadania.

Przywo³ane dwa podej�cia do profesji mo¿na te¿ pokazaæ, jak czyni to J.
Szmagalski, bior¹c pod uwagê kilka wa¿nych cech charakteryzuj¹cych ró¿ni-
ce. W podej�ciu atrybutowym istotne s¹ nastêpuj¹ce kryteria: 1) w³asna baza
teoretyczna, 2) profesjonalny autorytet uznawany przez klientów, 3) spo-
³eczna legitymizacja, 4) obowi¹zuj¹cy kodeks etyczny, 5) w³asna kultura pod-
trzymywana przez profesjonalne stowarzyszenia. Natomiast w podej�ciu
kontrolno-w³adczym istotne s¹ takie kryteria, jak: 1) kontrolowanie kluczo-
wych elementów swojej pracy, 2) w³adza okre�lania metod w³asnej pracy, 3)
prawo selekcji i szkolenia kandydatów do profesji, 4) wydawanie i cofanie
licencji, 5) okre�lanie natury swoich us³ug oraz kategorii u¿ytkowników tych
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us³ug (ibidem, s. 26). Te dwa podej�cia pokazuj¹, ¿e uprawianie zawodu jest
zwi¹zane z wieloma czynnikami buduj¹cymi podstawy do traktowania go
jako profesji, czynnikami zwi¹zanymi z tworzeniem spo³ecznej przestrzeni,
w której przedstawiciele okre�lonych zawodów naznaczaj¹ swoj¹ wa¿no�æ
i niezbêdno�æ.

Badacze próbuj¹cy ustaliæ, jakie wska�niki s¹ najbardziej wiarygodne w celu
okre�lenia stopnia profesjonalizacji, a tak¿e stopnia zaawansowania, proponuj¹
odwo³anie siê do listy wska�ników opracowanych przez Idit Weiss i Penelope
Welbourne (ibidem, s. 29�30). Badaczki te nie tylko zaproponowa³y osiem
empirycznych wska�ników, ale równie¿ do wiêkszo�ci z nich doda³y listê
szczegó³owych pytañ pozwalaj¹cych na ustalenie, w jakim stopniu i za po-
moc¹ jakich rozwi¹zañ mo¿liwe jest orzekanie o spe³nieniu danego aspektu.
Wed³ug wymienionych badaczek pierwszym wska�nikiem jest baza teoretyczna
oraz kontrolowanie specjalistycznego zasobu wiedzy, a tak¿e jego tworzenie
i upowszechnianie. Wska�nik ten jest najbardziej istotny, ale jednocze�nie
trudno jednoznacznie udzieliæ odpowiedzi, czy praca socjalna w porówna-
niu z innymi zawodami pomocowymi osi¹gnê³a porównywalny zasób wie-
dzy. W tym aspekcie mo¿na stwierdziæ, ¿e polska praca socjalna, nie maj¹c
formalnego statusu dyscypliny naukowej, jest usytuowana pomiêdzy kilko-
ma dyscyplinami i pomimo bogatego dorobku ci¹gle nie ma swojej to¿samo-
�ci. O czynnikach utrudniaj¹cych tworzenie to¿samo�ci pracy socjalnej, a zwi¹-
zanych z uprawianiem refleksji teoretycznej, mo¿na dyskutowaæ, ale to
niezbity fakt, ¿e tych czynników jest sporo (Kotlarska-Michalska 2016: 40�
44). Pojawia siê w tym miejscu pytanie, czy wiedza teoretyczna jest wykorzy-
stywana przez pracowników socjalnych. Okazuje siê, ¿e w praktyce pracow-
nicy socjalni wy¿ej ceni¹ sobie w³asne do�wiadczenie i pogl¹dy ni¿ wiedzê
opart¹ na przygotowaniu zawodowym. W opinii Marty £uczyñskiej taka
praktyka niezbyt dobrze �wiadczy o procesie profesjonalizacji zawodu pra-
cownika socjalnego (£uczyñska 2012: 84).

Drugim wska�nikiem profesjonalizacji wymienionym przez I. Weiss i P.
Welbourne jest publiczne uznanie. Wska�nik ten opiera siê na sze�ciu szcze-
gó³owych i wymaga udzielenia odpowiedzi na sze�æ pytañ: 1) czy praca so-
cjalna jest uznawana za zawód? 2) czy s¹ ustawowe warunki u¿ywania tytu³u
�pracownik socjalny�? 3) czy s¹ zdefiniowane granice miêdzy prac¹ socjaln¹
a innymi profesjami pomocowymi? 4) jakie s¹ akademickie uwierzytelnienia
i inne wymagania uprawniaj¹ce do wykonywania pracy socjalnej? 5) czy jest
uznawana organizacja pracowników socjalnych, która reguluje dostêp do
wykonywania tej pracy? 6) czy inne profesje w kraju maj¹ w³adzê regulowa-
nia dostêpu do jej wykonywania? Jest rzecz¹ niemo¿liw¹ odpowiedzieæ na
wszystkie z tych pytañ, ale na kilka z nich mo¿na znale�æ odpowied�, �ledz¹c
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dyskurs tocz¹cy siê na ³amach publikacji podsumowuj¹cych stan refleksji
nad polsk¹ prac¹ socjaln¹ i nurtuj¹cych j¹ problemach, a tak¿e nad relacj¹
miêdzy zawodami pomocowymi a zawodem pracownika socjalnego. Mo¿na
skonstatowaæ, ¿e w polskim procesie tworzenia podstaw zawodu pracowni-
ka socjalnego wprowadzano zbyt wiele zmian, które niestety nie przysporzy-
³y publicznego uznania dla tego zawodu.

Trzecim wska�nikiem empirycznym profesjonalizacji pracy socjalnej, we-
d³ug Weiss i Welbourne, jest monopol specjalistycznych umiejêtno�ci i �wiad-
czenia us³ug oraz istnienie wyspecjalizowanych dziedzin dzia³alno�ci lub ty-
pów interwencji, które przeprowadzaj¹ tylko pracownicy socjalni. Ustawowe
doprecyzowanie zadañ pracownika socjalnego, jak równie¿ jasno okre�lone
kompetencje niektórych przedstawicieli zawodów pomocniczych, na przy-
k³ad asystenta rodziny, powoduje, ¿e pod tym wzglêdem proces profesjonali-
zacji jest do�æ wyra�ny i dostrzegany przez samych pracowników socjalnych.

Czwartym wska�nikiem jest profesjonalna autonomia, czyli jak szerok¹
autonomiê maj¹ pracownicy socjalni w swojej dzia³alno�ci i w podejmowa-
niu decyzji oraz jak dalece ich decyzje s¹ podporz¹dkowane administracji
lub superwizji, która nie jest prowadzona przez pracowników socjalnych,
jak dalece wp³ywowy jest wk³ad pracy socjalnej w zespo³ach multiprofesjo-
nalnych. W �wietle ustaleñ badaczy, zakres autonomii jest niewielki, a dzia-
³ania podejmowane przez pracowników socjalnych zostaj¹ zdominowane
przez czynno�ci, które nie s¹ prac¹ socjaln¹. Wspó³cze�ni pracownicy socjal-
ni twierdz¹, ¿e nie maj¹ wp³ywu na efekty pracy i tym samym towarzyszy im
silne poczucie bezsilno�ci w zakresie wykonywanej pracy, gdy¿ kompetentne
pomaganie stanowi tylko margines ich praktyki zawodowej (Ka�mierczak
2012: 183). W dyskursie po�wiêconym pracownikom socjalnym obrazowa-
na jest ich nie³atwa pozycja pomiêdzy samorz¹dem a o�rodkiem pomocy
spo³ecznej, a tak¿e brak samodzielno�ci w podejmowaniu decyzji. Cech¹
charakterystyczn¹ wspó³czesnego portretu tego �rodowiska s¹ liczne nieja-
sno�ci oraz brak perspektyw i szans zawodowych, g³ównie w�ród pracowni-
ków ma³ych o�rodków pomocy spo³ecznej.

Pi¹ty wska�nik opracowany przez Weiss i Welbourne dotyczy profesjo-
nalnego kszta³cenia, czyli wymagañ dotycz¹cych wykszta³cenia pracownika
socjalnego, miejsca odbywania tego¿ kszta³cenia, proporcji miêdzy instytu-
cjami szkol¹cymi pracowników socjalnych i przyznaj¹cych zaawansowane
stopnie kwalifikacyjne, kontroli tre�ci i procesu kszta³cenia, wk³adu organi-
zacji pracowników socjalnych w proces kszta³cenia oraz wymagañ wobec
kadry kszta³c¹cej pracowników socjalnych. Sze�cioelementowy wska�nik
pozwalaj¹cy na ocenê stanu zaawansowania profesjonalizacji jest jednocze-
�nie zbyt rozbudowany, aby odpowiedzieæ na wszystkie pytania. Mo¿na stwier-
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dziæ, ¿e w polskim procesie kszta³cenia s¹ ju¿ wypracowane pewne standar-
dy oraz minimum programowe, które dotycz¹ kszta³cenia na poziomie li-
cencjackim, ale istniej¹ce zbyt du¿e ró¿nice w programach studiów magister-
skich nie napawaj¹ optymizmem, szczególnie w odniesieniu do szkó³
niedysponuj¹cych wykwalifikowan¹ kadr¹. Uwzglêdniaj¹c szósty wska�nik
empiryczny, na który sk³adaj¹ siê standardy etyczne, a tak¿e formalny ko-
deks etyczny pracy socjalnej i przewidziane sankcje za przekroczenia zapi-
sów, mo¿na stwierdziæ, ¿e postawy pracowników socjalnych wobec pracy
sygnalizuj¹ istnienie zjawiska podwójnych standardów. Pracownicy akceptu-
j¹ niestety dzia³ania pozorne i praktyki dyskryminacyjne (Trawkowska 2012:
149).

Siódmy wska�nik obejmuje: � profesjonaln¹ organizacjê, � istnienie or-
ganizacji skupiaj¹cej pracowników socjalnych, � reprezentowanie wszystkich
czy czê�ci pracowników, � istnienie oddzielnych organizacji dla ró¿nych spe-
cjalno�ci pracy socjalnej, � istnienie realnej w³adzy, � formê, jak¹ ma organi-
zacja. Bior¹c pod uwagê ten wska�nik, mo¿na stwierdziæ, ¿e sporo jest jesz-
cze do nadrobienia. Dostrzegana przez badaczy s³abo�æ organizacyjna
polskiego �rodowiska pracowników socjalnych i brak autonomii w kierowa-
niu i regulowaniu profesj¹ dobitnie wskazuje, ¿e przed polskim procesem
profesjonalizacji jest d³uga droga. S³uszna jest zatem opinia J. Szmagalskie-
go, ¿e batalie o w³asn¹ ustawê zawodow¹ podtrzymuj¹c¹ profesjonaln¹ eks-
kluzywno�æ zarówno w Polsce, jak i w innych krajach koñczy³y siê niepowo-
dzeniem; dlatego proponuje on rozwi¹zanie problemu poprzez tworzenie
koalicji z innymi grupami zawodowymi na zasadzie zwi¹zków zawodowych
wszystkich s³u¿b spo³ecznych (Szmagalski 2012: 256). Nie ma w¹tpliwo�ci,
je�li chodzi o ósmy wska�nik wyodrêbniony przez Weiss i Welbourne, a do-
tycz¹cy presti¿u i wynagradzania oraz poziomu p³ac i presti¿u pracowników
socjalnych w porównaniu z innymi profesjami pomocowymi, popularno�ci
profesji oraz jej rozwojowych perspektyw. W ocenie pracowników socjal-
nych praca socjalna jako dyscyplina nie cieszy siê zbyt wysokim powa¿aniem
(£uczyñska 2012: 88). Maj¹ oni �wiadomo�æ, ¿e na wzrost presti¿u mog¹
wp³yn¹æ wzrost wynagrodzenia oraz uznanie profesji za zawód zaufania pu-
blicznego. To warunek wa¿ny i wielokrotnie wymieniany zarówno przez sa-
mych pracowników socjalnych, jak i przez badaczy pracy socjalnej w Polsce.

Jest wiele czynników utrudniaj¹cych proces tworzenia siê to¿samo�ci pracy
socjalnej zwi¹zanych z profesj¹. S¹ to, ujmuj¹c w wielkim skrócie: 1) zagu-
bienie idei i sensu dzia³añ profilaktycznych oraz wytyczania granic miêdzy
dzia³aniem profilaktycznym a dzia³aniem interwencyjnym; 2) s³aba integra-
cja �rodowiska pracowników socjalnych i zbyt silne uzale¿nienie pracowni-
ków socjalnych od decyzji prze³o¿onych, a tak¿e brak solidarno�ci zawodo-
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wej miêdzy pracownikami socjalnymi (g³ównie miêdzy kobietami stanowi¹cy-
mi przewa¿aj¹c¹ wiêkszo�æ w tym zawodzie); 3) nadmierne podporz¹dkowa-
nie polityce spo³ecznej i jej wytycznym. Ta konieczno�æ nad¹¿ania za przepisa-
mi prawa prowadzi do okrojenia czasu na pracê socjaln¹ (Kotlarska-Michalska
2016: 48�50).

Jak wskazuje J. Szmagalski, tendencje wp³ywaj¹ce na profesjonalizacjê
pracy socjalnej na �wiecie maj¹ równie¿ w Polsce trzy wyra�ne oblicza. Pierw-
sza tendencja to westernizacja, czyli przejmowanie teorii i metod pracy so-
cjalnej z krajów prekursorskich. Druga tendencja to mened¿eryzm polegaj¹-
cy na stosowaniu technik biznesowych w administrowaniu pomoc¹ spo³eczn¹.
I trzecia tendencja, zwana przez Szmagalskiego � indygenizacj¹ � polega na
adaptowaniu importowanych idei do lokalnych potrzeb (Szmagalski 2011:
31). Pojawi³a siê równie¿ czwarta tendencja, któr¹ wymieniony badacz nazy-
wa uniwersalizacj¹, a polega ona na poszukiwaniu wspólnych w teorii i prak-
tyce, niezale¿nie od jej kontekstu, cech pracy socjalnej, co umo¿liwia okre-
�lanie jej jako profesjê podzielaj¹c¹ te same warto�ci (Szmagalski 2018:
213�214).

Polski proces profesjonalizacji pracy socjalnej od samego pocz¹tku napoty-
ka³ na liczne przeszkody, które przyczyni³y siê do licznych dysfunkcji i spowo-
dowa³y, ¿e system pomocy spo³ecznej sta³ siê przedmiotem potrójnej krytyki
� ze strony badaczy systemu, biorców pomocy oraz ze strony samych pra-
cowników socjalnych. Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e zachodzi do�æ �cis³y zwi¹-
zek miêdzy profesjonalizacj¹ kadr a instytucjonalizacj¹ pomocy spo³ecznej.
Rozwój instytucji rozumiany jako tworzenie specjalistycznych placówek oraz
rozwój sieci us³ug w sektorze pozarz¹dowym tworzy system pomocy i wsparcia
� system najbardziej �wra¿liwy� na zmieniaj¹ce siê potrzeby spo³eczne w zakre-
sie us³ug. Warto te¿ na zakoñczenie tej czê�ci opracowania przytoczyæ stwier-
dzenie Krzysztofa Frysztackiego, ¿e �[�] profesjonalizacja oznacza miêdzy
innymi specjalizacjê. Nie przekre�la to wcze�niej wskazanej tendencji do
uogólnionej pracy socjalnej, ale jest odzwierciedleniem tego fundamentalne-
go procesu spo³ecznego, który odzwierciedlony jest miêdzy innymi w kon-
cepcji modernizacji� (Frysztacki 2019: 234). Ten istotny w¹tek zas³uguje na
dalsz¹ i wnikliw¹ analizê w badaniach nad procesem specyficznych uwarun-
kowañ rozwoju polskiej pracy socjalnej.

Czynniki sprzyjaj¹ce powstawaniu zawodów pomocowych

W dyskursie na temat przysz³o�ci pracy socjalnej i s³u¿b spo³ecznych
pojawiaj¹ siê interesuj¹ce propozycje, które z jednej strony maj¹ byæ pana-
ceum na zbyt szeroko okre�lony obszar zawodowy realizowany przez pra-
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cowników socjalnych, a drugiej � odpowiedzi¹ na aspiracje zwolenników
traktowania pracy socjalnej jako zespo³u us³ug socjalnych. W�ród badaczy pol-
skiego systemu pomocy spo³ecznej reprezentowane s¹ dwa stanowiska w tej
kwestii. Pierwsza grupa badaczy dostrzega, ¿e pracownik socjalny móg³by
efektywnie realizowaæ ca³y obszar obowi¹zków pomocowych, gdyby zosta³
odci¹¿ony od pracy stricte urzêdniczej i wyra�nie optuje za pozostawieniem
szerokiego zakresu pracy, ale z konieczno�ci¹ kooperacji z innymi specjali-
stami, których nie mo¿e zast¹piæ. Druga grupa optuje za do�æ swobodnym
powo³ywaniem s³u¿b spo³ecznych, które by³yby odpowiedzialne za okre�lo-
ny obszar praktyki, na przyk³ad animowanie spo³eczno�ci lokalnej, i zajmo-
wa³yby siê edukowaniem �rodowiska czy koordynacj¹ polityki spo³ecznej
(Grewiñski 2013: 9). Miros³aw Grewiñski uwa¿a, ¿e pracownik socjalny
publicznych podmiotów pomocy spo³ecznej sprowadza swoj¹ aktywno�æ do
problemów jednostki, rodziny lub gospodarstwa domowego, dlatego wyra-
¿a on pogl¹d, ¿e powo³anie nowych s³u¿b spo³ecznych mo¿e byæ s³usznym
rozwi¹zaniem. Mo¿na polemizowaæ, czy powo³ywanie nowych s³u¿b przy-
czyni siê do rozwi¹zania tego problemu i czy zadania zwi¹zane z animacj¹,
edukacj¹ oraz koordynacj¹ winny byæ oderwane od roli zawodowej pracow-
nika socjalnego. Wydzielenie tych zadañ dla innych s³u¿b spo³ecznych wp³y-
nê³oby na okrojenie filarowych cech tej roli zawodowej, a powo³anie no-
wych s³u¿b utrudni³oby podzia³ kompetencji. Mo¿na te¿ rozwa¿aæ wariant
specjalizacji polegaj¹cej na wy³onieniu zawodu organizatora �rodowiska po
odpowiednim sprofilowaniu wiedzy, kompetencji i umiejêtno�ci (w kszta³ce-
niu pracowników socjalnych na drugim stopniu). W modelu organizowanie
spo³eczno�ci lokalnej (OSL), praca �rodowiskowa jest form¹ inwestycji w wiê-
zi spo³eczne jako wa¿ny zasób posiadany przez spo³eczno�æ (Rymsza 2014c:
36). Wed³ug Magdaleny Dutkiewicz metoda OSL stwarza dobre pole do
wspó³pracy i daje du¿¹ szansê na w³¹czenie ró¿nych podmiotów do dzia³añ
�rodowiskowych ze wzglêdu na to, ¿e mog¹ one zaproponowaæ niekonwen-
cjonalne metody dzia³ania. A metoda OSL i dzia³ania organizatora s¹ szans¹
na skoordynowanie ró¿nych form aktywno�ci (Dutkiewicz 2014: 61�77).
To w³a�nie pracownicy socjalni, uprawiaj¹c metodê organizowania �rodowi-
ska, wystêpowaliby w wa¿nej roli zawodowej organizatora, czyni¹c jedno-
cze�nie specjalizacjê przedsionkiem do autonomicznego zawodu w przysz³o-
�ci. Problem relacji zawodowych pracownika socjalnego z animatorem,
edukatorem i koordynatorem wymaga dalszej dyskusji, ale jak dowodz¹ prak-
tyczne dzia³ania podejmowane przez pracowników socjalnych pracuj¹cych
poza systemem pomocy spo³ecznej, dobrze radz¹ sobie w roli koordynato-
rów lokalnej polityki, zajmuj¹ siê edukacj¹ i animacj¹, czyli istotne znaczenie
ma miejsce grania ról zawodowych.
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Na podstawie badañ prowadzonych w wyspecjalizowanych placówkach
wyra�nie widoczny jest zakres dzia³añ zawodów pomocowych przypisanych
do takich zawodów, jak: terapeuta zajêciowy, pracownik kulturalno-o�wia-
towy, psycholog, rehabilitant. I tak wyodrêbniony z zawodu pedagoga tera-
peuta realizuje zajêcia w ramach swego zawodu trzydzie�ci trzy okre�lone
czynno�ci, które znajduj¹ siê w d³ugim wykazie zawodów regulowanych
(www.zawodyregulowane.pl) i w przypadku tego zawodu nie ma w¹tpliwo-
�ci, jakiego rodzaju zajêcia mo¿e prowadziæ. Niezale¿nie od �wiadomo�ci
zakresu swoich zajêæ, terapeuta zajêciowy obok przygotowania zawodowego
powinien posiadaæ zdolno�ci do przejawiania autentycznej postawy w rela-
cjach terapeutycznych, co jest uwarunkowane samo�wiadomo�ci¹ terapeuty
w tej dziedzinie (Mielcarek 2010: 276).

Poszerzaj¹ca siê lista zawodów pomocowych, wy³aniaj¹ca siê z takich g³ów-
nych zawodów, jak pracownik socjalny, pedagog, psycholog, i tworz¹ca nowe
zawody pomocowe o wê¿szym zakresie us³ug skonkretyzowanych w takich
zawodach, jak: opiekun, asystent, doradca, mediator mog¹ powodowaæ za-
cieranie siê wyrazisto�ci roli opiekuna i rozmywanie siê odpowiedzialno�ci
za jako�æ us³ug w danej instytucji czy placówce. Poza tym mo¿e to wp³yn¹æ
na obni¿anie presti¿u zawodu, z którego nast¹pi³o wy³onienie, gdy¿ przy okazji
�wyjmowania� pewnego zakresu czynno�ci mo¿e dochodziæ do os³abiania
fundamentów starego zawodu w postaci bezpowrotnej utraty pewnych war-
to�ci etycznych. Nowe, stricte us³ugowe zawody mog¹ nie sprostaæ zadaniu
ochrony wszystkich warto�ci i zasad etycznych przypisanych staremu zawo-
dowi, z którego siê wy³oni³y.

Proces tworzenia zawodów o charakterze poradniczym i wspieraj¹cym
jest trudny do powstrzymania szczególnie w sytuacji, gdy na rynku pomoco-
wym ka¿dy specjalista, nawet niedyplomowany, mo¿e oferowaæ us³ugi w for-
mie pomocy. W ramach dzia³alno�ci gospodarczej mo¿na otwieraæ gabinety
nastawione na oferowanie us³ug maj¹cych charakter pomocowy. Coraz wiê-
cej ofert us³ugowych proponuj¹ rynkowo zorientowani psycholodzy i peda-
godzy, rehabilitanci, pielêgniarki, lekarze, doradcy, terapeuci. Strony inter-
netowe s¹ szczególnym polem do obserwacji zjawiska wzrostu ofert ze strony
przedstawicieli ró¿nych zawodów, którzy maj¹c wiedzê i kompetencje w za-
kresie zarz¹dzania, tworz¹ instytucje, agencje o charakterze pomocowym.
Przyk³adem s¹ prywatne domy opieki senioralnej, poradnie psychologiczne,
centra us³ug pielêgnacyjnych, kliniki leczenia uzale¿nieñ, o�rodki wsparcia itp.

Jednym z czynników determinuj¹cych proces tworzenia zawodów po-
mocowych mo¿e byæ stan niezaspokojonych potrzeb, drugim � szczegó³owa
wiedza na temat deficytów us³ug, a trzecim � �wiadomo�æ istnienia dysfunk-
cji w jakim� sektorze us³ug. Pojawianiu siê nowych zawodów pomocowych
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mo¿e sprzyjaæ zjawisko deprofesjonalizacji w danym sektorze us³ug. Warto
tutaj podkre�liæ, ¿e jest ono widoczne w sektorze pomocy spo³ecznej i ma
swoje �ród³a w rozproszeniu instytucjonalnym, wielo�ci instytucji zajmuj¹-
cych siê pomoc¹, do�æ czêstym nak³adaniu siê zadañ, uwik³aniu w zadania
zlecone i w³asne, rozproszeniu czynno�ci zawodowych na programy, projek-
ty, krótkotrwa³e strategie. Nie trzeba szerzej uzasadniaæ, ¿e nadmierne przy-
wi¹zywanie wagi do sprawozdawczo�ci, raportowania, skrupulatnego prze-
strzegania procedur udzielania pomocy, konieczno�æ wspó³dzia³ania z wieloma
instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi oraz instytucjami samorz¹do-
wymi prowadzi do zatarcia granicy miêdzy rol¹ urzêdnika a rol¹ profesjo-
nalnego pomagacza. W�ród wielu krytycznych opinii o polskiej pomocy spo-
³ecznej najczê�ciej wskazuje siê na jej g³ówn¹ wadê, czyli na nadmierne
zurzêdniczenie. Jerzy Krzyszkowski twierdzi, ¿e �organizacje pomocy spo-
³ecznej s¹ k³opotliwym balastem dla pracowników socjalnych przeciwstawia-
j¹cych siê z³emu prawu socjalnemu oraz bezdusznym urzêdnikom i kierow-
nikom� (Krzyszkowski 2005: 183). W opinii tego badacza �podstawowe
pytanie w analizach pracy socjalnej jako zawodu dotyczy osi¹gniêtego przez
ni¹ poziomu profesjonalizacji�, a najbardziej krytycznie oceniany jest poziom
profesjonalizacji z punktu widzenia autonomii dzia³ania pracownika socjal-
nego, gdy¿ zarówno rola pracownika socjalnego, jak i przedmiot jego zawo-
dowej aktywno�ci s¹ definiowane przez struktury administracyjno-instytu-
cjonalne � bez udzia³u samych pracowników socjalnych (ibidem, s. 181).

Procesowi tworzenia nowych zawodów mo¿e sprzyjaæ niewydolny sek-
tor pañstwowej s³u¿by spo³ecznej. Jak wskazuj¹ polskie do�wiadczenia, pa-
radoksalnie, dysfunkcje w pomocy spo³ecznej w pewnym stopniu spowo-
dowa³y, ¿e sta³o siê konieczno�ci¹ wy³onienie nowych zawodów, które mia³y
za zadanie uzupe³niæ te obszary dzia³añ, do których praca socjalna nie dotar³a
z nadmiaru innych zadañ.

Uwa¿am, ¿e proces tworzenia nowych zawodów pomocowych powinien
naturalnie wynikaæ z poszerzaj¹cych siê potrzeb jednostkowych i spo³ecz-
nych oraz konieczno�ci stosowania profilaktyki przed nowymi zagro¿enia-
mi. Profesjonalne podej�cie do rozwi¹zywania nowych problemów z koniecz-
no�ci bêdzie wymusza³o proces powo³ywania zawodów konkretnie
zorientowanych na �wiadczenie specyficznych us³ug wykraczaj¹cych poza do-
tychczasowy zakres pracy socjalnej. Zawody oparte na asystowaniu jednostce
wymagaj¹cej opieki, pieczy, wsparcia to zawody, które wyodrêbni³y siê z pracy
socjalnej i zosta³y formalnie w³¹czone do grupy zawodów pomocy spo³ecz-
nej. Przyk³adem s¹ takie zawody, jak: asystent osoby niepe³nosprawnej, opie-
kunka �rodowiskowa, opiekun w domu pomocy spo³ecznej, asystent ro-
dziny.
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Magdalena Piorunek twierdzi, ¿e zapotrzebowanie na ró¿ne formy po-
mocy przyczynia siê do coraz szerszej profesjonalizacji dzia³añ s³u¿¹cych
potrzebuj¹cym, a z kolei pojawienie siê na rynku szerokiej rzeszy �specjali-
stów od pomagania� wtórnie przyczynia siê do poszerzenia krêgów klien-
tów poradni czy innych instytucji pomocowych. Poci¹ga to za sob¹ urucho-
mienie procesu konkurencji rynkowej i kreowania czêsto sztucznego
zapotrzebowania na dzia³ania pomocowe. W procesie tym, czyli rynkowej
grze, uczestnicz¹ instytucje edukacyjne i uczelnie wy¿sze kszta³c¹ce psycho-
logów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, doradców, tera-
peutów, trenerów. Wed³ug tej badaczki grupê zawodow¹ z za³o¿enia przygo-
towuj¹c¹ do organizowania, koordynowania, �wiadczenia, ewaluowania
dzia³añ pomocowych adresowanych do jednostek stanowi¹ pedagodzy (Pio-
runek 2010: 119�120). Trudno nie zgodziæ siê z t¹ opini¹, gdy spojrzy siê na
listê specjalizacji, które s¹ oferowane na kierunku pedagogika i wykaz ró¿-
nych specjalistów od pomagania na stronach internetowych. Pedagodzy do-
strzegaj¹, ¿e edukacja i rynek tworz¹ nowe wyzwania dla szeroko rozumia-
nych dzia³añ doradczych nakierowanych na kszta³towanie postaw cz³owieka,
st¹d te¿ w obliczu wspó³czesnej niepewno�ci wobec przysz³o�ci otwiera siê
przestrzeñ dla dzia³añ profesjonalnego doradcy zawodowego, a jego postaæ
mo¿e byæ centralna jako mentora, przewodnika i asystenta rozwoju (Kraw-
czyk-Blicharska, Nowak 2010: 210).

Proces od³¹czania siê od pracy socjalnej czy raczej wykszta³cania siê za-
wodów zwi¹zanych z wykonywaniem w¹sko okre�lonych czynno�ci, a na-
stawionych na realizacjê konkretnych us³ug zwi¹zanych z opiek¹, udzielaniem
porad, towarzyszeniem, terapi¹, po�rednictwem, jest ju¿ widoczny i bêdzie siê
dalej rozwija³, niezale¿nie od faktu, czy pracownicy socjalni jako kategoria
zawodowa bêd¹ siê temu zjawisku przeciwstawiali.

Podsumowuj¹c, proces profesjonalizacji zawodów pomocowych powi-
nien zmierzaæ w kierunku tworzenia nowych potrzebnych profesji, a tak¿e
odrywania siê zawodów pomocowych od swoich g³ównych, wrêcz filaro-
wych, czyli od zawodu pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, poli-
tyka spo³ecznego. Nowo powsta³e zawody powinny byæ skierowane na spe-
cjalistyczne �wiadczenie us³ug opiekuñczych nie tylko w ramach pomocy
spo³ecznej, ale równie¿ w innych sektorach zwi¹zanych z zaspokajaniem
potrzeb ludzkich. Trzeba dodaæ, ¿e od wielu lat urzêdniczo zakotwiczona
praca socjalna ju¿ s³u¿y powstawaniu zawodów pomocowych � bardziej ukon-
kretnionych w dziedzinie opieki i pomocy i skierowanych na relacjê z dru-
gim cz³owiekiem.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e analiza procesu tworzenia siê nowych zawodów
powinna obejmowaæ nie tylko charakterystykê ich cech, ale równie¿ proces

4.p65 20-11-18, 10:2161



Anna Kotlarska-Michalska

62

kooperacji, koegzystencji oraz wzajemne przenikanie siê kompetencji, rela-
cje wzajemne � na zasadach kompatybilno�ci i komplementarno�ci lub kon-
kurencyjno�ci. W charakterystyce zawodów pomocowych trzeba niew¹tpli-
wie uwzglêdniaæ standardy wykonywania zawodu, a tak¿e zasady kreowania
nowych zawodów pomocowych opartych na autonomii lub na asystowaniu
osobom o okre�lonym stopniu niesamodzielno�ci. Potrzebne s¹ dalsze bada-
nia nad profesjonalizacj¹ zawodów uczestnicz¹cych w wykonywaniu rozlicz-
nych czynno�ci maj¹cych charakter pomocy, wsparcia, opieki � profesjonali-
zacj¹ traktowan¹ jako proces spo³eczny warunkowany czynnikami
spo³ecznymi, ale przede wszystkim potrzebami spo³ecznymi oraz cechami
�rodowiska spo³ecznego. Chodzi o to, aby te zawody pomocowe, które ze
wzglêdów organizacyjnych i systemowych nie mog³y do tej pory realizowaæ
swobodnie i autonomicznie wszystkich swoich zadañ, nie by³y skazane na
administracyjnie narzucane mechanizmy okrojenia wa¿nych zadañ i obsza-
rów dzia³ania ani te¿ na dodawanie nowych zadañ, g³ównie urzêdniczej natury.
Takim zawodem jest zawód pracownika socjalnego, który coraz silniej wt³a-
czany jest w urzêdnicze ramy, szczególnie w systemie pomocy spo³ecznej.

Wszystkie poruszone w tym artykule zagadnienia wymagaj¹ oczywi�cie
dalszych i pog³êbionych badañ socjologicznych i pedagogicznych, przede
wszystkim nad instytucjonalnym aspektem zawodów nastawionych na udzie-
lanie wsparcia i pomocy drugiemu cz³owiekowi.
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Zawód asystent rodziny � miêdzy upolitycznionym
projektem spo³ecznym a uspo³ecznianym

projektem politycznym?

The article concerns the processes in shaping the occupation of family assistant
in Poland. The first part discusses certain determinants of the said processes,
in particular how the politicising and politicisation of social assistance has
affected the transformations of the first family assistant projects that emerged
at a grassroots level, in non-governmental organisations, and in public social
help. Selected institutional and organisational determinants behind the creation
of the occupation of family assistant, plus such determinants related to the
community, are presented in the second part of the article, referring to reports
representative of the achievements of Polish sociology of occupations. The
conclusions show trends in the transformations of the emerging occupation of
family assistant.
Keywords: family assistant, social work, social problems, social help

Wprowadzenie

Badania zawodów oraz struktur zawodowych, zainteresowanie czynni-
kami kszta³tuj¹cymi wybrane zawody i struktury zawodowe nale¿a³y do kla-
sycznych studiów polskiej socjologii okresu powojennego. Nale¿y z tego
dorobku korzystaæ, gdy w polu publicznej troski o dziecko i rodzinê pojawi-
³y siê nowe role zawodowe. Przed ponad piêædziesiêciu laty profesor Jan
Szczepañski, otwieraj¹c referatem pt. �Czynniki kszta³tuj¹ce zawód i struk-
turê zawodow¹� tom Socjologia zawodów pod redakcj¹ Adama Sarapaty,
zatrzyma³ siê nad wa¿nymi i nadal aktualnymi zagadnieniami, takimi jak:
definiowanie zawodów, kierunki badañ nad zawodami oraz analizy spo³ecz-
nych czynników ich przekszta³ceñ. W przywo³anym tek�cie niewiele uwagi
po�wiêcono roli uwarunkowañ politycznych w rozwoju i przekszta³ceniach
zawodów, szczególnie za� wp³ywowi w³adzy politycznej na powstanie i roz-
wój nowych zawodów. Ukazuj¹c meandry rozwoju asystentury rodzinnej w Pol-
sce, stara³am siê uwypukliæ ten zmarginalizowany w¹tek.

Osobiste do�wiadczenia towarzyszenia rozwojowi asystentury rodzinnej
w Polsce, obserwacje wy³aniania siê jej modeli w systemie pomocy spo³ecz-
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nej, a tak¿e udzia³ w szkoleniach asystentów, w debatach publicznych do-
tycz¹cych przemian systemu pomocy spo³ecznej, kondycji pracy socjalnej (z ro-
dzin¹), obecno�ci asysty (towarzyszenia) w pomocy spo³ecznej oraz bezpo-
�redni wgl¹d w eksperymentalne modele asystentury rodziny zwróci³y moj¹
uwagê na dwuaspektowo�æ projektu asystentury rodziny. W Polsce asysten-
tura rodziny rozwija³a siê jako projekt spo³eczny, staj¹c siê �z czasem� pro-
jektem politycznym. Kwestiê tê poruszy³am w pierwszej czê�ci artyku³u. Druga
czê�æ artyku³u zosta³a po�wiêcona problemom towarzysz¹cym zawodowi
asystenta rodziny. Mam nadziejê, ¿e przygotowany tekst pozwoli uporz¹d-
kowaæ zró¿nicowane i rozproszone w¹tki dyskusji nad asystentur¹, jakie to-
czy³y siê i nadal tocz¹ w �rodowisku naukowym i praktyków.

Asystentura rodziny jako projekt spo³eczny

Asystentura jako forma pomocy i opieki jest adresowana do ró¿nych
kategorii i grup potrzebuj¹cych wsparcia. Rodziny z problemami opiekuñ-
czo-wychowawczymi oraz z bezradno�ci¹ w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego sta³y siê g³ównym beneficjentem tej formy wsparcia, tworz¹c jej
wizerunek. W istocie s¹ jednymi z wielu korzystaj¹cych, obok osób z niepe³-
nosprawno�ciami, starszych, bezdomnych, samotnych rodziców, rodzin rom-
skich, osób i rodzin w kryzysie.

Pocz¹tków asystentury rodziny w jej obecnym kszta³cie1 nale¿y poszuki-
waæ w inicjatywach oddolnych. Ewa Marynowicz-Hetka (1980) przygoto-
wa³a jeszcze w latach siedemdziesi¹tych XX w. koncepcjê takiego dzia³ania
w rodzinach niepe³nych. Tak¿e w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. trwa³y
prace nad tworzeniem koncepcji asystentury rodziny, o czym �wiadcz¹ opu-
blikowane przez Marka Liciñskiego do�wiadczenia asystowania rodzinom
na terenie Warszawy2, które zosta³y nastêpnie wykorzystane w opracowaniu
modelu standardu pracy socjalnej z rodzin¹ (Krasiejko 2016).

Pierwsza koncepcja asystentury rodziny w o�rodku pomocy spo³ecznej
zosta³a opracowana i wdro¿ona oko³o 2004 r. w Rudzie �l¹skiej. Uchwa³¹ nr
786/XLI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie �l¹skiej z dnia 19 maja 2005 r. pro-
jekt zosta³ przyjêty do realizacji (por. Trawkowska 2010b: 45�46). Autorami
rudzkiego projektu byli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy MOPR w Ru-

1 Mam na my�li asystenturê rodziny jako formê pomocy i opieki. Idea asystowania i towarzyszenia
ma znacznie d³u¿sze tradycje.

2 Federacja na rzecz Reintegracji Spo³ecznej, Podwi�lañska Fundacja Spo³eczna, Podwi�lañskie Towa-
rzystwo Spo³eczne i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne � Oddzia³ Warszawa zrealizowa³y w latach 2005�
2008 w ramach PIW EQUAL projekt �Partnerstwo na rzecz rozwoju »Druga szansa«�, którego g³ównym
rezultatem by³o opracowanie i wdro¿enie modelu dzia³ania asysty rodzinnej. Podajê za: Krasiejko 2016.
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dzie �l¹skiej. Zaproponowany projekt opiera³ siê na wspó³pracy pomocy
spo³ecznej z innymi miejskimi instytucjami wsparcia spo³ecznego oraz tre-
nerkami ze Stowarzyszenia �w. Filipa Nereusza, które powsta³o przy halemb-
skiej parafii pod wezwaniem Bo¿ego Narodzenia. Projekt ten, w swojej kon-
cepcyjnej warstwie, nawi¹zywa³ do modelu pracy socjalno-wychowawczej
z rodzin¹. Obejmowa³ treningi: higieniczny, ¿ywno�ciowy, bud¿etowy (pro-
wadzi³y je, w domu rodziny, trenerki ze Stowarzyszenia), a tak¿e pracê so-
cjaln¹ z indywidualnym przypadkiem opart¹ na kontrakcie socjalnym, wy-
korzystanie pracy zespo³owej (zespo³y interdyscyplinarne) na etapie
diagnozowania rodziny i planowania pomocy. W³¹czono równie¿ inne for-
my wsparcia, takie jak: doradztwo (prawne, psychologiczne, pedagogiczne),
mediacje, treningi poprawy komunikacji w rodzinach. Diagnozowanie, pla-
nowanie, monitorowanie i ewaluacja by³y nadzorowane i realizowane przez
pracowników MOPS.

Spo�ród wielu ró¿nych projektów, w których pojawi³a siê koncepcja asy-
stentury rodziny (do 2011 r.), najbardziej znany jest projekt �Rodzina bli¿ej
siebie�, zrealizowany przez MOPS w Gdyni. Liczne publikacje oraz systema-
tycznie organizowane przez ten o�rodek konferencje skupiaj¹ce praktyków,
teoretyków i przedstawicieli w³adzy lokalnej, przyczyni³y siê do nag³o�nie-
nia oraz rozpowszechnienia interesuj¹cych i pozytywnych rezultatów gdyñ-
skiego projektu asysty (rodzin, osób niepe³nosprawnych, bezdomnych).

Badania przeprowadzone przez Monikê Rudnik (2010) w ramach prac
nad gdyñsk¹ koncepcj¹ asysty rodzinnej potwierdzi³y, i¿:

� Pierwsze do�wiadczenia z wprowadzania tej formy wsparcia rodzin
datuj¹ siê przed uruchomieniem finansowania z POKL. O�rodki pomocy
spo³ecznej w Rudzie �l¹skiej, w Czêstochowie finansowa³y j¹ z bud¿etów
miast, a PCPR z Koszalina i o�rodki z Olsztyna3  pozyskiwa³y pieni¹dze z pro-
gramów resortowych MPiPS.

� Otwarcie finansowania z POKL w latach 2007�2013 upowszechni³o
obecno�æ asystentury rodzinnej jako nowej formy wsparcia rodziny. W 2010 r.
stwierdzono obecno�æ 25 miejsc w Polsce, w których prowadzono asysten-
turê rodziny, na ogó³ w ramach projektów systemowych. Testowano zakres
dzia³ania asystentów, ich usytuowanie w strukturze organizacyjnej, obci¹¿e-
nie prac¹ (liczba rodzin), przygotowanie asystentów do pracy w rodzinach
i sposoby wspierania ich w dzia³aniach zawodowych (ibidem, s. 34�36).

� Kolejnym krokiem by³o umiejscowienie tej formy wsparcia w lokal-
nych systemach wsparcia dziecka i rodziny (korzystaj¹cej z pomocy spo³ecz-
nej). Niekwestionowanym liderem na tym etapie by³ MOPS w Gdyni, które-

3 Ogó³em PCPR, MOPS i GOPS w Olsztynie zatrudnia³y 39 asystentów dla 93 rodzin (Rudnik 2010: 34).
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go pracownicy stworzyli koncepcjê wsparcia rodziny4 oraz okre�lili zakres
i formy wsparcia rodziny na poszczególnych etapach pracy socjalnej. Asy-
stentura rodziny, okre�lona jako �intensywna praca socjalna�, znalaz³a swoje
miejsce w powi¹zaniu z innymi modelami i metodami pracy socjalnej, adre-
sowanymi do rodzin korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. Ale w wielu o�rod-
kach pomocy spo³ecznej asystentura rodziny rozwija³a siê niezale¿nie od pracy
socjalnej z rodzin¹ oraz nie by³a postrzegana jako element koncepcji pracy
socjalnej z rodzin¹.

� W praktyce od samego pocz¹tku testowano dwa podstawowe modele
pracy socjalnej w asystenturze rodzinnej: model metodycznego dzia³ania w pra-
cy socjalnej, wzbogacony o nowe formy, narzêdzia (na tym modelu opiera
siê model pracy socjalno-wychowawczej � por. Krasiejko, Ciczkowska-Gie-
dziun red. 2016), oraz model pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwi¹za-
niach (PSSR), z którym wi¹zano dialog motywuj¹cy (DM).

� W pracy socjalnej z rodzin¹ korzysta siê tak¿e z innych modeli i metod
(model psycho-socjo-kulturowej interwencji kryzysowej, metoda grupowa
w jej licznych odmianach oraz metoda �rodowiskowa w modelu organizo-
wania spo³eczno�ci lokalnej). Widoczny jest jednak problem z horyzontal-
nym i wertykalnym ³¹czeniem metod i modeli pracy socjalnej w spójny pro-
jekt wsparcia rodziny.

� Rozwojowi pracy socjalnej z rodzin¹ towarzysz¹ dzia³ania terapeutycz-
ne � psychoterapia, socjoterapia oraz systemowa terapia rodzin; ta ostatnia
prowadzona najczê�ciej w miastach na prawach powiatu. Rozwija siê tak¿e
doradztwo oraz mediacja w rodzinie5, aczkolwiek zakres tych form wsparcia
jest nierozpoznany.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e asystentura rodziny by³a � w swoich najwcze�niej-
szych realizacjach � projektem uspo³ecznionym (wykorzystuj¹cym si³y spo-
³eczne) i uspo³ecznianym, bo uzasadnianym poczuciem solidarno�ci i potrze-
b¹ racjonalno�ci ludzi zaanga¿owanych w zmiany �rodowiska zamieszkania
oraz moralnym zobowi¹zaniem do tworzenia dobra wspólnego. W dzia³aniu
siêgano po zasoby �rodowiska lokalnego, tworzono kapita³y spo³eczne oraz
budowano spo³eczne potencja³y z udzia³em ludzi dobrej woli � �wolnych
strzelców� oraz �ludzi trzeciego sektora�. Zaanga¿owane w to dzia³anie by³y
stowarzyszenia o charakterze wyznaniowym, �ludzie instytucji� (pomocy

4 Koncepcjê wsparcia rodziny opart¹ na trójpodziale pracy socjalnej: regularnej, pog³êbionej i inten-
sywnej (asystentura rodzinna) potraktowano jako podstawê wprowadzanej zmiany organizacyjnej (Józef-
czyk 2011).

5 Stosunek do mediacji jako formy wsparcia pracy socjalnej by³ ambiwalentny, prawdopodobnie w na-
stêpstwie niewielkiej wiedzy o mediacji (Grudziewska, Lewicka-Zelent 2015: 124�128).
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spo³ecznej), a tak¿e pracownicy nauki. Naukowcy i badacze zainteresowali
siê asystentur¹ rodzinn¹ jako now¹ rol¹ nieco wcze�niej, przed uchwaleniem
9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
(Ustawa 2011)6. Zainteresowanie pracowników nauki by³o wzmacniane jaw-
nymi oczekiwaniami zaanga¿owania siê w tworzenie dobrych praktyk oraz
badania zjawisk/problemów i kwestii spo³ecznych. Oczekiwania p³ynê³y ze
strony w³adzy centralnej (MPiPS, pó�niej MRPiPS), w³adz regionalnych oraz
instytucji pomocy spo³ecznej, korzystaj¹cych ze strumieni �rodków z EFS na
realizacjê zadañ w zakresie wsparcia rodziny, w tym na kszta³cenie oraz do-
skonalenie zawodowe pracowników socjalnych i asystentów rodziny. W re-
zultacie �rodowisko naukowe towarzyszy³o rozwojowi asystentury, a pierw-
sze naukowe publikacje powsta³y przy du¿ym zaanga¿owaniu jego
przedstawicieli praktyków7.

Zró¿nicowane i rozproszone w¹tki dyskusji nad asystentur¹ w �rodowi-
sku naukowym i praktyków, które pojawi³y siê od 2005 do 2011 r., kon-
centrowa³y siê wokó³ pierwotnego modelu roli asystenta rodzinny, jego funk-
cjonowania w o�rodkach pomocy spo³ecznej i w rodzinach oraz na trudno�ciach
we wspó³pracy z partnerami (przede wszystkim z rodzinami korzystaj¹cymi
z pomocy asystentów, z s¹dami i o�rodkami pomocy spo³ecznej). W licznych
publikacjach wiele uwagi po�wiêcono kompetencjom asystentów, warunkom
pracy, technicznym aspektom pracy asystenta (dokumentowanie pracy), po-
mijaj¹c polityczne, spo³eczne oraz instytucjonalno-organizacyjne uwarunko-
wania wprowadzanych zmian. G³ówny nurt teoretyczno-empirycznej oraz
praktycznej refleksji nad asystentem rodziny i asystentur¹ rodziny dotyczy³
kwestii, które wi¹za³y siê z indywidualnymi i organizacyjnymi/zespo³owymi
wysi³kami w kreowaniu roli. Reprezentatywne dla tego nurtu opracowania
zosta³y przygotowane z udzia³em pracowników i kierowników MOPS w Gdy-
ni, przedstawiciela w³adz tego miasta oraz nauczycieli akademickich, bior¹-
cych aktywny udzia³ w konferencjach regularnie organizowanych przez MOPS
podczas realizacji projektu �Rodzina bli¿ej siebie�. W�ród w¹tków, które
pojawi³y siê w publikacjach po�wiêconych asystenturze rodzinnej, bêd¹cych
pok³osiem gdyñskich konferencji, warto odnotowaæ nastêpuj¹ce:

� próba wskazania istoty asystentury rodziny (Dêbska-Cenian 2010: 76�81);
� próba pozycjonowania asystentury rodzinnej wobec innych form wspar-

cia obecnych w pomocy spo³ecznej; asystentura by³a pojmowana jako �nowa

6 Dalej w artykule jako: ustawa o wspieraniu rodziny.
7 W¹tek roli asystenta rodziny by³ obecny w pracach publikowanych w ramach gdyñskiego projektu

�Rodzina bli¿ej siebie�, a tak¿e w innych pracach powsta³ych dziêki refleksyjnemu towarzyszeniu rozwo-
jowi asystentury rodzinnej � por. ¯ukiewicz red. 2011; �widerska 2013; Krasiejko 2016.
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metoda pracy pomocy spo³ecznej w Polsce� (£angowska 2010), podkre�la-
no, ¿e umo¿liwia realne zmiany wskutek ograniczenia liczby klientów;

� próba okre�lenia asystentury rodzinnej jako us³ugi w ramach specjali-
zacji w pracy socjalnej (£angowska 2013);

� analiza do�wiadczeñ w zatrudnieniu i pracy asystentów rodziny przed
wprowadzeniem w ¿ycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stêpczej oraz bezpo�rednio po wprowadzeniu jej w ¿ycie pozwoli³a rozpo-
znaæ wyzwania i trudno�ci, przed którymi stoj¹ OPS-y i asystenci w gminach
miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich (Szpunar red. 2010);

� dzielenie siê do�wiadczeniem w kwestiach stabilizacji procesu wpro-
wadzania asystentury rodzinnej do pomocy spo³ecznej; do osi¹gniêcia tego
celu wykorzystano narzêdzia z zakresu nauk o zarz¹dzaniu oraz poddawano
regularnej refleksji (ewaluacji) do�wiadczenia w³asne (Rudnik red. 2013);

� tworzenie propozycji modelowych rozwi¹zañ integruj¹cych model asy-
stentury rodziny z innymi modelami pomocy (Józefczyk 2011);

� poszukiwania modelu pomocy odpowiadaj¹cego istocie asystentury
rodziny w pomocy spo³ecznej (Krasiejko 2010; 2011).

Drugi nurt � badania regionalne � obejmowa³ analizy zapotrzebowania
na us³ugi asystentów rodziny, ocenê sposobów ich realizacji oraz potrzeb
lokalnych i regionalnych. Badania ilo�ciowe ROPS (Kucharska red. 2012),
badania ilo�ciowe i jako�ciowe przeprowadzone w�ród asystentów rodzin-
nych w konkretnych regionach, czego przyk³adem s¹ badania przeprowa-
dzone na terenie województw �l¹skiego i lubelskiego (Kornaszewska-Polak red.
2016; Czechowska-Bie³uga 2017), rzuci³y nieco �wiat³a na problemy z kre-
owaniem nowej roli w przestrzeni organizacyjnej i lokalnej, procesy wiêzio-
twórcze w tworzonym �rodowisku asystentów rodziny. Praktycznie we wszyst-
kich badaniach analizowano ró¿ne aspekty sytuacji zawodowej asystentów
rodzin, przede wszystkim odnosz¹c siê do ich pozycji i roli zawodowej (¯u-
kiewicz red. 2011; �widerska 2013; Krasiejko 2016) oraz, w mniejszym stop-
niu, koncentrowano siê na �rodowisku zawodowym asystentów rodziny,
sprowadzonym do �rodowiska pracy.

Asystentura rodziny jako projekt polityczny

Powo³anie do ¿ycia roli zawodowej asystenta rodziny by³o decyzj¹ poli-
tyczn¹, rezultatem uchwalenia wspomnianej ustawy z 9 czerwca 2011 r., która
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. Nowe prawo regulowa³o zakres i formy
troski pañstwa o dzieci i rodziny przejawiaj¹ce trudno�ci w wype³nianiu funk-
cji opiekuñczo-wychowawczych. �Ustawa wprowadzi³a rozwi¹zania syste-
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mowe, które poprzez intensywn¹ profilaktykê i pracê z rodzin¹ przyczyniaj¹
siê do poprawy jako�ci pe³nienia funkcji opiekuñczo-wychowawczych przez
te rodziny i w konsekwencji przeciwdzia³aj¹ umieszczaniu dzieci w pieczy
zastêpczej� (Informacja Rady Ministrów 2018: 4). Rola asystenta rodziny
by³a jedn¹ z wielu zmian wprowadzonych do systemu pomocy spo³ecznej za
po�rednictwem ustawy o wspieraniu rodziny8.

Zanim ustawa o wspieraniu rodziny zosta³a uchwalona, by³a dyskutowa-
na od po³owy ostatniej dekady ubieg³ego wieku. �W trakcie tego czasu zmie-
nia³ siê kontekst polityczny, organizacyjny systemu pomocy spo³ecznej i po-
lityki rodzinnej. Za jej uchwaleniem lobbowa³y organizacje pozarz¹dowe,
skupione w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastêpczej, zainteresowane
»uspo³ecznieniem« zadañ opiekuñczych (mo¿liwo�ci¹ powierzenia organiza-
cjom pozarz¹dowym rozlicznych czynno�ci zwi¹zanych z piecz¹ zastêpcz¹)�
(Rac³aw, Trawkowska 2015). Udzia³ sektora pozarz¹dowego i organizacji
wyznaniowych, struktur sieciowych (ruchy spo³eczne), grup nieformalnych
na poziomie lokalnym i ponadlokalnym w �urz¹dzaniu siê� mia³ pewn¹ ce-
chê charakterystyczn¹. By³o to nie tyle oraz nie tylko �urz¹dzanie siê� wspo-
mnianych reprezentacji spo³eczeñstwa obywatelskiego w nowych warunkach
spo³eczno-polityczno-gospodarczych, ile raczej �urz¹dzanie siê z innymi�,
którzy nie s¹ traktowani jako �obcy�. Na ten �integracyjny� aspekt dzia³añ
wskazuje, w mojej ocenie, ustanawianie nowych praktyk w grupowych po-
rozumieniach, w publicznych ods³onach, z wniesieniem ich do przestrzeni
publicznej i tam demonstrowaniem ich u¿yteczno�ci9.

Wprowadzenie roli asystenta rodziny do systemu pomocy spo³ecznej, z po-
miniêciem wcze�niejszych do�wiadczeñ o�rodków pomocy spo³ecznej oraz
organizacji pozarz¹dowych i wyznaniowych, wskazuje na s³ab¹ pozycjê tych
tak wa¿nych instytucji wobec polityki spo³ecznej. Nie oznacza to, ¿e decyzja
polityczna z 2011 r., wprowadzaj¹ca ustawê o wspieraniu rodziny, by³a me-
rytorycznie nieuzasadniona, bior¹c pod uwagê za³o¿enia aksjologiczne re-
formy systemu pomocy dziecku i rodzinie, za³o¿enia co do sposobu zorgani-
zowania i koordynowania dzia³añ w systemie (Rymsza 2011a) oraz skalê

8 Ustawa reguluje: 1) profilaktykê �rodowiskow¹ dla rodzin prze¿ywaj¹cych trudno�ci w wype³nia-
niu funkcji opiekuñczo-wychowawczych; 2) rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹; 3) instytucjonaln¹ pieczê zastêp-
cz¹; 4) usamodzielnienie pe³noletnich wychowanków pieczy zastêpczej; 5) procedury adopcyjne; 6) zada-
nia administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej; 7) zasady
finansowania wprowadzonego systemu.

9 Przyk³ady takich dzia³añ to samoorganizowanie siê rodziców zastêpczych oraz organizowanie grup
wsparcia dla rodziców przez pracowników socjalnych, organizowanie form wsparcia �rodowiskowego
dla dzieci i m³odzie¿y z pieczy zastêpczej. Przyk³ady te zaczerpnê³am z projektów socjalnych, które
w latach 2000�2017 prowadzi³am jako promotor oraz konsultant specjalizacji II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny oraz z prowadzonych lokalnie diagnoz i ewaluacji strategii rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych.
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problemów opiekuñczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego w rodzinach. Skala i natê¿enie ró¿nych przejawów dysfunkcjo-
nalno�ci rodzin wychowuj¹cych dzieci, obecnych w systemie pomocy spo³ecz-
nej przed jego reform¹ (przed w³¹czeniem opieki zastêpczej w 2000 r., w latach
1990�1999) oraz po jego reformie (po �wyj�ciu� opieki zastêpczej z systemu
pomocy spo³ecznej 1 stycznia 2012 r.), by³a czê�ciowo ujawniana w statysty-
kach MPiPS oraz w badaniach prowadzonych na u¿ytek przygotowywanych
lokalnych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, a tak¿e w bada-
niach naukowych systemu pomocy spo³ecznej i funkcjonuj¹cego po 2000 r.
w jego granicach podsystemu pieczy zastêpczej (socjologiczna wyczerpuj¹ca
charakterystyka tego podsystemu w: Rac³aw 2017). Ale zaniedbana, bardzo
czêsto powierzchowna, przygotowywana bez koncepcji diagnoza spo³eczna
rodzin z problemami opiekuñczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego uniemo¿liwia³a ustalenie skali, natê¿enia oraz specyfiki
zjawisk towarzysz¹cych konsekwencjom problemów spo³ecznych w rodzinach
oraz w lokalnych spo³eczno�ciach (Trawkowska 2011)10. Ustawa o wspieraniu
rodziny dawa³a wszystkim aktorom spo³ecznym zaanga¿owanym w projek-
towane zmiany systemu nadziejê na poprawê tej sytuacji, gdy¿ dowarto�cio-
wywa³a zapomniane ogniwo i podstawowy mechanizm koordynacji systemu
pomocy spo³ecznej � pracê socjaln¹ z rodzin¹. Lecz decyzja ustawodawcy
dotycz¹ca podzia³u kompetencji miêdzy poziomem powiatowym i gminnym
we wspieraniu rodziny by³a opatrzona b³êdem i ryzykiem. Nowe zadania
dotycz¹ce asystentury rodziny wprowadzono do systemu odgórnie (decyzj¹
polityczn¹, z pominiêciem do�wiadczeñ pomocy spo³ecznej), ale koszty ich
realizacji scedowano na samorz¹dy lokalne11. Czynniki te sprzyja³y upoli-
tycznieniu i polityzowaniu12 asystentury rodziny w nastêpnych latach.

Dwie zmiany wprowadzone ustaw¹ o wspieraniu rodziny mo¿na oceniæ
jako �szczególne rezultaty� polityzacji roli pracownika socjalnego oraz us³ug
pomocy spo³ecznej. Zmiany te mia³y bezpo�redni wp³yw na tworzenie roli
asystenta rodziny. Pierwsza wynika³a z arbitralnego zakwestionowania przez
ustawodawcê niektórych ról pracowników socjalnych � specjalistów od wspie-

10 Szerzej na temat wad lokalnych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w: Krzyszkowski
2005: 333�348; Trawkowska 2007; Hryniewicka, Lipke 2007.

11 �Nie nale¿y powielaæ te¿ b³êdu instytucjonalizacji omówionego na wstêpie niniejszego opracowa-
nia, a polegaj¹cego na odgórnym wprowadzaniu nowych zasad do systemu (tym razem z zakresu asysten-
tury rodzinnej) przy cedowaniu kosztów na samorz¹dy lokalne (sprzeciw tych ostatnich jest coraz bardziej
widoczny)� (Rymsza 2011a: 39).

12 Odró¿niam upolitycznienie od polityzowania. Upolitycznienie rozumiem za: Frysztacki, Pi¹tek
2017: 105 oraz Pi¹tek 2011: 19. Polityzowanie oznacza, ¿e kwestiom i problemom spo³ecznym oraz
zaanga¿owanym w ich rozwi¹zywanie instytucjom i s³u¿bom spo³ecznym nadaje siê, zmienia lub odbiera
znaczenie w zwi¹zku z tocz¹cymi siê grami politycznymi.
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rania rodzin na poziomie lokalnym; zakwestionowano pe³nione przez nich
role diagnosty, edukatora rodziny, informatora udostêpniaj¹cego zasoby,
podpory psychicznej, ³¹cznika miêdzy szko³¹ (lub inn¹ placówk¹) a rodzin¹,
a tak¿e zakwestionowano (gdy¿ pominiêto) rolê asystenta rodziny, której
koncepcje opracowa³y i wdro¿y³y niektóre o�rodki pomocy spo³ecznej przed
2011 r. Wymienione role zawodowe pracowników socjalnych zosta³y zakwe-
stionowane, a zarazem przesuniête do roli asystenta rodziny. Zast¹pienie
�nieefektywnego� pracownika socjalnego potencjalnie �efektywnym� asy-
stentem rodziny stawia³o obie grupy zawodowe w sytuacji niepotrzebnej
konfrontacji (Rac³aw, Trawkowska 2018). Polityzacja przejawia³a siê w na-
rzuceniu koncepcji ról zawodowych, z pominiêciem celów systemowych,
realizowanych na zewn¹trz.

Druga zmiana potwierdzaj¹ca polityzacjê pomocy spo³ecznej i pracy so-
cjalnej oraz ich upolitycznienie by³a spowodowana arbitraln¹ decyzj¹ wy³¹-
czenia �pracy socjalnej� z �pracy z rodzin¹�. Praca z rodzin¹ nie mo¿e byæ
realizowana z pominiêciem us³ugi podstawowej � pracy socjalnej z rodzin¹,
która jest na tyle �pojemna�, aby bez problemu w³¹czyæ zró¿nicowane para-
dygmaty troski o rodzinê oraz modele i metody pracy socjalnej u¿ywane przez
specjalistów. Praca z rodzin¹ realizowana przez asystentów musia³a wiêc zostaæ
zredefiniowana jako praca socjalna z rodzin¹, aby nowe �rodowisko zawo-
dowe asystentów rodziny, zró¿nicowane pod wzglêdem wykszta³cenia oraz
do�wiadczeñ zawodowych, mia³o naukow¹ podstawê do praktyki. Funkcjê
tê � integrowania praktyki asystentów � pe³ni model metodycznego dzia³a-
nia w pracy socjalnej13. Polityzacja pracy socjalnej wyra¿a³a siê w arbitralnej
decyzji zmieniaj¹cej definicjê pracy socjalnej, co spowodowa³o uruchomie-
nie procesów jej deprofesjonalizacji, gdy¿ czê�æ �rodowiska zawodowego by³a
s³abiej przygotowana b¹d� nieprzygotowana teoretycznie do jej prowadze-
nia. W istocie upolitycznianie i polityzacja pomocy spo³ecznej i pracy socjalnej
doprowadzi³y do pog³êbienia, istniej¹cego ju¿ przed wej�ciem ustawy o wspie-
raniu rodziny, efektu Mateusza, objawiaj¹cego siê �wyspowym� charakte-
rem pracy socjalnej w pomocy spo³ecznej. Zinstytucjonalizowan¹ reakcj¹ ze
strony MRPiPS by³a standaryzacja us³ugi asystenta rodzinnego z udzia³em
pracowników naukowych oraz przedstawicieli �rodowiska zawodowego.
Standaryzacja ta jest niew¹tpliwie bezpo�rednio korzystna dla tej czê�ci �ro-
dowiska asystenckiego, które jest s³abiej przygotowane do roli. Czy jednak
sprzyja tworzeniu lokalnych koncepcji pracy socjalnej z rodzin¹, których
podstaw¹ jest oddolno�æ inicjatyw i interdyscyplinarno�æ dzia³añ?

13 Do redefiniowania pracy z rodzin¹ i w³¹czenia modelu metodycznego dzia³ania przyczynili siê
pedagodzy wspieraj¹cy rozwój asystentury rodzinnej � por. Krasiejko 2016; Kanios 2014; Czechowska-
-Bie³uga 2017.
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W obu referowanych zmianach koszty wynikaj¹ce z dezorientacji, które
zosta³y poniesione przez rodziny, asystentów i pracowników socjalnych oraz
o�rodki pomocy spo³ecznej, mo¿emy ogólnie okre�liæ jako koszty zaniecha-
nia przygotowania systemu i �rodowisk zawodowych do zmian wprowadza-
nych ustaw¹ o wspieraniu rodziny oraz koszty redefiniowania pracy z rodzi-
n¹ (jej reorientacji w stronê pracy socjalnej).

Podane przyk³ady ukazuj¹ ograniczenia w osi¹ganiu celów asystentury
rodziny spowodowane procesami upolityczniania i polityzowania w kontek-
�cie opieki i pomocy. By³y tak¿e inne przyczyny prowadz¹ce do ograniczania
potencja³u asystentury w osi¹ganiu celów merytorycznych, takie jak:

� �wyj�ciowo� s³aba pozycja asystenta, wieloznaczno�æ zadañ w roli, po-
woduj¹ca niedookre�lono�æ aspektów terapeutycznych, pomocowych i opie-
kuñczych przypisanych do roli asystenta rodziny, nasilenie konfliktów w ze-
spo³ach ról, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie wprowadzanych zmian;

� niedopracowane mechanizmy koordynacji podsystemów wsparcia ro-
dziny (tradycyjnego oraz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie), co powo-
dowa³o trudno�ci w opracowaniu koncepcji pracy socjalnej z rodzin¹ w Pol-
sce, opartej na wyra�nym okre�leniu zakresu i zasad integracji pracy socjalnej,
w instytucji pomocy spo³ecznej i w jej organizacjach;

� wyspowy charakter pracy socjalnej z rodzin¹. Obserwowany rozwój profe-
sjonalnych modeli pracy socjalnej wykorzystywanych w prowadzeniu pracy so-
cjalnej z rodzin¹, a tak¿e w pomocy rodzinom i grupom w �rodowisku zamieszka-
nia, wskazuje na niewykorzystany potencja³ pomocy spo³ecznej w pomocy
i w opiece nad rodzinami (Ka�mierczak 2011; por. Trawkowska 2013/2014).

Z powodu braku diagnozy pracy socjalnej z rodzin¹ w Polsce (por. Traw-
kowska 2008a; Hrynkiewicz 2006; Kwak red. 2006), upolitycznianie i poli-
tyzowanie pomocy spo³ecznej umo¿liwi³o dalszy rozwój dzia³añ pozornych
w pracy socjalnej z rodzin¹ (Trawkowska 2008b). W naukowych analizach
wskazuje siê na niewydolno�æ i niezaradno�æ pomocy spo³ecznej wobec pro-
blemów niektórych typów rodzin z niej korzystaj¹cych, co mo¿na traktowaæ
jako merytoryczn¹ przes³ankê politycznej decyzji � uzasadnienie dla odgór-
nej implementacji asystentury. Na d³ugiej li�cie szczegó³owych przyczyn nie-
wydolno�ci systemu pomocy spo³ecznej (Kotlarska-Michalska 2010; Szar-
fenberg, Trawkowska 2010) zwraca³am uwagê miêdzy innymi na: systemowe
bariery pracy socjalnej z rodzin¹, trudno�ci z dyfuzj¹ dobrych praktyk w po-
mocy rodzinom, dezintegracjê lokalnych systemów wsparcia dziecka i rodzi-
ny oraz na specyfikê obszaru pomocy rodzinie jako areny zaw³aszczania tej
przestrzeni przez przedstawicieli s³u¿b spo³ecznych i zawody pomocowe
(Rac³aw, Trawkowska 2015).
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Socjologiczna perspektywa procesów upolityczniania
i polityzowania projektu asystentury rodzinnej

Asystentura rodzinna to nie tylko nowa instytucja w systemie pomocy
spo³ecznej14, ale tak¿e szczególna rola spo³eczna, która uspójnia ten system
poprzez w³¹czenie koniecznego zestawu czynno�ci wraz z towarzysz¹cymi im
warto�ciami i zasadami dzia³ania odnosz¹cymi siê zarówno do pracy z rodzi-
nami (biologicznymi i zastêpczymi) w ich spo³ecznym otoczeniu/ z otocze-
niem spo³ecznym, jak równie¿ warto�ciami i zasadami odnosz¹cymi siê do
podejmowanych przez asystentów, w ramach zespo³u ról, innych stosunków
spo³ecznych po to, aby ochroniæ wiêzi rodzinne oraz zapewniæ ochronê �kru-
chemu podmiotowi�15. W³¹czenie tej roli do systemu przez ustawodawcê
nast¹pi³o poprzez powi¹zanie roli asystenta z kompleksem ról (Zaborowska
2017: 122) o ró¿nym stopniu instytucjonalizacji, obecnych w �tradycyjnym�
systemie wsparcia rodziny oraz w systemie przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie. Jak wynika z badañ, kompleksowe wsparcie, które mia³o byæ powo-
dem strategicznego usytuowania asystenta rodziny wzglêdem innych pozycji
i ról tak w �tradycyjnym� systemie wsparcia rodzin, którego celem jest od-
budowa wiêzi w rodzinie, jak i w systemie przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie, którego celem jest ochrona podmiotu16, jest bardziej ¿yczeniem
ni¿ faktem (ibidem). Przywo³ywana w literaturze dla praktyków typologia
asystentury rodziny obrazuje dwa proste modele wspó³dzia³ania obu specja-
listów w celu uzyskania efektów kompleksowego wsparcia konkretnych ro-
dzin. Wyró¿nione modele to:

� asystent jako koordynator pracy z rodzin¹ (niejako w zastêpstwie pra-
cownika socjalnego),

� asystent jako profesjonalista wspomagaj¹cy pracownika socjalnego w roli
koordynatora (Domaradzki, Krzyszkowski 2016: 32).

Oba rozwi¹zania funkcjonuj¹ w praktyce i, w mojej ocenie, wskazuj¹ na:
podtrzymywanie systemowej orientacji na kontrolowanie i zarz¹dzanie pro-
cesami wsparcia rodzin oraz na podobieñstwo procesów instytucjonalizacji
roli asystenta rodziny do procesów instytucjonalizacji roli pracownika so-
cjalnego w latach 1990�2011 (path dependence). Celem instytucjonalizacji
jako strategii rozwoju pomocy spo³ecznej (Rymsza 2011b) by³o przygotowa-
nie kandydatów do roli pracownika socjalnego na rzecz systemu (pracownik

14 Rozumienie instytucji za: Szczepañski 1970.
15 Nieprzypadkowo u¿ywam okre�lenia �kruchy podmiot� charakteryzowanego w relacjach opieki

przez M. Rac³aw, gdy¿ praca socjalna z rodzin¹ wchodzi, w ró¿nym stopniu, w zakres opieki.
16 Na temat wzajemnego pozycjonowania siê tych (pod)systemów w systemie pomocy spo³ecznej

i prognozowanych konsekwencji tego procesu w: Rymsza 2011a.
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w roli reprezentuje system pomocy spo³ecznej, a w³a�ciwie �swoj¹� instytu-
cjê i jej potrzeby). Tê w³a�nie sytuacjê � konfliktu spowodowanego aspiracja-
mi obu �rodowisk do zajêcia lepszej pozycji w grze o zalegitymizowane cele
systemowe, przybieraj¹c¹ postaæ miêdzygrupowej �walki o tron� � traktujê
jako podstawowe strukturalne �ród³o trudno�ci w relacjach miêdzy pracow-
nikami socjalnymi a asystentami rodziny.

Procesy wy³aniania siê instytucji/roli asystenta rodziny w kontek�cie spo-
³ecznym pomocy i opieki zosta³y poddane analizie uwzglêdniaj¹cej koncep-
cjê pola organizacyjnego przez M. Rac³aw i D. Trawkowsk¹ (2018)17. Zda-
niem autorek mo¿liwe s¹ trzy modele asystentury wystêpuj¹ce w polu
wsparcia rodzin:

� asystentura funkcjonalna, oparta na czynno�ciach relatywnie prostych,
zaspokajaj¹cych potrzeby wynikaj¹ce z ograniczeñ w realizacji ról spo³ecz-
nych bez konieczno�ci prowadzenia intensywnego i z³o¿onego procesu tera-
peutycznego (np. towarzyszenie w sprawach urzêdowych, wsparcie procesu
dydaktycznego u dzieci rodziców z ograniczon¹ sprawno�ci¹);

� asystentura terapeutyczna, której charakterystyczn¹ cech¹ bêdzie in-
tensywna i czêsto d³ugookresowa praca z osob¹/rodzin¹ potrzebuj¹c¹ w celu
rozwi¹zania problemów jej cz³onków dotycz¹cych ich zdrowia, relacji spo-
³ecznych, kompetencji spo³ecznych i zawodowych itp.;

� asystentura doradczo-interweniuj¹ca, która wy³ania siê w wyniku zmian
wprowadzonych programem �Za ¿yciem�, polegaj¹ca na eksponowaniu roli
doradcy, udostêpniaj¹cego zasoby koordynatora i rzecznika rodziny jako ról
centralnych w wi¹zce ról asystenta rodziny, dzia³aj¹cego w instytucjonalnym
i spo³ecznym otoczeniu rodziny.

Asystentura rodzinna w modelu terapeutycznym to innowacja normatyw-
na18 o charakterze endogennym (por. Sztompka 2005). Wyros³a ona z poczu-
cia solidarno�ci oraz z potrzeby racjonalnego dzia³ania. Charakterystyczna
dla instytucji dobroczynno�ci (w ujêciu Królikowska 2004) tendencja poszu-
kiwania ideowych, niekiedy ideologicznie jednoznacznych uzasadnieñ udzie-
lania pomocy i opieki19, postawa identyfikowania siê z interesem spo³ecz-
nym (Orchemiak 2003; Polkowski 2002) oraz potrzeba profesjonalnego
sukcesu20 wzmocni³y zainteresowanie podejmowaniem prób wykorzystania

17 M. Rac³aw zaproponowa³a teoretyczn¹ koncepcjê pola organizacyjnego wsparcia rodzin w Polsce
oraz scharakteryzowa³a to pole w aspekcie wybranych zadañ i sposobów ich realizacji w polityce spo³ecznej.

18 Innowacja normatywna w rozszerzonej typologii anomicznego przystosowania Stefana Nowaka
(2009).

19 Por. wypowied� M. Liciñskiego w: Krasiejko 2013: 396�402.
20 Por. wypowied� I. Marsza³ek w: Krasiejko 2013: 421�429.
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wiedzy teoretycznej21 przez praktyków afiliowanych przy publicznej pomocy
spo³ecznej, a tak¿e praktyków zatrudnionych w instytucjach wsparcia spo-
³ecznego utworzonych przez organizacje pozarz¹dowe i wyznaniowe. Nie-
kiedy podejmowano próby ³¹czenia si³ MOPS z podmiotem pozarz¹dowym
(i wyznaniowym), na co wskazuje przyk³ad asystentury w Rudzie �l¹skiej.

Model okre�lony jako asystentura terapeutyczna, maj¹cy charakter en-
dogenny, by³ wyrazem spo³ecznej odpowiedzialno�ci i lokalnej troski przejawia-
nej wobec rodzin w �rodowiskach lokalnych przez lokalnych liderów i spo³ecz-
ników, przedstawicieli zawodów pomocowych, organizacje pozarz¹dowe,
wolontariuszy, mened¿erów pomocy spo³ecznej i trzeciego sektora oraz w³a-
dze lokalne. Nie by³a wy³¹cznie organizacyjn¹ odpowiedzi¹ na zjawiska po-
mijane oraz niedostrzegane w granicach systemu pomocy spo³ecznej22 , choæ
jej pojawienie siê zmienia³o sposoby organizacji pracy w publicznej pomocy
spo³ecznej. Do tych zjawisk zaliczam: �odpuszczone sobie� podmioty w pra-
cy socjalnej � rodziny wieloproblemowe, z wieloma problemami, �specjalnej
troski�23, wspieranie tworzenia to¿samo�ci grupowych (opiekunów, przed-
stawicieli zawodów pomocowych), wspieranie tworzenia to¿samo�ci pracy
socjalnej, której szeroka definicja, zaproponowana przez ustawodawcê, bar-
dziej uniemo¿liwia³a ni¿ umo¿liwia³a jej rozwój w publicznej pomocy spo-
³ecznej24. Pomijam w tym tek�cie przyczyny, dla których nie podejmowano
szerzej kwestii trudno�ci w rozwoju pracy socjalnej (z rodzin¹), a zw³aszcza
dlaczego broniono siê przed dostrze¿eniem rangi tej kwestii w organizacjach
publicznej pomocy spo³ecznej. Uwa¿am, ¿e w gronie ekspertów � teorety-
ków i praktyków � powody te by³y dostatecznie szeroko i bardzo czêsto
dyskutowane25.

21 Por. wypowiedzi: J.M. Jaraczewskiej w: Krasiejko 2013: 406�412; T. �witek w: Krasiejko 2013:
403�405.

22 Wiele zjawisk charakteryzuj¹cych kontekst opieki i pomocy nie wywo³uje publicznej debaty. Na-
le¿¹ do nich m.in. feminizacja zawodów pomocowych, strukturalne aspekty �rodowisk zawodowych,
tworzenie koncepcji pracy socjalnej w �rodowiskach zamieszkania.

23 Stosowanie tych okre�leñ w pracy socjalnej z rodzin¹ omówili: Trawkowska 2008b; Krasiejko
2010: 11�28.

24 Szerzej na temat barier w rozwoju pracy socjalnej z rodzin¹ w: Trawkowska 2010a.
25 Kwestie te by³y dyskutowane m.in. na ³amach �Problemów Polityki Spo³ecznej�, w publikacjach

serii wydawniczej �Problemy Pracy Socjalnej� Wydawnictwa Edukacyjnego �Akapit�, w publikacjach
wydanych przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2001�2018, w publikacjach pokonferencyjnych
dokumentuj¹cych obrady dorocznych zjazdów Polskiego Stowarzyszenia Szkó³ Pracy Socjalnej.
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Upolitycznianie modeli asystentury rodziny
� w stronê kontroli procesów socjalizacji w rodzinie

Upolitycznienie oraz polityzowanie asystentury omawiam na przyk³adzie
asystentury terapeutycznej oraz asystentury doradczo-interweniuj¹cej (Ra-
c³aw, Trawkowska 2018). W przypadku asystentury terapeutycznej, propo-
zycje ustawodawcy narzuci³y eksperymentatorom jej ostateczny kszta³t, a decyzje
polityczne przyspieszy³y dyfuzjê tego modelu oraz tworzenie i samoorganiza-
cjê �rodowiska zawodowego asystentów rodzin, co nast¹pi³o w rezultacie kon-
fliktu interesów nowego �rodowiska zawodowego (asystentów rodziny) z pra-
cownikami socjalnymi. Konflikty miêdzy grupami/�rodowiskami zawodowymi
ujawnia³y tocz¹ce siê procesy podzia³ów pola publicznej troski o dziecko
i rodzinê. W ostatecznym kszta³cie model asystentury terapeutycznej, po wej-
�ciu w ¿ycie ustawy o wspieraniu rodziny, budowano na zasadzie kontroli
procesów socjalizacji w rodzinie, mimo sprzeciwu czê�ci asystentów i pra-
cowników socjalnych, którzy starali siê w podejmowanych praktykach po-
mocy rodzinie godziæ sprzeczne racjonalno�ci: aksjologiczn¹ racjonalno�æ
zawodowego pomagacza z racjonalno�ci¹ biurokratycznego kontrolera pro-
cesów marginalizacji (Rac³aw 2012).

Podobnie tocz¹ siê losy asystentury doradczo-interweniuj¹cej. To w³a-
�nie decyzje polityczne leg³y u podstaw prac nad stworzeniem wstêpnej kon-
cepcji tego modelu, a nastêpnie nad kierunkowaniem procesów jego dyfuzji.
Interesuj¹cym materia³em ilustruj¹cym podporz¹dkowanie zasad obowi¹zu-
j¹cych w asystenturze rodziny dominuj¹cemu stylowi my�lenia instytucji (po-
lityki spo³ecznej, pomocy spo³ecznej) jest zestaw materia³ów szkoleniowych
powsta³y w ramach programu �Za ¿yciem� (Krasiejko i in. 2017). Zamiesz-
czone materia³y mo¿na traktowaæ jako zestaw standardów dzia³añ meryto-
rycznych, podejmowanych w ramach organizacyjnych praktyk. Ich celem jest
nadzór instytucjonalno-organizacyjny nad poprawno�ci¹ praktyk asystentów,
a w szczególno�ci stworzenie mo¿liwo�ci ich oceny, z jawnie wyartyku³owa-
nym kryterium skuteczno�ci oraz niejawnie (w sposób niezmierzony) sygna-
lizowanym kryterium trafno�ci. Przedstawiciele MRPiPS zdawali sobie spra-
wê z pewnej odmienno�ci asystentury wypromowanej przez ustawê �Za ¿yciem�
(Ustawa 2016) w stosunku do asystentury okre�lonej w ustawie o wspieraniu
rodziny (Informacja Rady Ministrów 2018: 4), ale nie zaowocowa³o to od-
rêbnym, uwzglêdniaj¹cym odmienno�æ ról asystenckich w obu modelach,
programem przygotowania zawodowego asystentów w modelu doradczo-
-interweniuj¹cym.

W konstrukcjonistycznej perspektywie analizy publicznej troski o dziec-
ko i rodzinê (w socjologii problemów spo³ecznych) nale¿y interpretowaæ
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sposoby tworzenia przez decydentów politycznych rozwi¹zañ w postaci dy-
rektywnie przekazywanych do realizacji modeli asystentury terapeutycznej
i asystentury doradczo-interweniuj¹cej jako wyraz s³abej pozycji pomocy spo-
³ecznej i pracy socjalnej w polu organizacyjnym wsparcia rodzin. Inaczej mó-
wi¹c, pomoc spo³eczna i praca socjalna s¹ zdominowane przez w³adzê poli-
tyczn¹, rynek i w³adzê mediów; zajmuj¹ pozycje marginalne w �przemy�le
problemów spo³ecznych�. Upolitycznienie asystentury rodzinnej w Polsce
przejawia siê nie tyle w forsowaniu tych modeli przez okre�lone si³y poli-
tyczne, ile w narzuceniu celów, którym modele te maj¹ s³u¿yæ. Nie oznacza
to braku troski ze strony w³adzy o warunki realizacji celów, w tym zapew-
nienie trwa³o�ci zatrudnienia asystentów rodziny (por. Informacja Rady
Ministrów 2018). Reprezentacja �rodowiska asystentów rodziny uczestniczy
w negocjowaniu celów i warunków pracy, ukazuj¹c zagro¿enia dla realizacji
roli zawodowej, równie¿ te, które s¹ zwi¹zane ze sposobem pojmowania tej
roli26 w tworz¹cym siê dopiero �rodowisku zawodowym. �rodowisko zawodo-
we asystentów rodziny samoorganizuje siê27, tworzy w³asn¹ przestrzeñ, w której
nag³a�niane s¹ jego problemy (Krasiejko, �witek 2015: 276) i dyskutuje
z w³adz¹ na temat trudno�ci w realizacji roli asystenta, szans dobrego funk-
cjonowania w rolach, standardów asystenckiej praktyki, warunków pracy.
Marginalizowany w tej dyskusji w¹tek spo³ecznej roli pracy socjalnej w zmie-
niaj¹cym siê spo³eczeñstwie uniemo¿liwia stworzenie przez to �rodowisko
wizji g³ównych celów pracy socjalnej z rodzin¹ i sposobów ich osi¹gania.

Reasumuj¹c, polityczne decyzje leg³y u podstaw tworzenia koncepcji i wdra-
¿ania trzeciego modelu asystentury rodzinnej (asystentura doradczo-inter-
weniuj¹ca) oraz �zatwierdzi³y� model drugi i przyspieszy³y jego dyfuzjê (model
asystentury terapeutycznej), odwracaj¹c jego istotê � z przejawu obywatel-
skiej troski i oporu wobec tradycyjnie sprawowanej w³adzy (asystentura en-
dogenna) uczyniono narzêdzie kontroli rodzin i asystentów, oczekuj¹c zara-
zem w³¹czenia siê �czynnika spo³ecznego� (�rodowisk lokalnych oraz
zawodowych) w proces konstruowania i dyfuzji modelu terapeutycznego.
Czy da siê ponownie wpisaæ, zapocz¹tkowane oddolnymi ruchami, tworze-
nie nowej rzeczywisto�ci pomocowej w stary, zinstytucjonalizowany i aprobo-
wany odgórnie wzorzec korekty dewiacyjnej socjalizacji? Zwa¿ywszy na wspó³-

26 Z badañ wynika³o, ¿e rolê asystenta rodziny pojmuje siê (a tak¿e realizuje) w �rodowisku jako:
a) rolê specjalisty-przyjaciela rodziny, b) rolê specjalisty z minimalnym zakresem pracy monitoruj¹cej
i interwencyjnej, c) rolê specjalisty z naciskiem na funkcje monitoruj¹ce i interwencyjne, czêsto pod p³asz-
czykiem �przyjacielskich relacji� � za: Krasiejko, �witek 2015.

27 Przyk³adem siedem ogólnopolskich zlotów asystentów rodziny organizowanych przez Polski In-
stytut Mediacji i Integracji Spo³ecznej w Czêstochowie pod patronatem MRPiPS. Warto podkre�liæ zaan-
ga¿owanie dr hab. I. Krasiejko w tworzenie �rodowiska zawodowego asystentów rodziny.
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istnienie odmiennych paradygmatów wsparcia rodzin korzystaj¹cych z pomocy
spo³ecznej, na co zwróci³ uwagê M. Rymsza w analizach przemian systemu
pomocy spo³ecznej (Rymsza 2011), a tak¿e obecno�æ procesów polityzowa-
nia i upolitycznienia rodziny oraz publicznej troski o dziecko i rodzinê, s¹-
dzê, ¿e w praktykach wsparcia rodziny wzmocniona zosta³a �orientacja kon-
trolna�.

Tym samym upolitycznienie oraz polityzowanie rodziny i publicznej tro-
ski o dziecko i rodzinê, jej przejawów, jej g³ównych aktorów, sta³o siê nie-
merytoryczn¹, polityczn¹ ram¹, ale porównywalnie wa¿n¹, je�li nawet nie wa¿-
niejsz¹ ni¿ rama merytoryczna � profesjonalizm/profesjonalno�æ � w dzia³aniach
na rzecz dziecka i rodziny. W umacnianiu ramy profesjonalizmu/profesjonal-
no�ci w dyskursie wokó³ asystentury rodzinnej bra³o udzia³ �rodowisko ba-
daczy i tworzone przez nie narracje �profesjonalno�ci� podchwycali prak-
tykuj¹cy asystenci. Nauczyciele akademiccy i badacze �przywrócili� pracê
socjaln¹ do praktyki, która mia³a przebiegaæ w ramach ustawowej pracy z ro-
dzin¹. �W efekcie marginalizowanie funkcji pracy socjalnej terenowego pra-
cownika socjalnego i eksponowania funkcji »rozwi¹zywacza problemów
opiekuñczo-wychowawczych« asystenta rodziny wprowadzi³o w pocz¹tko-
wym okresie liczne napiêcia w systemie, co utrudnia³o wykorzystanie ju¿
wypracowanych wzorów asystentury w pracy socjalnej, w o�rodkach, które
wcze�niej takich do�wiadczeñ nie mia³y. Jednocze�nie to praca socjalna by³a
i jest uk³adem odniesienia w pracy socjalnej z rodzin¹ podejmowan¹ przez
asystentów, co staraj¹ siê spopularyzowaæ szkoleniowcy i eksperci doradza-
j¹cy asystentom rodzin: »Co prawda, ustawa wyra�nie zastrzega, ¿e asystent
nie jest pracownikiem socjalnym, jednak organizacja i planowanie pracy mog¹
byæ spokojnie zaczerpniête z metodologii pracy socjalnej«� (Domaradzki,
Krzyszkowski 2016: 30). Tak oto powsta³ �nieprofesjonalny paradoks pro-
fesjonalno�ci� profesjonalizowanej w pocz¹tkach uzawodowienia (!).

Obie analizowane ramy � profesjonalizacja oraz upolitycznienie i polity-
zacja � wyznaczaj¹ pole, w którym:

� instytucjonalizuje siê nowe �rodowisko zawodowe w pomocy spo³ecz-
nej � asystentów rodziny (oraz koordynatorów);

� pozycjonuj¹ siê �rodowiska zawodowe mocniej lub s³abiej zinstytucjo-
nalizowane;

� ujawniaj¹ siê czynniki konfliktogenne28 w relacjach przedstawicieli ró¿-
nych zawodów pomocowych, a w szczególno�ci w relacjach asystentów ro-
dzin z przedstawicielami innych �rodowisk zawodowych;

28 Czynniki konfliktogenne potencjalnie i rzeczywi�cie � por. Rac³aw, Trawkowska 2015.
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� tworz¹ siê modele wspó³pracy miêdzysektorowej, miêdzyinstytucjonal-
nej, miêdzy zawodami pomocowymi;

� podejmowane s¹ próby tworzenia lokalnych koncepcji pracy socjalnej
z rodzin¹;

� praca socjalna przywracana jest praktyce asystenta rodziny;
� postêpuje specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego oraz w prak-

tykach dzia³ania asystentów rodziny, której podstaw¹ s¹ ró¿nice w�ród bene-
ficjentów oraz odmienno�ci uwarunkowañ spo³ecznych praktyk;

� nastêpuje podzia³ pola publicznej troski o rodzinê i jego zaw³aszczanie
miêdzy zawodami pomocowymi.

W stronê definicji zawodu asystenta rodziny
oraz identyfikacji spo³ecznych czynników jego przekszta³ceñ

Uwagi Jana Szczepañskiego na temat definiowania zawodów oraz spo-
³ecznych czynników ich powstawania i przekszta³ceñ stanowi¹ punkt wyj-
�cia prowadzonych w tym fragmencie analiz procesów tocz¹cych siê wokó³
i wewn¹trz powstaj¹cego zawodu/specjalno�ci?, którego istot¹ jest towarzy-
szenie (asystowanie) rodzinie w pokonywaniu nastêpstw kryzysu/kryzysów,
którego/ych �ród³a najczê�ciej s¹/mog¹ byæ lokowane zarówno wewn¹trz,
jak i poza systemem rodzinnym, przez cz³onków rodziny, reprezentantów
nieformalnych �róde³ wsparcia oraz zawodowych pomagaczy. Postawiony
znak zapytania wskazuje na mo¿liwo�æ dwojakiej oceny statusu zawodowe-
go asystentury rodzinnej w Polsce � jako zawodu odrêbnego od zawodu pra-
cownika socjalnego lub jako specjalno�ci w ramach szerszego i �starszego�
zawodu pracownika socjalnego. Definiowanie zawodu zawsze jest wyzwa-
niem, co podkre�lali autorzy studiów zamieszczonych w tomie Socjologia za-
wodów pod red. Adama Sarapaty29. Zdaniem J. Szczepañskiego �[�] w defi-
nicji zawodu zawieraj¹ siê nastêpuj¹ce elementy: a) system czynno�ci
wewnêtrznie spójny, oparty na okre�lonej wiedzy i umiejêtno�ciach, skiero-
wany na wytworzenie pewnego przedmiotu czy us³ug zaspokajaj¹cych po-
trzeby (szeroko pojête); b) czynno�ci czy prace wykonywane przez pracow-
nika systematycznie lub trwale. Wykonuje swój zawód kto�, kto wykonuje
stale czynno�ci wyuczone i wykorzystuje wiedzê potrzebn¹ do ich wykony-
wania; c) wykonywanie tych czynno�ci jest podstaw¹ ekonomicznego bytu
pracownika, utrzymania dla niego i ewentualnie dla jego rodziny. [�];
d) wreszcie, czynno�ci te i zwi¹zane z nimi konsekwencje spo³eczne s¹ pod-
staw¹ presti¿u i pozycji spo³ecznej pracownika� (�Szczepañski 1965: 16�).

29 Por. uwagi J. Szczepañskiego, T. Tomaszewskiego, S. Kowalewskiej w: Sarapata red. 1965: 11�62.
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W�ród innych dyskutowanych przez autora aspektów definicji zawodu
nale¿y wskazaæ na u¿yteczno�æ rozró¿nienia zawodu od specjalno�ci; szer-
szy zakres czynno�ci zosta³ przypisany zawodowi, co powoduje, ¿e aktual-
ne w odniesieniu do asystentury rodzinnej s¹ pytania, które stawia³ przed
pó³wieczem J. Szczepañski: Jak szeroki musi byæ ten zakres, aby móc mó-
wiæ o zawodzie lub o specjalno�ci? Czy specjalno�ci nie s¹ zawodami same
dla siebie, gdy wê¿szemu zakresowi czynno�ci towarzyszy spe³nianie pozo-
sta³ych wyznaczników definicji zawodu (w punktach b, c, d definicji zawo-
du)?

W prezentowanych rozwa¿aniach nad kszta³towaniem siê zawodu asy-
stenta rodziny powinny byæ zatem rozstrzygniête nastêpuj¹ce kwestie:

� Czy zakres czynno�ci przypisany asystentom rodzinnym jest odrêbny
od zakresu czynno�ci przypisanych pracownikom socjalnym?

� Czy mo¿emy wskazaæ jakie�, inne ni¿ zakres, cechy czynno�ci asysten-
tów, które mog¹ byæ podstaw¹ rozró¿nienia zawodu od specjalno�ci?

� Czy system czynno�ci asystenta rodziny jest wewnêtrznie spójny i co
jest ram¹, w której zostaje on uspójniany w spo³ecznych praktykach?

� Czy czynno�ci lub prace s¹ przez asystentów wykonywane systema-
tycznie lub trwale? Co utrudnia, a co u³atwia systematyczne i trwa³e ich wy-
konywanie, jakie s¹ uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne systematycz-
no�ci i trwa³o�ci pracy asystentów rodziny?

� Czy czynno�ci lub prace wykonywane przez asystentów s¹ podstaw¹
ich ekonomicznego bytu?

� Czy stanowi¹ one podstawê ich presti¿u i pozycji spo³ecznej?

Ponadto J. Szczepañski zwraca³ uwagê na funkcjonuj¹ce w badaniach
rozró¿nienie zawodu subiektywnego i zawodu obiektywnego. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z systemem czynno�ci wymagaj¹cych okre-
�lonych kwalifikacji, a w drugim chodzi o powi¹zanie zawodu z dziedzin¹
przemys³u czy gospodarki, w której dany pracownik pracuje. Kwestia ta jest
czê�ciowo rozstrzygniêta. Fakt pojawienia siê asystenta rodziny w ministe-
rialnym wykazie zawodów i specjalno�ci wskazuje na domkniêcie powi¹za-
nia zawodu/specjalno�ci z dziedzin¹ przemys³u czy gospodarki, w której dany
pracownik pracuje (asystent rodziny sta³ siê zawodem/specjalno�ci¹ w sensie
obiektywnym), przy otwartych procesach kszta³towania tego zawodu/spe-
cjalno�ci jako systemu czynno�ci i odpowiadaj¹cych im kwalifikacjom (za-
wód/specjalno�æ w sensie subiektywnym).

Kolejna kwestia podniesiona przez autora to rozró¿nienie zawodu rozu-
mianego jako system czynno�ci od kategorii zawodowej, która te czynno�ci
realizuje w dzia³aniach; jak podkre�la³ J. Szczepañski, kategoria zawodowa,
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obejmuj¹c zawody i specjalno�ci, mo¿e siê przekszta³caæ w �rodowiska za-
wodowe, z ich specyficznymi atrybutami.

I wreszcie pytania postawione przed wielu laty przez D. Dobrowolsk¹,
A. Bia³eckiego i I. Reszke (1978), które warto w tym kontek�cie przytoczyæ:
Czym jest szeroko dyskutowana profesjonalno�æ w pracy asystenta rodziny?
Na czym opiera siê proces profesjonalizacji pracy asystenta? Dlaczego dys-
kutuje siê na temat nowej profesji asystent rodziny, skoro zasadne s¹ w¹tpli-
wo�ci, czy mamy na tym etapie do czynienia z zawodem asystenta rodziny?

Z zebranych danych obrazuj¹cych stan systemu pieczy zastêpczej w �wie-
tle informacji sprawozdawczych (Informacja Rady Ministrów 2018) oraz
wyników badañ ilustruj¹cych sytuacjê zawodow¹ asystentów rodziny wy³a-
nia siê zarys odpowiedzi na postawione wy¿ej pytania.

Z publikacji, raportów oraz informacji sprawozdawczych wynika, i¿ w okresie
od 2012 do 2017 r. zdecydowanie wzros³a liczba asystentów rodziny. W roku
2012 pracowa³o 2105 asystentów rodziny, a w roku 2013 o 907 wiêcej, czyli
3012 asystentów z 31 506 rodzinami w 69% gmin naszego kraju, g³ównie
w o�rodkach pomocy spo³ecznej (97,8% zatrudnionych asystentów) (Spra-
wozdanie 2014). W 2017 r. zatrudnionych by³o ogó³em 3976 asystentów
rodziny, tj. o 1,8% wiêcej ni¿ w 2016 r. (3905 asystentów), z tego 3251 (tj.
82%) asystentów by³o zatrudnionych na umowê o pracê w systemie zada-
niowego czasu pracy oraz 725 (tj. 18%) asystentów zatrudnionych by³o na
podstawie umów o �wiadczenie us³ug (Informacja Rady Ministrów 2018).
Dane te wskazuj¹ na powolne stabilizowanie siê pozycji zawodowej asysten-
tów rodziny przy aktywnym wsparciu ze strony pañstwa, które pokrywa³o
40,2% kosztów zatrudnienia asystentów oraz sk³ania³o samorz¹dy gminne
do preferowania umów o pracê, przeciwdzia³aj¹c fluktuacji w zawodzie.

� W latach 2012�2018 utrwala³y siê tendencje do wyspecyfikowania
i wyodrêbnienia czynno�ci asystentów rodziny, wyra�niej te¿ pojawia³y siê
oczekiwania �terapeutycznego� oddzia³ywania asystentów na rodziny30. Po-
stêpuj¹ca kreacja roli zawodowej zosta³a przyspieszona wprowadzonymi
zmianami, wynikaj¹cymi z zadañ na³o¿onych na asystentów ustaw¹ �Za ¿y-
ciem�. Nast¹pi³o umocnienie profilaktycznej roli asystenta i zadañ asysten-
tury w systemie pomocy spo³ecznej i wsparcia rodziny, co zintensyfikowa³o
procesy specjalizacji w obrêbie asystentury na podstawie odmienno�ci celów
i podejmowanych ról. Rezultatem jest obecno�æ dwu modeli: modelu tera-

30 Asystenci dostrzegali trudno�ci wynikaj¹ce z s¹dowych skierowañ do korzystania z us³ug asysten-
tów rodzin (tzw. �niedobrowolny klient�), których liczba siê zwiêksza³a, co budzi³o w¹tpliwo�ci, czy for-
mu³a asysty rodzinnej jest trafna.
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peutycznego oraz modelu doradczo-interweniuj¹cego, które � póki co � s¹
³¹czone w codziennych praktykach asystentów, w ramach metodycznego
modelu dzia³ania w pracy socjalnej. Istnieje potrzeba tworzenia odrêbnego
dla asystentów powo³anych ustaw¹ �Za ¿yciem�, dostosowanego do specy-
ficznych potrzeb tej asystentury, modu³u kszta³cenia oraz doskonalenia za-
wodowego.

� Integracja spo³ecznych praktyk w obu modelach asystentury zacho-
dziæ ma w ustawowo narzuconym zakresie, w enigmatycznej pracy z rodzin¹,
która zosta³a zreinterpretowana w toku kszta³cenia asystentów jako praca so-
cjalna z rodzin¹. Podstaw¹ rozró¿nienia specjalno�ci w asystenturze (w mode-
lu terapeutycznym oraz doradczo-interweniuj¹cym) jest ju¿ obecnie obserwo-
wana tendencja do specyfikowania i wyodrêbniania grup beneficjentów,
odmienno�æ celów pracy (socjalnej) z rodzin¹, a nale¿y przewidywaæ, ¿e w nieda-
lekiej przysz³o�ci bêdzie to równie¿ rodzaj wykorzystywanych podej�æ i mode-
li teoretycznych w praktyce pomagania, z uwagi na ró¿nice powodowane
dominuj¹cymi problemami identyfikowanymi w ¿yciu rodziny przez zawo-
dowych pomagaczy (por. analizy M. Szymczyk, I. Bartochy, A. Kamiñskiej
i H. Foks w: Kornaszewska-Polak red. 2016).

� System czynno�ci asystenta rodziny jest wiêc uspójniany przede wszyst-
kim w zakresie merytorycznym (model metodycznego dzia³ania w pracy so-
cjalnej) oraz organizacyjnym (integracja dzia³añ pracownika socjalnego i asy-
stenta rodziny). Spo³eczna czytelno�æ i spójno�æ czynno�ci sk³adaj¹cych siê
na rolê asystenta rodziny jest raczej ograniczona; dostrzega siê wi¹zki czyn-
no�ci i organizuj¹ce je procedury w ramach roli organizacyjnej, w instytucji
wsparcia zatrudniaj¹cej asystenta rodziny. Obserwujemy �czytanie roli� przez
przedstawicieli wybranych instytucji wspó³pracuj¹cych z asystentami, co
potwierdzaj¹ rosn¹ce s¹dowe skierowania do korzystania z us³ug asystentów
(Sprawozdanie 2014: 5). Uspójnianie systemu czynno�ci dokonuje siê rów-
nie¿ w �wiadomo�ci spo³ecznej dziêki regionalnym i ogólnopolskim zlotom
oraz na forach internetowych.

� W przypadku asystentury rodzinnej jeste�my bez w¹tpienia w toku
dyskursu nad profesjonalizacj¹ dzia³añ rozumian¹ przede wszystkim jako stra-
tegia dzia³añ jednostkowych � proces nabywania kompetencji zawodowych
i ich zastosowania w praktyce oraz, rzadziej, profesjonalizacj¹ rozumian¹ jako
strategia dzia³añ grupowych, wyra¿aj¹ca siê w d¹¿eniu do racjonalizacji dzia-
³añ g³ównie w dyskursie zewnêtrznym. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e �dyskursy
wewnêtrzne, te, które odpowiadaj¹ za wytwarzanie i orientowanie dzia³ania
skierowanego na klienta, s¹ dehumanizowane przez uproceduralnianie i opi-
sanie wska�nikami� (Granosik 2016), co znalaz³o potwierdzenie w badaniach
(Krasiejko, �witek 2015) i w danych sprawozdawczych (Sprawozdanie 2014).
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Profesjonalizacjê zawodu31 nale¿y odró¿niæ od profesjonalno�ci czynno�ci.
Profesjonalizacja zawodu ju¿ ukszta³towanego, jak w przypadku zawodu
pracownika socjalnego, jest wyrazem aspiracji i d¹¿eñ przedstawicieli �rodo-
wiska zawodowego do uzyskania wy¿szego statusu, przys³uguj¹cego wykonaw-
com zawodów specjalnych i zwi¹zanego z tym uznania oraz gratyfikacji32.
Nastêpstwem jest kierowanie uwagi cz³onków profesji na racjonalizowanie
dzia³añ zawodowych, sk³adaj¹cych siê na system czynno�ci w ramach zawo-
du lub specjalizacji33. W przypadku asystentury rodzinnej obserwujemy ra-
czej d¹¿enie do racjonalnego u³o¿enia czynno�ci w system oraz oznaczenie
wa¿nych dla oceny systemu aspektów tych czynno�ci (czas asysty, stopieñ
osi¹gania celów, zasady wspó³pracy z partnerami: rodzinami, s¹dem, OPS).
Ten kierunek interpretacji potwierdza sposób, w jaki w¹tek asystentury ro-
dzinnej jako profesji pojawia³ siê w publikacjach � by³ widoczny w tytu³ach
publikacji, bez uzasadnienia dla podejmowanego w¹tku oraz bez zdefinio-
wania profesjonalizmu w tre�ciach.

� Trwa³o�æ czynno�ci jest jednym z podstawowych warunków rozwoju
zawodu. W przypadku asystentury rodzinnej mamy do czynienia ze stosun-
kowo s³abo utrwalonym i zintegrowanym systemem czynno�ci. Integrowa-
nie czynno�ci zachodzi w zakresie merytorycznym (model metodycznego
dzia³ania) oraz organizacyjnym, czego przyk³adem jest wpisanie asystentury
jako intensywnej pracy socjalnej w modelu gdyñskim, a tak¿e struktura mo-
delu rudzkiej asystentury, z charakterystycznym podzia³em zadañ miêdzy
organizacjê wyznaniow¹ i MOPS. Brak trwa³o�ci asystentury by³ spowodo-
wany przede wszystkim nietrwa³o�ci¹ umów o pracê (nastêpuje poprawa tej
sytuacji � por. Sprawozdanie 2014: 5) oraz trudnymi warunkami tej pracy
(brak wiedzy, niedostateczne umiejêtno�ci34, obci¹¿enie psychiczne, nazna-
czanie spo³eczne asystentów i rodzin, sprzeczne oczekiwania w zespo³ach
ról, trudno�ci w rozliczaniu czasu pracy i form pracy, bezpieczeñstwo asy-

31 Szerzej na temat profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce i Europie w: Szmagalski 2000.
32 M. £uczyñska (2013: 21) wskazuje sze�æ cech zawodu, który staje siê profesj¹: (1) posiadanie

przez cz³onków profesji specjalistycznych umiejêtno�ci u¿ywanych do �wiadczenia specjalistycznych us³ug;
(2) poddawanie siê treningom: praktycznym i specjalistycznym przez cz³onków profesji, (3) tworzenie
profesjonalnej relacji opartej na zaufaniu powierniczym, (4) wysoki stopieñ profesjonalnej autonomii i od-
powiedzialno�ci w dzia³aniach przedstawicieli profesji, (5) obecno�æ zawodowych organizacji weryfikuj¹-
cych kompetencje, reaguj¹cych na przypadki naruszania warto�ci i norm profesjonalnych, (6) obecno�æ
poczucia zbiorowej odpowiedzialno�ci za profesjê w�ród jej cz³onków.

33 M. £uczyñska (2013) zwraca uwagê, ¿e profesjonalizacja jako kategoria analityczna ma dwa wy-
miary obejmuj¹ce strategie dzia³añ grupowych b¹d� strategie dzia³añ jednostkowych. W niniejszej analizie
interesuje mnie strategia dzia³añ grupowych polegaj¹ca na �d¹¿eniu do racjonalizacji dzia³alno�ci zawo-
dowej� (B. Mach, W. Weso³owski, cyt. za: £uczyñska 2013: 22).

34 Co potwierdzali asystenci rodziny w trakcie prowadzonych przeze mnie dwóch szkoleñ organizo-
wanych przez ROPS w £odzi w 2015 i 2016 r.
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stentów oraz inne problemy), sygnalizowanymi w badaniach (Kornaszew-
ska-Polak 2016: 144�145). Aktualnie prace wykonywane przez asystentów
prawdopodobnie nie stanowi¹ dostatecznej podstawy ich ekonomicznego
bytu. Wprawdzie praca ta nie mo¿e byæ ³¹czona z prac¹ pracownika socjal-
nego, ale w praktyce bywa ³¹czona z kuratel¹ sadow¹. Czy w sytuacji ewi-
dentnego konfliktu ról wykonywana praca mo¿e byæ dla asystenta podstaw¹
presti¿u i pozycji spo³ecznej w lokalnym �rodowisku?

Zawód asystenta rodziny istnieje w sensie obiektywnym35, natomiast w sen-
sie subiektywnym, jako spójny system czynno�ci, dopiero siê wy³ania. Ro-
dzina jest g³ównym polem dzia³ania przypisanym powstaj¹cemu zawodowi
asystenta rodziny, podzielanym z innymi przedstawicielami zawodów pomo-
cowych, tak¿e tymi z d³u¿sz¹ histori¹, jak pracownicy socjalni, co prowadzi
do miêdzygrupowych konfliktów. Pozytywn¹ funkcj¹ obserwowanych kon-
fliktów jest przyspieszenie procesów samoorganizacji �rodowiska zawodo-
wego asystentów rodziny, tworzenie grupowej to¿samo�ci, wzmacnianie go-
towo�ci tego �rodowiska do artyku³owania w³asnych interesów, okre�lanie
granic i celów, którym s³u¿y/s³u¿yæ powinno. Oczekiwanym spo³ecznie, sys-
temowym celem asystenta funkcjonuj¹cego w modelu terapeutycznym jest
skuteczna kontrola wadliwej (dewiacyjnej) socjalizacji � i to nale¿y podkre-
�liæ. Jest to mo¿liwe o tyle, o ile dot¹d rozmyty, �terapeutyczny komponent�
tej roli zostanie odpowiednio dowarto�ciowany i wsparty w procesie eduka-
cji zawodowej, specjalizacji zawodowej i przez superwizjê, aby asystenci tera-
peutyczni stali siê godnymi ambasadorami klinicznej pracy socjalnej. W przy-
padku asystentów z ustawy �Za ¿yciem�, oczekiwanym spo³ecznie,
systemowym celem jest elastyczne po�rednictwo36, s³u¿¹ce niwelowaniu ne-
gatywnych konsekwencji nieskutecznych mechanizmów koordynacji syste-
mowej. Przeprowadzona, z konieczno�ci ogólna, analiza uspo³eczniania pro-
wadzi do wniosku, ¿e dla asystentów z ustawy �Za ¿yciem� oraz dla
pracowników socjalnych otwiera siê nowe pole. Pracownicy socjalni nieje-
den raz wkroczyli na nie w swojej historii pracy nad nowymi formami uspo-
³eczniania (Marody 2012). Jak pokazuj¹ do�wiadczenia asystentury rodzin-
nej, na etapie jej oddolnych inicjatyw, praca pracowników socjalnych nad
nowymi formami uspo³ecznienia dzia³añ wspieraj¹cych rodziny wymaga³a
zmiany definicji w³adzy i stosowanych przez ni¹ form kontroli (Drozdowski
2012) oraz zmiany stosunku �rodowiska zawodowego pracowników socjal-
nych do innowacji (przyk³ad Rudy �l¹skiej i Gdyni). Czas poka¿e, która strona

35 Asystent rodziny zosta³ wpisany na listê zawodów i specjalno�ci pod kodem 341207.
36 Okre�lenie roli przyjê³am za: Frysztacki 2009: 193�196.
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lepiej siê ze swoim wyzwaniem upora � w³adza czy pracownicy socjalni oraz
asystenci. A gra toczy siê o najwy¿sz¹ stawkê, zdewaluowan¹, ale bynajmniej
nie martw¹ � o dobro wspólne.
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One of the fundamental institutions functioning in the open social environment
is probation. Ever since it was established, it has been a part of Poland�s legal
system � initially as a community service lacking powers and prestige, or limited
to administrative, registration and control work in the courts. Over time probation
has evolved into a professional service, with a significant degree of autonomy,
and carrying out numerous tasks at all stages of proceedings. With the organisational
and systemic changes, as well as the steadily increasing number of cases in the
hands of probation officers, the manner of their work under the current social
and legal conditions comes into question. The article deals with the subject
of development of the institution of court-appointed family guardianship in
Poland, its tasks, and the duties of the family guardian. It attempts to answer
two questions: Who is the court-appointed family guardian today? What is their
role in the courts and in the family care system?
Keywords: juvenile guardianship/ court-appointed family guardianship, juvenile
probation officer/ court-appointed family probation officer, local environment

Wstêp

Praca z rodzin¹ jest prowadzona w kilku formach: konsultacji i poradnic-
twa specjalistycznego; terapii i mediacji; us³ug dla rodzin z dzieæmi, w tym
us³ug opiekuñczych i specjalistycznych; pomocy prawnej, szczególnie w za-
kresie prawa rodzinnego; organizowania dla rodzin spotkañ maj¹cych na
celu wymianê ich do�wiadczeñ oraz zapobieganie izolacji. Praca jest prowa-
dzona równie¿ w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodzin¹
(Ustawa 2011)1. Ingerencja s¹du rodzinnego w �rodowisko rodziny mo¿e,
zdaniem El¿biety Pêdzia³ek-Kunert (2015), przybraæ dwojak¹ postaæ. Pierwsz¹
jest interwencja, która wynika z zaistnienia nag³ej sytuacji kryzysowej w rodzi-
nie. Jej celem jest szybkie zabezpieczenie dobra ma³oletniego (dzia³anie za-
bezpieczaj¹ce i ochronne). W tych czynno�ciach kurator s¹dowy najczê�ciej

Artyku³y i studia

1 Je¿eli o�rodek pomocy spo³ecznej powe�mie informacje o rodzinie prze¿ywaj¹cej trudno�ci w wy-
pe³nianiu funkcji opiekuñczo-wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad
�rodowiskowy, na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej. Po
przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Je¿eli z tej analizy wy-
nika konieczno�æ przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny wystêpuje do kierownika
o�rodka pomocy spo³ecznej z wnioskiem o jego przydzielenie (zob. Ustawa 2004).
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nie uczestniczy. Z kolei drug¹ jest postêpowanie opiekuñcze, maj¹ce na celu
zabezpieczenie dobra ma³oletnich dzieci i pomoc ich opiekunom, przy u¿y-
ciu dostêpnych �rodków (z udzia³em podmiotów i instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz dziecka i rodziny). Ostateczn¹ form¹ zabezpieczenia ma³oletniego mo¿e
byæ ograniczenie w³adzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w in-
stytucjonalnej pieczy zastêpczej. W zakresie podejmowanych przez s¹d decyzji
ma znaczenie wspó³dzia³anie sêdziego z kuratorem, który wspó³pracuje z ko-
lei z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym
lub innymi udzielaj¹cymi wsparcia podmiotami.

W obecno�ci pracownika socjalnego nastêpuje pierwszy kontakt asysten-
ta (osoby, która bêdzie rodzinie asystowa³a i towarzyszy³a) z rodzin¹2. To
pierwszoplanowe rozwi¹zanie stosowane przez s¹d. Praca asystenta nie po-
winna koncentrowaæ siê na interwencji, mo¿na w niej odnale�æ tylko ele-
menty pracy socjalnej, dominowaæ ma natomiast pedagogizacja. Asystentura
z za³o¿enia jest form¹ profilaktyki dla rodzin. Nale¿y podkre�liæ, ¿e dzia³a-
nie asystenta rodziny powinno poprzedzaæ wydanie orzeczenia w zakresie
poddania wykonywania w³adzy rodzicielskiej sta³emu nadzorowi kuratora
s¹dowego. Kurator podejmuje zatem dzia³ania w sytuacji, w której profilak-
tyka3  realizowana przez asystenta rodziny w konkretnej sytuacji nie jest ju¿
wystarczaj¹ca. Ze wzglêdu na fakt, i¿ ka¿da z tych instytucji ma w swoim
zakresie inne mo¿liwo�ci dzia³ania z podopiecznymi, s¹d mo¿e uznaæ za uza-
sadnione jednoczesne zastosowanie kontaktu i pracy asystenta rodziny oraz
nadzoru kuratorskiego.

Kuratela rodzinna jest podstawow¹ instytucj¹ resocjalizacyjn¹ o charak-
terze otwartym. Wi¹¿e siê to z prowadzeniem dzia³alno�ci opiekuñczo-wy-
chowawczej w warunkach naturalnego �rodowiska podopiecznego w dwóch
wymiarach: bezpo�rednim � aktywno�æ polegaj¹ca na sprawowaniu opieki
nad podopiecznym w jego miejscu zamieszkania lub pobytu oraz po�rednim
� aktywno�æ polegaj¹ca na nawi¹zaniu wspó³pracy z instytucjami spo³eczny-
mi w �rodowisku podopiecznego. Przedmiotem oddzia³ywania kurateli ro-
dzinnej s¹ rodziny patologiczne, dysfunkcjonalne oraz nieletni, którzy prze-
jawiaj¹ zachowania nieakceptowane spo³ecznie. Wype³niaj¹c swoje funkcje,

2 Wraz z wej�ciem w ¿ycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej z dnia 9 czerwca
2011 r. (Ustawa 2011) s¹d rodzinny uzyska³ mo¿liwo�æ pozyskania dodatkowej informacji o rodzinie od
asystenta rodziny. Ma równie¿ mo¿liwo�æ zobowi¹zania rodziców (opiekunów), wobec których toczy siê
postêpowanie w zakresie sprawowania w³adzy rodzicielskiej, do podjêcia wspó³pracy z asystentem rodzi-
ny w trybie art. 109 § 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego (zob. Ustawa 1964). Wspó³praca ma
na celu poprawê funkcjonowania i uzyskanie stosownej pomocy w zakresie opieki i wychowania ma³olet-
nich dzieci, z jednoczesnym okre�leniem sposobu kontroli na³o¿onego zobowi¹zania.

3 Na temat profilaktycznego wymiaru dzia³alno�ci rodzinnych kuratorów s¹dowych szerzej pisze
m.in. Beata Zinkiewicz (2015).
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kuratela rodzinna staje siê instytucjonalnym podmiotem wspomagania, or-
ganizuj¹cym szeroko rozumian¹ sieæ wsparcia (Rapa 2012: 115). W zwi¹zku
z zainicjowanymi ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych4

(Ustawa 2001) zmianami o charakterze organizacyjno-ustrojowym oraz licz-
b¹ spraw prowadzonych przez kuratorów nasuwa siê pytanie o sposób ich
pracy z uwzglêdnieniem wspó³czesnych uwarunkowañ spo³ecznych i praw-
nych. Przyjêta przed laty, kilkakrotnie w niewielkim zakresie nowelizowana,
ustawa o kuratorach s¹dowych ma charakter ustrojowy. Okre�la miejsce
kuratorów w strukturze wymiaru sprawiedliwo�ci, zarysowuje charakter ich
zadañ. W artykule poruszona zosta³a tematyka rozwoju i zadañ instytucji
kurateli rodzinnej w Polsce, obowi¹zków kuratorów, metodyki pracy. Podjê-
to w nim próbê odpowiedzi na dwa pytania: Kim jest obecnie kurator rodzinny?
Jaka jest jego rola w systemie s¹downictwa i opieki nad rodzin¹? W³a�ciwa bo-
wiem wspó³praca s¹du z kuratorem s¹dowym (zawodowym i spo³ecznym) oraz
asystentem rodziny w ramach postêpowania opiekuñczego (rozpoznawcze-
go) i wykonawczego mo¿e zapobiec podjêciu zbyt pochopnej decyzji o umiesz-
czeniu ma³oletniego w instytucjonalnej pieczy zastêpczej.

Rozwój instytucji kurateli rodzinnej

Natalia Rapa (2012) wyró¿ni³a kilka etapów rozwoju kurateli, z zacho-
waniem podzia³u chronologicznego. Pierwszy z nich obejmuje lata 1919�
1939, w których odnotowano powstanie kurateli s¹dowej dla nieletnich5.
Pocz¹tek splata siê zatem z rozwojem s¹downictwa dla nieletnich, z nim
bowiem kuratela zosta³a zwi¹zana organizacyjnie. Kuratela rodzinna sta³a
siê spo³eczn¹ instytucj¹ resocjalizacyjn¹ o charakterze otwartym (idea wy-
chowania wolno�ciowego), w której ramach uwzglêdniano dzia³alno�æ opie-
kuñczo-wychowawcz¹. Za³o¿ono �rodowiskowy aspekt pe³nienia nadzoru,
obejmuj¹cego wspó³pracê z rodzin¹ podopiecznego, jego szko³¹, �rodowi-
skiem lokalnym itd. W kolejnych latach (1949�1973) nast¹pi³a zmiana mo-
delu kurateli ze spo³ecznego na spo³eczno-zawodowy. Przy s¹dach okrêgo-
wych powo³ano wydzia³y dla nieletnich. Sêdziowie rozbudowali obszar
dzia³alno�ci kurateli rodzinnej o instytucje opiekuj¹ce siê m³odzie¿¹ zdemo-

4 Przyjêcie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych (Ustawa 2001) by³o zwi¹zane z jedno-
znacznym okre�leniem typu i rodzaju wykszta³cenia niezbêdnego do wykonywania zawodu. Kuratorem
zawodowym mo¿e byæ zatem osoba legitymuj¹ca siê wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim z zakresu
nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo gdy odby³a inne wy¿sze studia
magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub
prawnych. Z kolei kuratorem spo³ecznym mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca wysokie kwalifikacje (co najmniej
wykszta³cenie �rednie) i do�wiadczenie w zakresie pracy resocjalizacyjnej, opiekuñczej i wychowawczej.

5 Zob. Dz. U. RP z 1919 r. Nr 63, poz. 378 i Dz. U. z 1929 r. Nr 47, poz. 387.

6.p65 20-11-18, 10:2997



Beata Szluz

98

ralizowan¹. Powo³ano inspektorów spo³ecznych, którzy nastêpnie zostali po-
³¹czeni z instytucj¹ kuratorów s¹dowych. Funkcja kuratora rodzinnego na-
bra³a wiêc charakteru wychowawczego. Rozszerzony katalog zadañ kurato-
rów s¹dowych doprowadzi³ do utworzenia wydzia³ów rodzinnych i dla
nieletnich. Powi¹za³y one organizacyjnie instytucjê kurateli rodzinnej z s¹da-
mi (1977�1978). Dzia³ania instytucji kurateli rodzinnej okaza³y siê na tyle
efektywne, ¿e podjêto inicjatywy ustawodawcze (1982�1986) maj¹ce na celu
kszta³towanie odrêbno�ci tej¿e instytucji i skonstruowanie jej struktury. Wska-
zano wyra�nie funkcjê i zakres zadañ kuratora rodzinnego, pe³ni¹cego odt¹d
swoje czynno�ci w wydzia³ach rodzinnych i dla nieletnich. Zaczêto równie¿
rozszerzaæ jego dzia³alno�æ wychowawczo-profilaktyczn¹. Od 1990 r., zgod-
nie z ide¹ �wolno�ci dozorowanej�, wzmacniano autonomiê instytucji kura-
teli rodzinnej w wymiarze sprawiedliwo�ci (model zawodowo-spo³eczny insty-
tucji kurateli rodzinnej)6. Zawodowy kurator rodzinny sta³ siê merytorycznym
pracownikiem s¹du (Rapa 2012: 122�123). Kurator jest zatrudniony w Ze-
spole Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej, pracuje natomiast nie tylko w budynku
s¹du, ale w ró¿nych miejscach, miêdzy innymi w mieszkaniu osób dozorowa-
nych, zbiera informacje w komisariacie Policji, prokuraturze, szkole i miejscu
pracy podopiecznych. Konkluduj¹c, kuratelê s¹dow¹ w Polsce oparto na
ukszta³towanym w latach sze�ædziesi¹tych modelu spo³eczno-zawodowym,
aktualizowanym w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.7 Tak zbudowany sys-
tem jest postrzegany jako zdecydowanie wymagaj¹cy zmian.

W polskim systemie s¹downiczo-wychowawczym po³¹czono pracê z rodzi-
n¹ ma³oletniego, ze wzglêdu na ochronê dobra dziecka, z prac¹ z nieletnimi
(zarówno z powodu pope³niania przez nich czynów karalnych, jak i przeja-
wiania symptomów niedostosowania spo³ecznego)8. Rozwi¹zania systemo-
we mia³y wp³yw na funkcjonowanie s¹dów rodzinnych i nieletnich, a w kon-
sekwencji zdeterminowa³y rolê kuratora s¹dowego. Jako organ s¹du odgrywa
on wa¿n¹ rolê w fazie wyja�niaj¹co-rozpoznawczej oraz wykonawczej. Anna
Korpanty (2017) podkre�li³a, ¿e w pewnym zakresie kurator koordynuje
dzia³ania ró¿nych s³u¿b pracuj¹cych na rzecz ma³oletnich, nieletnich, ich

6 Kuratorami s¹dowymi s¹: zawodowi kuratorzy s¹dowi i spo³eczni kuratorzy s¹dowi. Kuratorzy
s¹dowi wykonuj¹cy orzeczenia w sprawach karnych s¹ kuratorami dla doros³ych, a wykonuj¹cy orzecze-
nia w sprawach rodzinnych i nieletnich s¹ kuratorami rodzinnymi (Ustawa 2001, art. 2 ust. 1�2).

7 Na temat ewolucji kurateli s¹dowej od pocz¹tku do wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia z 1986 r. (Roz-
porz¹dzenie 1986) pisze m.in. Krzysztof Stasiak (2014: 19�29). Tadeusz Jedynak i Andrzej Martuszewicz
(2014: 30�82) podjêli z kolei rozwa¿ania obejmuj¹ce ewolucjê pogl¹dów na organizacjê i zadania s³u¿by
kuratorskiej w latach dziewiêædziesi¹tych XX w., okres od wspomnianego rozporz¹dzenia z 1986 r. do
ustawy o kuratorach s¹dowych, odnosz¹c siê do prac legislacyjnych nad ustaw¹ o kuratorach w 2014 r.

8 Jest to rozwi¹zanie rzadko stosowane w Europie. Podobne zastosowano we Francji. Sta³o siê ono
podstaw¹ i wzorem dla polskiego ustawodawcy (Korpanty 2017).
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rodzin, a tak¿e czê�ciowo pe³ni funkcje wychowawcy (resocjalizacja), pracow-
nika socjalnego (porady prawne, za³atwianie spraw w urzêdach), a nawet pro-
wadzi pracê terapeutyczno-psychologiczn¹. Mo¿na polemizowaæ z wypowie-
dzi¹ przywo³anej autorki, poniewa¿ praca kuratora jest ukierunkowana na
resocjalizacjê, zawiera jedynie pewne nieliczne dzia³ania socjalne9. Praca
kuratora obejmuje tylko pewne elementy pracy socjalnej, a zatem zadania
wykonywane przez kuratora s¹ inne ni¿ wype³niane przez pracownika socjal-
nego.

Zawodowy model kurateli s¹dowej ma byæ � zdaniem Katarzyny Gromek
(2005: 13) � gwarancj¹, ¿e kuratorzy bêd¹ stanowili kadrê dobrze wykszta³co-
n¹ i przygotowan¹ do pracy, dostosowuj¹c¹ siê do wymagañ i objêt¹ odpo-
wiedni¹ kontrol¹. Kurator rodzinny wspó³pracuje natomiast z kuratorem spo-
³ecznym. Nasuwaj¹ siê pytania: Jaka jest liczba pierwszych z wy¿ej
wymienionych i drugich? Czy liczba ta wzrasta, a mo¿e maleje i jakie s¹ tego
przyczyny? Egzemplifikacj¹ mog¹ byæ dane zobrazowane na wykresie 1, z któ-
rych wynika, ¿e w 2016 r. najwiêcej kuratorów spo³ecznych wspó³pracowa-
³o z kuratorem rodzinnym w Rzeszowie (11,1), najmniej natomiast w Bia-
³ymstoku (2,4). �rednia dla naszego kraju wynosi³a 6,1. Liczba kuratorów
spo³ecznych by³a zatem wiêksza ni¿ rodzinnych.

Wykres 1. Liczba kuratorów spo³ecznych wspó³pracuj¹cych z jednym kurato-
rem rodzinnym w 2016 r.

�ród³o: Ankieta KRK, oprac. J. Wac³awiak (Komisja 2017: 91).

9 W�ród dzia³añ socjalnych kuratorów mo¿na wymieniæ dotycz¹ce poradnictwa oraz pomocy: mate-
rialnej, w nauce, w zatrudnieniu, w opiece medycznej czy zakwaterowaniu (Rzepniewski 2014: 464).
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Liczba kontaktów z udzia³em kuratora rodzinnego wzrasta³a. W roku 2016
kuratorzy brali udzia³ w 16 tys. 265 kontaktach (zawodowi w 10 tys. 533, spo-
³eczni w 5732), podczas gdy w 2015 r. by³o ³¹cznie 14 tys. 138 kontaktów.
W ci¹gu roku odnotowano zatem wzrost liczby kontaktów o 15%. W roku 2016
liczba wykonywanych nadzorów w³asnych wynosi³a 38 tys. 296 spraw, a w roku
2014 ich liczba wynios³a 41tys. 008. Oznacza to spadek liczby nadzorów w³a-
snych w ci¹gu dwóch lat o 6,6%. �rednio na 1 kuratora rodzinnego w roku
2016 przypada³o 19,4 nadzorów w³asnych, podczas gdy w roku 2014 by³o ich
20,8. Obci¹¿enie zmniejszy³o siê o 6,73%. Najwy¿sze obci¹¿enie nadzorami
w³asnymi na jednego kuratora odnotowano w okrêgach: piotrkowskim � 25,5
spraw i bia³ostockim � 24,8 spraw, najmniejsze natomiast w okrêgach: jelenio-
górskim � 13 spraw i toruñskim � 14,4 spraw. Liczba wykonywanych nadzorów
powierzonych w 2016 r. wynios³a 93 tys. 894, natomiast w roku 2014 � 101
tys. 430. Odnotowano zatem spadek liczby nadzorów powierzonych o 7,4%.
�rednio na 1 kuratora zawodowego rodzinnego w roku 2016 przypada³o 47,5
nadzorów powierzonych, w roku 2014 by³o ich 51,5. Zauwa¿ono zmniejszenie
obci¹¿enia nadzorami w ci¹gu dwóch lat o 7,8%. W roku 2016 pracowa³o 12
tys. 087 kuratorów spo³ecznych. W odniesieniu do 2014 r. spostrze¿ono spadek
ich liczby o 2,8%. �rednie obci¹¿enie kuratorów spo³ecznych nadzorami w roku
2016 wynosi³o 7,8 spraw, podczas gdy w roku 2014 stanowi³o 8,2 (Komisja
2017: 28�30). Konkluduj¹c, liczba kontaktów z kuratorem rodzinnym ulega³a
zwiêkszeniu. Zmniejsza³a siê natomiast liczba nadzorów w³asnych i powierzo-
nych, obni¿y³o siê obci¹¿enie kuratorów. Zmala³a liczba kuratorów spo³ecznych,
a co za tym idzie wykonywanych przez nich nadzorów.

Z danych zestawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci (2017) wy-
nika, ¿e na koniec 2017 r. funkcjê kuratora spo³ecznego pe³ni³o 22 tys. 683
osób. Liczba kuratorów zawodowych stanowi³a czwart¹ czê�æ tej liczby.
Najwy¿sza Izba Kontroli (2018) poda³a, ¿e liczba kuratorów zawodowych,
co jest podyktowane limitem etatów, pozostaje od ponad trzech lat na po-
dobnym poziomie oko³o 5,2 tys. Spada natomiast liczba kuratorów spo³ecz-
nych, z oko³o 28 tys. w 2014 r. do prawie 24 tys. w po³owie roku 2017. Od
kilku lat zmniejszeniu liczby nadzorów powierzonych towarzyszy spadek licz-
by kuratorów spo³ecznych. Ponownie nasuwa siê pytanie, dlaczego docho-
dzi do takiej sytuacji. Praca kuratorów w wymiarze sprawiedliwo�ci jest prze-
cie¿ nieodzowna, ale nara¿a ich na niebezpieczeñstwo10, dlatego od wielu lat

10 Badania dotycz¹ce dzia³alno�ci polskiej kuratorskiej s³u¿by s¹dowej w zakresie bezpieczeñstwa pracy
kuratorów w aspekcie psychologicznym, fizycznym (zdrowotnym) i prawnym zosta³y przeprowadzone i opu-
blikowane w kolejnych latach m.in. przez: Dobrochnê Wójcik, Konrada Buczkowskiego, Romana Kulmê (2010a;
2010b); Ewelinê Wojterê (2012); Brunona Ho³ysta i Ewelinê Wojterê (2013); Bart³omieja Skowroñskiego
(2014; 2015); £ukasza Wirkusa (2015); Annê Janus-Dêbsk¹ i Ma³gorzatê Gronkiewicz-Ostaszewsk¹ (2016).
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kuratorzy spo³eczni podnosili na przyk³ad sprawê ubezpieczeñ11. Zwrot po-
niesionych przez nich wydatków jest uregulowany w formie rycza³tów12,
których wysoko�æ wydaje siê niezadowalaj¹ca. Nierozwi¹zan¹ od wielu lat
kwesti¹ s¹ obowi¹zuj¹ce kuratorów zawodowych standardy obci¹¿enia pra-
c¹. Nieuwzglêdnienie licznych czasoch³onnych zadañ mo¿e mieæ konsekwen-
cje w zakresie prowadzonej polityki personalnej w zespo³ach kuratorskich.
Potwierdzaj¹ to badania (Janus-Dêbska, Gronkiewicz-Ostaszewska 2016: 64,
77) przeprowadzone w�ród kuratorów s¹dowych, z których wynika, ¿e w�ród
najtrudniejszych elementów swojej pracy respondenci wymienili: obci¹¿enie
psychiczne; du¿e obci¹¿enie fizyczne (praca terenowa, w ró¿nych warun-
kach atmosferycznych, dojazdy do odleg³ych miejsc, kontakt z osobami cho-
rymi i inne); nagonki medialne na kuratorów, dotycz¹ce sytuacji niezale¿-
nych od prawid³owego wykonywania powierzonych zadañ; brak ochrony
prawnej (np. w sytuacji nieuzasadnionych skarg sk³adanych przez podopiecz-
nych i ich rodziny); brak ubezpieczeñ zdrowotnych op³acanych ze Skarbu
Pañstwa adekwatnych do wykonywanych zadañ; brak profesjonalnego, psy-
chologicznego wsparcia w sytuacjach traumatycznych i superwizji; niewy-
starczaj¹ca opieka zdrowotna dla kuratorów (np. brak bezp³atnych szcze-
pieñ); wykonywanie zadañ w miejscach, gdzie nie s¹ zachowane podstawowe
zasady higieny; obowi¹zek przeprowadzania badañ alkomatem i narkotestem;
praca z osobami niebezpiecznymi, agresywnymi, wysoce zdemoralizowany-
mi oraz uzale¿nionymi od substancji psychoaktywnych. Z kolei do najwa¿-
niejszych czynników stresogennych zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹ nale-
¿¹: nadmierne obci¹¿enie prac¹ urzêdnicz¹ i biurow¹; choroby psychiczne,
zaburzenia osobowo�ci lub znaczne upo�ledzenia umys³owe podopiecznych;
agresja (s³owna i fizyczna) ze strony podopiecznych, ich rodzin lub �rodowi-
ska; zagro¿enie zwi¹zane z pobytem w miejscu zamieszkania podopiecznych
(np. nara¿enie na choroby zaka�ne, niski poziom higieny osób, z którymi
kontaktuj¹ siê kuratorzy, ataki ze strony zwierz¹t domowych); brak czasu na
indywidualn¹ pracê z cz³owiekiem. Wskazane by³oby � w ocenie Anny Janus-
-Dêbskiej i Ma³gorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej (2016: 178) � opra-
cowanie procedur bezpieczeñstwa pracy kuratorów w zakresie: prewencji;
oceny ryzyka adekwatnej do charakteru pracy kuratora, z uwzglêdnieniem
terenowego charakteru pracy; bezpieczeñstwa prawnego; pracy z osobami

11 Z kuratorami spo³ecznymi nie nawi¹zuje siê stosunku pracy, dlatego te¿ nie s¹ oni objêci ubezpie-
czeniem spo³ecznym i zdrowotnym, nie s¹ ponadto objêci ochron¹ z tytu³u ubezpieczenia od nastêpstw
nieszczê�liwych wypadków.

12 Zarobki kuratorów spo³ecznych czêsto nie przekraczaj¹ kwoty najni¿szej krajowej. Zwracane s¹
im koszty dojazdu do podopiecznego, otrzymuj¹ pieni¹dze za ka¿dy przeprowadzony wywiad �rodowi-
skowy.
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zaburzonymi psychicznie, o ograniczonej poczytalno�ci, wykazuj¹cymi za-
chowania agresywne, bêd¹cymi pod wp³ywem �rodków odurzaj¹cych, ze
zdiagnozowan¹ parafili¹ itd.; pomocy psychologicznej (superwizje); wyda-
nia instrukcji dotycz¹cej wczesnego rozpoznania zagro¿enia (Ho³yst, Wojte-
ra 2015: 270); procedury poekspozycyjnej oraz szkoleñ. Podsumowuj¹c,
kuratorzy s¹ obci¹¿eni prac¹, która mo¿e nara¿aæ ich na niebezpieczeñstwo
i wywo³uje u nich stres. Wyra¿aj¹ oni niezadowolenie spowodowane nad-
miarem prowadzonych spraw. Dostrzegaj¹ negatywny odbiór spo³eczny13,
który nasilany jest przez media. Postulowane jest miêdzy innymi poprawie-
nie warunków organizacyjnych, zdefiniowanie efektywno�ci i wdro¿enie
mierników pracy kuratora, szersze objêcie ich adekwatn¹ do wykonywanych
przez nich zadañ opiek¹ zdrowotn¹ (szczepienie), ubezpieczeniem oraz za-
pewnienie psychologicznego wsparcia w sytuacjach traumatycznych i super-
wizji. Celem wspomnianej pomocy psychologicznej jest zapobieganie skut-
kom d³ugotrwa³ej ekspozycji na stres (obni¿enie ryzyka dotkniêcia wypaleniem
zawodowym). Wa¿ne jest doskonalenie praktyki kuratorskiej, wspieraj¹ce
inicjatywy s³u¿¹ce poprawie kondycji tej instytucji.

Zadania i obowi¹zki kuratora rodzinnego

Wspó³czesna kuratela s¹dowa, bêd¹ca elementem systemu profilaktyki
i resocjalizacji, ulega stopniowym przeobra¿eniom. Kurator (je�li w sprawach
karnych nieletnich s¹d rodzinny orzek³ o zastosowaniu jednego z kilku mo¿-
liwych �rodków wychowawczych), wspó³pracuj¹c z rodzin¹ nieletniego i in-
stytucjami (np. szko³¹, o�rodkiem pomocy spo³ecznej), podejmuje dzia³ania
maj¹ce na celu zmianê postêpowania podopiecznego. Nadzór kuratora jest
form¹ ograniczenia w³adzy rodzicielskiej w sprawach opiekuñczych dla nie-
letnich (szerzej m.in. Jedynak 2014a: 564�615). Kontroluje on sposób wyko-
nywania w³adzy rodzicielskiej, wskazuje pope³niane b³êdy i zaniedbania. Do
zadañ kuratora nale¿y zatem ukazywanie rodzinie prawid³owych wzorów. S¹d
mo¿e orzec nadzór kuratora nad osobami, wobec których s¹d orzek³ obowi¹-
zek leczenia odwykowego w systemie niestacjonarnym, trwaj¹cy dwa lata. Ma
on za zadanie sprawdzaæ podjêcie i kontynuowanie leczenia, zachowywanie
abstynencji, jako�æ kontaktów z rodzin¹. Kurator mo¿e w trakcie leczenia z³o-
¿yæ do s¹du wniosek o zmianê sposobu leczenia, ponadto o zmianê �rodka
wychowawczego lub sposobu ograniczenia w³adzy rodzicielskiej.

Na wniosek s¹du, ¿¹daj¹c w razie potrzeby pomocy innych instytucji,
kurator rodzinny uczestniczy w przymusowym odebraniu osoby podlegaj¹-

13 Egzemplifikacj¹ mo¿e byæ artyku³ Joanny Pasztelañskiej (2019).
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cej w³adzy rodzicielskiej lub pozostaj¹cej pod opiek¹. Je�li s¹d opiekuñczy
zleci³ kuratorowi obecno�æ przy kontaktach rodziców z dzieæmi, stawia siê
w okre�lonym w postanowieniu s¹du terminie i miejscu. Jest obecny przez
ca³y czas trwania kontaktu. Jego zadaniem jest zapewnienie, aby kontakt trwa³
tyle czasu, ile postanowi³ s¹d. Z ka¿dej obecno�ci przy kontaktach niezw³ocz-
nie sk³ada on s¹dowi pisemn¹ notatkê (Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064
z pó�n. zm.). Kurator wykonuje zatem czynno�ci polegaj¹ce na odbieraniu
dzieci rodzicom i kierowaniu ich do pieczy zastêpczej. Nastêpuje to po wy-
czerpaniu wszystkich mo¿liwo�ci pomocy ma³oletnim w �rodowisku rodzin-
nym. Kurator uczestniczy w kontaktach rodzica z dzieæmi, które mieszkaj¹
oddzielnie, czuwaj¹c nad ich przebiegiem. Jego obowi¹zkiem jest z³o¿enie
s¹dowi sprawozdania.

Kurator rodzinny sk³ada s¹dowi pierwsze sprawozdanie z objêcia nadzo-
ru, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia nawi¹zania kontaktu z podopiecznym,
kolejne za� sprawozdania z przebiegu nadzoru � na ¿¹danie s¹du lub w termi-
nach okre�lonych przez s¹d. W sprawozdaniu z objêcia nadzoru kurator ro-
dzinny przedstawia diagnozê �rodowiskow¹ (szerzej zob. Ostrihanska 2014:
227�267), zamierzenia resocjalizacyjne, metody prowadzenia nadzoru, wa-
runki osobiste i bytowe podopiecznego, zadania do realizacji, prognozê re-
socjalizacyjn¹ oraz podaje �ród³a informacji o podopiecznym. W spra-
wozdaniu z zakoñczenia nadzoru kurator rodzinny opisuje jego przebieg, ze
szczególnym uwzglêdnieniem realizacji planu pracy z podopiecznym oraz oce-
ny wykonania obowi¹zków i postawy podopiecznego w okresie nadzoru (Usta-
wa 2003). Powierzenie kuratorowi rodzinnemu nadzoru, który dokumentuje
w karcie czynno�ci, wymaga zaznajomienia siê z aktami sprawy i innymi nie-
zbêdnymi �ród³ami informacji o podopiecznym. Je¿eli s¹d w orzeczeniu okre-
�li³ czêstotliwo�æ sk³adania sprawozdañ krótsz¹ ni¿ trzy miesi¹ce, to nie pro-
wadzi siê karty czynno�ci nadzoru. Karta prowadzona jest osobno dla ka¿dego
podopiecznego. Kurator wpisuje datê, miejsce i rodzaj czynno�ci14 , uzyska-
ne dokumenty i informacje oraz ich �ród³a, a tak¿e w³asne uwagi i zamierze-
nia w zakresie sprawowania nadzoru. Szczególnie wa¿ne jest poznanie
przebiegu dotychczasowych nadzorów. Kurator nawi¹zuje pierwszy kon-
takt z podopiecznym, który nastêpuje nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty
wp³ywu prawomocnego orzeczenia do zespo³u kuratorskiej s³u¿by s¹dowej.
Je�li nie jest to mo¿liwe, powiadamia o tym s¹d. Do zadañ kuratora nale¿y
pouczenie podopiecznego o prawach i obowi¹zkach wynikaj¹cych z orze-

14 W karcie czynno�ci kurator zaznacza: wizyta zapowiedziana/niezapowiedziana, kontakt w miejscu
zamieszkania nadzorowanego/ w innym miejscu (jakim?), rodzaj kontaktu osobisty/telefoniczny, rodzaj
rozmowy (informacyjna, ostrzegawcza, porada), osoba rozmówcy, inne �ród³o informacji (jakie?).
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czenia s¹du. Z podopiecznym omawia tak¿e sposób i terminy ich realizacji.
Kurator planuje oddzia³ywania profilaktyczno-resocjalizacyjne i opiekuñczo-
-wychowawcze, a tak¿e wspó³pracuje w tym zakresie z rodzin¹. W�ród za-
dañ kuratora znajduje siê kontrola i pomoc w organizowaniu nauki, pracy,
czasu wolnego oraz w rozwi¹zaniu trudno�ci ¿yciowych (ibidem). Podsumo-
wuj¹c, sprawozdanie i karta czynno�ci s¹ dwoma ró¿ni¹cymi siê dokumenta-
mi. W sprawozdaniu znajduje siê opis warunków ¿ycia podopiecznego i dia-
gnoza �rodowiskowa (podstawowe techniki zbierania materia³u do diagnozy:
analiza dokumentów, wywiad �rodowiskowy i obserwacja), zamierzenia, za-
dania, plan i metody pracy oraz prognoza resocjalizacyjna. Wype³niaj¹cy po-
daje ponadto �ród³a informacji o podopiecznym. Z kolei w karcie czynno�ci,
maj¹cej kszta³t tabeli, kurator oznacza dane dotycz¹ce czynno�ci (datê, miej-
sce, rodzaj), zapisuje informacje i dokumenty oraz w³asne uwagi i zamierzenia.

Podczas realizacji zadañ kurator nawi¹zuje wspó³pracê z innymi podmio-
tami15. Pomoc udzielona przez kuratora polega miêdzy innymi na rozmo-
wach wychowawczych, dyscyplinuj¹cych, profilaktycznych, motywacyjnych
i edukacyjnych. Bezpo�rednie dzia³anie w rodzinie odbywa siê podczas wizyt
w miejscu zamieszkania i obserwacji �rodowiska rodzinnego, a tak¿e dzia³a-
nia kontrolnego w zakresie zadañ, jakie kurator ustali³ z asystentem rodziny.
Wspó³praca kuratora z rodzin¹ dziecka wi¹¿e siê z innym poziomem zaanga-
¿owania i kontaktu ni¿ jej praca z asystentem rodziny. Nadzór kuratora jest
bowiem przez uczestników postêpowania postrzegany jako kara. Ma on te¿
charakter kontrolny (model kontrolno-opiekuñczy pracy kuratora). Nasuwa
siê pytanie: W jakim zakresie kurator wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami
podejmuj¹cymi dzia³ania na rzecz rodziny? Zdaniem Beaty Szluz �[ �] wie-
lo�æ specjalistów podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz rodziny wymaga wyra�-
nego okre�lenia ich zadañ, co ma prowadziæ do unikniêcia powielania siê
oddzia³ywañ. W zakres zadañ ka¿dego z nich wpisana jest wspó³praca, a nawet
koordynowanie (czê�ci dzia³añ). Wydaje siê, ¿e precyzyjniej nale¿a³oby okre-
�liæ przydzia³ wspomnianych zadañ, a maj¹c na uwadze pracê innych specja-
listów, na przyk³ad pedagogów szkolnych, psychologów rodziny, terapeu-
tów, mediatorów czy asystentów osób niepe³nosprawnych, nale¿a³oby
doprowadziæ do konfrontacji i dokonaæ pewnych modyfikacji w tym po-
dziale� (Szluz 2017: 32). W zakres zadañ kuratora wpisana jest bowiem
kooperacja i kierowanie do ró¿nych instytucji powo³anych do pomocy ro-

15 Na temat metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowanych przez kura-
torów s¹dowych wykonuj¹cych orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich szerzej pisze m.in. £ukasz
Kwadrans (2019).
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dzinie16. Szczególne miejsce zajmuj¹ o�rodki pomocy spo³ecznej. Nale¿y za-
akcentowaæ miêdzy innymi wspó³pracê z pracownikiem socjalnym i wspo-
mnianym asystentem rodziny, którzy pracuj¹ z rodzinami. Praca kuratora
jest dzia³alno�ci¹ resocjalizacyjn¹17, zawiera jedynie � o czym ju¿ wspomnia-
no � pewne elementy pracy socjalnej. Wprowadzenie do systemu pomocy
spo³ecznej asystenta rodziny umo¿liwi³o s¹dowi gradacjê ingerencji w �ro-
dowisko rodzinne. Ich wspó³dzia³anie odbywa siê poprzez wspólne wizyta-
cje �rodowiska objêtego pomoc¹ i nadzorem kuratorskim, a tak¿e w ramach
spotkañ, które maj¹ na celu analizê procesu zmiany w rodzinie. Trzeba pod-
kre�liæ, ¿e asystent i kurator opracowuj¹ plany pracy z rodzin¹. S¹ one przy-
gotowywane osobno, jednak powinny byæ spójne i uzupe³niaæ siê, poniewa¿
inne s¹ mo¿liwo�ci dzia³ania z podopiecznymi asystenta i kuratora. Wa¿n¹
rolê w tej wspó³pracy pe³ni tak¿e pedagog szkolny, który pomimo dyspono-
wania innym zakresem dzia³añ, wspiera asystenta i kuratora w ich pracy.
Dzia³ania podejmowane przez przedstawicieli reprezentuj¹cych poszczegól-
ne podmioty, ze wzglêdu na wspólne cele, ale inne kompetencje i mo¿liwo�ci
dzia³ania, powinny siê uzupe³niaæ. Wspó³dzia³anie kuratora, asystenta, pra-
cownika socjalnego, pedagoga szkolnego i dzielnicowego zwiêksza efektyw-
no�æ dzia³añ prowadzonych w rodzinie. Zakres tej pomocy wi¹¿e siê z posia-
danym zapleczem technicznym, specjalistycznym i funkcjonowaniem lokalnego
systemu pomocy.

Kurator realizuje okre�lone przez prawo zadania o charakterze wycho-
wawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym,
zwi¹zane z wykonywaniem orzeczeñ s¹du18 (Ustawa 2001). Zobowi¹zany jest
miêdzy innymi do przeprowadzania na zlecenie s¹du lub sêdziego wywiadów
�rodowiskowych (szerzej m.in. Jedynak 2014b: 553�563). Ustala ponadto
okoliczno�ci okre�lone przez s¹d lub sêdziego, kontroluje sposób wykonywa-
nia orzeczenia przez uprawnione podmioty. W wywiadzie, przeprowadzanym
z rodzin¹, s¹siadami, nauczycielami czy innymi osobami maj¹cymi wiedzê na
temat sytuacji danej rodziny, zbierane s¹ informacje dotycz¹ce miêdzy inny-

16 Maj¹c na celu realizacjê wpisanej m.in. w zadania wymiaru sprawiedliwo�ci wspó³pracy, w Polsce
realizowane s¹ trzy projekty makroregionalne (2018�2020), których  g³ównym  celem jest wypracowanie
i wdro¿enie modelu kooperacji pomiêdzy instytucjami pomocy i integracji spo³ecznej a podmiotami in-
nych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia w³¹czenia spo³ecznego i zwalczania ubóstwa dla
gmin wiejskich (�Liderzy kooperacji�, lider ROPS Rzeszów), wiejsko-miejskich (�Kooperacja � efektywna
i skuteczna�, ROPS Toruñ) i miejskich (�Kooperacje 3D�, lider ROPS Katowice).

17 Na temat wspó³dzia³ania kuratorów s¹dowych z innymi s³u¿bami w realizowaniu zadañ profilak-
tyczno-resocjalizacyjnych szerzej pisz¹ m.in. Danuta Jurczyk i Andrzej Staniucha (2015: 118).

18 Metod¹ pracy w nadzorze jest casework. Jest to metoda pracy z indywidualnymi przypadkami,
stosowana na przyk³ad przez pracowników socjalnych, pedagogów spo³ecznych. Tadeusz Jedynak (2014a:
616�634) omówi³ zasady, etapy pracy i kontakt w nadzorze prowadzony z wykorzystaniem tej metody.
Odniós³ siê do wspó³pracy ze �rodowiskiem i do problemów, które s¹ zwi¹zane z realizacj¹ nadzoru.
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mi: sytuacji bytowej rodziny, warunków �rodowiskowych, sposobu spêdza-
nia przez dziecko wolnego czasu, przebiegu nauki, stanu zdrowia dziecka
i jego rodziny, wykszta³cenia rodziców i pracy przez nich wykonywanej itp.
Po przeprowadzeniu wywiadu kurator rodzinny sporz¹dza pisemne sprawoz-
danie z wywiadu zawieraj¹ce: imiê i nazwisko osoby przeprowadzaj¹cej
wywiad, opis wykonywanych czynno�ci i stwierdzonych okoliczno�ci wyni-
kaj¹cych z zarz¹dzenia o przeprowadzeniu wywiadu, datê przeprowadzenia
wywiadu, podpis osoby przeprowadzaj¹cej wywiad. Kurator sk³ada spra-
wozdanie z wywiadu w terminie 14 dni od otrzymania zarz¹dzenia o jego
przeprowadzeniu, z uwzglêdnieniem wyznaczonego przez s¹d innego termi-
nu, a tak¿e uzupe³nia wywiad na polecenie s¹du (Ustawa 2003). Kurator jest
obowi¹zany zachowaæ w tajemnicy wszystkie okoliczno�ci, o których do-
wiedzia³ siê w zwi¹zku z przeprowadzeniem wywiadu �rodowiskowego.

Elementem pracy kuratorów rodzinnych s¹ wspomniane wywiady �ro-
dowiskowe. Z zestawieñ Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, P³ac
i Obci¹¿eñ Obowi¹zkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów S¹dowych
wynika, ¿e w 2016 r. kuratorzy rodzinni we wszystkich etapach postêpowa-
nia s¹dowego przeprowadzili 350 tys. 479 wywiadów �rodowiskowych (Ko-
misja 2017: 31). Ich liczba zmniejszy³a siê w stosunku do 2014 r. o 27 tys.
565 (7,3%). W roku 2016 najwiêcej wywiadów wykonano w okrêgach: gdañ-
skim � 21 tys. 219 i katowickim � 20 tys. 190. Najmniej wywiadów odby³o
siê w okrêgach: kro�nieñskim � 1653 i ³om¿yñskim � 1942. W roku 2016
kurator zawodowy wykona³ 142,6 wywiadu, w roku 2014 odby³o siê ich
wiêcej o 14,1. Obci¹¿enie wywiadami kuratorów spo³ecznych w roku 2016,
w porównaniu z rokiem 2014, utrzymywa³o siê na tym samym poziomie �
oko³o 2,7 wywiadu na osobê.

Limit etatów kuratorów rodzinnych w latach 2014�2016 zwiêkszy³ siê
o 6,82. W tym okresie kuratorzy prowadzili �rednio o 13,4 sprawy mniej.
Zmniejszy³a siê tak¿e �rednia liczba nadzorów (o 5,4). Z kolei w 2016 r.
�redni udzia³ kuratora rodzinnego w kontaktach wyniós³ 8,2. Kuratorzy rodzin-
ni wykonywali orzeczenia (stan na 31 grudnia 2016 r.) w 146 tys. 182 spra-
wach. Dwa lata wcze�niej mieli 172 tys. 047 spraw, a wiêc w 2016 r. nast¹pi³
spadek obci¹¿enia o 15,03%. Najwy¿sz¹ liczbê spraw wykonywanych przez
kuratorów rodzinnych odnotowano w okrêgach: poznañskim � 9785 (w roku
2014 � 10 tys. 224) i lubelskim � 7848 (w roku 2014 � 8036). Najwy¿sze obci¹-
¿enie sprawami �rednio na jednego kuratora rodzinnego wykazano w okrêgach:
tarnowskim � 112 (w roku 2014 � 160,5) i siedleckim � 108,2 (w roku 2014
� 118,5). Z kolei najni¿sze obci¹¿enie wszystkimi sprawami na jednego kura-
tora zauwa¿ono w okrêgach: bia³ostockim � 40,7 (w roku 2014 � 44,5) i �wid-
nickim � 49,3 (w roku 2014 � 50,5). Kuratorzy wykonywali tak¿e nadzory.
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�rednio na jednego kuratora zawodowego rodzinnego w 2016 r. przypada³o
66,9 nadzorów, podczas gdy w porównywalnym okresie 2014 r. by³o ich
72,3. Przeciêtne obci¹¿enie zmniejszy³o siê wiêc o 7,5%. Najwiêksz¹ liczbê
sprawowanych nadzorów w 2016 r. odnotowano w okrêgach: poznañskim
� 9110 (w roku 2014 � 9336) i gdañskim � 6413 (w roku 2014 � 6899).
Najmniejsz¹ liczbê nadzorów w 2016 r. wykazano w okrêgach: przemyskim
� 1146 (w roku 2014 � 1269) i sieradzkim � 1219 (w roku 2014 � 1213). Naj-
wiêksze obci¹¿enie nadzorami �rednio na jednego kuratora rodzinnego wykaza-
no w 2016 r. w okrêgach: ostro³êckim � 103 (w roku 2014 � 105) i rzeszow-
skim � 95,4 (w roku 2014 � 111,2). Najni¿sze obci¹¿enie nadzorami na jednego
kuratora zanotowano w okrêgach: bia³ostockim � 38,8 (w roku 2014 � 42,3)
i �widnickim � 45 (w roku 2014 � 46,9) (Komisja 2017: 28�30). W 2018 r.
(tab. 1), w porównaniu z rokiem 2016 (liczba nadzorów wynosi³a 132 tys.
177), nast¹pi³ zatem spadek liczby nadzorów i przeprowadzonych przez
kuratorów rodzinnych wywiadów �rodowiskowych.

Tabela 1. Liczba prowadzonych spraw przez kuratorów rodzinnych
(na 31 grudnia 2018 r.)

Podsumowuj¹c, obci¹¿enie wynikaj¹ce z prowadzenia wywiadów �rodo-
wiskowych � w wybranym jako przyk³ad okresie � pozostawa³o na podob-
nym poziomie. Limit etatów kuratorskich w tym czasie uleg³ zwiêkszeniu.
Zmniejszy³a siê natomiast �rednia liczba nadzorów, nast¹pi³ spadek obci¹¿e-
nia sprawami, ale nie by³ on równomierny w poszczególnych okrêgach, do-
strzegane jest bowiem do�æ znaczne zró¿nicowanie.

Na efektywno�æ pracy kuratorskiej � zdaniem Henryka Machela (2007: 217�
242) � maj¹ wp³yw uwarunkowania wewnêtrzne w postaci: predyspozycji oso-
bowo�ciowych, orientacji profesjonalnej (motywy wyboru zawodu, poziom
wykszta³cenia) oraz poziomu kompetencji zawodowych (wiedza i umiejêtno�ci)
oraz czynniki zewnêtrzne: prawno-organizacyjne i spo³eczno-�rodowiskowe.
Skuteczne dzia³ania kuratora rodzinnego przeciwdzia³aj¹ postêpuj¹cej dysfunk-
cji rodziny, a tak¿e maj¹ ograniczaæ liczbê skazanych oddanych pod kuratelê dla
doros³ych. Niepokoj¹ jednak¿e wyniki badañ (Gogacz 2002: 29�36; Kotliñska
2007: 320�333; Nowak 2009/2010: 291�299) przeprowadzonych nad efek-
tywno�ci¹ oddzia³ywañ resocjalizuj¹cych podejmowanych wobec dozorowanych.
Wskazuj¹ bowiem na ich niezbyt wysok¹ skuteczno�æ. Obci¹¿enie w zespo³ach

 Sprawy ogólne           Nadzory Inne sprawy          Wywiady �rodowiskowe

         135 364 127 003 8 361 335 353

�ród³o: Ministerstwo Sprawiedliwo�ci, Departament Strategii i Funduszy Europejskich (2018).
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kuratorskiej s³u¿by s¹dowej mo¿e powodowaæ zagro¿enie obni¿enia efektów
dzia³añ probacyjnych, a tak¿e prowadziæ do zmiany w zakresie liczby etatów
kuratorów s¹dowych oraz w sferze merytorycznej i organizacyjnej ich dzia³añ.

Od wielu lat postulowane s¹ modyfikacje w pracy kuratorów. Kuratorzy
rodzinni postuluj¹ na przyk³ad uregulowanie sprawy kontaktów rodziców
z dzieckiem, poniewa¿ przepisy ograniczaj¹ ich rolê i sprowadzaj¹ w zasadzie do
biernych obserwatorów. Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom, w 2019 r.
przygotowano projekt ustawy dla kuratorów s¹dowych (Rz¹dowe Centrum
Legislacji 2019; Rojek-Socha 2019). W dokumencie wprowadzaj¹cym nowe
rozwi¹zania w pracy kuratorów zapisano miêdzy innymi, i¿ to minister sprawie-
dliwo�ci ma powo³ywaæ i odwo³ywaæ kuratora okrêgowego i przydzielaæ stano-
wiska kuratorskie do danego okrêgu (kuratorzy zwracali uwagê na problemy
z etatami w poszczególnych okrêgach). Bêdzie te¿ mia³ prawo do wgl¹du w czyn-
no�ci s³u¿bowe kuratorów. Projekt reguluje tak¿e kwestie sekretariatów kura-
torskich, ocen awansowych, zmiany w zakresie postêpowañ dyscyplinarnych,
wskazuje limit 12 kuratorów w zespole, okre�la obowi¹zek szkoleñ i superwizje
(ustawiczny rozwój, wzmacnianie kompetencji, udzielanie wsparcia w poszuki-
waniu �róde³ trudno�ci w pracy i mo¿liwo�ci ich pokonywania).

Podsumowuj¹c, kuratorzy wykonuj¹ zadania wobec nieletnich, rodziców,
którym ograniczono w³adzê rodzicielsk¹, osób doros³ych ca³kowicie ubezw³a-
snowolnionych, zobowi¹zanych do leczenia odwykowego, rodzin podopiecz-
nych. Pracuj¹ zatem z osobami wykluczonymi i niedostosowanymi spo³ecznie,
a tak¿e zagro¿onymi tymi zjawiskami. Specyfika pracy kuratora zawodowego
uzasadnia skierowanie uwagi na aspekt jego bezpieczeñstwa. Niezbyt du¿a
skuteczno�æ dzia³añ, co potwierdzi³y badania, niekiedy zbyt du¿e obci¹¿enie
obowi¹zkami (postulat zracjonalizowania standardów obci¹¿eñ), motywuje do
podjêcia inicjatyw maj¹cych na celu modyfikacje w pracy kuratorów. Analizy
prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci, raporty Najwy¿szej Izby Kon-
troli czy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo�ci oraz opinia �rodowiska kurator-
skiego w sprawie funkcjonowania s³u¿by wskazuj¹, ¿e nale¿y podj¹æ pog³êbio-
ny dyskurs nad przysz³o�ci¹ kurateli rodzinnej w naszym kraju.

Podsumowanie

Zadaniem kuratora rodzinnego jest pomaganie w odbudowaniu i uzdra-
wianiu relacji rodzinnych, relacji rodzic � dziecko. Wspó³dzia³anie kuratora
z s¹dem odbywa siê poprzez prowadzenie nadzoru, wywiadów �rodowiskowych,
a tak¿e sk³adanie wniosków i uczestnictwo w posiedzeniach wykonawczych.
Kurator s¹dowy sporz¹dza comiesiêczne sprawozdania lub karty czynno�ci
z podejmowanych dzia³añ w rodzinie. Pisze w nich o aktualnej sytuacji rodzi-
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ny. Omawia podjête dzia³ania, planuje dalsz¹ pracê z uczestnikami postêpowa-
nia oraz kooperacjê z instytucjami. Akta nadzoru kuratorskiego, które daj¹
mo¿liwo�æ wgl¹du w sytuacjê rodziny, przedk³adane s¹ w terminach wskaza-
nych przez s¹d. W sytuacji pojawienia siê konieczno�ci poinformowania s¹du
o kryzysowej sytuacji w rodzinie, braku wspó³pracy uczestników postêpowa-
nia lub mo¿liwo�ci pomocy, kurator przedk³ada akta nadzoru, z aktualnym
sprawozdaniem i stosownym wnioskiem, sêdziemu referentowi sprawy. Ma to
na celu podjêcie przez s¹d decyzji, wynikaj¹cych z przepisów prawa, z pomi-
niêciem terminu wyznaczonego posiedzenia wykonawczego. Kurator jest dla
sêdziego pierwszym �ród³em informacji o rodzinie, a tak¿e o mo¿liwo�ciach
pomocowych, którymi dysponuje �rodowisko lokalne oraz funkcjonuj¹ce in-
stytucje samorz¹dowe. W zadania kuratora nie wpisano udzielania rodzinie
pomocy rzeczowej i materialnej. Udziela on porady, wskazuje miejsca �wiad-
cz¹ce tak¹ pomoc lub odbywa wspóln¹ wizytê w instytucji pomocowej.

Kuratorzy spo³eczni maj¹ du¿y wk³ad w funkcjonowanie kurateli s¹dowej.
Znacznie odci¹¿aj¹ kuratorów zawodowych w wykonywaniu ich obowi¹zków.
Jako�æ pracy kuratorów spo³ecznych jest zwi¹zana i uzale¿niona od pracy ku-
ratorów zawodowych, którzy sprawuj¹ zwierzchnictwo. Kuratorska s³u¿ba
s¹dowa napotyka na sygnalizowane trudno�ci, u których pod³o¿a le¿¹ manka-
menty o charakterze systemowym. Oparto j¹ na modelu spo³eczno-zawodo-
wym ukszta³towanym w latach sze�ædziesi¹tych, a nastêpnie modernizowa-
nym w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego wieku. Taki system jest obecnie
postrzegany jako nieprzystaj¹cy do wspó³czesnych realiów.

Prowadzona przez kuratora s¹dowego skuteczna resocjalizacja w �rodowi-
sku otwartym jest procesem wymagaj¹cym wspó³dzia³ania wielu s³u¿b i insty-
tucji. Rozproszone s³u¿by nie s¹ w stanie same prawid³owo prowadziæ od-
dzia³ywañ, poniewa¿ musi je poprzedzaæ wnikliwa i rzetelna wspólna
diagnoza. Zadania kuratora rodzinnego ró¿ni¹ siê od realizowanych na przy-
k³ad przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Wa¿nym zadaniem jest
wyznaczenie celu, podzia³ ról i zadañ poszczególnych osób pracuj¹cych
z rodzin¹. G³ównym celem nie jest konkurowanie, lecz wspó³praca pomiê-
dzy poszczególnymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³ania w �rodowisku lo-
kalnym na rzecz wsparcia i pomocy rodzinie.
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Opieka, terapia, rehabilitacja w instytucjonalnym
wsparciu osób niepe³nosprawnych intelektualnie

The article presents the various forms of institutional support provided for the
intellectually disabled, mainly in regard to occupational enablement. In the first
decades of the 20th century the western world was dominated by a segregation-
-oriented system of care, while the persons exercising control over persons
held in total institutions were caretakers. Following the passage in Poland of a
bill on 27 August 1997 on occupational and social rehabilitation, and the
employing of disabled persons, there was gradual change enabling disabled
persons to achieve ever fuller participation in society and at work. Various
helping occupations began emerging, such as occupational therapist, disabled
person�s assistant, or work coach. Yet participation in the life of society and
the job market among the disabled, and particularly the intellectually disabled,
still encounters numerous obstacles to this day.
Keywords: intellectual disability, social and occupational enablement, rehabilitation,
therapy

Polityka segregacyjna. Osoby dozoruj¹ce

Osoby niepe³nosprawne intelektualnie od niedawna, bo zaledwie od kil-
ku dekad, maj¹ szansê na ¿ycie w otwartym �rodowisku spo³ecznym i pe³nie-
nie po osi¹gniêciu pe³noletno�ci ról osób doros³ych. Przez d³ugie dziesiêcio-
lecia ich istnienie i spo³eczne funkcjonowanie nie by³o przedmiotem debaty
publicznej. Z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn zarówno o charakterze ogól-
nym, dotycz¹cym ca³ego krêgu zachodniej cywilizacji, jak i lokalnym, zwi¹-
zanym z warunkami spo³eczno-politycznymi Polski Ludowej i innych krajów
komunistycznych.

Badacz norweski, Jan Tøssebro, okre�la trzy dekady nastêpuj¹ce po dru-
giej wojnie �wiatowej, czyli lata 1945�1975, mianem �z³otej epoki� pañstwa
opiekuñczego. Pierwsze piêtna�cie lat tej epoki mo¿e byæ tak¿e nazwane �z³ot¹
epok¹� segregacyjnych us³ug opiekuñczych dla osób niepe³nosprawnych in-
telektualnie (Tøssebro, Brusen 1996: 47). Tøssebro twierdzi, ¿e w krajach
skandynawskich model segregacyjnego systemu opiekuñczego wzorowany
by³ na rozwi¹zaniach duñskich, ale by³ tak¿e rozpowszechniony w innych
krajach Europy. Charakteryzowa³ siê on istnieniem instytucji o cechach in-
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stytucji totalnych, w rozumieniu, jakie nada³ temu terminowi Erving Goffman
(2011), zlokalizowanych w olbrzymich, kilkusetosobowych budynkach usy-
tuowanych zwykle na wiejskich, odludnych terenach; oferuj¹cych jedynie
instytucjonalne formy opieki, bez form opieki opartych na koncepcjach wspól-
noty terapeutycznej. Przeznaczone one by³y wy³¹cznie dla osób upo�ledzo-
nych umys³owo, a istniej¹ce wewn¹trz instytucji podzia³y przebiega³y we-
d³ug ró¿nych kryteriów: wieku (doro�li � dzieci), p³ci, stopnia upo�ledzenia
oraz � co najwa¿niejsze � zdolno�ci lub braku zdolno�ci do korzystania
z systemu edukacji (�wyuczalni� � �niewyuczalni�) (Tøssebro 1996: 49).

Trudno jest pogodziæ ideê pañstwa opiekuñczego, w dzisiejszym rozu-
mieniu tego terminu, z istnieniem tak opresyjnych warunków, w których
¿y³y osoby upo�ledzone umys³owo. Jednak idea ta odwo³ywa³a siê do racjo-
nalnego i funkcjonalnego sposobu my�lenia o ca³o�ciach spo³ecznych � swo-
istego dziedzictwa teorii i praktyk eugenicznych. Jak twierdzi Tøssebro,
rozwi¹zania te by³y traktowane jako wzorcowe, �wiadczy³y o nowoczesno-
�ci i racjonalno�ci my�lenia: �Nale¿y traktowaæ ten rodzaj us³ug jako us³ugi
skierowane przede wszystkim nie do osób niepe³nosprawnych intelektual-
nie, a do ich rodzin, jako sposób na poprawienie warunków ich ¿ycia � uczy-
nienie go ³atwiejszym� (ibidem, s. 50). Tøssebro nazywa taki sposób trakto-
wania osób upo�ledzonych umys³owo �racjonalnie zorganizowan¹ opiek¹�,
z tym ¿e u¿ywane przez niego w tym kontek�cie s³owo custody, zamiast s³o-
wa care (opieka, troska), oznacza co� po�redniego miêdzy opiek¹ a aresztem.
Instrumentalizacja opieki nad upo�ledzonymi, polegaj¹ca na tym, ¿e zamkniê-
cie ich w instytucji s³u¿y nie ich dobru, ale dobru spo³eczeñstwa, które pozo-
staje poza murami, sprawia, ¿e pracownicy instytucji to przede wszystkim
dozorcy.

Analizuj¹c status szpitali psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych w la-
tach piêædziesi¹tych XX w., Goffman (2011: 330) twierdzi, ¿e funkcja, jak¹
wówczas pe³ni³y, wynika³a z ich roli jako jednej z wielu instytucji maj¹cych
za zadanie przetrzymywanie ró¿nych kategorii ludzi sprawiaj¹cych spo³eczeñ-
stwu k³opoty, takich jak starcy, niedostosowana spo³ecznie m³odzie¿ czy lu-
dzie opó�nieni w rozwoju: �Szpitale psychiatryczne istniej¹ w naszym spo³e-
czeñstwie nie dlatego, ¿e dyrektorzy, psychiatrzy i salowi chc¹ mieæ pracê;
istniej¹, poniewa¿ jest na nie zapotrzebowanie. Gdyby dzi� zamkniêto wszyst-
kie szpitale psychiatryczne w jakiej� okolicy, jutro krewni, policja i sêdziowie
podnie�liby krzyk o nowe; ci prawdziwi klienci szpitali psychiatrycznych
domagaliby siê instytucji zaspokajaj¹cych ich potrzeby� (ibidem, s. 358). Szpi-
tal psychiatryczny w takiej postaci, w jakiej funkcjonowa³ on w Stanach Zjedno-
czonych w latach piêædziesi¹tych XX w., nie powsta³ wiêc, zdaniem Goffmana,
w celu realizacji potrzeb chorych psychicznie. Powsta³ raczej w celu realizacji
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potrzeb �prawdziwych klientów�, czyli przedstawicieli spo³eczeñstwa. A¿ do
lat siedemdziesi¹tych XX w. osoby upo�ledzone umys³owo by³y w krêgu
cywilizacyjnym Zachodu na tyle bezwarto�ciowe, ¿e mo¿na je by³o bezkar-
nie zamykaæ w opresyjnych instytucjach totalnych; spo³ecznie usankcjono-
wane by³y tak¿e dzia³ania eugeniczne, w tym przymusowa sterylizacja kobiet
(Holme 2003: 208�209).

W Polsce do tego ogólnie przyjêtego na Zachodzie deprecjonowania
warto�ci ¿ycia osób upo�ledzonych umys³owo do³¹cza³y siê warunki ustroju
socjalistycznego, w którym wszyscy obywatele mieli byæ zdrowi i zadowole-
ni. �Procent realizacji powszechno�ci nauczania przez dzieci upo�ledzone
(traktowane w ca³o�ci) zwiêksza³ siê stopniowo od 5% w 1945 roku do 29%
w roku szkolnym 1953/54, po czym przez cztery stalinowskie lata nie odno-
towano ¿adnego wzrostu. W b³êdnej polityce o�wiatowej tego okresu przy-
jêto paradoksalne za³o¿enie, ¿e w ustroju socjalistycznym nie mo¿e byæ dzie-
ci upo�ledzonych� (Dykcik 2005: 26). W pó�niejszych latach sytuacja niewiele
siê poprawi³a, nawet mimo pionierskich dzia³añ Marii Grzegorzewskiej, które
stanowi³y tylko niewielk¹ enklawê wobec systemowych zaniedbañ ze strony
ustroju socjalistycznego (ibidem, s. 26�30). Przez kolejne 30 lat istnienie w na-
szym spo³eczeñstwie inwalidów, kalek czy debili, objêtych w latach siedem-
dziesi¹tych wspóln¹ nazw¹ niepe³nosprawni � wprowadzonym przez twór-
czyniê polskiej szko³y socjologii medycyny, Magdalenê Soko³owsk¹ � powoli
przebija³o siê do �wiadomo�ci spo³ecznej, ale brak by³o systemowych roz-
wi¹zañ reguluj¹cych ich uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym. Istnia³y natomiast
pewne �osobowe dobre praktyki�, takie jak spó³dzielnie inwalidzkie, do któ-
rych dorobku odwo³ywano siê, rozwijaj¹c w kraju ekonomiê spo³eczn¹.

Od po³owy lat osiemdziesi¹tych sytuacja zaczê³a siê powoli zmieniaæ. Od
czasu wspomnianej Magdaleny Soko³owskiej w Polsce rozwija³a siê tzw. pol-
ska szko³a rehabilitacji, której podstaw¹ by³a koncepcja etapów (z mo¿liwym
miejscem pracy poza warunkami chronionymi). Zmiany te przyspieszy³a trans-
formacja ustrojowa, jednak a¿ do 1991 r. nie istnia³y w Polsce kompleksowe
uregulowania prawne sytuacji osób niepe³nosprawnych. 9 maja 1991 r. zo-
sta³a uchwalona ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób nie-
pe³nosprawnych (Ustawa 1991), któr¹ nastêpnie zmodyfikowano, uzupe³-
niono i na jej kanwie opracowano i uchwalono now¹ ustawê, obowi¹zuj¹c¹
do dzi�. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Ustawa 1997 � dalej
w artykule jako ustawa o rehabilitacji) to dokument ujmuj¹cy w kompleksowy
sposób wszelkie zagadnienia zwi¹zane ze spo³ecznym funkcjonowaniem osób
niepe³nosprawnych, ze szczególnym podkre�leniem ich funkcjonowania w roli
pracowników. Pojawia siê w nim nowe jak na owe czasy pojêcie rehabilitacji
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zawodowej, która �ma na celu u³atwienie osobie niepe³nosprawnej uzyska-
nia i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez
umo¿liwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawo-
dowego i po�rednictwa pracy� (art. 8). Pojêcie rehabilitacji zawodowej wpro-
wadzi³o now¹ jako�æ w sposobach traktowania osób niepe³nosprawnych jako
potencjalnych pracowników. Stanowi³o to pocz¹tek systemowego ujmowa-
nia sytuacji ¿yciowej osób niepe³nosprawnych jako ludzi doros³ych, w prze-
ciwieñstwie do kilku wcze�niejszych dekad, w których jedyny niemal kon-
tekst, w którym osoby te by³y wzmiankowane, stanowi³ kontekst dzieciñstwa,
a dyscyplin¹ naukow¹, która zajmowa³a siê t¹ problematyk¹, by³a pedagogi-
ka specjalna.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w Polsce dopiero od lat dziewiêædziesi¹-
tych XX w. osoby niepe³nosprawne, w tym osoby niepe³nosprawne intelek-
tualnie, doczeka³y siê, w wymiarze ustawowym, traktowania podmiotowe-
go. Instytucje pañstwa oraz organizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe
wspó³odpowiedzialne za kszta³t ¿ycia spo³ecznego w naszym kraju zaczê³y
podejmowaæ dzia³ania s³u¿¹ce bezpo�rednio dobru tych osób oraz umo¿li-
wiaj¹ce im ¿ycie w otwartym �rodowisku. Oczywi�cie zmiana polityk wobec
tych osób nie spowodowa³a natychmiastowej poprawy ich losu � minione
dekady stanowi³y balast, z którym nale¿a³o siê zmierzyæ. Stereotypowe my�le-
nie, nawyki wynikaj¹ce z realizacji polityk segregacyjnych, brak wiedzy o spe-
cyfikach ró¿nych niepe³nosprawno�ci � to jedne z wielu przyczyn powoduj¹-
cych, ¿e podmiotowe traktowanie osób niepe³nosprawnych napotyka³o
wówczas, i ci¹gle jeszcze napotyka, wiele barier, jest procesem trudnym i po-
wolnym. Ustawa o rehabilitacji z 1997 r. jest ci¹gle obowi¹zuj¹cym doku-
mentem, co �wiadczy o tym, ¿e zrêby wypracowanego w niej stanowiska s¹
wci¹¿ aktualne. Niemniej jednak poszczególne artyku³y ulegaj¹ ci¹g³ej no-
welizacji, dostosowuj¹c zapisy dokumentu do zmieniaj¹cej siê sytuacji oraz
coraz wyra�niejszego u�wiadamiania sobie emancypacyjnych d¹¿eñ osób nie-
pe³nosprawnych.

Pojawiaj¹ siê jednak liczne g³osy krytyczne, twierdz¹ce, ¿e analiza kolej-
nych nowelizacji ustawy o rehabilitacji (pod tym wzglêdem by³y to rekordo-
we wyniki kilkudziesiêciu interwencji w ci¹gu kilku lat) wskazuj¹ przede
wszystkim na jej �obróbkê� z perspektywy ekonomicznych interesów praco-
dawców zak³adów pracy chronionej (ZPCh) ni¿ d¹¿eñ osób z niepe³nospraw-
no�ci¹.

Jednym z najwa¿niejszych wska�ników podmiotowego traktowania osób
niepe³nosprawnych jest pojawienie siê w omawianej ustawie pojêcia �uczest-
nictwo w ¿yciu spo³ecznym�, oznaczaj¹cego �mo¿liwo�æ pe³nienia ról spo-
³ecznych oraz pokonywania barier, w szczególno�ci psychologicznych, ar-
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chitektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu siê�
(art. 2). Deklaracja ta spowodowa³a, ¿e od wej�cia w ¿ycie przepisów usta-
wy, co nast¹pi³o ponad dwadzie�cia lat temu, polityki pañstwa skierowane
ku osobom niepe³nosprawnym bior¹ pod uwagê ró¿ne aspekty zarówno in-
dywidualnego, jak i spo³ecznego funkcjonowania tych osób, oferuj¹c im
wsparcie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. W miejsce dawnych dozorców opie-
kuñczych pojawiaj¹ siê osoby zawodowo zajmuj¹ce siê wspieraniem osób
niepe³nosprawnych, towarzyszeniem im i uczestnictwem w ich inkluzji spo-
³ecznej. Problem jednak polega na tym, ¿e nie istnieje w�ród nich zgoda, po
pierwsze, na to, jakie s¹ prawid³owe i oczekiwane przez samych niepe³no-
sprawnych drogi osi¹gania powy¿szych warto�ci, a po drugie, na to, czy
upo�ledzenie umys³owe jest podkategori¹ niepe³nosprawno�ci i w zwi¹zku
z tym, czy osoby upo�ledzone powinny od systemów spo³ecznych oczekiwaæ
takiego samego wsparcia jak inni niepe³nosprawni. Innymi s³owy: istnieje
ostra linia podzia³u na zwolenników has³a �wszyscy jeste�my tacy sami� oraz
has³a �wszyscy jeste�my ró¿ni i ta ró¿norodno�æ jest dla wszystkich wzboga-
caj¹ca�. Zasadnicza niezgoda w tej kwestii powoduje, ¿e �rodowiska zwi¹za-
ne z osobami upo�ledzonymi umys³owo s¹ skonfliktowane i nie prowadz¹
jednolitej polityki zapewnienia tym osobom godziwego miejsca w spo³eczeñ-
stwie.

Poszczególne rozdzia³y ustawy z 1997 r. przedstawiaj¹ i porz¹dkuj¹ ró¿-
ne obszary ¿ycia, w których funkcjonuj¹ osoby niepe³nosprawne, a z których
zw³aszcza dwa odnosz¹ siê do sytuacji ¿yciowej osób upo�ledzonych umys³o-
wo: �Rozdzia³ 3: Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych. [�] Rozdzia³ 6:
Zak³ady pracy chronionej i zak³ady aktywno�ci zawodowej�.

Poni¿ej przedstawiê dylematy zwi¹zane ze wspieraniem osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie, porz¹dkuj¹c je wed³ug schematu wynikaj¹cego z ty-
tu³ów wymienionych wy¿ej rozdzia³ów ustawy o rehabilitacji.

Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych. Terapeuci zajêciowi

�Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych oznacza zespó³ dzia³añ, w szcze-
gólno�ci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szko-
leniowych, edukacyjnych i spo³ecznych, zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia, przy
aktywnym uczestnictwie tych osób, mo¿liwie najwy¿szego poziomu ich funk-
cjonowania, jako�ci ¿ycia i integracji spo³ecznej� (Ustawa 1997, art. 7). W dal-
szych artyku³ach ustawy z 1997 r. wyeksponowane s¹ dwa rodzaje rehabili-
tacji: zawodowa (art. 8) i spo³eczna (art. 9), pominiêta jest natomiast
rehabilitacja lecznicza, której przebieg reguluj¹ odrêbne przepisy. Artyku³ 10
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stanowi, ¿e podstawowymi formami rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej s¹
warsztaty terapii zajêciowej (WTZ) oraz turnusy rehabilitacyjne � uregulo-
waniu funkcjonowania tych rozwi¹zañ po�wiêcone s¹ wszystkie pozosta³e
zapisy z analizowanego rozdzia³u.

Podczas analizy zapisów ustawy o rehabilitacji zastanowiæ siê mo¿na nad
kilkoma wa¿nymi kwestiami. Po pierwsze, ustawodawca za³o¿y³, ¿e niepe³-
nosprawno�æ jest stanem niepo¿¹danym, jest dysfunkcj¹, któr¹ nale¿y kory-
gowaæ. Polskie s³owo rehabilitacja ma specyficzne znaczenie jako procedura
s³u¿¹ca podnoszeniu �poziomu funkcjonowania� osób niepe³nosprawnych.
Angielskie rehabilitation ma inne znaczenie: odnosi siê do dzia³alno�ci wo-
bec wiê�niów (po polsku: resocjalizacja), wobec osób uzale¿nionych (pobyty
w o�rodkach odwykowych zwyczajowo w jêzyku polskim nie s¹ nazywane reha-
bilitacj¹) oraz wobec nieprawomy�lnych polityków czy dysydentów (w jêzyku
polskim podobnie, choæ jest to zupe³nie inna kwestia). Tak wiêc specyficzne
dla polskiego sposobu odnoszenia siê do niepe³nosprawnych jest to, i¿ znaj-
duj¹ siê oni pod nieustann¹ presj¹ �rehabilitantów�.

Po drugie, jedna z wa¿nych form rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej,
czyli warsztaty terapii zajêciowej, przeznaczone s¹ g³ównie dla osób upo�le-
dzonych umys³owo (a tak¿e dla osób po kryzysach psychicznych, jednak
analiza ich sytuacji nie mie�ci siê w granicach niniejszego opracowania). A wiêc
to one zw³aszcza do�wiadczaj¹ presji rehabilitacji. Okoliczno�æ ta sprawia,
¿e od czasu, kiedy zaczê³a obowi¹zywaæ ustawa o rehabilitacji, czyli od po-
nad dwóch dekad, ci¹gle trwaj¹ nieporozumienia dotycz¹ce tego, kogo usta-
wodawca ma na my�li, u¿ywaj¹c legalnego terminu �osoba niepe³nospraw-
na�. Zapisy omawianej ustawy dotycz¹ wszystkich niepe³nosprawnych, jednak
wyszczególniaj¹c formy rehabilitacji, ustawodawca �mia³ na my�li� g³ównie
osoby upo�ledzone umys³owo, gdy¿ to one w³a�nie w przewa¿aj¹cej mierze
s¹ uczestnikami WTZ. Osoby niepe³nosprawne, które nie s¹ uczestnikami
WTZ, nie do�wiadczaj¹ a¿ tak w pe³ni zinstytucjonalizowanej rehabilitacji
zawodowej, a przecie¿ podejmuj¹ zatrudnienie o wiele czê�ciej ni¿ uczestnicy.
Takie roz³o¿enie akcentów w zapisach ustawy o rehabilitacji wynika w du¿ej
mierze z osobistego zaanga¿owania Krystyny Mrugalskiej jako przedstawi-
cielki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym1,
zaanga¿owanego w prace nad rozporz¹dzeniem reguluj¹cym funkcjonowa-
nie WTZ, a nastêpnie tak¿e kolejnej prozatrudnieniowej placówki wsparcia
� zak³adów aktywno�ci zawodowej (ZAZ).

1 Obecnie stowarzyszenie ma nazwê Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepe³nosprawno�ci¹
Intelektualn¹ (PSONI). Krystyna Mrugalska jest za³o¿ycielk¹ i by³a wieloletni¹ liderk¹ i prezesem Zarz¹-
du G³ównego tej organizacji.
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Problem rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych in-
telektualnie to jeden z newralgicznych problemów wspó³czesnych polityk spo-
³ecznych, który od dwóch dekad czeka na konstruktywne rozwi¹zania. Jedn¹
z g³ównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest istnienie sprzecznych oczeki-
wañ co do efektów rehabilitacji, warunków jej sukcesu oraz pogl¹dów na to,
czy rzeczywi�cie jest ona niezbêdnym warunkiem osi¹gania �mo¿liwie najwy¿-
szego poziomu funkcjonowania� osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Osobami zajmuj¹cymi siê zinstytucjonalizowan¹ form¹ rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej s¹ terapeuci zajêciowi pracuj¹cy g³ównie w WTZ: �W Pol-
sce terapia zajêciowa najczê�ciej ujmowana jest jako forma rehabilitacji fi-
zycznej, zawodowej oraz spo³ecznej, któr¹ kieruje siê do wybranych
odbiorców. Zwykle s¹ to osoby z niepe³nosprawno�ci¹ fizyczn¹, niepe³no-
sprawno�ci¹ intelektualn¹ oraz chorobami psychicznymi� (Janus 2016: 11).
W jêzyku potocznym s³owo rehabilitant oznacza fizjoterapeutê czy masa¿y-
stê, podczas gdy podstawowa forma rehabilitacji osób upo�ledzonych umy-
s³owo wykonywana jest nie przez rehabilitantów, tylko przez terapeutów za-
jêciowych. Skojarzenie z czynno�ciami maj¹cymi �przywróciæ do zdrowia�
schorowane cia³o odciska swe piêtno na rozumieniu roli terapeuty zajêcio-
wego.

Polsk¹ specyfik¹ jest powi¹zanie tej roli z dzia³alno�ci¹ �o charakterze
zajêæ fizycznych lub umys³owych zleconych przez lekarza, a realizowanych
przez fachowców, które s¹ nakierowane na przywrócenie choremu spraw-
no�ci fizycznej i psychicznej� (Janus 2017: 58�59). Jest to definicja sformu-
³owana w latach sze�ædziesi¹tych XX w. przez Kazimierê Milanowsk¹. Kon-
sekwencj¹ jej przyjêcia by³o uznawanie za formy terapii zajêciowej takich
dzia³añ, jak: �ergoterapia (terapia przez pracê i rekreacjê, w której wykorzy-
stuje siê m.in. garncarstwo, hafciarstwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo itd.),
artreterapia (terapia przez sztukê) oraz socjoterapia (m.in. trening umiejêtno-
�ci spo³ecznych, budowanie kompetencji niezbêdnych do uczestnictwa w ¿y-
ciu spo³ecznym, zwykle na poziomie grupy terapeutycznej)� (ibidem, s. 59).
Zgodnie z tak¹ formu³¹ dzia³añ, osoby upo�ledzone umys³owo, uczestnicy
WTZ, od uchwalenia w 1997 r. ustawy o rehabilitacji, przez d³ugie lata trwania
systemu wprowadzonego przez ustawê, siedzia³y przy sto³ach i godzinami
wykonywa³y nikomu niepotrzebn¹ d³ubaninê. Warto o tym pomy�leæ w kon-
tek�cie na przyk³ad osoby ze spektrum autyzmu, z którym pracuje terapeuta
zajêciowy � bez przygotowania zawodowego w ramach którego� z zawodów
pomocowych.

Warsztaty przez lata funkcjonowa³y bardziej jako przechowalnia ni¿ jako
nowoczesny o�rodek przygotowuj¹cy do ¿ycia w otwartym �rodowisku. Do
dzi� jeszcze w niektórych warsztatach taka formu³a ci¹gle jest utrzymywana,
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podejmuje siê jednak próby bardziej realistycznej aktywizacji spo³ecznej
i zawodowej upo�ledzonych umys³owo uczestników.

Wspó³czesne rozumienie roli terapeuty zajêciowego ukszta³towa³o siê na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., kiedy zaczê³y powstawaæ warsztaty
terapii zajêciowej. Instytucja WTZ zosta³a wprowadzona do prawa polskie-
go na mocy przywo³anej ju¿ �pierwszej� ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych z 1991 r. W my�l tej ustawy uczestni-
kami WTZ mog³y byæ osoby ca³kowicie niezdolne do pracy zarobkowej, dla
których terapia zajêciowa stanowi³a formê rehabilitacji spo³ecznej. Sze�æ lat
pó�niej to siê zmieni³o, gdy¿ do celów dzia³ania WTZ do³¹czono przygoto-
wanie uczestników do pó�niejszego podjêcia pracy. Obecnie podstawê prawn¹
funkcjonowania WTZ stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych, o której powy¿ej by³a mowa
(Zakrzewska-Manterys 2017: 50). Niejednoznaczno�æ stosowanej termino-
logii sprawia, ¿e kwestia ta jest do�æ zawi³a. Otó¿ przepisy ustawy z 1991 r.
stanowi³y, ¿e WTZ �wiadczy³y jedynie rehabilitacjê spo³eczn¹ i tym samym
nie by³y zaliczane do placówek wsparcia prowadz¹cych rehabilitacjê zawodo-
w¹. Dopiero w ustawie o rehabilitacji z 1997 r. wprowadzono zapis o rehabi-
litacji zawodowej WTZ i od tego czasu oficjalna nazwa dzia³alno�ci statuto-
wej WTZ brzmi �rehabilitacja zawodowa i spo³eczna�.

W raportach NIK wielokrotnie zwracano uwagê, ¿e rehabilitacja zawo-
dowa prowadzona przez WTZ jest bardzo droga i bardzo nieefektywna. Sta-
je siê to jeszcze bardziej widoczne, gdy porówna siê wci¹¿ rosn¹ce nak³ady
finansowe przeznaczane przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych (PFRON) na dzia³alno�æ WTZ i ZAZ, przy utrzymywaniu
siê na tym samym, stosunkowo niskim poziomie, �rodków przeznaczanych
na finansowanie dzia³alno�ci ZPCh. Przyk³adowo, zgodnie z raportem NIK
opublikowanym w 2015 r. samorz¹dy �prawie po³owê �rodków PFRON i a¿
94% �rodków w³asnych wykorzysta³y na warsztaty terapii zajêciowej, któ-
rych podstawowym celem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna uczestni-
ków. Kontrola NIK wykaza³a jednak, ¿e warsztaty nie spe³niaj¹ swojej roli.
W latach 2011�2013 w powiatach objêtych kontrol¹ tylko 1�2% osób bio-
r¹cych udzia³ w warsztatach podjê³o pracê. Jednocze�nie z 23% do 33% wzrós³
udzia³ osób uczestnicz¹cych w zajêciach d³u¿ej ni¿ 9 lat�2. Dane te, choæ
oceniane krytycznie przez NIK, nie s¹ zaskakuj¹ce. S¹ one bowiem rezulta-
tem �aktywnej polityki spo³ecznej�, która symbolicznie zmusza³a do pracy
nawet osoby z WTZ, które aby zostaæ uczestnikiem, �musia³y� byæ aktual-

2 Zob. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wykorzystaniu-srodkow-pfron-html

7.p65 20-11-18, 10:32120



121

Opieka, terapia, rehabilitacja w instytucjonalnym wsparciu osób niepe³nosprawnych intelektualnie

nie, zgodnie z orzeczeniem, na mocy którego zosta³y skierowane do WTZ,
ca³kowicie niezdolne do pracy.

Sytuacja przypomina wiêc kwadraturê ko³a: NIK krytykuje samorz¹dy
za to, ¿e wydaj¹ wiêkszo�æ �rodków na warsztaty, natomiast warsztaty kryty-
kuje za to, ¿e nie prowadz¹ efektywnej rehabilitacji zawodowej. Otó¿ trudno
siê dziwiæ samorz¹dom, ¿e wydaj¹ pieni¹dze na warsztaty, skoro warsztaty
s¹ � wed³ug ustawodawcy � jedyn¹ d³ugotrwa³¹ form¹ rehabilitacji zawodo-
wej (druga forma wsparcia w tym obszarze to turnusy rehabilitacyjne). Je�li sa-
morz¹dy dostaj¹ z PFRON dotacjê celow¹ �na rehabilitacjê zawodow¹ i spo-
³eczn¹�, to musz¹ je na ten cel wydaæ. W³adze samorz¹dowe s¹ w kropce.
Nie wiedz¹, jak mo¿e przebiegaæ rehabilitacja zawodowa i spo³eczna poza
WTZ. Jak wykaza³a kontrola NIK, w latach 2011�2013 �[�] 18% �rodków
na rehabilitacjê otrzymanych z PFRON samorz¹dy przeznaczy³y na zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego. [�] W ocenie NIK finansowanie rehabilitacji lecz-
niczej jest domen¹ innych instytucji, takich jak NFZ, i nie powinno byæ re-
alizowane przez PFRON, pomimo formalnej zgodno�ci z obowi¹zuj¹cym
prawem�3.

Pojawia siê wiêc pytanie: Jaka jest prawid³owa forma wydatkowania pie-
niêdzy na rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹? NIK podpowiada: �usuwanie
barier architektonicznych, pomoc na rzecz zatrudnienia osób niepe³nospraw-
nych�. Mo¿e rzeczywi�cie pieni¹dze w ten sposób wydane przynios³yby wie-
le korzy�ci, tyle ¿e z formalnego punktu widzenia ¿adne z tych dzia³añ nie
stanowi �rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej� � wed³ug zapisów ustawy o re-
habilitacji � a wiêc ich wydatkowanie mo¿e byæ zakwestionowane je�li nie
przez NIK, to przez PFRON.

Niejasny status WTZ jako placówek, w których odbywa siê rehabilitacja
zawodowa i spo³eczna upo�ledzonych umys³owo uczestników, sprawia, ¿e
pracuj¹cy w nich terapeuci zajêciowi nie stanowi¹ jednolitego �rodowiska.
Niektórzy z nich, zw³aszcza zwi¹zani z PSONI, d¹¿¹ do zwiêkszenia efek-
tywno�ci rehabilitacji zawodowej warsztatów, postuluj¹ wiêc wymuszanie
skrócenia czasu przebywania uczestników w WTZ za pomoc¹ instrumentów
finansowych i kierowania ich do nastêpnych etapów �kariery zatrudnienio-
wej�, którymi s¹ zak³ady aktywno�ci zawodowej, a nastêpnie przedsiêbior-
stwa chronionego i otwartego rynku pracy. Istnieje te¿ du¿a grupa terapeu-
tów zajêciowych, którzy traktuj¹ wymóg kierowania do pracy wszystkich lub
wiêkszo�ci osób upo�ledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym za nierealistyczny. Najlepiej �wiadcz¹ o tym wska�niki odej�æ z WTZ z po-
wodu podjêcia zatrudnienia: od wielu lat oscyluj¹ one wokó³ zera. Od nie-

3 Ibidem.
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dawna istnieje oddolny ruch spo³eczny m³odych terapeutów zajêciowych,
d¹¿¹cych do tego, by WTZ sta³ siê nowoczesn¹ form¹ dziennego pobytu
osób upo�ledzonych umys³owo, oferuj¹c¹ im atrakcyjny, zgodny z ich po-
trzebami i oczekiwaniami, aktywny sposób spêdzania czasu. Pytanie, na
ile aktywizacja zawodowa jest koniecznym warunkiem tej oferty, jest ca³y
czas nierozstrzygniête.

Zak³ady pracy chronionej i zak³ady aktywno�ci
zawodowej jako ogniwa w przechodzeniu na
otwarty rynek pracy. Trenerzy pracy

Rozdzia³ 6 ustawy o rehabilitacji z 1997 r. zawiera przepisy dotycz¹ce
zak³adów pracy chronionej w kontek�cie uprawnieñ pracodawców oraz
warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby dany zak³ad pracy móg³ uzyskaæ
status zak³adu pracy chronionej. Wi¹¿e siê z tym wiele przywilejów finanso-
wych i podatkowych zwi¹zanych z organizacj¹ pracy, dostosowywaniem sta-
nowisk pracy do potrzeb niepe³nosprawnych pracowników oraz mo¿liwo-
�ci¹ korzystania z innych uprawnieñ. W art. 28 ust. 1 pkt 3 mowa jest tak¿e
o konieczno�ci �zapewnienia dora�nej i specjalistycznej opieki medycznej,
poradnictwa i us³ug rehabilitacyjnych� � co niedwuznacznie odsy³a do pojê-
cia rehabilitacji leczniczej. Natomiast odniesienie do rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej znajdujemy tylko w art. 29, który dotyczy zak³adów aktywno�ci
zawodowej. W ust. 1 pkt 1b tego artyku³u czytamy, ¿e o zakwalifikowaniu
danej osoby do uczestnictwa w ZAZ decyduje miêdzy innymi �rada progra-
mowa, która zajê³a stanowisko uzasadniaj¹ce podjêcie zatrudnienia i konty-
nuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej�.

Zapisy ustawy o rehabilitacji mo¿na zinterpretowaæ w ten sposób, ¿e osoby
niepe³nosprawne, które podjê³y zatrudnienie w �zwyk³ym� ZPCh, staj¹ siê
pracownikami, natomiast te, które s¹ zatrudnione w ZAZ, ci¹gle jeszcze,
podobnie jak w przypadku WTZ, s¹ �uczestnikami�, wobec których podej-
muje siê dzia³ania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Jest to wa¿ne o tyle, ¿e
w stosunku do osób objêtych rehabilitacj¹ zawodow¹ konieczne jest zatrud-
nianie pracowników, którzy tak¹ rehabilitacjê bêd¹ �wiadczyli. Pracownicy
ci nie s¹ najczê�ciej pracownikami sektora rynku pracy, lecz sektora niepe³-
nosprawno�ci.

W celu udoskonalenia procedur rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej za-
czê³y w ostatnich latach powstawaæ w Polsce nowe role zaanga¿owania po-
mocowego � najpierw w ramach wsparcia spo³ecznego. Niektóre z nich zin-
stytucjonalizowa³y siê na tyle, ¿e zaczê³y siê z nich wy³aniaæ nowe zawody
pomocowe, miêdzy innymi zawód asystenta osoby niepe³nosprawnej. Inne
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maj¹ charakter zajêcia zawodowego niewpisanego jeszcze na listê istniej¹-
cych w Polsce zawodów, jak na przyk³ad trener pracy.

Pojêcie �trener pracy� pojawi³o siê w jêzyku polskim bardzo niedawno,
w pierwszej dekadzie XXI w. i jest t³umaczeniem terminu angielskiego job
coach. Termin ten nawi¹zuje do nowoczesnych metod polityki zatrudnienio-
wej, nazywanych zatrudnieniem wspomaganym ukierunkowanym na zapew-
nienie stanowisk pracy na otwartym rynku. W polskim systemie oznacza to,
¿e ZAZ, podobnie jak WTZ, nie s¹ docelowymi miejscami przebywania
doros³ych osób niepe³nosprawnych intelektualnie, lecz stanowi¹ ogniwa ³añ-
cucha prowadz¹cego do �stanu idealnego�, jakim jest zatrudnienie na otwar-
tym rynku.

Zatrudnienie wspomagane powsta³o w USA i Kanadzie na prze³omie lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. �Podstaw¹ rozwoju modelu za-
trudnienia wspomaganego by³ fakt, ¿e rehabilitacja zawodowa oraz szkole-
nia zdominowane by³y wcze�niej przez zak³ady pracy chronionej, centra opieki
i pañstwowe instytucje opiekuñcze. Nowy system rehabilitacji polega³ na tym,
¿e klient musia³ byæ przeszkolony i wyposa¿ony w kompetencje do uczest-
nictwa w zwyk³ym ¿yciu zawodowym� (EUZW 2013: 14). Odwrócenie tra-
dycyjnego schematu zatrudnieniowego: �najpierw wyszkoliæ, potem zatrud-
niæ� nowym schematem: �najpierw umie�ciæ w miejscu pracy, potem
przeszkoliæ� spowodowa³o rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi osoby wspie-
raj¹cej niepe³nosprawnego intelektualnie klienta w miejscu pracy, czyli tre-
nera pracy. Z up³ywem czasu procedury zatrudnienia wspomaganego roz-
przestrzenia³y siê zarówno na zachodniej pó³kuli, jak i w Europie i obecnie
stanowi ono atrakcyjn¹ alternatywê zatrudnieniow¹ w wielu krajach.

W Polsce zainteresowanie zatrudnieniem wspomaganym datuje siê od
kilku lat, w roku 2014 powsta³a Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
(PUZW) � organizacja parasolowa zrzeszaj¹ca 15 organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. W roku 2015 PUZW zosta³a
przyjêta do Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (angielski akro-
nim � EUSE).

W �wiatowych doniesieniach podkre�la siê, ¿e zatrudnienie wspomagane
jest najbardziej naturalnym, integracyjnym, a dziêki temu najtañszym sposo-
bem zdobywania i utrzymywania przez osoby niepe³nosprawne p³atnego
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W polskich warunkach wygl¹da to
jednak inaczej. Przyk³adowo: w raporcie dokonuj¹cym ewaluacji projektów
zatrudniania osób niepe³nosprawnych zlecanych w ostatnich latach przez
PFRON mo¿na przeczytaæ, ¿e najwiêksze dofinansowanie otrzymuj¹ dzia³a-
nia oznaczaj¹ce wsparcie po�rednie: �[�] dzia³ania s¹ ograniczane [�] przez
realizowanie wsparcia niezwi¹zanego bezpo�rednio z g³ównymi celami pro-
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jektu, a tak¿e wsparcia, które co prawda ma zwi¹zek z sytuacj¹ osób niepe³-
nosprawnych, ale jest to zwi¹zek raczej lu�ny. Tak naprawdê wsparcie udzie-
lane jest innym osobom, z nadziej¹, ¿e w przysz³o�ci spo¿ytkuj¹ one nabyte
umiejêtno�ci w lepszej pracy na rzecz osób niepe³nosprawnych. Taka sytu-
acja mia³a np. miejsce przy realizacji projektu »Trener pracy jako sposób na
zwiêkszenie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych«, gdzie g³ównym celem
projektu nie by³o wsparcie dla osób niepe³nosprawnych udzielane im pod-
czas pracy, ale wsparcie udzielane trenerom pracy polegaj¹ce na ich wszech-
stronnym wyszkoleniu� (Zakrzewska-Manterys 2016: 16). Projekt, o któ-
rym mowa, realizowany by³ od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r.
Wielomilionowy bud¿et wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
przeznaczony by³ na �[�] opracowanie wytycznych dotycz¹cych �wiadcze-
nia us³ug przez trenera pracy, tj. 1. zestaw narzêdzi do rekrutacji trenerów
pracy, 2. zestaw narzêdzi szkolenia trenerów pracy, 3. zestaw narzêdzi do
monitorowania i zarz¹dzania prac¹ trenera pracy�4.

Zarówno w opisie efektów realizacji wymienionego projektu, jak i w do-
niesieniach na temat obecnie istniej¹cej sytuacji zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych zgodnie z metodologi¹ zatrudniania wspomaganego, wska�niki
zatrudnienia ca³y czas oscyluj¹ wokó³ zera. Niemniej jednak �rodowiska sku-
pione wokó³ PSONI (stowarzyszenie jest cz³onkiem organizacji parasolowej
Polskiego Forum Osób Niepe³nosprawnych � g³ównego partnera projektu),
podkre�laj¹ niezbêdno�æ korzystania z us³ug trenera pracy nie tylko podczas
wprowadzania osób niepe³nosprawnych na otwarty rynek pracy, ale tak¿e
przez ca³y czas pozostawania w zatrudnieniu. �wiadczy o tym charaktery-
styczne przesuniêcie akcentów w opisie procedur zatrudnienia wspomaga-
nego. Przesuniêcie to wyra�nie zmienia akcenty tego zawodu i jest sprzeczne
z pierwotnymi za³o¿eniami jego wprowadzania w kraju.

Procedury te sk³adaj¹ siê z piêciu etapów (EUZW 2013: 18):
1. Zaanga¿owanie klienta
2. Tworzenie profilu zawodowego
3. Poszukiwanie pracy
4. Zaanga¿owanie pracodawcy
5. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim.

Otó¿ ostatni etap w instrukcjach opracowanych przez EUSE brzmi: on/
off the job suport, co mo¿na przet³umaczyæ jako �wsparcie i wycofywanie
wsparcia�. Jednak¿e t³umacz na jêzyk polski przywo³ywanej broszury infor-

4 Zob. http://www.pfron.org.pl/trener-pracy-jako-sposob-na-zwiekszenie-zatrudnienia-osób-niepel-
nosprawnych
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macyjnej u¿ywa zwrotu, który równie¿ obecny jest na stronie internetowej
analizowanego projektu, wskazuj¹cego na to, ¿e (odp³atne) us³ugi trenera
pracy s¹ ca³y czas niezbêdnym warunkiem utrzymania zatrudnienia przez
osobê niepe³nosprawn¹, a nawet rozszerzaj¹ siê poza miejsce pracy. T³uma-
czenie to pozostaje w sprzeczno�ci z tre�ci¹ opisuj¹c¹ etap pi¹ty: �Profesjo-
nalne wsparcie powinno stopniowo zanikaæ i ustêpowaæ miejsca wsparciu ze
strony wspó³pracowników� (ibidem, s. 21). Byæ mo¿e bardziej funkcjonal-
nym i tañszym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie us³ug asystenta osoby
niepe³nosprawnej, który �wiadczy³by us³ugi poza miejscem zatrudnienia osoby
niepe³nosprawnej, g³ównie w jej domu i w sposobach spêdzania czasu wol-
nego.

Przedstawiony problem nie jest mo¿e szczególnie istotny je�li chodzi o struk-
turalne zagadnienia zwi¹zane z politykami zatrudnieniowymi osób niepe³-
nosprawnych w Polsce. Wymagaj¹ jednak krytycznej refleksji dane wskazu-
j¹ce na to, ¿e wska�niki zatrudnienia osób niepe³nosprawnych s¹ wci¹¿
jednymi z najni¿szych w Europie, mimo wydatkowania znacznych sum pie-
niêdzy na aktywizacjê zawodow¹. Nieskuteczno�æ polityki aktywizacji wyni-
ka w du¿ej mierze z konserwowania istniej¹cego stanu rzeczy, w którym
ogólnopolskie organizacje zajmuj¹ce siê problematyk¹ niepe³nosprawno�ci
� zarówno pañstwowe, takie jak PFRON, jak i z trzeciego sektora, takie jak
PSONI � ca³y czas maj¹ monopol na wyznaczanie regu³ gry w sektorze za-
trudnieniowym. Od wielu lat badania wskazuj¹ na nieskuteczno�æ takiej stra-
tegii, a przy tym jest ona sprzeczna z podpisan¹ Konwencj¹ i, co z tego wy-
nika, jest przejawem dyskryminacji i niesprawiedliwo�ci spo³ecznej.
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Praca z seniorami � opieka spo³eczna
czy nowa profesja?

The specificity of the needs of the elderly, as well as the different character of
problems related to their existence in society, points to the necessity to adjust
social services to that age group. On the one hand, the recently created
profession of carer for the elderly is a response to such needs, but on the other
it gives rise to the question of whether there is any need for new occupations
in the social welfare area. Is the social worker alone not enough? The carer for
the elderly works on a similar plane as the social worker, and both professions
have the same addressee. Providing broadly-understood support for the senior
citizen is their job. Even at this level there are a number of questions and issues
related, for example, to how the competencies attributed to these professional
roles differ. The article�s goal is to analyse common areas in the two professions
as well as to specify the differences between them. The analysis is set in the
context of issues such as the needs of the elderly and caring problems connected
with supporting senior citizens.
Keywords: needs of senior citizens, care services, social services, carer for the
elderly, social worker

Wstêp

Proces starzenia siê cz³owieka jest sum¹ zmian zachodz¹cych w trzech
zasadniczych sferach jego ¿ycia: biologicznej, psychologicznej i spo³ecznej.
Mimo i¿ zmiana w obrêbie jednej z tych sfer poci¹ga za sob¹ zmiany w po-
zosta³ych dwóch, proces starzenia siê nie dotyka jednostek w jednakowy
sposób. Staro�æ nie jest procesem homogenicznym, istnieje zasadnicza ró¿ni-
ca w stanie zdrowia, sprawno�ci intelektualnej i fizycznej pomiêdzy osobami
w przedziale wiekowym 60�75 lat a grup¹ osób w wieku 75�85 oraz najstar-
sz¹, tj. powy¿ej 85. roku ¿ycia. Dla pracy socjalnej i us³ug opiekuñczych istotny
jest tzw. trzeci (60�75 lat) i czwarty wiek (75�85 lat). Wynika to z koniecz-
no�ci zapewnienia opieki i wsparcia szczególnie w okresie pó�nej staro�ci.
Aspekt socjalny tych dzia³añ zwi¹zany jest z pog³êbianiem siê objawów sta-
rzenia fizjologicznego (cielesnego) i psychicznego: stopniowym ogranicze-
niem sprawno�ci psychofizycznej i samodzielno�ci, ograniczeniem mo¿liwo-
�ci adaptacji spo³ecznej � tzw. starzeniem spo³ecznym, nasileniem siê zale¿no�ci
od innych. Wiek pomiêdzy 60. a 75. rokiem ¿ycia (tzw. trzeci wiek) jest okre-
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sem cechuj¹cym siê znacznie wiêksz¹ aktywno�ci¹, samodzielno�ci¹ i spraw-
no�ci¹ ni¿ wiek czwarty (75�85 lat), w którym znacznie czê�ciej pojawia siê
zale¿no�æ od innych i potrzeba opieki (Wawrzyniak 2014: 21). W czwartym
wieku wyra�nie wzrasta zapadalno�æ na rozmaite choroby somatyczne i psy-
chiczne. Ro�nie ryzyko chorób otêpiennych z ich bogat¹ i jednocze�nie uci¹¿-
liw¹ symptomatologi¹ (Rymaszewska, Szmigiel 2008: 96). Nale¿y zatem
pamiêtaæ, ¿e seniorzy nie stanowi¹ homogenicznej grupy (Szukalski 2006),
a pomiêdzy osobami w wieku 60 i 80 lat, choæ wszystkie zaliczamy do kate-
gorii seniorów, wystêpuje ró¿nica jednego pokolenia. Konsekwencj¹ tego jest
te¿ znaczne zró¿nicowanie w sferze zdrowia i sprawno�ci, a co za tym idzie
tak¿e w obszarze potrzeb (Wawrzyniak 2014: 22).

Kolejnymi wa¿nymi przewarto�ciowaniami zwi¹zanymi z procesem sta-
rzenia siê s¹ zmiany w pe³nionych rolach spo³ecznych (np. przej�cie z roli
pracownika w rolê emeryta), zawê¿enie sieci interakcji miêdzyludzkich, do-
�wiadczanie utraty bliskich cz³onków rodziny, przyjació³, dawnych znajomych
z pracy. Wszystkie te czynniki sk³adaj¹ siê na odrêbno�æ odczuwanych przez
seniorów potrzeb, a w³a�ciwe ich rozpoznanie umo¿liwia bardziej efektywne
postêpowanie terapeutyczne oraz socjalne. Dopiero opieka dostosowana do
indywidualnych wymagañ bêdzie dawa³a spodziewane rezultaty. W zwi¹zku
ze sta³ym zwiêkszaniem siê grupy osób starszych nastêpuje tak¿e profesjona-
lizacja rynku us³ug spo³ecznych, wyra¿aj¹ca siê miêdzy innymi pojawianiem
siê nowych us³ug i zawodów odpowiadaj¹cych na potrzeby seniorów. Us³ugi
spo³eczne stanowi¹ i bêd¹ stanowi³y w przysz³o�ci znacz¹cy segment gospo-
darki Polski, dlatego te¿ istotn¹ kwesti¹ jest okre�lenie ram i standardów
wykonywania tego typu pracy. Praca socjalna jest postrzegana jako us³uga
pomocy spo³ecznej, nale¿y jednak spojrzeæ na ni¹ równie¿ w kategoriach
niematerialnego transferu i daru kierowanego do potrzebuj¹cego. Jej wy-
standaryzowanie, podobnie zreszt¹ jak standaryzacja us³ug osobistych, jest
bardzo trudne. Nie poddaje siê bowiem procesowi racjonalizacji, nie mo¿e
byæ równie¿ wpisana w standard oparty na czynno�ciach limitowanych cza-
sowo (Rac³aw, Trawkowska 2016: 3).

Specyfika potrzeb osób starszych, a tak¿e odrêbno�æ problemów zwi¹za-
nych z ich egzystowaniem w spo³eczeñstwie wskazuj¹ na konieczno�æ dosto-
sowania us³ug spo³ecznych do tej grupy wieku. Powsta³y w ostatnim czasie
zawód opiekuna osoby starszej stanowi wspó³czesn¹ odpowied� na te po-
trzeby. Celem artyku³u jest porównanie obszarów dzia³ania pracownika so-
cjalnego i profesjonalnego opiekuna osoby starszej. Profesjonalizacja rynku
us³ug spo³ecznych wymusza pog³êbion¹ analizê zadañ i obowi¹zków przypi-
sanych do wymienionych zawodów, miêdzy innymi z uwagi na konieczno�æ
rozró¿nienia szczegó³owych kompetencji zwi¹zanych z ka¿dym z nich. Arty-
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ku³ stanowi równie¿ próbê wskazania ró¿nic i zale¿no�ci pomiêdzy us³ug¹
spo³eczn¹, jak¹ jest praca socjalna, a us³ug¹ opiekuñcz¹, �wiadczon¹ przez
opiekuna osoby starszej. Autorka analizuje ponadto wspólne obszary dzia³añ
obu profesji oraz okre�la ró¿nice miêdzy nimi.

Pojêcie us³ug spo³ecznych

Us³uga spo³eczna jest pojêciem trudnym do zdefiniowania, co wynika
miêdzy innymi z szerokiego spektrum uwarunkowañ praktycznych, charak-
terystycznych dla realizacji us³ug w ogóle (por. Grewiñski 2011). W literatu-
rze przedmiotu wskazuje siê kilka cech konstytutywnych pojêcia us³ugi jako
takiej. Przede wszystkim podkre�lany jest jej niematerialny charakter, czyli
to, ¿e nie wi¹¿e siê ona z przekazywaniem dóbr czy te¿ prawa w³asno�ci do
nich, bezpo�rednio lub po�rednio zaspokaja potrzeby ludzi, a tak¿e nie s³u¿y
do wytwarzania konkretnych produktów (zob. Lange 1959; Szulc 1998).
Wymienia siê równie¿: jednoczesno�æ procesu �wiadczenia i konsumpcji us³ug,
co wi¹¿e siê z ograniczonym czasem dostêpno�ci us³ugi dla nabywcy, ograni-
czon¹ mo¿liwo�ci¹ zwiêkszania skali �wiadczenia us³ug oraz niemo¿no�ci¹
zachowania tajemnicy produkcji, czyli brakiem ochrony patentowej; niejed-
nolito�æ us³ug, która oznacza niemo¿no�æ oferowania standardowych pro-
duktów us³ugowych z powodu kszta³towania ostatecznych cech us³ugi przez
personel firmy us³ugowej, us³ugobiorcê oraz wspó³us³ugobiorców; utrudnie-
nia w wyliczaniu kosztów �wiadczenia poszczególnych us³ug � prowadzenia
racjonalnej polityki cenowej; nietrwa³o�æ us³ug � brak mo¿liwo�ci przecho-
wywania us³ug (wytwarzania ich na zapas), ograniczenie wielko�ci konsumpcji
aktualnym ludzkim i  rzeczowym potencja³em zaanga¿owanym w �wiadcze-
nie danej us³ugi (Flejterski 2005: 43).

W literaturze przedmiotu brakuje jednej powszechnie akceptowanej de-
finicji us³ug spo³ecznych. Wiêkszo�æ autorów uznaje za us³ugi spo³eczne ta-
kie us³ugi, które s¹ skierowane do jednostki ludzkiej. Ich celem jest bezpo-
�rednie zaspokajanie potrzeb cz³owieka i pozytywne oddzia³ywanie na osoby,
które z nich korzystaj¹. Us³ugi te okre�lane s¹ mianem �spo³ecznych� rów-
nie¿ z powodu pochodzenia od okre�lonej zbiorowo�ci lub jej reprezentan-
tów (samorz¹du lokalnego czy pañstwa) i finansowania ze �rodków publicz-
nych (Jano�-Kres³o 2002: 43). Ryszard Szarfenberg wyró¿nia dwa podej�cia
do us³ug spo³ecznych. W pierwszym podej�ciu � szerokim wskazuje, ¿e s¹ to
�[�] dzia³ania i administracje, które zajmuj¹ siê spo³ecznymi potrzebami
obywateli, czyli transfery pieniê¿ne, us³ugi opieki zdrowotnej, edukacja, oso-
biste us³ugi spo³eczne, us³ugi opiekuñcze, us³ugi mieszkaniowe, us³ugi za-
trudnieniowe i wyspecjalizowane us³ugi dla ró¿nych grup docelowych (dzie-
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ci, nadu¿ywaj¹cy substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami psycho-
spo³ecznymi etc.)� (Szarfenberg 2011: 16). Natomiast w drugim � w¹skim
podej�ciu definicja us³ug spo³ecznych okre�la je jako ��wiadczenia w naturze
w przeciwieñstwie do �wiadczeñ pieniê¿nych i zasadniczo [odnosz¹ce] siê do
opieki nad dzieæmi, osobami starszymi i niepe³nosprawnymi oraz do wyspe-
cjalizowanych us³ug zwi¹zanych z profesj¹ pracy socjalnej� (ibidem ).

Zdaniem Szarfenberga wszystkie definicje us³ug spo³ecznych wi¹¿¹ je z dzia-
³alno�ci¹ maj¹c¹ na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich, a jednocze�nie nie ³¹-
cz¹ ich z bezpo�rednim wytwarzaniem przedmiotów. Us³ugi te charakteryzuj¹
siê, wed³ug niego, niematerialno�ci¹ (s¹ niezmys³owe, niedaj¹ce siê pokazy-
waæ i przechowywaæ), powi¹zaniem �wiadczenia i konsumpcji poprzez ogra-
niczony czas dostêpno�ci us³ugi czy ograniczenia w zwiêkszaniu skali us³ug,
niejednolito�ci¹ (konkretna forma us³ugi zale¿y o tego, kto j¹ przekazuje), nie-
trwa³o�ci¹ (us³ug nie mo¿na sk³adowaæ, oferta us³ug jest zale¿na od aktualne-
go potencja³u podmiotu us³ugodawczego) oraz brakiem mo¿liwo�ci nabycia
us³ug na w³asno�æ (ibidem, s. 18). Takie podej�cie daje mo¿liwo�æ wskazywa-
nia ró¿nych typów us³ug, definiowanych zgodnie z potrzebami chwili jako
w³a�nie us³ugi spo³eczne, na przyk³ad asystenckie, wspieranie rodziny itp.

Szeroki zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy us³ug spo³ecznych wska-
zuje ustawa o realizowaniu us³ug spo³ecznych przez centrum us³ug spo³ecz-
nych (Ustawa 2019). W art. 2 ust. 1 tej ustawy zamieszczony zosta³ enume-
ratywny katalog us³ug spo³ecznych, w którym �Us³ugi spo³eczne oznaczaj¹
dzia³ania z zakresu: 1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) syste-
mu pieczy zastêpczej, 4) pomocy spo³ecznej, 5) promocji i ochrony zdrowia,
6) wspierania osób niepe³nosprawnych, 7) edukacji publicznej, 8) przeciw-
dzia³ania bezrobociu, 9) kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, 11) pobudza-
nia aktywno�ci obywatelskiej, 12) mieszkalnictwa, 13) ochrony �rodowiska, 14)
reintegracji zawodowej i spo³ecznej � podejmowane przez gminê w celu zaspoka-
jania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, �wiadczone w formie niematerialnej
bezpo�rednio na rzecz osób, rodzin, grup spo³ecznych, grup mieszkañców
o okre�lonych potrzebach lub ogó³u mieszkañców�. Us³ugi spo³eczne maj¹
bardziej ogólny charakter ni¿ na przyk³ad us³ugi opiekuñcze. Oznacza to, ¿e
podobnie jak us³ugi gospodarcze s¹ realizowane w interesie ogólnym. Na
tak¹ definicjê us³ugi spo³ecznej wskazuje rozporz¹dzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) w sprawie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, któ-
re okre�la us³ugi interesu ogólnego, w szczególno�ci us³ugi socjalne i zdro-
wotne, w nastêpuj¹cy sposób: �EFS powinien równie¿ wspieraæ w³¹czenie
spo³eczne oraz zapobiegaæ ubóstwu i zwalczaæ je w celu przerwania cyklu
dziedziczenia niekorzystnej sytuacji z pokolenia na pokolenie, co oznacza
mobilizacjê szeregu strategii politycznych ukierunkowanych na osoby znaj-

8.p65 20-11-18, 10:35130



131

Praca z seniorami � opieka spo³eczna czy nowa profesja?

duj¹ce siê w najbardziej niekorzystnej sytuacji, niezale¿nie od ich wieku, w tym
dzieci, ubogie osoby pracuj¹ce i starsze kobiety. Nale¿y zwróciæ uwagê na udzia³
osób ubiegaj¹cych siê o azyl i uchod�ców. EFS mo¿e byæ stosowany w celu
zwiêkszenia dostêpu do przystêpnych cenowo, trwa³ych oraz wysokiej jako-
�ci us³ug �wiadczonych w interesie ogólnym, w szczególno�ci w dziedzinie
us³ug dotycz¹cych opieki zdrowotnej, zatrudnienia i szkolenia, us³ug dla osób
bezdomnych, opieki pozaszkolnej, opieki nad dzieæmi i opieki d³ugotermi-
nowej. Mo¿na wspieraæ us³ugi publiczne, prywatne lub �rodowiskowe �wiad-
czone przez ró¿nego rodzaje us³ugodawców, mianowicie podmioty admini-
stracji publicznej, firmy prywatne, przedsiêbiorstwa spo³eczne, organizacje
pozarz¹dowe� (Rozporz¹dzenie 2013, pkt 6).

Pojêcie i zakres us³ug opiekuñczych

W kontek�cie prowadzonych rozwa¿añ istotne jest zw³aszcza pojêcie us³ug
opiekuñczych, osoby starsze s¹ bowiem bardzo czêstym ich odbiorc¹. Us³uga
opiekuñcza to �wiadczenie, które mo¿e byæ niepieniê¿ne, je�li jest �wiadczo-
ne przez instytucje pañstwowej pomocy spo³ecznej, obejmuj¹ce pomoc w za-
spokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych � opiekê higieniczn¹, zalecon¹
przez lekarza pielêgnacjê oraz (w miarê mo¿liwo�ci) zapewnienie kontaktów
z otoczeniem seniorom, którzy w tym zakresie wymagaj¹ pomocy innych
osób. Tego typu us³ugi mog¹ byæ równie¿ wykonywane odp³atnie, je�li �wiad-
cz¹ je podmioty rynkowe. Wymiar i zakres us³ug opiekuñczych uzale¿niony
jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, spraw-
no�ci psychofizycznej, jak równie¿ mo¿liwo�ci wsparcia i udzielenia pomocy
ze strony rodziny i �rodowiska. Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ �wiadczone przez
instytucje pomocy spo³ecznej lub inne instytucje dzia³aj¹ce na rzecz osób star-
szych wymagaj¹cych takiej pomocy, a tak¿e przez wyspecjalizowane organiza-
cje pozarz¹dowe oraz podmioty komercyjne (Standardy w pomocy 2011: 4).

Podstawowymi aktami prawa polskiego determinuj¹cymi realizacjê us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych s¹: 1) ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (art. 17 ust. 1 pkt 11; art. 50) wraz
z aktami wykonawczymi; 2) rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu �rodowi-
skowego; 3) uchwa³y rady gminy b¹d� rady miasta okre�laj¹ce szczegó³owe
zasady przyznawania i zasady odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze; 4) lokalne
strategie rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i programy os³onowe na
rzecz osób starszych w zakresie opieki i wsparcia w miejscu zamieszkania;
5) dokumenty organizacyjne jednostek/podmiotów odpowiedzialnych za or-
ganizacjê i realizacjê zadania (np. statuty, regulaminy, procedury).
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Pomoc w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñ-
czych zgodnie z art. 50 ust. 1�7 ustawy o pomocy spo³ecznej (Ustawa 2004)
przys³uguje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Us³ugi opiekuñcze
mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a tak¿e wspólnie niezamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie
mog¹ takiej pomocy zapewniæ. O�rodek pomocy spo³ecznej przyznaje us³ugi
oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze na wniosek osoby zainteresowanej lub jej
opiekuna prawnego. Zakres �wiadczonych us³ug opiekuñczych, ³¹czny ich czas
oraz wysoko�æ odp³atno�ci ustala siê w drodze decyzji na podstawie za�wiadcze-
nia lekarskiego stwierdzaj¹cego stan zdrowia zainteresowanego, wywiadu �ro-
dowiskowego oraz w miarê potrzeby wywiadu alimentacyjnego, a tak¿e innych
dokumentów zebranych w toku postêpowania (ibidem ). Celem zasadniczym
us³ug opiekuñczych �wiadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania
jest umo¿liwienie tym osobom dalszego (jak najd³u¿szego) funkcjonowania
w swoim dotychczasowym �rodowisku. Do celów szczegó³owych nale¿y za�
wzmacnianie dobrostanu osoby starszej, w tym: utrzymywanie, wspieranie i po-
szerzanie niezale¿no�ci osobistej oraz aktywno�ci poprzez wzmacnianie zdolno-
�ci sprawczej seniora; pomoc w rozwi¹zywaniu jego problemów osobistych
w zwi¹zkach z innymi osobami oraz szerszym otoczeniem; uzyskanie lub utwier-
dzanie akceptacji swojej osoby i swoich potrzeb przez seniora; akceptacja, pobu-
dzenie lub podtrzymanie wspó³dzia³ania z partnerami i otoczeniem we wzmac-
nianiu dobrostanu osoby starszej, w szczególno�ci z cz³onkami rodziny,
pracownikami socjalnymi, personelem medycznym, personelem opiekuñczym,
psychologami (Standardy w pomocy 2011: 3).

W przypadku us³ug opiekuñczych istotne jest okre�lenie trzech istotnych
aspektów us³ugi: zakresu przestrzennego, podmiotowego i rzeczowego. Za-
kres przestrzenny to nic innego, jak wskazanie, ¿e us³uga ma siê odbywaæ na
terenie gminy, która ma obowi¹zek jej �wiadczenia. Jest to zwi¹zane z fak-
tem, ¿e us³ugi opiekuñcze s¹ wskazane jako zadanie w³asne gminy z zakresu
pomocy spo³ecznej o charakterze obowi¹zkowym. Realizacja us³ug opiekuñ-
czych odbywa siê w miejscu zamieszkania osoby starszej i w jej najbli¿szym
otoczeniu (ibidem, s. 5).

Zakres podmiotowy us³ugi opiekuñczej wskazuje na osoby, którym taka
us³uga przys³uguje. Zalicza siê do nich starsze osoby samotne, które wymagaj¹
pomocy innych osób, a s¹ jej pozbawione mimo wykorzystania w³asnych upraw-
nieñ, zasobów i mo¿liwo�ci; osoby starsze samotnie gospodaruj¹ce, które
wymagaj¹ pomocy innych osób, a wspólnie niezamieszkuj¹cy ma³¿onek lub
inne osoby nie mog¹ takiej pomocy zapewniæ, wykorzystuj¹c swe uprawnie-
nia, zasoby i mo¿liwo�ci. Trzeci¹ wskazywan¹ kategori¹ s¹ osoby starsze, które
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wymagaj¹ pomocy, a rodzina nie mo¿e im jej zapewniæ z uzasadnionej przy-
czyny, wykorzystuj¹c swe uprawnienia, zasoby i mo¿liwo�ci (ibidem, s. s. 5�6).

O ile w przypadku us³ug spo³ecznych oczekiwania co do przysz³ych efek-
tów s¹ równie ogólne jak wyznaczony zakres przedmiotowy i podmiotowy
us³ugi, o tyle w przypadku us³ug opiekuñczych efekty maj¹ bardziej konkret-
ny charakter. Jak zak³adaj¹ autorzy Standardów us³ug opiekuñczych dla osób
starszych �wiadczonych w miejscu zamieszkania (ibidem, s. 5), efektem od-
powiednio �wiadczonej us³ugi tego typu powinno byæ:

� podtrzymanie lub poprawa sprawno�ci fizycznej osoby starszej, jej do-
bra kondycja psychiczna oraz integracja ze spo³eczno�ci¹ w stopniu adekwat-
nym do indywidualnych mo¿liwo�ci i potrzeb;

� utrzymanie stabilnego stanu zdrowia;
� unikniêcie powik³añ zwi¹zanych z hospitalizacj¹, d³ugotrwa³¹ lub prze-

wlek³¹ chorob¹;
� unikniêcie powik³añ wynikaj¹cych z d³ugotrwa³ego unieruchomienia

(odparzenia, odle¿yny, przykurcze, powik³ania uk³adu oddechowego, pokar-
mowego, kr¹¿enia);

� kompensowanie ograniczonej zdolno�ci do samodzielnego poruszania
siê przy pomocy osoby drugiej;

� poprawa samopoczucia;
� podtrzymanie lub zwiêkszenie samodzielno�ci;
� podtrzymanie lub zwiêkszenie aktywno�ci;
� zmniejszenie izolacji spo³ecznej.

Wskazane ró¿nice w zakresie przedmiotowym, podmiotowym, jak i w ocze-
kiwanych efektach realizacji us³ug opiekuñczych i us³ug spo³ecznych sygna-
lizuj¹ nie tylko odmienne obszary zadañ, jakie maj¹ do realizacji pracownik
socjalny i profesjonalny opiekun osoby starszej. Ró¿nice te wskazuj¹ koniecz-
no�æ specjalizacji tego typu us³ug.

Problemy opiekuñcze zwi¹zane z osobami w starszym wieku

Aby uzmys³owiæ sobie potrzebê specjalizacji us³ug, w tym us³ug opiekuñ-
czych, i konieczno�æ profesjonalizacji zawodów w obszarze pomocy spo³ecznej,
nale¿y przyjrzeæ siê szerokiemu spektrum problemów zwi¹zanych z opiek¹ nad
osobami starszymi. Jak zauwa¿aj¹ autorzy przytaczanego ju¿ raportu Standard
pracy socjalnej z osob¹ starsz¹, znaczna czê�æ populacji osób starszych charakte-
ryzuje siê ró¿nego rodzaju niepe³nosprawno�ciami, z których wynikaj¹ ró¿nego
typu konsekwencje, w tym powi¹zane ze �wiadczeniem us³ug opiekuñczych.
Z uwagi na te specyficzne, wynikaj¹ce ze stanu zdrowia potrzeby stworzono
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kategoryzacjê osób starszych jako beneficjentów miêdzy innymi us³ug opiekuñ-
czych wed³ug kryterium funkcjonalnego stanu zdrowia (por. tab. 1).

Tabela 1. Kategoryzacja osób starszych korzystaj¹cych z us³ug opiekuñczych
z uwagi na stan zdrowia

Klient mo¿e poruszaæ siê swobodnie w domu i poza domem, mo¿e samo-
dzielnie sporz¹dzaæ posi³ki zimne i ciep³e, a tak¿e sprz¹taæ mieszkanie,
mo¿e samodzielnie zadbaæ o higienê osobist¹ ³¹cznie z manicure i pedicu-
re, mo¿e swobodnie pisaæ.

Klient mo¿e poruszaæ siê z trudno�ci¹ poza domem, a swobodnie w domu,
mo¿e samodzielnie sporz¹dzaæ posi³ki zimne i ciep³e, a tak¿e sprz¹taæ
mieszkanie, mo¿e samodzielnie zadbaæ o higienê osobist¹ ³¹cznie z mani-
cure i pedicure, mo¿e swobodnie pisaæ.

Klient mo¿e poruszaæ siê z trudno�ci¹ poza domem, a swobodnie w domu,
mo¿e samodzielnie sporz¹dzaæ posi³ki zimne i ciep³e, a tak¿e sprz¹taæ
mieszkanie, mo¿e samodzielnie zadbaæ o higienê osobist¹ ³¹cznie z mani-
cure i pedicure, mo¿e swobodnie pisaæ; zarazem klient wykazuje objawy
demencji i/lub dolegliwo�ci o pod³o¿u psychicznym (jak depresje, obse-
sje, uporczywe poczucie zagro¿enia itp.).

Klient nie mo¿e poruszaæ siê poza domem, ale mo¿e swobodnie poruszaæ
siê w domu, mo¿e samodzielnie sporz¹dzaæ posi³ki zimne i ciep³e, a tak¿e
sprz¹taæ mieszkanie, mo¿e samodzielnie zadbaæ o higienê osobist¹ ³¹cz-
nie z manicure i pedicure.

Klient nie mo¿e poruszaæ siê poza domem, ale mo¿e swobodnie poruszaæ
siê w domu, mo¿e samodzielnie sporz¹dzaæ posi³ki zimne i ciep³e, a tak¿e
sprz¹taæ mieszkanie, mo¿e samodzielnie zadbaæ o higienê osobist¹ ³¹cz-
nie z manicure i pedicure; zarazem klient wykazuje objawy demencji i/lub
dolegliwo�ci o pod³o¿u psychicznym (np. depresje, obsesje, uporczywe
poczucie zagro¿enia itp.).

Klient mo¿e poruszaæ siê z trudno�ci¹ w domu, mo¿e z trudem sporz¹-
dzaæ posi³ki zimne, a tak¿e w ograniczonym zakresie zadbaæ o higienê
osobist¹, nie mo¿e sprz¹taæ mieszkania.

Klient mo¿e poruszaæ siê z trudno�ci¹ w domu, mo¿e z trudem sporz¹-
dzaæ posi³ki zimne, a tak¿e w ograniczonym zakresie zadbaæ o higienê
osobist¹, nie mo¿e sprz¹taæ mieszkania; zarazem klient wykazuje objawy
demencji i/lub dolegliwo�ci o pod³o¿u psychicznym (np. depresje, obse-
sje, uporczywe poczucie zagro¿enia itp.).

Klient nie wstaje z ³ó¿ka.

Klient nie wstaje z ³ó¿ka; zarazem wykazuje objawy demencji i/lub dole-
gliwo�ci o pod³o¿u psychicznym (np. depresje, obsesje, uporczywe po-
czucie zagro¿enia itp.).

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 2P

Kategoria 3

Kategoria 3P

Kategoria 4

Kategoria 4P

Kategoria 5

Kategoria 5P

�ród³o: Standardy w pomocy 2011: 10.
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Tak szczegó³owa kategoryzacja daje obraz tego, jak ró¿ne s¹ potrzeby
osób starszych i jak wszechstronnej opieki one wymagaj¹ � opieki specjalistycz-
nej nie tylko w sensie medycznych us³ug �wiadczonych przez lekarzy i pielê-
gniarki, ale tak¿e przez profesjonalnych opiekunów. W spo³eczeñstwie pol-
skim tradycyjnie opiekê nad seniorami sprawuje rodzina (Szarota 2010: 109).
W pañstwach rozwiniêtych (USA, Kanadzie oraz w krajach Europy Zachod-
niej) rozbudowany jest organizacyjny system opieki spo³ecznej i zdrowotnej
nad osobami starszymi, odci¹¿aj¹cy w tym wzglêdzie rodziny. Konieczno�æ
pomocy rodziny w wykonywaniu podstawowych czy z³o¿onych czynno�ci
codziennych prowadzi do obci¹¿eñ psychologicznych i fizycznych opieku-
nów, co nie pozostaje bez wp³ywu na osoby starsze. Pomoc w sprawowaniu
opieki, zw³aszcza nad przewlekle chorym, potrzebna jest zarówno w przy-
padku osób samotnych, jak i mieszkaj¹cych z rodzin¹ (Seredyñska 2011; Kijak,
Szrota 2013).

Potrzeby osób starszych

Na konieczno�æ specjalizacji us³ug opiekuñczych istotne �wiat³o rzucaj¹
zagadnienia potrzeb, a w szczególno�ci potrzeb osób starszych. Potrzeby sta-
nowi¹ jedno z kluczowych pojêæ pracy socjalnej, poniewa¿ do jej podstawo-
wych zadañ nale¿y diagnozowanie potrzeb i pomaganie w ich zaspokajaniu
we wszystkich sytuacjach, w których jednostka nie jest w stanie � lub nie
chce � ich samodzielnie zaspokoiæ (Chabior 2014: 36). W literaturze przed-
miotu mamy do czynienia z wieloma definicjami potrzeb, jednak najczê�ciej
wskazuje siê, ¿e potrzeba to brak czego�, co motywuje do podjêcia dzia³ania,
którego celem jest wyrównanie braku i przywrócenie równowagi (ibidem, s. 37).
W latach 1967�1970 jeden z czo³owych psychologów szko³y humanistycz-
nej � Abraham H. Maslow � przedstawi³ teoriê ludzkiej motywacji, której
fundamentem jest za³o¿enie hierarchicznej organizacji potrzeb. Maslow wy-
ró¿ni³ piêæ g³ównych grup potrzeb u³o¿onych od najni¿szej � najbardziej pier-
wotnej i przymusowej, a tym samym dominuj¹cej, do najwy¿szej. Ich struk-
tura wygl¹da nastêpuj¹co:

1) potrzeby fizjologiczne � potrzeba snu, jedzenia, oddychania, picia,
prokreacji itd.;

2) potrzeba bezpieczeñstwa � potrzeba opieki, porz¹dku, unikania bólu;
3) potrzeba przynale¿no�ci i mi³o�ci � potrzeba akceptacji, pragnienie

jedno�ci;
4) potrzeba szacunku � rozumianego jako szacunek do siebie samego, ale

tak¿e odbieranego ze strony innych;
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5) potrzeba samorealizacji � realizacja swoich mo¿no�ci i talentów, ta-
kich jak d¹¿enie do rozwoju i samospe³nienia, poszukiwanie i wype³nianie
sensu ¿ycia.

Poza wymienionymi potrzebami zhierarchizowanymi, zwanymi wolicjo-
nalnymi, Maslow wzbogaca swoj¹ teoriê o potrzeby poznawcze, czyli pra-
gnienie wiedzy, rozumienia oraz podstawow¹ potrzebê estetyczn¹ (Hall, Lindzey,
Campbell 2004: 436�446). Zgodnie z t¹ teori¹ cz³owiek zaspokaja swoje
potrzeby na przestrzeni ¿ycia w kolejno�ci od najni¿szych, elementarnych,
do najwy¿szych. Osoby starsze nie stanowi¹ wyj¹tkowej grupy pod tym wzglê-
dem i podobnie jak inne grupy wiekowe, aby do�wiadczaæ potrzeb wy¿szego
rzêdu, musz¹ zaspokoiæ potrzeby fizjologiczne. Tym, co w sposób istotny
mo¿e determinowaæ poziom zaspokojenia tych potrzeb oraz formê ich za-
spokojenia, jest postêpuj¹ca stopniowo niesamodzielno�æ i zale¿no�æ od in-
nych. Inaczej ni¿ u osób m³odszych nasilaj¹ce siê oznaki starzenia siê i wy-
nikaj¹ce z nich choroby czy niesprawno�ci mog¹ powodowaæ koncentracjê na
zaspokojeniu tych w³a�nie potrzeb, a tak¿e mog¹ wymuszaæ korzystanie z po-
mocy innych w ich zaspokajaniu. Nale¿y oczywi�cie pamiêtaæ, ¿e osoby star-
sze nie s¹ grup¹ homogeniczn¹ i nie wszystkie s¹ chore, niesprawne i niesa-
modzielne. Przyk³ady osób po 60. roku ¿ycia dokonuj¹cych wyczynów, którym
nie jest w stanie podo³aæ przeciêtny dwudziestolatek czy trzydziestolatek
(przyk³ad Aleksandra Doba, który samotnie przep³yn¹³ kajakiem Atlantyk
po sze�ædziesi¹tce), pokazuj¹, ¿e hierarchia potrzeb ustalona przez Maslowa
ma swoje odstêpstwa od tak zwanej normy.

U osób starszych, podobnie jak w innych grupach wiekowych, gdy zosta-
n¹ zaspokojone potrzeby fizjologiczne, wy³ania siê kolejny poziom potrzeb �
potrzeby bezpieczeñstwa (pewno�ci, stabilno�ci, oparcia, opieki, wolno�ci
od strachu, lêku i chaosu, potrzeba porz¹dku, prawa i granic, silnego opie-
kuna). Potrzeby bezpieczeñstwa w przypadku osób starszych, szczególnie cho-
rych i samotnych, czêsto znajduj¹ wyraz w poszukiwaniu opiekuna, a wiêc
jakiej� silniejszej osoby lub systemu, które mog¹ daæ im wsparcie (Chabior,
2014: 38). Kolejny poziom to potrzeby przynale¿no�ci i mi³o�ci, które obej-
muj¹ zarówno obdarzanie uczuciem, jak i przyjmowanie uczucia, s¹ one szcze-
gólnie wa¿ne w przypadku osób starszych, które z racji wieku czê�ciej s¹
nara¿one na utratê bliskich. Odczuwanie nieobecno�ci przyjació³, partnera
czy dzieci powoduje czêstsze nara¿enie na samotno�æ b¹d� osamotnienie.
Osoby starsze, podobnie jak przedstawiciele innych grup wiekowych, odczu-
waj¹ te¿ potrzebê szacunku. Nastêpny poziom to potrzeby zwi¹zane z pra-
gnieniem bycia szanowanym. Niezaspokojenie potrzeb ni¿szych nie daje mo¿-
liwo�ci odczucia i zaspokojenia potrzeb wy¿szych (Maslow 2006: 65�76).
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Z punktu widzenia pomocy spo³ecznej i us³ug z ni¹ zwi¹zanych potrzeby
osób starszych nie powinny byæ rozpatrywane w oderwaniu od innych grup
spo³ecznych. Potrzeby te nie s¹ w tym wieku inne, a jedynie zmienia siê ich
wa¿no�æ i kolejno�æ zaspokajania, co jest wynikiem zmian zachodz¹cych pod
wp³ywem wieku. W tym kontek�cie nale¿a³oby zastanowiæ siê na pewn¹ mody-
fikacj¹ piramidy potrzeb Maslowa, podkre�laj¹c, ¿e g³ówne lub najsilniej odczu-
wane potrzeby (poza oczywistymi potrzebami fizjologicznymi) u osób starszych
to: potrzeba bezpieczeñstwa, przynale¿no�ci, niezale¿no�ci, uzale¿nienia, u¿y-
teczno�ci, presti¿u, aktywno�ci, integracji i komunikacji (Chabior 2014: 42�43).

W pracy socjalnej g³ównym celem dzia³ania jest harmonijne zaspokojenie
potrzeb cz³owieka tak w wymiarze podmiotowym, jak i ponadpodmiotowym.
Potrzeby podmiotowe mog¹ i czêsto s¹ zaspokajane w sferze prywatnej jed-
nostki, w jej indywidualnej sieci wsparcia, któr¹ tworz¹: rodzina, koledzy, przyja-
ciele, s¹siedzi. Natomiast potrzeby ponadpodmiotowe s¹, zdaniem El¿bie-
ty Lisowskiej (2008: 116), tym rodzajem potrzeb, których cz³owiek nie
jest w stanie samodzielnie zaspokoiæ � przej�ciowo lub trwale, czê�ciowo lub
ca³kowicie. Autorka wskazuje, ¿e potrzeby tego typu wynikaj¹, po pierwsze,
z niezdolno�ci do ich zaspokajania, a po drugie � z jednoczesnego niekorzyst-
nego uk³adu uwarunkowañ �rodowiskowych i losowych, wp³ywaj¹cych na mo¿-
liwo�æ ich zaspokojenia. W przypadku cz³owieka starszego potrzeby ponad-
podmiotowe traktowane jako niezdolno�æ do samodzielnego zaspokajania
i regulowania s¹ uwarunkowane wieloma wewnêtrznymi i zewnêtrznymi czyn-
nikami. Lisowska zalicza do nich: inwolucyjne nastêpstwa procesu starzenia
siê; ró¿nego rodzaju odchylenia od normy, upo�ledzenia zarówno dziedziczne,
wrodzone, jak i nabyte; przewlek³e choroby, nieszczê�cia, wypadki losowe; prze-
kraczaj¹ce si³y i �rodki trudne sytuacje ¿yciowe, w�ród których w okresie staro-
�ci najistotniejsze s¹: traumatyczne wydarzenia w ¿yciu cz³owieka typu �mieræ
wspó³ma³¿onka i bêd¹cy jej konsekwencj¹ stan wdowieñstwa, samotno�æ
i osamotnienie jako wynik wdowieñstwa, choroby, na³ogi, regresje, cierpienie,
obsesje bêd¹ce nastêpstwem dominacji niezaspokojonych potrzeb; niezarad-
no�æ ¿yciowa; wynikaj¹ce na przyk³ad z biedy, ubóstwa uzale¿nienie zaspoka-
jania jakiej� grupy potrzeb od opiekuñczej interwencji pañstwa i instytucji
pomocowych; postawa zale¿no�ci, trwa³e nastawienie na opiekê, uzale¿nienie
od innych (ibidem, s. 118�123).

Zakres i obszar dzia³ania opiekuna osoby starszej

Potrzeby osób starszych, jak równie¿ problemy opiekuñcze zwi¹zane ze
sprawowaniem opieki nad seniorami wyra�nie wskazuj¹ na konieczno�æ da-
leko id¹cej specjalizacji us³ug im dedykowanych. W tym kontek�cie zawód
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opiekuna osoby starszej jest profesj¹ odpowiadaj¹c¹ na wyzwania starzej¹ce-
go siê spo³eczeñstwa, która jednak nie mo¿e w realizacji swych zadañ pozo-
stawaæ w oderwaniu od dzia³añ innych zawodów z obszaru pomocy spo³ecz-
nej. Pracownik socjalny oraz opiekun osoby starszej dzia³aj¹ na podobnej
p³aszczy�nie, maj¹ wspólnego adresata � seniora. Zarówno pracownik so-
cjalny, jak i opiekun s¹ zorientowani na wsparcie tej osoby. Tu jednak pojawia-
j¹ siê ró¿nice w kompetencjach przypisanych im ról zawodowych. W kontek-
�cie prowadzonej analizy trzeba pamiêtaæ, i¿ opiekun osoby starszej to nowy
zawód, co ciekawe, niewskazany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej jako nowa profesja w wykazie nowych zawodów w obszarze po-
mocy spo³ecznej. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 mar-
ca 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 34, poz. 405) wprowadzi³o do grupy za-
wodów oznaczonych symbolem 346 � pracownicy pomocy spo³ecznej i pracy
socjalnej nastêpuj¹ce zawody: 346[02] � asystent osoby niepe³nosprawnej, do
realizacji w rocznym cyklu kszta³cenia w szkole policealnej; 346[03] � opiekun-
ka �rodowiskowa, do realizacji w rocznym cyklu kszta³cenia w szkole policeal-
nej; 346[04] � opiekun w domu pomocy spo³ecznej, do realizacji w dwuletnim
cyklu kszta³cenia w szkole policealnej (Rozporz¹dzenie 2001). Taki stan rzeczy
prowokuje wiele pytañ. Jakich metod i narzêdzi ma u¿ywaæ osoba pracuj¹ca na
tym stanowisku? Czy praca ta a¿ tak bardzo ró¿ni siê od zawodu pracownika
socjalnego? Jak zmierzyæ jej efekty? I chyba najwa¿niejsze: czy powstanie tego
zawodu jest przejawem postêpuj¹cej profesjonalizacji us³ug spo³ecznych?

W obliczu potrzeb i problemów opiekuñczych osób w podesz³ym wieku
zawód opiekuna osoby starszej jest przejawem profesjonalizacji us³ug spo-
³ecznych. W dalszej czê�ci artyku³u celem analizy bêdzie wskazanie obsza-
rów wspólnych dzia³añ zawodów opiekuna i pracownika socjalnego, a tak¿e
ró¿nic pomiêdzy nimi. Zawód opiekuna osoby starszej uzyska³ prawne usank-
cjonowanie w 2010 r. (kod: 341202). Osoba wykonuj¹ca ten zawód musi
przej�æ odpowiednie przygotowanie zawodowe w minimalnym wymiarze 240
godzin, pozwalaj¹ce na osi¹gniêcie efektów kszta³cenia wspólnych dla wszyst-
kich zawodów oraz efektów kszta³cenia wspólnych dla zawodów w ramach
obszaru medyczno-spo³ecznego, stanowi¹cych podbudowê do kszta³cenia
w zawodzie lub grupie zawodów, a tak¿e 1000 godzin z zakresu �wiadczeñ
us³ug opiekuñczo-wspieraj¹cych osoby starsze. W ramach kszta³cenia opie-
kun powinien odbyæ 8-tygodniow¹ (320 godzin) praktykê zawodow¹ w pod-
miocie zapewniaj¹cym rzeczywiste warunki pracy w³a�ciwe dla nauczanego
zawodu (Rozporz¹dzenie 2012: 582�584). Celem kszta³cenia w zawodzie
opiekun osoby starszej jest przygotowanie do wykonywania nastêpuj¹cych
zadañ zawodowych: 1) rozpoznawania mo¿liwo�ci oraz ograniczeñ w funk-
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cjonowaniu osoby starszej, wynikaj¹cych z rodzaju i  stopnia niepe³nospraw-
no�ci; 2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji spo³ecznej, warunków
¿ycia, relacji z rodzin¹, grup¹ i �rodowiskiem lokalnym osoby starszej oraz
wykorzystywania zasobów indywidualnych, �rodowiska rodzinnego, insty-
tucjonalnego i lokalnego w pracy z osob¹ starsz¹; 3) dobierania metod, tech-
nik, narzêdzi i form realizacji dzia³añ opiekuñczo-wspieraj¹cych do sytuacji
¿yciowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do sa-
modzielno�ci ¿yciowej w zale¿no�ci od rodzaju i stopnia niepe³nosprawno-
�ci; 5) nawi¹zywania, podtrzymywania i rozwijania wspó³pracy z podmiota-
mi dzia³aj¹cymi na rzecz osoby starszej w �rodowisku lokalnym (ibidem). Do
wykonywania wy¿ej wymienionych zadañ zawodowych niezbêdne jest osi¹-
gniêcie zak³adanych efektów kszta³cenia w ramach kompetencji personalnych
i spo³ecznych (ibidem, s. 263�267) z zakresu: �wiadczenia osobie starszej us³ug
opiekuñczo-wspieraj¹cych; organizowania prac opiekuñczo-wspieraj¹cych
u osoby starszej; wykonywania czynno�ci opiekuñczo-wspieraj¹cych u osoby
starszej; aktywizowania osoby starszej do samodzielno�ci ¿yciowej; wspó³pra-
cy z podmiotami dzia³aj¹cymi na rzecz osoby starszej (ibidem, s. 267�268).

Pracownik socjalny a opiekun osoby starszej

W literaturze fachowej niewiele uwagi po�wiêcono dot¹d okre�leniu prze-
strzeni wspó³pracy lub te¿ regu³ podleg³o�ci pomiêdzy pracownikiem socjal-
nym a opiekunem osoby starszej. Jak zauwa¿a Zofia Szarota (2012: 141�
142), wspó³czesna praca socjalna stosuje zró¿nicowane formy dzia³ania � od
ratownictwa i pomocy dora�nej do dzia³añ d³ugotrwa³ych, wspieraj¹cych
rozwój jednostek, grup i zbiorowo�ci � a wiêc obejmuje opiekê, pomoc,
kompensacjê oraz doradztwo specjalistyczne, a te wyznaczaj¹ zakres ról za-
wodowych miêdzy innymi: pomocnika, ratownika, doradcy, koordynatora,
konsultanta, po�rednika, mediatora, opiekuna, terapeuty, edukatora, osoby
towarzysz¹cej. Tak szeroki zakres dzia³añ wymaga nakre�lenia jasnego celu
pracy socjalnej z osobami starszymi. Celem ogólnym jest pogodzenie wymia-
rów ¿ycia indywidualnego i spo³ecznego, czyli indywidualnej sytuacji osoby
starszej i jej potrzeb z mo¿liwo�ciami i oczekiwaniami otoczenia. Celami szcze-
gó³owymi pracy socjalnej z osob¹ starsz¹ jest, po pierwsze, u�wiadomienie sobie
przez ni¹ jej w³asnych potrzeb, zaakceptowanie siebie i zaakceptowanie w³a-
snych potrzeb. Po drugie, pracownik socjalny powinien d¹¿yæ do jak najlep-
szego wspó³dzia³ania z otoczeniem osoby starszej w celu wzmacniania jej do-
brostanu, w szczególno�ci z cz³onkami rodziny, personelem medycznym,
personelem opiekuñczym, psychologami (Standardy w pomocy 2011: 3).
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W obszarze zadañ pracownika socjalnego znajduj¹ siê poza prac¹ socjal-
n¹ takie czynno�ci, jak: analizowanie i ocena problemów, które sta³y siê przy-
czyn¹ wyst¹pienia o �wiadczenie z pomocy spo³ecznej, kwalifikowanie do
ich uzyskania, informowanie, doradztwo i poradnictwo w rozwi¹zywaniu istot-
nych ¿yciowo spraw i uzyskiwaniu pomocy � podejmowane zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem i we wspó³pracy z innymi specjalistami oraz organi-
zacjami pozarz¹dowymi (Szarota 2013: 42). Pomoc udzielana przez
pracownika ma charakter bezpo�redni i s³u¿y rozbudzaniu spo³ecznej aktyw-
no�ci i dzia³añ samopomocowych. Od pracowników socjalnych oczekuje siê
wprowadzania nowatorskich form pomocy, wspó³uczestniczenia �w inspiro-
waniu, opracowaniu, wdro¿eniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych
programów pomocy spo³ecznej ukierunkowanych na podniesienie jako�ci ¿y-
cia� (Ustawa 2004, art. 119). Istotn¹ cech¹ pracy socjalnej jest wiêc pomaga-
nie cz³owiekowi w rozwoju.

Praktyczny wymiar pracy socjalnej z osob¹ starsz¹ pozostaj¹c¹ we w³a-
snym �rodowisku obejmuje wiele dzia³añ, miêdzy innymi: udzielanie pomocy
w zaspokajaniu potrzeb bytowych, ale i rozwojowych; udzielanie informacji
i poradnictwo; pomoc w pozyskaniu �rodków materialnych i finansowych na-
le¿nych na mocy prawa do �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej; pomoc w uzy-
skaniu �wiadczeñ emerytalno-rentowych, ulg, umorzeñ itp.; wsparcie w uzyska-
niu pomocy materialnej od organizacji pozarz¹dowych, pomoc w za³atwianiu
spraw urzêdowych. Do zakresu dzia³añ pracownika socjalnego zalicza siê
równie¿ starania o zapewnienie godziwych warunków mieszkaniowych,
obejmuj¹ce pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, za³atwieniu formal-
no�ci zwi¹zanych z zameldowaniem, a w skrajnych sytuacjach z³o¿eniu wniosku
o przydzia³ lokalu zastêpczego, mieszkania socjalnego czy interwencja u admini-
stratora w celu przeciwdzia³ania eksmisji (Szarota 2013: 44�45).

Praca socjalna podejmowana jest tak¿e w celu poprawy stanu zdrowia po-
przez u³atwienie uzyskania prawa do �wiadczeñ zdrowotnych, pomoc w re-
alizacji recept, w staraniach o hospitalizacjê i w dotarciu do szpitala czy te¿
w zorganizowaniu wizyty lekarza w domu chorego, pomoc w uzyskaniu sprzê-
tu medycznego lub ortopedycznego, zapewnieniu us³ug rehabilitacyjnych
�wiadczonych ambulatoryjnie b¹d� w placówce stacjonarnej, edukacjê w za-
kresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie (ibidem). Przytoczone
powy¿ej obszary dzia³ania pracownika socjalnego stanowi¹ jedynie pewien
wycinek szerokiego w tym zawodzie pola aktywno�ci zwi¹zanego z ¿yciem
osoby starszej.

Oba przedstawione pokrótce zawody obejmuj¹ bogate spektrum zadañ.
W przypadku pracownika socjalnego osoba starsza jest jednym z wielu adre-
satów dzia³añ, w przypadku opiekuna osoby starszej � jedynym. Odwo³uj¹c
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siê jednak do modelu pracy asystenta rodziny i wspó³pracy z pracownikiem
socjalnym stworzonego przez Barbarê Kowalczyk, mo¿na wydzieliæ obszary
oddzia³ywania obu zawodów. W przypadku pracownika socjalnego mamy
do czynienia z oddzia³ywaniem d³ugoterminowym i prac¹ w �rodowisku osoby
starszej oraz w siedzibie OPS. Opiekun osoby starszej prowadzi intensywn¹
dzia³alno�æ, która mo¿e mieæ charakter krótkookresowy, ale równie¿ d³ugo-
terminowy (czas zale¿ny jest m.in. od stanu zdrowia i sprawno�ci osoby star-
szej), pracuje g³ównie w �rodowisku seniora i wykorzystuje metodê towarzy-
szenia osobie starszej.

Pracownik socjalny pracuje w okre�lonych godzinach, podopieczny do-
stosowuje siê do jego godzin pracy. Opiekun osoby starszej czas pracy dosto-
sowuje do potrzeb seniora (por. Kowalczyk 2012).

Istotne ró¿nice miêdzy obiema profesjami wskazuje równie¿ charakter
zaspokajanych potrzeb. Pos³uguj¹c siê klasyfikacj¹ potrzeb wed³ug Maslowa,
mo¿na stwierdziæ, ¿e opiekun w du¿ej mierze zaspokaja potrzeby o charakte-
rze fizjologicznym, a tak¿e te zwi¹zane z poczuciem bezpieczeñstwa. W przy-
padku pracownika socjalnego mo¿na mówiæ o podejmowaniu prób zaspoka-
jania potrzeb wy¿szego rzêdu, bo jak inaczej nazwaæ d¹¿enie do realizacji
celów zwi¹zanych z akceptacj¹ siebie, swojej sytuacji, poznaniem w³asnych
zasobów itp.? (Standardy w pomocy 2011: 3). Pracownik socjalny organizu-
je równie¿ prace innych podmiotów i instytucji, które maj¹ zaspokoiæ po-
trzeby osoby starszej. Opiekun osoby starszej jest bezpo�rednim wykonawc¹
dzia³añ zlecanych przez inne podmioty i instytucje.

Mimo wykazanych odrêbno�ci w obszarze dzia³añ obu profesji, wyni-
kaj¹cych miêdzy innymi z odmiennego przygotowania zawodowego, nale-
¿y wyra�nie podkre�liæ konieczno�æ podejmowania wspó³pracy opiekuna
osoby starszej i pracownika socjalnego. Mog¹ st¹d wynikaæ pewne trudno-
�ci zwi¹zane na przyk³ad z posiadanymi kwalifikacjami albo z tym, czy
opiekun jest zatrudniony przez firmê prywatn¹ czy pañstwow¹. W przy-
padku zawodu opiekuna (opiekunki) osób starszych wymagane kwalifika-
cje do wykonywania zawodu uzale¿nione s¹ od ustaleñ pracodawcy i by-
waj¹ bardzo zró¿nicowane. Firmy zajmuj¹ce siê udzielaniem pomocy
w domach prywatnych poszukuj¹ zarówno pracowników z wykszta³ceniem
pielêgniarskim (do opieki nad osobami, które wymagaj¹ specjalistycznej
opieki medycznej), jak i osób bez takiego wykszta³cenia. Rzadko wymaga-
ne jest konkretne wykszta³cenie. W przypadku pracy w publicznych o�rod-
kach warunkiem zatrudnienia jest wykszta³cenie zawodowe, którego cele
i efekty kszta³cenia zosta³y przedstawione w innym miejscu prowadzonej
analizy. Nale¿y równie¿ wskazaæ na osoby wykonuj¹ce zadania z zakresu
opieki nad osobami starszymi w ramach umowy z firmami prywatnymi
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op³acanymi bezpo�rednio przez seniora lub jego rodzinê i czêsto niemaj¹ce
kontaktu z pracownikami socjalnymi. Aby mówiæ o wspó³pracy, nale¿y wiêc
za³o¿yæ, ¿e odbywa siê ona pomiêdzy osobami maj¹cymi uprawnienia zawo-
dowe. W takim przypadku mo¿na wskazaæ dwa modele wspó³pracy: pierw-
szy, w którym wiod¹c¹ rolê odgrywa opiekun osoby starszej, i drugi, zak³a-
daj¹cy, ¿e opiekun osoby starszej wspomaga pracownika socjalnego w jego
zadaniach.

Model pierwszy wspó³pracy (w przypadku pracy w �rodowisku domo-
wym) realizowany jest w ten sposób, ¿e pracownik socjalny rozpoznaje �ro-
dowisko jako pierwszy, pos³uguj¹c siê wywiadem �rodowiskowym. Relacje,
jakie panuj¹ pomiêdzy pracownikiem socjalnym a opiekunem, s¹ partner-
skie i opieraj¹ siê na wspó³pracy, wymianie istotnych informacji na temat
osoby starszej, jej rodziny i prowadz¹ do wspólnego planowania mo¿liwie
najbardziej efektywnych dzia³añ. Wa¿ne jest, ¿e opiekun osoby starszej nie
podlega pracownikowi socjalnemu, tylko z nim wspó³dzia³a. Wspólnie z osob¹
starsz¹, pracownikiem socjalnym i opiekunem osoby starszej, a tak¿e rodzi-
n¹ osoby objêtej opiek¹ ustalany jest plan pomocy. Na etapie wstêpnym klu-
czow¹ rolê odgrywa pracownik socjalny, który po przeprowadzeniu wywia-
du �rodowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji mo¿e skierowaæ wniosek
do kierownika OPS o przydzielenie osobie starszej us³ug opiekuñczych.
Realizacja us³ug pozostaje w gestii opiekuna.

W drugim modelu opiekun osoby starszej wspomaga pracownika socjal-
nego w zgodzie z zakresem dzia³añ wynikaj¹cych z przypisanej mu roli
i kompetencji zawodowych (zob. Kowalczyk 2012). W takim podej�ciu za-
sadnicz¹ rolê odgrywa pracownik socjalny, który rozpoznaje sytuacjê osoby
starszej po przeprowadzeniu wywiadu �rodowiskowego i dokonaniu analizy
sytuacji. Model drugi zak³ada, ¿e wiêkszo�æ zadañ bêdzie wykonywana przez
pracownika socjalnego, organizuj¹cego i prowadz¹cego pracê socjaln¹ z se-
niorem, z jego rodzin¹, a opiekunowi osoby starszej powierzone zostan¹ je-
dynie us³ugi opiekuñcze. W zakres takich us³ug bêd¹ wchodzi³y czynno�ci
dnia codziennego, dobierane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pod-
opiecznego i w zale¿no�ci od stanu jego zdrowia, towarzysz¹cych chorób czy
rodzaju niepe³nosprawno�ci. W sk³ad us³ug opiekuñczych mog¹ wchodziæ
takie czynno�ci, jak: podstawowe us³ugi kosmetyczne i higieniczne, tj. my-
cie, k¹panie, golenie, zmiana pieluchomajtek, profilaktyka przeciwodle¿y-
nowa, pomiary ci�nienia, cukru, utrzymanie w czysto�ci najbli¿szego oto-
czenia podopiecznego, w tym sprz¹tanie i mycie pod³óg, ³azienki, kuchni,
pranie ubrañ, prasowanie, gotowanie i podawanie posi³ków, mycie naczyñ,
robienie zakupów, realizacja recept i pomoc w prawid³owym przyjmowaniu
leków.
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Konkluzje

Bardzo wa¿nym zagadnieniem zwi¹zanym z procesem starzenia siê i sta-
ro�ci¹ jest zapewnienie osobom starszym niezale¿nego i autonomicznego �ro-
dowiska ¿ycia. Aspekty te s¹ równie wa¿ne dla pozytywnego starzenia siê jak
poprawa stanu zdrowia. W przypadku poprawy stanu zdrowia i samodziel-
no�ci ¿yciowej bardzo wa¿ne jest wsparcie ze strony zawodów z obszaru opieki
spo³ecznej, takich jak opiekun osoby starszej. To w³a�nie wzmocnienie zdol-
no�ci kompensacji i optymalizacji w codziennych czynno�ciach mo¿e wspo-
móc seniorów w pe³nym uczestnictwie spo³ecznym. Przyjmuje siê, ¿e dobre
starzenie siê wymaga tych dzia³añ, bo stanowi¹ one integraln¹ czê�æ aktyw-
nego i pozytywnego prze¿ywania jesieni ¿ycia. Jak wynika z prowadzonej
analizy, potrzeby osób starszych, choæ nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od potrzeb
innych grup wieku, uk³adaj¹ siê w inn¹ hierarchiê wa¿no�ci i kolejno�ci za-
spokajania. Tak¿e problemy opiekuñcze tej grupy wieku wymuszaj¹ specjali-
zacjê us³ug, a co za tym idzie pojawianie siê nowych zawodów, które bêd¹
wyspecjalizowane w pracy z seniorami.

Zapewnienie odpowiedniej pomocy ludziom starszym, odpowiadaj¹cej
na ich potrzeby, wymaga gruntownej wiedzy, która pozwoli na przeprowa-
dzenie diagnozy ich sytuacji, a zw³aszcza stanu zdrowia i sprawno�ci, warun-
ków ¿ycia, statusu spo³ecznego, organizacji czasu wolnego, kondycji psychicz-
nej, stopnia samotno�ci i osamotnienia (Gaszyñska i in. red. 2009). Tu
pojawiaj¹ siê jednak trudno�ci zwi¹zane z kwalifikacjami pracowników wy-
konuj¹cych zadania opiekuna osoby starszej. Nie wszyscy dzia³aj¹cy na ryn-
ku us³ug opiekuñczych takie kwalifikacje posiadaj¹, jednak nie zmienia to
faktu, ¿e zawód opiekuna osoby starszej ma jasno wskazane cele i efekty
kszta³cenia zawodowego (Rozporz¹dzenie 2012), a tak¿e dok³adnie opraco-
wany program nauczania (Gaszyñska i in. red. 2009).

Zawód opiekuna osoby starszej jest niezwykle istotnym ogniwem dzia-
³añ na rzecz jak najlepszego i godnego prze¿ywania staro�ci. Jest to jednak
zawód bardzo m³ody, który musi wypracowaæ metody pracy, a przede wszyst-
kim przekonaæ do siebie instytucje pracuj¹ce z seniorami i udowodniæ, ¿e
skuteczna pomoc dla osób starszych mo¿e byæ osi¹gniêta przez wspó³pracê
wszystkich podmiotów indywidualnych, instytucji i organizacji pracuj¹cych
z nimi. Praca z seniorami nie sprowadza siê tylko do opieki polegaj¹cej na
zabezpieczeniu podstawowych ich potrzeb, powinna byæ równie¿ wsparciem
w podejmowaniu nowych zadañ rozwojowych odpowiednich dla okresu sta-
ro�ci. Postêpuj¹cy proces starzenia siê spo³eczeñstwa polskiego bêdzie zmu-
sza³ rynek us³ug spo³ecznych do ci¹g³ego dostosowywania siê do coraz licz-
niejszej grupy takich odbiorców. Odpowiadaj¹c na rzeczywiste potrzeby tej
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grupy, zawód opiekuna osoby starszej powinien budowaæ stabilne podstawy
swojej profesji oparte na wiedzy, metodach i technikach dostosowanych do
potrzeb i oczekiwañ osób starszych, szczególnie tych znajduj¹cych siê w tzw.
czwartym wieku, ale równie¿ szeroko rozumianej bran¿y us³ug spo³ecznych
i opiekuñczych.
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Charytatywnie, ale profesjonalnie  � o dzia³alno�ci
pomocowej podmiotów wyznaniowych

The article focuses on describing the help-providing activities of social
organisations of a denominational profile. They comprise a specific segment
of the so-called third sector, and many of them compete effectively with other
non-governmental organisations in the rendering of social services. Their
activities constitute proof that it is possible to combine charity with
professionalism, although alongside the benefits this brings, one should also
discern the potential threats to the fundamental religious and spiritual mission
of such bodies. Properly understood professionalisation not only does not stand
in contradiction with charitable activity conducted in a Christian spirit, but
today is even an indispensable aspect of it. Running specialised social facilities
requires the employment of properly prepared staff. Both full-time employees
and volunteers must regularly improve their qualifications in order to meet
the growing demands of the beneficiaries and parties commissioning their
services. Professionalism is essential for being a credible partner for public
administration, as well as an effective competitor among other help-providing
bodies. Professionalism is also required for securing funds from diverse sources,
since help activity of the required quality is costly. Threats entailed by the
professionalisation of charitable activity apply in particular to maintaining one�s
own specific identity, one�s independence, and being a voice speaking out against
injustice.
Keywords: charitable activity, church charity, social religious bodies, professional
provision of help, caritas

Organizacje spo³eczne o profilu wyznaniowym stanowi¹ w Polsce zna-
cz¹cy odsetek w�ród podmiotów zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ dzia³al-
no�ci¹ pomocow¹. Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e
spo³eczne podmioty wyznaniowe czê�ciej ni¿ inne podmioty trzeciego sekto-
ra deklaruj¹ prowadzenie dzia³alno�ci w dziedzinie pomocy spo³ecznej i hu-
manitarnej. Wed³ug danych za 2012 r. prowadz¹ one na przyk³ad 47% wszyst-
kich stacjonarnych placówek pomocy spo³ecznej w Polsce (Jaszczyk-El
Guerouani, Wilk, Go�-Wójcicka 2014: 69�71). Dzia³alno�æ charytatywna jest
tradycyjnie kojarzona z aktywno�ci¹ wolontariack¹ realizowan¹ w przestrzeni
przyparafialnej, niewymagaj¹c¹ kompetencji profesjonalnych i niestosuj¹c¹
szczególnych metod i technik dzia³ania. Przekonanie to, jak pokazuj¹ przy-
toczone badania i do�wiadczenia ostatniego co najmniej æwieræwiecza, zna-
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cz¹co odbiega od rzeczywisto�ci. Obok owej tradycyjnej pracy charytatyw-
nej funkcjonuje bowiem poka�na liczba instytucji i organizacji, które ³¹cz¹
motywacjê duchow¹ (religijn¹) z profesjonalizmem dzia³ania. Mo¿na zatem
mówiæ o istnieniu specyficznego, �religijnego�, �wyznaniowego� czy te¿
�ko�cielnego� segmentu w tzw. trzecim sektorze. Prezentowane opracowa-
nie po�wiêcone jest charakterystyce dzia³alno�ci pomocowej podmiotów
wyznaniowych, jej specyfice, uwarunkowaniom i zakresowi, a tak¿e zakre�la
ramy profesjonalizacji, które mo¿na odnie�æ do dzia³alno�ci charytatywnej.
Celem jest udokumentowanie tezy, ¿e mo¿liwe jest w praktyce ³¹czenie cha-
rytatywno�ci z profesjonalizmem, choæ oprócz korzy�ci, jakie to przynosi,
trzeba tak¿e dostrzegaæ potencjalne zagro¿enia dla misji tych podmiotów.

Charytatywny wymiar pomagania

Dzia³alno�æ pomocowa, która w miarê budowania i rozwoju pañstwa
opiekuñczego sta³a siê domen¹ profesjonalnych s³u¿b spo³ecznych, ma za
sob¹ wielowiekow¹ tradycjê opart¹ zarówno na motywacji religijnej (idei
mi³osierdzia), jak i pozareligijnej (filantropii). S³ownikowe wyja�nienie pojê-
cia charytatywno�ci uto¿samia je z mi³osierdziem, dobroczynno�ci¹ i zasadni-
czo wspieraniem ubogich (Kopaliñski 1988: 90). Niekoniecznie wiêc musi ono
mieæ konotacjê religijn¹, co zreszt¹ znajduje swe odzwierciedlenie w anglosa-
skiej kategorii charities jako w³a�nie organizacji dobroczynnych, niezale¿nie
od deklarowanej motywacji ich funkcjonowania. Odpowiada to socjologicz-
nemu ujêciu dobroczynno�ci, zgodnie z którym jest to �ró¿nie zinstytucjona-
lizowana i ró¿nie motywowana dzia³alno�æ spo³eczna polegaj¹ca na udziela-
niu osobom potrzebuj¹cym pomocy duchowej, materialnej, zdrowotnej,
prawnej i wszelkiej innej, jakiej w danej chwili wymagaj¹� (Królikowska 2004:
28). Niemniej jednak dla podmiotów wyznaniowych (faith-based organisa-
tions) charytatywno�æ niesie ze sob¹ konkretn¹ tre�æ, obejmuj¹c¹ zarówno
motywacjê do dzia³ania, okre�lony stosunek do biorców pomocy, jak rów-
nie¿ wp³ywaj¹c¹ na formy organizacyjne podejmowanej aktywno�ci.

Dzia³alno�æ charytatywna realizowana na gruncie ko�cielnym w za³o¿e-
niu ma �cis³y zwi¹zek z realizacj¹ przykazania mi³o�ci bli�niego. Jest ona
obecna w historii Ko�cio³a od samych jego pocz¹tków i mimo ró¿norodno-
�ci form, w jakich siê przejawia³a i przejawia, mo¿na w niej wyró¿niæ kilka
kluczowych, niezbywalnych elementów. Po pierwsze, powinna opieraæ siê
ona na osobistych relacjach, bêd¹c form¹ ekspresji wiary chrze�cijañskiej,
inspirowanej przez Ducha �wiêtego. Po drugie, powinna byæ zakorzeniona
we wspólnocie osób wyznaj¹cych wspóln¹ wiarê i �ci�le wi¹¿e siê z to¿samo-
�ci¹ tej wspólnoty. Po trzecie wreszcie � mówi¹c jêzykiem teologicznym �
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stanowi czê�æ triady martyria � leiturgia � diakonia (g³oszenie S³owa Bo¿ego
� sprawowanie sakramentów � pos³uga mi³o�ci) i bez niej nie jest mo¿liwe
pe³ne zrozumienie istoty Boga, wiary i Ko�cio³a (Gehrig 2015: 94). Jak pisze
Wies³aw Przygoda: �Ko�ció³ zdradzi³by swego za³o¿yciela, gdyby �wiadec-
two mi³o�ci mi³osiernej ograniczy³ tylko do sfery przepowiadania s³owa Bo-
¿ego i dzia³alno�ci sakramentalnej� (Przygoda 2004: 17). Zgodnie z tym
rozumieniem ka¿de dzia³anie charytatywne musi byæ zarazem dzia³aniem
zgodnym z ewangeliczn¹ logik¹ mi³o�ci, gdy¿ nierozerwalna wiê� miêdzy
przykazaniami mi³o�ci Boga i mi³o�ci bli�niego jest �podstawowym prawem
chrze�cijañskiej caritas� (Ernst 1991: 245). Pierwsz¹ zatem cech¹ charakte-
rystyczn¹ dzia³alno�ci charytatywnej podmiotów wyznaniowych powinna byæ
motywacja zakorzeniona w wyznawanej religii.

Wielowiekowa historia ko�cielnej i oko³oko�cielnej dzia³alno�ci pomo-
cowej wskazuje te¿ na specyficzny, choæ ewoluuj¹cy w toku dziejów, sposób
traktowania odbiorców wsparcia. S¹ to bli�ni w potrzebie, a nie klienci sys-
temu pomocy, co implikuje podej�cie, zgodnie z którym dzia³alno�æ charyta-
tywna ma charakter s³u¿ebny i jako pos³uga �jest trosk¹ o ca³ego cz³owieka,
o jego potrzeby duchowe i materialne, religijne i egzystencjalne� (Przygoda
2004: 103). U zarania ko�cielnej dzia³alno�ci pomocowej by³a ona �ci�le
zwi¹zana ze sprawowaniem eucharystii (Nordhues 1986: 78�79), a ludzie
ubodzy, chorzy, samotni czy odrzuceni traktowani byli jako szczególnie uprzy-
wilejowani w oczach Boga. Prowadzi³o to niekiedy do swoistej sakralizacji
ubóstwa i uznawania go za stan korzystny z punktu widzenia mo¿liwo�ci
praktykowania cnót chrze�cijañskich. I choæ wspó³cze�nie ubóstwo i inne
trudne sytuacje ¿yciowe nie s¹ pojmowane jako przejaw �woli Bo¿ej� w sto-
sunku do dotkniêtych nimi osób, to jednak w dzia³alno�ci charytatywnej nadal
podkre�la siê, ¿e s³u¿ba bli�nim jest zarazem s³u¿b¹ samemu Bogu, poniewa¿
On niejako uobecnia siê we wszystkich potrzebuj¹cych wsparcia (Völkl 1987:
127�129). Dlatego te¿ do biorców pomocy nale¿y odnosiæ siê z szacunkiem,
dbaj¹c zarówno o ich materialne warunki ¿ycia, jak równie¿ o sferê ducho-
w¹. To zatem druga cecha, która w za³o¿eniu wyró¿nia dzia³alno�æ charyta-
tywn¹ podmiotów wyznaniowych na tle innych aktywno�ci pomocowych.

Charakteryzuj¹c dzia³alno�æ charytatywn¹ realizowan¹ przez podmioty
wyznaniowe, trzeba te¿ zwróciæ uwagê na ró¿norodno�æ jej form organiza-
cyjnych. Obok stowarzyszeñ i fundacji dzia³aj¹cych na podstawie przepisów
prawa (w Polsce np.: prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, usta-
wa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie), wystêpuje kilka
innych � ró¿nych od typowych dla trzeciego sektora � rodzajów podmiotów.
Po pierwsze, zaliczyæ do nich trzeba ko�cielne osoby prawne, dzia³aj¹ce na
podstawie przepisów reguluj¹cych stosunki miêdzy pañstwem a ko�cio³a-
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mi i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi. W przypadku Ko�cio³a Katolickiego
takimi podmiotami s¹: diecezje, parafie, zakony czy te¿ znana instytucja cha-
rytatywna Caritas. Po drugie, dzia³alno�æ charytatywna jest prowadzona przez
organizacje, które funkcjonuj¹ w ramach ko�cielnych osób prawnych lub
uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹ poprzez rozporz¹dzenie ministra w³a�ciwego
do spraw wyznañ religijnych na wniosek stosownej w³adzy ko�cielnej. Przy-
k³adem mo¿e byæ Kamiliañska Misja Pomocy Spo³ecznej, dzia³aj¹ca w ra-
mach i strukturach zakonu ojców kamilianów. Do organizacji tych stosuje
siê odpowiednie przepisy ustaw wyznaniowych1, a kompetentne w³adze ko-
�cielne czuwaj¹ nad zgodno�ci¹ ich dzia³ania z za³o¿eniami i doktryn¹ dane-
go wyznania. Po trzecie wreszcie, dzia³alno�æ charytatywn¹ prowadz¹ pod-
mioty nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, co najczê�ciej dotyczy inicjatyw
przyparafialnych (Kamiñski 2015: 30�31). Ta wielo�æ form organizacyjnych
stanowi zatem jeszcze jeden wyró¿nik dzia³alno�ci charytatywnej podmio-
tów wyznaniowych.

Podkre�liæ trzeba, ¿e inicjatywa i odpowiedzialno�æ w zakresie dzia³alno-
�ci charytatywnej nie jest domen¹ wy³¹cznie osób duchownych, st¹d te¿ zna-
cz¹ca obecno�æ �wieckich wolontariuszy oraz �wieckich pracowników etato-
wych. Rola wolontariuszy jest w dzia³alno�ci charytatywnej kluczowa. Jak
pisze Irmgard Jalowy, ochotnicza praca socjalna jest nie tylko niezbêdna, ale
wrêcz niezast¹piona w budowaniu relacji miêdzyludzkich. Daje ona te¿ szansê
poszukiwania nietypowych (niestandardowych) sposobów dzia³ania, opartych
na osobistych zdolno�ciach wolontariusza (Jalowy 1996: 238). To w³a�nie
wolontariusze stanowi¹ g³ówn¹ si³ê napêdow¹ w ko�cielnej dzia³alno�ci cha-
rytatywnej, co wcale nie oznacza, ¿e nie maj¹ oni ¿adnych kwalifikacji i umie-
jêtno�ci, na których mo¿na by by³o oprzeæ wysok¹ jako�æ �wiadczonych us³ug.

W zwi¹zku z przedstawion¹ powy¿ej charakterystyk¹ charytatywnego
wymiaru dzia³alno�ci pomocowej w pe³ni uzasadnione jest pytanie: Czy i w ja-
kim stopniu mo¿e ona byæ sprofesjonalizowana? Aby na nie odpowiedzieæ,
konieczne bêdzie zdefiniowanie kategorii profesjonalizmu w odniesieniu do
sfery pomocowej i poszukanie jego ewentualnych przejawów w dziejach dzia-
³alno�ci charytatywnej. Kwestie te zosta³y omówione w kolejnych czê�ciach
niniejszego opracowania.

1 Ogólne zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych zwi¹zków wyznaniowych zawieraj¹ prze-
pisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania. W przypadku Ko�cio³a Rzym-
skokatolickiego wymieniæ trzeba ponadto ustawê z 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ z lipca 1993 r.
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Profesjonalizm w pomaganiu?

Profesjonalizm w dzia³alno�ci pomocowej wi¹¿e siê, a niekiedy wrêcz bywa
uto¿samiany z jej uzawodowieniem. Dlatego te¿ w�ród najistotniejszych cech
profesji � w tym tak¿e pomocowych � wymienia siê:

a) posiadanie specjalistycznego wykszta³cenia opartego na wiedzy naukowej,
b) podporz¹dkowanie siê okre�lonym normom etycznym i regu³om po-

stêpowania,
c) s³u¿enie dobru wspólnemu,
d)posiadanie autonomii w wykonywaniu zawodu,
e) istnienie samorz¹dnych organizacji zawodowych s³u¿¹cych ochronie

interesów profesji (zob. Urbaniak-Zaj¹c, Piekarski 1999: 214�215).
Taki katalog wymogów oznacza, ¿e nawet zawody pomocowe w znacz-

nym stopniu spe³niaj¹ce kryteria profesjonalizmu nie s¹ wcale jednoznacznie
uznawane za profesje. Dotyczy to choæby pracy socjalnej, na co zwraca uwa-
gê Mariusz Granosik: �[�] niemal 100 lat dyskusji nad profesjonalnym b¹d�
nie, statusem pracy socjalnej nie przynios³o wyra�nego rozstrzygniêcia. Trudno
jednak oceniæ tê debatê jako bezowocn¹ � z jednej strony wypracowano lub
sprecyzowano wiele systemów kryteriów profesji, z drugiej � podjêto wiele
starañ (np. edukacyjnych), by pracê socjaln¹ do owych kryteriów zbli¿yæ�
(Granosik 2006: 9). Mówi¹c jednak o profesjonalizacji w dzia³alno�ci chary-
tatywnej, trzeba si³¹ rzeczy inaczej roz³o¿yæ akcenty, poniewa¿ jej specyfika
zosta³aby zakwestionowana wskutek zbyt rygorystycznego zastosowania re-
gu³ adekwatnych do dzia³alno�ci stricte zawodowej.

Na potrzeby niniejszych analiz warto zatem przywo³aæ propozycjê Piotra
Gliñskiego, który pisz¹c o stylach dzia³añ organizacji pozarz¹dowych, zwróci³
uwagê na swoisty wzorzec profesjonalizmu funkcjonuj¹cy w polskim trzecim
sektorze. Wyró¿ni³ on mianowicie trzy podstawowe typy profesjonalizmu or-
ganizacyjnego: w rozumieniu w¹skim, szerszym i najszerszym. W pierwszym,
w¹skim rozumieniu, profesjonalizm oznacza umiejêtno�æ pos³ugiwania siê
technikami, które wp³ywaj¹ na wzrost sprawno�ci, skuteczno�ci i efektyw-
no�ci dzia³ania. Bêdzie to zatem zarówno umiejêtno�æ korzystania z interne-
tu, jak te¿ bieg³o�æ w tworzeniu projektów i pozyskiwaniu funduszy. Mie�ci
siê tutaj tak¿e konieczno�æ korzystania z p³atnego, w³a�ciwie przygotowane-
go personelu. W znaczeniu szerszym profesjonalizm obejmuje miêdzy inny-
mi realizacjê zasad przejrzysto�ci w dzia³aniu, umiejêtno�ci planowania stra-
tegicznego, budowania relacji z otoczeniem, szkoleñ, monitoringu dzia³añ,
ich ewaluacji. W sensie najszerszym za� profesjonalizm organizacyjny obej-
mowaæ powinien tak¿e zasady etyczne i regulacje wewn¹trzsektorowe, otwar-
to�æ na nowatorskie rozwi¹zania czy aktywno�æ na forum publicznym. Pro-

9.p65 20-11-18, 10:40151



Tadeusz Kamiñski

152

fesjonalna organizacja pozarz¹dowa jest wiêc � czy raczej musi staraæ siê byæ
� �wiadomym aktorem na scenie dobroczynno�ci (Gliñski 2006: 69�72). Takie
rozumienie profesjonalizacji wydaje siê jak najbardziej mo¿liwe do zastoso-
wania w odniesieniu do podmiotów realizuj¹cych dzia³alno�æ charytatywn¹
w rozumieniu przedstawionym w pierwszej czê�ci opracowania. Bior¹c pod
uwagê propozycjê Gliñskiego, mo¿na wskazaæ cztery g³ówne obszary, w któ-
rych zachodzi proces swoistej profesjonalizacji dzia³alno�ci charytatywnej:
1) zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanego p³atnego personelu,
2) podnoszenie kwalifikacji, 3) umiejêtno�æ wspó³pracy z administracj¹ pu-
bliczn¹ i innymi podmiotami pomocowymi oraz 4) umiejêtno�æ pozyskiwa-
nia funduszy na dzia³alno�æ.

Po pierwsze wiêc, zatrudnianie personelu p³atnego wszêdzie tam, gdzie
jest to niezbêdne z uwagi na jako�æ �wiadczonych us³ug. Dotyczy to specjali-
stycznych placówek pomocowych, takich jak: domy opieki, placówki opie-
kuñczo-wychowawcze, �wietlice socjoterapeutyczne, zak³ady opieki zdrowot-
nej. W ka¿dym z tych miejsc niezbêdni s¹ specjalistycznie przygotowani
pracownicy z wysokimi kompetencjami zawodowymi. Na przyk³ad w Niem-
czech tamtejszy Zwi¹zek Caritas firmuje ponad 24 tys. placówek socjalnych,
zatrudniaj¹cych oko³o 620 tys. pracowników etatowych2  i w kategoriach licz-
bowych jest to sytuacja wyj¹tkowa i specyficzna na tle innych krajów, w któ-
rych dzia³a Caritas (Pompey 2007: 98). Zatrudnianie fachowego personelu
implikuje ponadto konieczno�æ w³a�ciwego nim zarz¹dzania oraz sprostania
formalnym wymogom na przyk³ad z zakresu prawa pracy (Isensee 1997: 209).
To równie¿ wydaje siê istotnym sk³adnikiem profesjonalizacji dzia³alno�ci.

Po drugie, profesjonalizacja wymaga sta³ej troski o podnoszenie kompe-
tencji zarówno pracowników etatowych, jak i wolontariuszy. St¹d te¿ bar-
dzo du¿e znaczenie ma systematyczne organizowanie kursów i szkoleñ czy
te¿ umo¿liwienie wspó³pracownikom podjêcia studiów wy¿szych. Takim istot-
nym elementem podnoszenia kwalifikacji jest w instytucjach ko�cielnych
równie¿ formacja duchowa, gdy¿ ma ona �cis³y zwi¹zek z budowaniem to¿-
samo�ci instytucji. W ten sposób budowany jest tak¿e jej spo³eczny wizeru-
nek. W tym kontek�cie proponuje siê równie¿ w odniesieniu do ko�cielnych

2 S¹ to dane opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Deutscher Caritasverband pod adre-
sem: https://www.caritas.de/fuerprofis/arbeitenbeidercaritas/arbeitgebercaritas/caritasalsarbeitgeber.aspx
[dostêp 22.10.2017]. Szczegó³owe dane dotycz¹ce typów i liczby placówek oraz zatrudnionego w nich
personelu w 2014 r. dostêpne s¹ w raporcie: Einrichtungsstatistik der Caritas in Deutschland (Stand:
2014), który mo¿na równie¿ znale�æ na oficjalnej stronie DCV: https://www.caritas.de/cms/contents/cari-
tas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale/statistik/caritas-statistik-di/einrichtungsstatistik-caritas-
2014_v2.pdf?d=a&f=pdf [dostêp 22.10.2017].
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instytucji dobroczynnych podjêcie dzia³añ w kierunku kszta³towania swo-
istej corporate identity (Jäger 1990; Eichhorn 1996).

Po trzecie, konieczna jest umiejêtno�æ wspó³pracy z administracj¹ publicz-
n¹ oraz innymi podmiotami sektora pozarz¹dowego (Pompey 2007: 137�
138). Konkurowanie na �rynku dobroczynno�ci� s³u¿yæ ma jak najlepszemu
realizowaniu �wiadczeñ na rzecz potrzebuj¹cych, a zatem konkurenci s¹ tu
zarazem sprzymierzeñcami dobrej sprawy. �wiadomo�æ konieczno�ci wspó³-
pracy jest w tej dziedzinie niezbêdna. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e
w Polsce administracja publiczna, zw³aszcza samorz¹dowa, zachêcana jest do
wspó³pracy z podmiotami pozarz¹dowymi, w tym jednostkami organizacyj-
nymi prowadzonymi przez Ko�ció³ (Kamiñski 2015: 32). Dla instytucji ko-
�cielnych profesjonalizacja dzia³alno�ci (w odniesieniu do oferowanych us³ug
socjalnych) wydaje siê niezbêdnym warunkiem stania siê wiarygodnym part-
nerem dla administracji publicznej.

Po czwarte wreszcie, o profesjonalizmie �wiadczyæ bêdzie umiejêtno�æ
pozyskiwania funduszy na dzia³alno�æ. W Niemczech na przyk³ad funkcjo-
nuje finansowanie w³asnej infrastruktury charytatywnej z przychodów z tzw.
podatku ko�cielnego (Isensee 1997: 210), a i tam bud¿et ten systematycznie
zmniejsza siê w ostatnich latach. Konieczna jest zatem swoista propaganda
dobroczynno�ci, czyli umiejêtno�æ prowadzenia profesjonalnych kampanii
spo³ecznych, których celem bêdzie zwrócenie uwagi zarówno na pal¹ce pro-
blemy spo³eczne, jak i przekonanie potencjalnych darczyñców do przekaza-
nia wsparcia. Zdobywanie �rodków na dzia³alno�æ dotyczy równie¿ mo¿li-
wo�ci uzyskiwania wsparcia ze strony samorz¹dów lokalnych, w³adz centralnych
i funduszy unijnych. A to wymaga umiejêtno�ci w staraniu siê o �rodki.

W�ród realizatorów dzia³alno�ci charytatywnej w Polsce od wielu ju¿ lat
na drodze ku profesjonalizacji � w wy¿ej przywo³anym sensie � znajduje siê
najbardziej znana instytucja dobroczynna Ko�cio³a Katolickiego, czyli Cari-
tas i g³ównie jej do�wiadczenia pos³u¿yæ mog¹ do zilustrowania, jak wygl¹da
w praktyce profesjonalizacja dzia³alno�ci charytatywnej.

Profesjonalna dzia³alno�æ charytatywna w praktyce

Jednym z wyznaczników profesjonalizacji dzia³alno�ci charytatywnej jest
prowadzenie specjalistycznych placówek i zatrudnianie w nich p³atnego, od-
powiednio wykwalifikowanego personelu. Dobr¹ egzemplifikacj¹ w tym aspek-
cie s¹ Stacje Opieki Caritas, które pojawiaæ siê zaczê³y od roku 1992 i by³y
wyró¿niaj¹c¹ siê � szczególnie w tamtym czasie � �nowoczesn¹ form¹ opieki
pielêgniarskiej nad cz³owiekiem chorym i wymagaj¹cym pielêgnacji w domu�
(Drechsler 2007: 117). Celem Stacji Opieki jest umo¿liwienie korzystania z opieki
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pielêgniarskiej i zabiegów rehabilitacyjnych tym, którzy z ró¿nych powodów
maj¹ problem z dotarciem do placówek s³u¿by zdrowia. G³ówn¹ kadrê Stacji
Opieki stanowi¹ pielêgniarki, wyposa¿one w samochody i telefony komór-
kowe, dziêki czemu mog¹ do�æ sprawnie docieraæ do potrzebuj¹cych. Bar-
dziej skomplikowane urz¹dzenia rehabilitacyjne znajduj¹ siê w siedzibach Stacji
Opieki i na powa¿niejsze zabiegi chorzy przywo¿eni s¹ do budynku Stacji.
Przy wielu stacjach funkcjonuj¹ gabinety rehabilitacyjne i wypo¿yczalnie sprzê-
tu rehabilitacyjnego (por. Przygoda 2004: 343). Co szczególnie istotne, �praca
pielêgniarek Stacji Opieki Caritas [�] jest dok³adnie dokumentowana. Opra-
cowany [�] w tym celu zestaw druków obliguje pielêgniarki do systema-
tycznej rejestracji ka¿dego zabiegu, a informacje te potwierdzane s¹ podpi-
sem pacjenta� (Matusiewicz 2000: 310). Profesjonalizacja ma zatem w tym
przypadku tak¿e oblicze biurokratyczne, ale jest ono nieuniknione, je�li
uwzglêdni siê fakt, ¿e realizacja kontraktów z administracj¹ publiczn¹ ozna-
cza korzystanie z funduszy publicznych, a co za tym idzie wymaga dok³adne-
go rozliczania dotacji.

Ko�cielne podmioty charytatywne prowadz¹ tak¿e hospicja stacjonar-
ne i domowe, gdzie opiekê nad osobami chorymi terminalnie sprawuje wy-
kwalifikowany zespó³ hospicyjny. W jego sk³ad wchodz¹ zazwyczaj: lekarz,
pielêgniarka, psycholog i duszpasterz. Zatrudnienia personelu fachowego wy-
magaj¹ tak¿e domy pomocy spo³ecznej. Placówki tego typu musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami pañstwowymi. Domy pomocy spo³ecznej musz¹
wiêc byæ zarejestrowane we w³a�ciwym ze wzglêdu na siedzibê urzêdzie
wojewódzkim i musz¹ równie¿ spe³niaæ okre�lone standardy dotycz¹ce nie
tylko warunków bytowych, ale tak¿e zatrudnienia.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wspó³pracowników zaanga¿o-
wanych w dzia³alno�æ charytatywn¹ to kolejny istotny element profesjonali-
zacji. Dotyczy zasadniczo dwóch kategorii osób. Specjali�ci pracuj¹cy na eta-
tach musz¹ podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z przewidzianymi
dla ich profesji zasadami. Je�li wiêc s¹ to lekarze czy pielêgniarki, to ta �cie¿-
ka rozwoju zawodowego jest do�æ jasno sprecyzowana. Oprócz tych wyma-
gañ ogólnych mog¹ siê pojawiæ wyzwania szczególne. Przyk³adowo, urucha-
mianie w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku Stacji
Opieki Caritas zwi¹zane by³o z konieczno�ci¹ skierowania personelu tych
placówek na odpowiednie szkolenia, mimo ¿e mia³ on odpowiednie przygo-
towanie medyczne. Jako ¿e model placówki zosta³ zaadaptowany z Niemiec,
szkolenia te by³y prowadzone we wspó³pracy z Caritas niemieck¹. W przy-
padku innych pracowników uczestnictwo w kursach i szkoleniach wynika
raczej z potrzeb dostrze¿onych na bie¿¹co, w trakcie wykonywania czynno�ci
zawodowych. W tym kontek�cie pojawi³y siê te¿ szkolenia na przyk³ad z za-
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kresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Jak pisze Wies³aw Przygoda w odniesie-
niu do Caritas, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. du¿o czasu i �rod-
ków po�wiêcano �[�] szkoleniom dyrektorów i pracowników etatowych
nowo powo³anych Caritas diecezjalnych. Wówczas czêsto organizowane by³y
szkolenia w krajach Europy Zachodniej w celu zapoznania siê z realizowa-
nymi tam formami pracy charytatywnej Ko�cio³a. Z biegiem czasu Caritas
Polska wiêcej szkoleñ organizowa³a w Polsce, zapraszaj¹c niekiedy prelegen-
tów z zagranicy. [�] W szkoleniach obecnie organizowanych nale¿y w wiêk-
szym zakresie korzystaæ z wymiany niema³ych ju¿ do�wiadczeñ pracowni-
ków etatowych i wolontariuszy placówek Caritas w Polsce� (Przygoda 2004:
403�404).

Caritas dba tak¿e o podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wolontariu-
szy zaanga¿owanych w jej dzia³alno�æ. W celu u³atwienia formacji w para-
fialnych grupach charytatywnych Caritas Polska przygotowuje od 1999 r.
materia³y na potrzeby comiesiêcznych spotkañ formacyjnych. Ponadto przy-
gotowywane s¹ katechezy i homilie na doroczny Tydzieñ Mi³osierdzia i okres
Wielkiego Postu. Jak jednak wynika z badañ W. Przygody (2004: 385�386),
tylko 6,5% ankietowanych proboszczów potwierdzi³o, ¿e stale korzysta z tych
materia³ów, 43,3% � czasami, a 15,6% � nigdy. Podobnie nie najlepiej jest z wie-
dz¹ na temat spotkañ i szkoleñ organizowanych przez Caritas diecezjalne.
Na przyk³ad tylko 26,3% ankietowanych proboszczów potwierdzi³o wys³a-
nie wolontariuszy ze swoich parafii na kursy szkoleniowe.

Obowi¹zuj¹ce w Polsce ustawodawstwo socjalne reguluje kwestiê mo¿liwo-
�ci wspó³pracy podmiotów wyznaniowych z administracj¹ publiczn¹. Szczegól-
nie istotne s¹ w tym zakresie przepisy dotycz¹ce dzia³alno�ci po¿ytku publiczne-
go i pomocy spo³ecznej, ale tak¿e promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych, zatrudnienia so-
cjalnego oraz ochrony zdrowia (Kamiñski 2012: 218�237). Pierwszy projekt
Caritas, realizowany we wspó³pracy z administracj¹ publiczn¹, to wspomniane
wy¿ej Stacje Opieki. Skala tego przedsiêwziêcia by³a tak du¿a, ¿e nie uda³oby siê
go zrealizowaæ bez wspó³pracy z samorz¹dem (Drechsler 2007: 119). Trzeba
wszak¿e przyznaæ, ¿e i samorz¹dy odnios³y z tej wspó³pracy wymierne korzy�ci,
gdy¿ Caritas � zw³aszcza opolska � wziê³a na siebie wiele dzia³añ zwi¹zanych nie
tylko z organizacj¹ i prowadzeniem Stacji, ale tak¿e z wyposa¿aniem placówek
s³u¿by zdrowia w niezbêdny sprzêt. W wyniku reformy zdrowotnej partne-
rem w realizacji zadañ z zakresu opieki medycznej i pielêgnacyjnej sta³y siê
dla Caritas najpierw Kasy Chorych, a pó�niej Narodowy Fundusz Zdrowia.
Gminy i powiaty s¹ partnerami w zakresie zadañ pomocy spo³ecznej.

Regulacje odnosz¹ce siê do zakresu i form wspó³pracy pomiêdzy admini-
stracj¹ publiczn¹ a ko�cielnymi instytucjami dobroczynnymi wskazuj¹ jed-
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noznacznie, ¿e aby byæ powa¿nym partnerem tej wspó³pracy, organizacje
charytatywne musz¹ umieæ poruszaæ siê w procedurach formalnych oraz
oferowaæ us³ugi spe³niaj¹ce wymagania i standardy na poziomie, który mo¿e
sk³oniæ decydentów do powierzenia w³a�nie im realizacji zadañ publicznych.
O tym, ¿e w wielu miejscach Polski na przyk³ad Caritas spe³nia te wymaga-
nia, �wiadczyæ mo¿e dobra wspó³praca z samorz¹dami. Ale Caritas jest tak¿e
partnerem administracji szczebla centralnego. Od kilku lat Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej3 wspiera j¹ w zakresie organizowania pomocy dla osób
bezdomnych (Kamiñski 2012: 281�287).

Instytucje ko�cielne maj¹ sobie w³a�ciwe sposoby zdobywania darczyñ-
ców, poprzez odwo³ywanie siê do ich motywacji religijnej. Sposoby te prak-
tykowane s¹ od zarania chrze�cijañstwa. Wspó³cze�nie jednak równie¿
w ko�cielnych instytucjach dobroczynnych nastêpuje oswajanie siê z pojê-
ciem fundraisingu, rozumianym jako profesjonalnie zorganizowane pozyski-
wanie �rodków finansowych, dóbr i us³ug przy zastosowaniu d³ugofalowej
strategii komunikacyjnej (Gsöls 2005: 133). Caritas do�æ dobrze � jak siê
wydaje � opanowa³a umiejêtno�æ starania siê o �rodki na swoj¹ dzia³alno�æ.
Zawdziêcza to przede wszystkim kampaniom spo³ecznym i wspó³pracy z media-
mi oraz skuteczno�ci w ubieganiu siê o �rodki z funduszy krajowych i zagra-
nicznych.

Bli¿szej analizy kampanii spo³ecznych prowadzonych przez Caritas do-
kona³ Mi³osz Gajewski (2007: 190�201). Najbardziej znana akcja, czyli Wi-
gilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom, opiera siê na plakatach umieszczanych
w parafiach, natomiast w okresie jej trwania (sprzeda¿y �wiec) w radiu, pra-
sie i telewizji pojawiaj¹ siê reklamy z ni¹ zwi¹zane. W 2002 r. Caritas nawi¹-
za³a wspó³pracê z sieci¹ hipermarketów Tesco, organizuj¹c na ich terenie
stoiska ze �wiecami. Dziêki temu akcjê mog³y �wesprzeæ osoby, które identy-
fikuj¹ siê z jej uniwersalnym przes³aniem, lecz nie po drodze im do najbli¿-
szej parafii� (ibidem, s. 195). Akcja �Skrzyd³a�, której celem jest otoczenie
d³ugofalow¹ pomoc¹ uczniów z rodzin ubogich, opiera siê na emisji reklam
w prasie, radiu i telewizji, nadawanych przed rozpoczêciem roku szkolnego.
Wa¿nymi darczyñcami w ramach tej akcji s¹ firmy (partnerami akcji byli m.in.
Carrefour Polska i Fundacja PGNiG im. Ignacego £ukaszewicza). Akcj¹ skiero-
wan¹ na pomoc osobom ubogim i bezdomnym jest prowadzona od 2003 r.
�Kromka Chleba�. Jak pisze Gajewski, akcja ta �spotka³a siê ze szczególnym
odzewem firm i drobnych przedsiêbiorców, czego najlepszym przyk³adem

3 W 2015 r. nazwa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej zmieni³a siê na Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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jest pomoc, jakiej udzielili w kilkunastu miastach lokalni piekarze, zaopatru-
j¹c o�rodki Caritas w chleb (ibidem, s. 199).

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ projekty, które s¹ realizowane z wyko-
rzystaniem �rodków europejskich. Nowatorskim pomys³em by³y w zwi¹zku
z tym Biura Aktywizacji Bezrobotnych, opieraj¹ce siê na metodzie towarzy-
szenia, polegaj¹cej na �indywidualnym podej�ciu do sytuacji bezrobotnego,
w czasie, jakiego dana osoba potrzebuje, aby na nowo odzyskaæ wiarê w sie-
bie, nawi¹zywaæ relacje z innymi i w³¹czyæ siê aktywnie w ¿ycie spo³eczne
i zawodowe poprzez podjêcie zatrudnienia� (Titaniec, B³yskun 2005: 24).
Pierwszy projekt wykorzystuj¹cy tê metodê wspierania bezrobotnych by³
realizowany od 1 wrze�nia 2002 r. do 30 wrze�nia 2003 r. i finansowany ze
�rodków programu PHARE ACCESS 2000. Projekt obj¹³ cztery Caritas die-
cezjalne: warmiñsk¹, lubelsk¹, toruñsk¹ i kieleck¹. Krajowymi partnerami
Caritas w projekcie by³y urzêdy pracy, a partnerem zagranicznym by³a Seco-
urs Catholique � Caritas France. Projekt ten mo¿na uznaæ za istotny krok ku
profesjonalizacji dzia³alno�ci Caritas w Polsce. Jego realizacja przyczyni³a siê
do wzmocnienia pozycji Caritas jako partnera dla administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, a tak¿e dla innych organizacji trzeciego sektora (Titaniec
2002: 169�170).

Niebezpieczeñstwa profesjonalizacji

Trend do profesjonalizacji dzia³alno�ci charytatywnej jest nieunikniony,
choæ zwraca siê uwagê, ¿e jego uzasadnieniem s¹ nie tylko wzglêdy meryto-
ryczne, ale równie¿ presti¿owe (Isensee 1997: 209). Choæ profesjonalizacja
przynosi wymierne korzy�ci ko�cielnym organizacjom charytatywnym, jak
choæby stabilizacja finansowa i organizacyjna czy umocnienie pozycji na ryn-
ku dobroczynno�ci, to wi¹¿e siê ona jednocze�nie z pewnymi niebezpieczeñ-
stwami dla nich (Kamiñski 2012: 333�334). Z perspektywy tych organiza-
cji, a w³a�ciwie z punktu widzenia kieruj¹cych nimi b¹d� nadzoruj¹cych ich
dzia³alno�æ decydentów ko�cielnych, najpowa¿niejsze zagro¿enie stanowi
utrata specyficznej, religijnej to¿samo�ci. Z tym za� wi¹¿e siê zagro¿enie roz-
p³yniêciem siê w�ród wielu podmiotów pomocowych, uzale¿nienie funkcjo-
nalne i finansowe od administracji publicznej czy te¿ � w sytuacji prowadze-
nia placówek specjalistycznych � przekszta³cenie siê w instytucje
quasi-biznesowe. Na zakoñczenie podjêtych w tym opracowaniu analiz trze-
ba zatem bli¿ej przyjrzeæ siê zasygnalizowanym niebezpieczeñstwom.

D¹¿enie do profesjonalizacji, samo w sobie pozytywne, oznacza koniecz-
no�æ skonfrontowania warto�ci i za³o¿eñ, na których opiera siê ko�cielna
organizacja charytatywna z zewnêtrznymi uwarunkowaniami formalnopraw-
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nymi, narzuconymi niejako przez regu³y pañstwa opiekuñczego i uczestni-
ków systemu pomocy spo³ecznej. Chc¹c zatem sprostaæ konkurencji, pod-
miot taki staje przed pokus¹ czê�ciowej b¹d� nawet ca³kowitej rezygnacji ze
swej chrze�cijañskiej to¿samo�ci, co Josef Isensee postrzega jako formê sa-
mosekularyzacji instytucji ko�cielnej. Zaczyna ona postrzegaæ swe zaanga¿o-
wanie charytatywne w perspektywie jakiej� bli¿ej nieokre�lonej ideologii
humanitarnej i ogranicza siê do poprawnego wype³niania formalnych wy-
mogów dzia³ania w publicznym systemie pomocy spo³ecznej, zapoznaj¹c
konstytuuj¹ce j¹ pierwiastki religijne, tkwi¹ce wszak u �róde³ motywacji
i sprofilowania aktywno�ci pomocowej. Jako przyk³ad takiej samosekulary-
zacji przywo³ywany jest przypadek Holandii, gdzie Caritas ca³kowicie utra-
ci³a swój pierwotnie bardzo wyra�ny konfesyjny charakter (Mette 1991: 265).
�W ten sposób zasada spo³eczna, sama w sobie pochodna chrze�cijañstwa,
doznaje mutacji we w³asny surogat, w namiastkê religii, za� legitymacja du-
chowa degeneruje siê w legitymacjê ducha czasu. W te przestrzenie wydr¹-
¿one z elementu religijnego zagnie¿d¿a siê w³adza polityczna, ci¹gn¹ca dla
w³asnych celów soki od¿ywcze z ko�cielnej reputacji, z ko�cielnego immuni-
tetu i z ko�cielnych pieniêdzy� (Isensee 1997: 225). Te mocne s³owa dobrze
oddaj¹ obawy, ¿e ka¿dej ko�cielnej inicjatywie charytatywnej, która wchodzi
na drogê profesjonalizacji, grozi doj�cie do punktu, w którym stanie siê za-
przeczeniem warto�ci le¿¹cych pierwotnie u jej podstaw.

Nie jest to jednak wezwanie do rezygnacji z profesjonalizmu dzia³ania,
ale raczej apel o wiêksze zatroszczenie siê o odpowiedni¹ formacjê duchow¹
kadry etatowej i wolontariuszy. Komentuj¹c kluczow¹ dla wspó³czesnej dzia-
³alno�ci charytatywnej Ko�cio³a encyklikê Benedykta XVI Deus caritas est,
Heinrich Pompey podkre�la wskazan¹ w niej konieczno�æ po³¹czenia odpo-
wiedniego przygotowania zawodowego z niezbêdn¹ �formacj¹ serca� i stwier-
dza, ¿e sama fachowo�æ (Fachlichkeit) oderwana od cz³owieczeñstwa (Men-
schlichkeit) jest czym� nieludzkim (Pompey 2007: 111�113). Z drugiej jednak
strony kieruj¹cy ko�cielnymi organizacjami charytatywnymi nie powinni li-
czyæ na to, ¿e �ogólne oczekiwania tycz¹ce fachowo�ci bêd¹ akurat wobec
nich obni¿one albo ¿e braki w fachowo�ci da siê wyrównaæ specjalnym wy-
si³kiem duchowym� (Isensee 1997: 208).

Sprofesjonalizowane organizacje charytatywne wchodz¹, jak ju¿ by³a o tym
mowa, w bardzo bliskie relacje z administracj¹ publiczn¹, która zleca i do-
finansowuje dzia³ania z zakresu pomocy spo³ecznej. Pojawia siê w zwi¹zku z tym
niebezpieczeñstwo upodobnienia tych organizacji do struktur pañstwowych,
szczególnie w aspekcie ustalania i przestrzegania procedur. W za³o¿eniu ma
to usprawniæ i podnie�æ efektywno�æ realizacji zadañ publicznych, ale mo¿e
prowadziæ do powielania s³abo�ci biurokracji pañstwowej i dlatego mówi siê

9.p65 20-11-18, 10:40158



159

Charytatywnie, ale profesjonalnie  � o dzia³alno�ci pomocowej podmiotów wyznaniowych

w tym kontek�cie o etatyzacji organizacji spo³ecznych (Fr¹czak 2010: 35).
To pañstwo okre�la warunki kooperacji, ono nak³ada zobowi¹zania i kon-
troluje ich realizacjê. Mo¿na oczywi�cie pos³u¿yæ siê argumentem, ¿e nikt
nie zmusza organizacji ko�cielnych do kooperacji z pañstwem, ale dobro-
wolno�æ jest w tym przypadku pozorna, poniewa¿ Ko�ció³ praktycznie nie
ma innego wyboru, je�li nie chce zrezygnowaæ z obecno�ci na kosztoch³on-
nym rynku us³ug spo³ecznych (Isensee 1997: 210).

Jako ¿e profesjonalna dzia³alno�æ charytatywna wymaga odpowiednich
�rodków finansowych, dotykamy tu kolejnego niebezpieczeñstwa, jakie czy-
ha na omawiane organizacje. Nie chodzi tylko o fakt, ¿e korzystaj¹c z fundu-
szy publicznych, podmioty te mog¹ uzale¿niæ siê od administracji centralnej
i/lub lokalnej, choæ jest to tak¿e bardzo istotna kwestia. Poprzez powi¹zanie
na przyk³ad Caritas z publicznym systemem finansowym staje siê ona �s³ug¹
dwóch panów� i otrzymywanie dotacji mo¿e byæ uzale¿nione od podejmo-
wania dzia³añ, które bêd¹ sta³y w sprzeczno�ci z misj¹ tej organizacji i na-
uczaniem Ko�cio³a, w ramach którego ona funkcjonuje (Pompey 2007: 134).
Poniewa¿ jednak ko�cielna dzia³alno�æ charytatywna realizowana jest w wa-
runkach konkurencji z innymi podmiotami, a form¹ finansowania zadañ s¹
czêstokroæ konkursy grantowe, przetargi i kontrakty, pojawia siê tak¿e za-
gro¿enie komercjalizacj¹ tej dzia³alno�ci. Aby jak najskuteczniej konkurowaæ
o te �rodki, organizacje przejmuj¹ zasady funkcjonowania biznesu (Fr¹czak
2010: 35). Bardzo ³atwo mo¿e to prowadziæ do traktowania odbiorców
wsparcia jako klientów, a nawet swoistego towaru, i ukierunkowania pracy
charytatywnej przede wszystkim na efekty finansowe. W efekcie organizacja
charytatywna zamiast byæ rzecznikiem ubogich i wykluczonych (Schneider
1996) staje siê przedsiêbiorstwem w pe³ni uleg³ym regu³om wolnego rynku.

Czy mo¿na wskazaæ jakie� zagro¿enia, które profesjonalizacja ko�cielnej
dobroczynno�ci mo¿e stanowiæ dla organów w³adzy publicznej zlecaj¹cych
i finansuj¹cych tê dzia³alno�æ? Zapewne takim zagro¿eniem mog³oby byæ wy-
korzystywanie pracy charytatywnej do budowania politycznej pozycji Ko�cio-
³a w spo³eczeñstwie. Taka instrumentalizacja stanowi³aby jednak zaprzeczenie
istoty chrze�cijañskiej caritas. Poprzez realizacjê funkcji charytatywnej Ko�ció³
ma byæ raczej �wspó³twórc¹ sprawiedliwego ³adu spo³ecznego� (Dylus 2009:
35), a pañstwo stwarza tylko po temu odpowiednie warunki. Póki co, przy-
wo³uj¹c choæby najbardziej dobitny w tym wzglêdzie przyk³ad niemiecki, to
�Ko�cio³y mog¹ spo¿ywaæ ³askawy chleb pañstwa socjalnego, o ile oka¿¹ siê
uleg³e jego planom� (Isensee 1997: 211). W tym uk³adzie relacji, potencjalne
zagro¿enia tkwi¹ jednak bardziej po stronie pañstwa, choæ oczywi�cie mo¿li-
we s¹ nadu¿ycia i nieuczciwo�ci ze strony ko�cielnych organizacji charytatyw-
nych przy korzystaniu z mo¿liwo�ci stworzonych przez pañstwo.
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Zakoñczenie

Podjête w prezentowanym opracowaniu analizy prowadz¹ do wniosku,
¿e profesjonalizacja nie tylko nie stoi w sprzeczno�ci z dzia³alno�ci¹ charyta-
tywn¹ realizowan¹ w duchu chrze�cijañskim, ale wspó³cze�nie jest wrêcz
nieuniknionym aspektem tego wymiaru obecno�ci Ko�cio³a w ¿yciu spo³ecz-
nym. Prowadzenie specjalistycznych placówek socjalnych wymaga zatrud-
nienia odpowiednio przygotowanej kadry. Zarówno pracownicy etatowi, jak
i wolontariusze stale musz¹ podnosiæ swoje kwalifikacje, aby sprostaæ rosn¹-
cym wymaganiom beneficjentów i zleceniodawców. Profesjonalizm jest nie-
zbêdny, aby byæ wiarygodnym partnerem administracji publicznej i skutecz-
nym konkurentem wobec innych uczestników rynku dobroczynno�ci.
Profesjonalizmu wymaga równie¿ pozyskiwanie funduszy z ró¿nych �ró-
de³, poniewa¿ odpowiedniej jako�ci dzia³alno�æ charytatywna jest kosztow-
na. Korzystaj¹c ze stworzonych przez pañstwo mo¿liwo�ci dzia³ania i czy-
ni¹c zado�æ wymogom profesjonalizmu, ko�cielne organizacje charytatywne
staj¹ zarazem przed zwi¹zanymi z tym zagro¿eniami. W szczególno�ci doty-
cz¹ one zachowania w³asnej specyficznej to¿samo�ci, niezale¿no�ci i bycia
g³osem sprzeciwu wobec niesprawiedliwo�ci.
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The article focuses on the occupation of coordinator of family foster care,
who plays an important and responsible role supporting foster families. It
describes the goals and tasks of the coordinator � those resulting from the law
on family support and the foster care system as well as those actually carried
out by persons holding such a position. Employment conditions and problems
that coordinators have to deal with are also indicated. Analysis of the provisions
of the said law, establishing the profession of coordinator, is supplemented
with statistics from the Ministry of Family, Labour and Social Policy plus the
findings of empirical research carried out in foster care institutions.
Keywords: foster care coordinator, family foster care, family assistance, family
policy

Wprowadzenie

Koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej nale¿y do grupy zawodów po-
mocowych, których celem jest profesjonalne pomaganie osobom znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Jest to nowy zawód, który pojawi³ siê w regu-
lacjach prawnych i organizacyjnych dotycz¹cych rodzinnej opieki zastêpczej
wraz z wej�ciem w ¿ycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêp-
czej z 2011 r. (Ustawa 2011). Zawód ten zosta³ skodyfikowany i ujêty w kla-
syfikacji zawodów i specjalno�ci pod numerem 263508 (Klasyfikacja 2014).

W artykule staramy siê uwzglêdniæ kluczowe informacje dotycz¹ce roli
koordynatorów: celu ich pracy, obowi¹zków, jakie wykonuj¹ na co dzieñ oraz
znaczenia ich pracy w ramach powierzonego obszaru pomocy. Na podstawie
uzyskanych danych statystycznych ukazujemy liczebno�æ tej grupy zawodo-
wej, warunki i formy zatrudnienia oraz finansowanie pracy. W artykule wyko-
rzystujemy opinie koordynatorów uzyskane w badaniu jako�ciowym1. Koor-

1 Badania przeprowadzone w ramach projektu �Instytucja pieczy zastêpczej w Polsce. Funkcje rodzi-
ny a dziedziczenie statusu spo³ecznego� realizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN w latach
2015�2017. W badaniu wziêli udzia³ pracownicy z d³ugoletnim do�wiadczeniem, w tym: koordynatorzy
(11 wywiadów), opiekunowie zastêpczy (11 wywiadów), asystenci rodzin (11 wywiadów), przedstawicie-
le organizacji pozarz¹dowych (5 wywiadów), pracownicy socjalni (4 wywiady), dyrektorzy jednostek zajmu-
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dynatorzy wypowiadaj¹ siê na temat swojej pracy: obowi¹zków, ról, jakie pe³-
ni¹, motywacji i korzy�ci z niej p³yn¹cych, a tak¿e zagro¿eñ i b³êdów funkcjo-
nuj¹cego systemu.

System pieczy zastêpczej w obecnym kszta³cie funkcjonuje na podstawie
wy¿ej wymienionej ustawy, która � jak zauwa¿a Mariola Rac³aw � �zosta³a
uchwalona po ponad dekadzie od wprowadzenia zadañ pieczy zastêpczej
w obszar pomocy spo³ecznej� (Rac³aw 2017: 197). Wyodrêbnienie dzia³añ
dotycz¹cych wspierania rodzin i pieczy zastêpczej poprzez nowe przepisy,
usytuowanie na szczeblu powiatowym wp³ynê³o na jej pewne usamodziel-
nienie zarówno w sensie struktur, jak i metod dzia³ania. Zmiany te przyczy-
ni³y siê w znacznym stopniu do autonomizacji i profesjonalizacji pomocy
dzieciom zmuszonym do zmiany otoczenia spo³ecznego. W tym zakresie
koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej ma wa¿n¹ rolê do spe³nienia � jego
zadaniem podstawowym jest dba³o�æ o jak najwy¿sz¹ jako�æ us³ug �wiadczo-
nych przez rodziny zastêpcze.

Omawiany system zosta³ zbudowany na podstawowym za³o¿eniu, ¿e
nadrzêdn¹ warto�æ stanowi rodzina naturalna, a kryzys, który wywo³uje ne-
gatywne skutki dla jej trwania, jest tymczasowy. W przepisach �o wspieraniu
rodziny� szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na profilaktykê i pracê z rodzin¹
biologiczn¹ w nadziei na stabilizacjê sytuacji oraz poprawê jako�ci pe³nienia
funkcji opiekuñczo-wychowawczych. Celem tej pracy jest niedopuszczenie
do zabrania dziecka ze �rodowiska rodzinnego. G³ówn¹ funkcjê na tym eta-
pie pe³ni asystent rodziny, którego zadaniem jest pomoc w wype³nianiu obo-
wi¹zków rodzicielskich. Gdy jego pomoc nie przynosi zak³adanego rezulta-
tu, a dzieci nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo, uruchamiany jest w drodze
postêpowania s¹dowego system pieczy zastêpczej: dziecko trafia do opieku-
nów zastêpczych. Nastêpnie, je�li nie ma mo¿liwo�ci przezwyciê¿enia kryzy-
su rodzinnego i warunków do powrotu dziecka do domu, rozpoczyna siê
procedurê adopcyjn¹. Innymi s³owy, na system pieczy zastêpczej sk³ada siê
�zespó³ osób, instytucji i dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie czasowej opie-
ki i wychowania dzieciom w przypadkach niemo¿no�ci sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców� (Ustawa 2011, art. 2 ust.2).

Piecza zastêpcza jest zatem form¹ opieki �wiadczonej przez placówki opie-
kuñczo-wychowawcze, które sk³adaj¹ siê na tzw. instytucjonaln¹ pieczê za-
stêpcz¹, oraz przez rodziny spokrewnione z dzieckiem lub obce, które tworz¹
rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹ zawodow¹ lub niezawodow¹. Nale¿y w tym miej-

j¹cych siê piecz¹ zastêpcz¹ (4 wywiady), sêdziowie (3 wywiady), organizatorzy pieczy zastêpczej (2 wywia-
dy), a tak¿e: pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, kurator s¹dowy, pedagog i psycholog.
Wszystkie badane osoby by³y zaanga¿owane w funkcjonowanie systemu rodzinnej pieczy zastêpczej.
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scu wskazaæ, ¿e na postawie wytycznych Unii Europejskiej, w krajach cz³on-
kowskich odbywa siê obecnie proces znacznego ograniczania roli pieczy in-
stytucjonalnej (por. Wytyczne 2012). Opieka zastêpcza ma byæ �wiadczona
przede wszystkim przez rodziny zastêpcze i rodzinne domy dziecka2.

Pieczê zastêpcz¹ organizuje samorz¹d powiatowy, najczê�ciej przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie3. Zarz¹d powiatu sprawuje kontrolê nad
organizatorami rodzinnej pieczy zastêpczej, rodzinami zastêpczymi prowa-
dz¹cymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuñczo-wychowaw-
czymi. W art. 33 przywo³anej ustawy z 2011 r. wymienione s¹ zadania reali-
zatorów pieczy zastêpczej dotycz¹ce przygotowania dziecka do:

�a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego ¿ycia,
b) pokonywania trudno�ci ¿yciowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawi¹zywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i spo³ecznie ak-

ceptowanych kontaktów z rodzin¹ i rówie�nikami, w celu ³agodzenia skut-
ków do�wiadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejêtno�ci spo³ecz-
nych�.

Reasumuj¹c, opiekunowie zastêpczy zapewniaj¹ dziecku ca³odobow¹
opiekê i wychowanie. Odpowiedzialni s¹ za zaspokajanie bie¿¹cych potrzeb
dzieci, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych,
edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych. Opiekunowie odgrywaj¹ wa¿n¹
rolê w przygotowaniu dziecka do funkcjonowania w spo³eczeñstwie w przy-
sz³o�ci zarówno pod wzglêdem emocjonalnym, jak i kompetencji spo³ecz-
nych. Na tym tle scharakteryzujemy zawód koordynatora pieczy zastêpczej,
który, tak jak asystent rodziny w przypadku rodziny naturalnej, jest pracow-
nikiem pierwszego kontaktu dla rodziny zastêpczej i pe³ni znacz¹c¹ rolê
w wychowaniu i opiece nad dzieæmi przebywaj¹cymi w pieczy. Zawód ten,
obok asystenta rodziny, jest swoistym wyznacznikiem nowego kierunku po-
lityki rodzinnej tworz¹cej spójny system wsparcia rodziny. Opieraj¹c siê na
wcze�niejszych do�wiadczeniach pracy z klientem pomocy spo³ecznej, wpro-
wadza siê nowatorskie metody pracy z osobami sprawuj¹cymi pieczê zastêp-

2 Zmiany zapowiedziane nowymi przepisami skupiaj¹ siê na dwóch kwestiach: wiek dzieci i ich liczba.
Od 2020 r. w domach dziecka (forma instytucjonalna) bêd¹ przebywaæ tylko dzieci w wieku powy¿ej 10 lat.
M³odsze dzieci maj¹ byæ objête rodzinn¹ form¹ opieki. Od 2021 r. placówki opiekuñczo-wychowawcze nie
bêd¹ mog³y przyjmowaæ wiêcej ni¿ 14 podopiecznych (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-dotyczaca-liczby-dzieci-umieszczonych-w-placowce-
opiekunczo-wychowawczej-po-dniu-wejscia-w-zycie-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastep-
czej/ [dostêp 03.08.2018]).

3 System pieczy zastêpczej mo¿e byæ równie¿ tworzony i koordynowany przez wyodrêbnione powia-
towe jednostki samorz¹dowe � centra pieczy zastêpczej, obejmuj¹ce opiekê nad rodzinami biologicznymi
(przez asystentów rodziny) oraz nad rodzinami zastêpczymi (przez koordynatorów), np. w £om¿y, Gliwi-
cach.
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cz¹, aby wspomagaæ je w wype³nianiu nie³atwej misji wychowywania dzieci
powierzonych im przez s¹d rodzinny.

Koordynator rodzinnej pieczy
zastêpczej � charakterystyka zawodu

Wszystkie obowi¹zki opiekuñczo-wychowawcze mog¹ byæ realizowane
we wspó³pracy z koordynatorem pieczy zastêpczej zatrudnionym przez or-
ganizatora pieczy zastêpczej. Korzystanie z tego wsparcia nie jest jednak
obligatoryjne. Rodzina zastêpcza, bez wzglêdu na swój status � spokrewnio-
na, zawodowa czy niezawodowa � ma prawo decydowania o nawi¹zaniu
(lub nienawi¹zaniu) wspó³pracy z koordynatorem (Ustawa 2011, art. 77).
Ustawodawca w art. 233 uzale¿nia wsparcie koordynatora od do�wiadcze-
nia opiekunów zastêpczych w wype³nianiu tej roli. Sugeruje siê objêcie po-
moc¹ tych, których sta¿ jest krótszy ni¿ 2 lata, ale nie okre�la siê jednoznacz-
nie wymogu podpisania wniosku o wsparcie pod gro�b¹ odst¹pienia od
wspó³pracy (ibidem, art. 233).

Z wywiadów z koordynatorami wynika³o, ¿e ich opieka ma kluczowe
znaczenie zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie pe³nienia funkcji rodziny zastêp-
czej: �Dla wszystkich nowo zawi¹zanych rodzin zastêpczych koordynator jest
przydzielany, tylko [opiekunowie zastêpczy] musz¹ podpisaæ wniosek o koor-
dynatora. My�lê, ¿e to jest dobrze, bo rodziny nie maj¹ �wiadomo�ci, jakie s¹
ich prawa, obowi¹zki, jakie dokumenty musz¹ z³o¿yæ. Pierwszy okres jest
wa¿ny, ¿eby koordynator ich pokierowa³. Rodzina ma mo¿liwo�æ nie godziæ
siê na koordynatora albo zrezygnowania z niego w ka¿dym momencie� (ko-
ordynator 40).

W jednym z centrów pieczy zastêpczej wskazano: �my, jako centrum,
ustalili�my to tak, ¿e ka¿da rodzina zawodowa powinna mieæ koordynatora
i tak siê dzieje. Te wizyty [w rodzinach zastêpczych] musz¹ byæ czêste, jest
du¿a rotacja dzieci i sytuacja tych dzieci jest bardzo dynamiczna� (koordyna-
tor 39). Inny rozmówca stanowczo podkre�li³: �powinna byæ zmiana w usta-
wie, która mówi o narzuceniu nowo powsta³ym rodzinom zastêpczym opie-
ki koordynatora w pocz¹tkowym okresie pracy. Szczególnie, gdy kto� decyduje
siê na zawód rodziny zastêpczej!� (koordynator 40).

Ponadto, zdaniem jednego z koordynatorów, osoby te same powinny mieæ
prawo zadecydowania, czy jest potrzebny, gdy rodzina dobrze wype³nia obo-
wi¹zki. �Ju¿ po pó³ roku wyja�nia siê, czy trzeba, czy nie trzeba czêsto wcho-
dziæ w to �rodowisko� (koordynator 39). Czêstotliwo�æ wizyt oraz zakres prac
na rzecz dziecka i opiekunów zastêpczych jest najczê�ciej regulowana w indy-
widualnych kontaktach z podopiecznymi, w zale¿no�ci od ich potrzeb.
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Pewn¹ barier¹ w pe³nieniu swych obowi¹zków i zaspokajaniu potrzeb
rodzin zastêpczych mo¿e stanowiæ limit rodzin wyznaczony w ustawie z 2011 r.
Wed³ug przepisu (ibidem, art. 77 pkt 4) ka¿dy koordynator mo¿e mieæ pod
opiek¹ ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 15 rodzin zastêpczych lub rodzinnych domów
dziecka. W opinii jednego z naszych rozmówców zapis ten jest nieodpowiedni,
poniewa¿ nie uwzglêdnia typu rodziny (spokrewniona czy zawodowa) i licz-
by dzieci pod opiek¹. Praktyka pokazuje, ¿e inaczej wygl¹da praca z opieku-
nami spokrewnionymi, a inaczej z rodzinami zawodowymi: �[�] w rodzi-
nach zastêpczych spokrewnionych jest mniej dzieci, a w zawodowych mo¿e
byæ 3 � 5 w ka¿dej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zawodowych
wymagaj¹ od nas wiêcej pracy i uwagi, np. kontakty z rodzicami, wypisaæ
wnioski o pozbawienie lub powrót do rodziny, sta³e kontakty z asystentami.
Sytuacja w rodzinach spokrewnionych jest bardziej klarowna, dla nas mniej
pracy� (koordynator 40).

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e koordynatorzy pieczy zastêpczej
nie s¹ liczn¹ grup¹ zawodow¹, a swym wsparciem obejmuj¹ ponad 3/4 ro-
dzin zastêpczych. W roku 2016 �pod opiek¹ 1643 koordynatorów znalaz³o
siê 27 150 rodzin zastêpczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 70%
ogó³u podmiotów rodzinnej pieczy zastêpczej (udzia³ utrzymany na pozio-
mie 2015 r.). Pozytywnie nale¿y oceniæ wzrost o 46 liczby koordynatorów
rodzinnej pieczy zastêpczej (3%)...� (Informacja 2017: 25).

Pod koniec roku 2017 liczba koordynatorów wynosi³a 1725 osób4. W sto-
sunku do poprzedniego roku grupa ta zwiêkszy³a siê wiêc o 82 osoby. Naj-
wiêcej koordynatorów zatrudnia³y jednostki powiatowe z województw: �l¹-
skiego (199 osób), mazowieckiego (193 osoby), dolno�l¹skiego (178 osób),
a najmniej koordynatorów pracowa³o w województwach: opolskim (35 osób),
podlaskim (48 osób) i �wiêtokrzyskim (65 osób). Z opieki koordynatorów
skorzysta³o w 2017 r. 27 391 rodzin zastêpczych i rodzinnych domów dziec-
ka, tj. o 241 wiêcej ni¿ w poprzednim roku, ale wska�nik opieki koordyna-
torów nad rodzinami zastêpczymi i rodzinnymi domami dziecka pozostaje
na tym samym poziomie od 2015 r. W 2017 r. 72,3% podmiotów tego typu
korzysta³o z pomocy.

W opinii naszych rozmówców brakuje koordynatorów w poszczególnych
o�rodkach. W stosunku do rodzin zastêpczych nieobjêtych opiek¹ koordy-
natora rodzinnej pieczy zastêpczej zadania koordynatorów przejmowane s¹
przez osoby zatrudnione na stanowisku organizatora pieczy zastêpczej (Ustawa

4 Dane za 2017 r. pochodz¹ ze zbiorczych wyników tabel: �Organizacja pieczy zastêpczej na pozio-
mie powiatu� i �Informacja statystyczna na temat rodzinnej pieczy zastêpczej� przygotowywanych do
opublikowania w Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej.
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2011, art. 77), zwykle zatrudnionego do prac administracyjno-biurowych.
Koordynator opisuje tê sytuacjê nastêpuj¹co: �Brakuje koordynatorów, dla-
tego organizatorzy przejêli czê�æ rodzin, tych ³atwiejszych, do których mo¿-
na chodziæ raz na pó³ roku. [�] Braki kadrowe powoduj¹ pomieszanie kom-
petencji� (koordynator 40). Rozdzielenie opieki nad rodzinami zastêpczymi
miêdzy koordynatorów a organizatorów pieczy zastêpczej wskazuje na ko-
nieczno�æ zró¿nicowania zasad podzia³u zadañ. Jak wskazuj¹ praktycy, kry-
terium doboru powinno dotyczyæ nie tyle liczbowego limitu rodzin, ale przede
wszystkim powinno uwzglêdniaæ specyfikê poszczególnych rodzin, na przy-
k³ad typ rodzin zastêpczych, liczbê dzieci pod opiek¹ i ich indywidualne
potrzeby.

Jak wskazywali nasi rozmówcy, praca z rodzinami zastêpczymi w ka¿-
dym przypadku jest inna i zale¿y od sytuacji ¿yciowej dzieci przekazywanych
pod opiekê. Istnieje jednak pewien zakres zadañ podstawowych (ibidem, art.
77). Nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce obowi¹zki:

� we wspó³pracy z rodzin¹ zastêpcz¹ (lub prowadz¹cym rodzinny dom
dziecka) oraz asystentem rodziny biologicznej (lub innym podmiotem zaan-
ga¿owanym w pomoc rodzinie dziecka) koordynator opracowuje plan po-
mocy ka¿demu dziecku indywidualnie;

� koordynator pomaga zaspokoiæ potrzeby zdrowotne i edukacyjne dziecka
i wspiera starania w dostêpie do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

� gdy dziecko ma uregulowan¹ sytuacjê prawn¹, a rodzice pozbawieni
s¹ praw rodzicielskich, koordynator zg³asza do o�rodków adopcyjnych in-
formacjê o dziecku w celu poszukiwania dla niego rodzin przysposabiaj¹-
cych;

� do zadañ koordynatora nale¿y te¿ udzielanie wsparcia pe³noletnim
wychowankom rodzinnych form pieczy zastêpczej, mo¿e pe³niæ rolê opieku-
na usamodzielnienia (art. 145) i wspó³tworzyæ indywidualny program usa-
modzielnienia, a potem dokonywaæ oceny jego realizacji;

� ponadto koordynator przygotowuje coroczne sprawozdanie z efektów
swojej pracy.

Gdy dziecko trafi pod opiekê zastêpcz¹, koordynator ma mo¿liwo�æ uczest-
niczenia w wielu prze³omowych momentach ¿ycia dziecka. Jeden z koordyna-
torów wymienia zadania: �[�] je¿eli dojdzie do uregulowania sytuacji prawnej
dziecka, to ja zajmujê siê zg³oszeniem dziecka do adopcji, taki obowi¹zek
nak³ada na nas ustawa. Uczestniczê w zespo³ach oceniaj¹cych funkcje rodzi-
ny i sytuacjê dziecka. Jak dzieci dochodz¹ do pe³noletnio�ci, to planujemy
te¿ wspólnie z rodzin¹ i dzieckiem plan pracy na usamodzielnienie. To s¹
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wszystkie te aspekty, które ustawa o pieczy zastêpczej reguluje i ja je wyko-
nujê� (koordynator 19).

Udzielaj¹cy nam wywiadów koordynatorzy wymieniali miêdzy innymi
zadania, które wykonuj¹. W ramach tych zadañ znajduje siê szeroko pojête
�wsparcie� rodzin i dzieci. Jeden z koordynatorów definiuje je nastêpuj¹co:
�[�] dla mnie wsparcie to przede wszystkim towarzyszenie rodzinie w tru-
dach dnia codziennego. To przybiera ró¿ne formy, bo to wszystko zale¿y ju¿
od konkretnej rodziny; w jednej rodzinie to bêdzie wys³uchanie dziecka po
traumie, a w drugiej rodzinie to bêdzie bardziej zajêcie siê rodzicem zastêp-
czym, bo tego on bardziej potrzebuje. Czasami jest to te¿ na przyk³ad pomoc
przy odrobieniu pracy domowej albo sporz¹dzeniu jakiego� pisma do urzê-
du czy s¹du. Czêsto do mnie dzwoni¹, jak potrzebuj¹ wsparcia, bo na przy-
k³ad chc¹, abym z nimi by³a w urzêdzie, banku czy u komornika� czy te¿
w szkole lub przedszkolu� praktycznie we wszystkich obszarach staram siê
pomagaæ� (koordynator 16).

Owo �wsparcie� obejmuje wiêc wiele dzia³añ zorientowanych na funk-
cjonowanie dziecka w rodzinie, w szkole, w spo³eczeñstwie, ale tak¿e zwi¹-
zanych z wizytami u lekarza czy w specjalistycznej poradni: �Od wrze�nia do
grudnia � opowiada koordynator � mamy system pó³rocza szkolnego i tu
rola koordynatorów polega na prowadzeniu monitoringu szkolnego, koor-
dynacji, wspó³pracy ze szko³¹� ustalenia potrzeb dzieci, je�li chodzi o do-
datkowe zajêcia� tak¿e zajêcia wypoczynkowo-rekreacyjne, wyrównawcze.
To, co mo¿emy gdzie� pomóc, to za³atwiamy� rozmawiamy ze szko³ami �
czy dzieci bêd¹ tam mog³y uczestniczyæ w zajêciach. Dalej umo¿liwiamy dostêp
do pedagoga, psychologa, logopedy, psychiatry� tak¿e lekarzy innych spe-
cjalno�ci� (koordynator 21).

Wspó³praca z instytucjami polega równie¿ na organizowaniu imprez dla
dzieci: �Prowadzimy ró¿ne akcje typu miko³ajki, zabawy, Dzieñ Dziecka,
pikniki rodzinne w maju, czyli spotkania rodzin biologicznych z rodzinami
zastêpczymi� (koordynator 21).

Praca koordynatora jest zatem wielowymiarowa � dzia³a on na ró¿nych
polach, kontaktuje siê z wieloma instytucjami, które bior¹ udzia³ w systemie
opieki nad dzieckiem. Pe³ni swego rodzaju funkcjê ³¹cznika miêdzy rodzin¹
zastêpcz¹ a instytucj¹ pieczy zastêpczej, szko³¹, przychodni¹ zdrowia, poli-
cj¹, s¹dem, poradni¹.

Koordynatorzy, oprócz zadañ, do których zobowi¹zuje ich ustawa, sami
wyznaczaj¹ dodatkowe cele, dziêki którym ich praca przynosi po¿¹dane efekty.
Wskazywano, ¿e mo¿e to byæ na przyk³ad nawi¹zanie emocjonalnego kon-
taktu z rodzin¹ zastêpcz¹, z dzieckiem umieszczonym w tej rodzinie oraz
bezpo�redni i w miarê mo¿liwo�ci czêsty kontakt z rodzinami zastêpczymi.
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�Ja my�lê � mówi jeden z rozmówców � ¿e te cele dodatkowe pojawiaj¹ siê
ju¿ w konkretnych sytuacjach. Pomaga [w pracy] nawi¹zanie takiego emo-
cjonalnego stosunku z tymi rodzinami i dzieckiem�. no bo czasami w³a�nie
te rodziny chc¹ siê na co� po¿aliæ� na jak¹� swoj¹ sytuacjê rodzinn¹, po-
chwaliæ czym� i na to trzeba sobie umieæ zarezerwowaæ czas. I to w³a�nie jest
ten dodatkowy cel. Trzeba po prostu daæ szansê tym rodzinom na wygadanie
siê� Tu bardzo du¿o w³a�nie zale¿y od osobowo�ci danego koordynatora�
od jego nastawienia do tej rodziny zastêpczej� chêci pomocy� (organizator
pieczy zastêpczej 04)5.

Dodatkowe cele wynikaj¹ z indywidualnych potrzeb rodzin zastêpczych
i dzieci tam siê znajduj¹cych. Zale¿¹ te¿ od sposobu funkcjonowania rodzi-
ny, ale tak¿e od typu rodziny � czy jest to rodzina spokrewniona, czy zawodowa.
Z relacji jednego z koordynatorów wynika, ¿e wbrew pozorom intensywniejszej
pracy wymaga rodzina spokrewniona ni¿ rodzina zawodowa i niezawodowa:
�Mnie siê wydaje, ¿e na przyk³ad mniej wsparcia potrzebuje rodzina zastêp-
cza zawodowa, bo oni czê�ciej uczestnicz¹ w szkoleniach, podnosz¹ stale swoje
kwalifikacje; natomiast wiêcej tego wsparcia potrzebuj¹ rodziny zastêpcze
spokrewnione, bo one zazwyczaj nie chc¹ braæ udzia³u w szkoleniach, gru-
pach wsparcia�. To jest rzadko�æ w tej grupie rodziców. Dopiero jak docie-
ra do nich �wiadomo�æ, ¿e jak czego� nie poprawi¹ w swoim postêpowaniu,
to mog¹ straciæ dzieci, to ostatecznie tu do nas przychodz¹ na grupê wspar-
cia, w której bierze udzia³ psycholog, pedagog, przychodz¹ ludzie z proble-
mem i mo¿na ten problem przedyskutowaæ� (koordynator 19).

Koordynator mo¿e równie¿ pe³niæ dodatkow¹ rolê doradcy zawodowego,
pomagaj¹c dzieciom w nauce, u�wiadamiaæ jej wagê, motywowaæ do wysi³ku
w szkole. T³umaczy znaczenie wykszta³cenia i zdobycia zawodu w celu samo-
dzielnego funkcjonowania w przysz³o�ci. Jak pokazuj¹ dane dotycz¹ce rodzin
biologicznych, dzieci umieszczane w pieczy zastêpczej najczê�ciej pochodz¹ ze
�rodowisk dysfunkcyjnych: �wiêkszo�æ rodzin biologicznych tych dzieci to ro-
dziny wieloproblemowe, w których kumulowa³y siê: uzale¿nienie od alkoholu
(62%), bezrobocie (24%) i problemy zdrowotne (20%)� (Szymañczak 2016: 4).
Uzale¿nienie wi¹¿e siê z innymi problemami �tj. przemoc¹, ubóstwem material-
nym, bezradno�ci¹ ¿yciow¹, niewydolno�ci¹ wychowawcz¹ [...] z brakiem tro-
ski, trwa³ym zaniedbaniem i agresj¹ wobec dziecka� (ibidem, s. 4). Zaniedbania
w sferze edukacyjnej i zawodowej s¹ dziedziczone przez kolejne pokolenia6.

5 Organizator pieczy zastêpczej mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê koordynatora, tak jak w cytowanym
przypadku.

6 Wiêcej na ten temat: M. Danecka, Dziecko w pieczy zastêpczej. Problemy dziedziczenia statusu
spo³ecznego, w: Galor Z., Kalinowski S., Koz³owska U. (red.), Marginalizacja a rozwój spo³eczny � miê-
dzy tera�niejszo�ci¹ i przysz³o�ci¹, Bielefeld: Societas Pars Mundi Publishing 2017, s. 275�287.
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Z tego powodu rola rodzin zastêpczych i koordynatorów jako edukatorów
jest bardzo wa¿na dla przysz³o�ci dzieci. Jedna z koordynatorek przyznaje,
¿e k³adzie du¿y nacisk na kwestiê nauki: �By³abym zadowolona, gdyby uda-
³o mi siê zrealizowaæ taki mój cel: doprowadziæ do takiego momentu, ¿eby
wszystkie dzieci ukoñczy³y co najmniej poziom gimnazjum i posz³y do szko-
³y gdzie� wy¿ej w celu zdobycia zawodu. W tym celu próbujê do tego prze-
konywaæ rodziny i m³odzie¿� prowadzê co� na kszta³t doradztwa zawodowe-
go � gdzie by tu mo¿na pos³aæ to dziecko do szko³y, aby mu polepszyæ byt.
Czyli ja analizujê, co to dziecko mog³oby robiæ w przysz³o�ci� znam jego
mocne i s³abe strony, rozmawiam o tym z pedagogiem szkolnym� z doradc¹
zawodowym z urzêdu pracy. Fajnie jak dzieci chc¹ pracowaæ i wtedy staramy
siê o jakie� stypendium naukowe, wtedy to ju¿ jest niesamowita rado�æ. Mam
takiego jednego ch³opca � dosta³ w³a�nie teraz stypendium naukowe z mini-
sterstwa � ale to jest pere³ka!� (koordynator 21).

Z przytoczonych opinii wynika, ¿e praca w zawodzie koordynatora nie
nale¿y do ³atwych, chocia¿by ze wzglêdu na ogrom zadañ do wykonania,
pracê w trudnym otoczeniu spo³ecznym, z dzieæmi doznaj¹cymi krzywdy
w warunkach braku stabilizacji ¿yciowej. Warto te¿ zwróciæ uwagê na jedn¹
podstawow¹ kwestiê, która mo¿e byæ kluczem do w³a�ciwego wype³niania
przez koordynatora pieczy zastêpczej obowi¹zków zarówno ustawowych, jak
i dodatkowych. Chodzi o wzajemne zaufanie, bez którego ¿aden zawód po-
mocowy nie ma racji bytu. Jedna z koordynatorek przyzna³a: �[�] po mojej
pó³torarocznej pracy dopiero te rodziny zastêpcze zaczynaj¹ nabieraæ do mnie
zaufania. Zdobycie tego zaufania wymaga³o ode mnie du¿o cierpliwo�ci;
czasami musia³am siê wycofywaæ� nabieraæ dystansu� Czasami to zaufa-
nie budowa³am w ten sposób, ¿e udowadnia³am, ¿e mogê zrobiæ co� wiêcej
dla nich, co� niestandardowego: na przyk³ad pój�æ z nimi do jakiej� instytu-
cji i co� im pomóc konkretnie za³atwiæ w jakiej� ich sprawie, przygotowaæ
jakie� pismo. A bardzo czêsto to by³a taka codzienna rozmowa� mia³am dla
nich po prostu czas, aby te rozmowy z nimi prowadziæ� (koordynator 07).

Ponadto, zgodnie z przepisami (Ustawa 2011, art. 79), praca koordy-
natora rodzinnej pieczy zastêpczej nie mo¿e byæ ³¹czona z wykonywaniem obo-
wi¹zków pracownika socjalnego, bo nie mo¿e on prowadziæ postêpowañ z za-
kresu �wiadczeñ pieniê¿nych realizowanych przez powiat. Jest to wyraz
rozdzielenia obowi¹zków pracowników socjalnych, którzy do 2012 r. zajmo-
wali siê rodzinami zastêpczymi, odpowiadaj¹c jednocze�nie za pracê z rodzi-
nami biologicznymi dzieci oraz uczestniczyli w postêpowaniach administra-
cyjnych zwi¹zanych z przyznawaniem pomocy rodzinie. Rozdzielenie
kompetencji pracownika socjalnego i koordynatora rodzinnej pieczy zastêp-
czej oceniane jest dobrze: �To, ¿e zosta³ w ogóle wprowadzony zawód koor-
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dynatora, to ju¿ przez to rodzice zastêpczy stali siê bardziej otwarci� bo
wcze�niej tê funkcjê poniek¹d sprawowali pracownicy socjalni. Ale to opie-
ra³o siê na innych zasadach, bo oni wchodzili do domu, robili wywiad i na
tym koniec. Natomiast my bardzo g³êboko wchodzimy w strukturê rodziny,
ale nie zajmujemy siê finansowaniem� (koordynator 16).

Zgodnie z nowymi przepisami koordynator ju¿ nie wszczyna i nie prowa-
dzi postêpowañ administracyjnych, nie zajmuje siê przygotowaniem i wyda-
waniem decyzji czy przyznawaniem �wiadczeñ. W za³o¿eniu ustawy koordy-
nator rodzinnej pieczy zastêpczej ma byæ postrzegany jako towarzysz rodziny.
Projektuj¹c zadania koordynatorów, skupiono siê przede wszystkim na wspie-
raniu rodziny zastêpczej w jej naturalnym �rodowisku, a tak¿e na podniesie-
niu jako�ci �wiadczonej pomocy.

Poni¿ej zaprezentowano formalne obowi¹zki wpisane w rolê zawodow¹
koordynatora rodzinnej pieczy (regulacje ustawowe) oraz nieformalne ak-
tywno�ci (zadania, podejmowane dzia³ania, zaspokajane potrzeby), które
wi¹¿¹ siê z praktycznym pe³nieniem roli koordynatora.

Zadania formalne wynikaj¹ce z ustawy:
� Opracowanie indywidualnego planu pomocy dziecku
� Zaspokajanie zdrowotnych i edukacyjnych potrzeb dziecka oraz wspie-

ranie w dostêpie do specjalistycznej pomocy dla dzieci
� Zg³aszanie do o�rodków adopcyjnych informacji o dziecku w celu

poszukiwania dla niego rodzin przysposabiaj¹cych
� Udzielanie wsparcia pe³noletnim wychowankom rodzinnych form pie-

czy zastêpczej (m.in. w roli opiekuna usamodzielnienia; opracowanie indy-
widualnego programu usamodzielnienia i ocena jego realizacji)

� Przygotowanie corocznego sprawozdania
� Wyra¿anie opinii na temat zwiêkszenia liczby dzieci w rodzinie zastêpczej
� Uczestnictwo w zespo³ach oceniaj¹cych funkcje rodziny i sytuacjê dziecka
� Sporz¹dzanie ocen, opinii i wniosków dotycz¹cych sytuacji dziecka.

Zadania nieformalne:
� Wspieranie rodziców w sprawach urzêdowych, w banku, w kontak-

tach ze szko³¹, przedszkolem
� Organizowanie ró¿nych imprez dla dzieci (np. miko³ajki, Dzieñ Dziec-

ka, pikniki rodzinne)
� Czêstsze, bezpo�rednie kontakty z rodzinami
� Nawi¹zanie emocjonalnego kontaktu z rodzin¹ zastêpcz¹, z dzieckiem

umieszczonym w tej rodzinie (wys³uchanie, rozmowa)
� Budowanie zaufania
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� Organizowanie grup wsparcia
� Doradztwo zawodowe, edukacyjne dla dzieci i rodziców zastêpczych
� Ukryta funkcja kontrolna (monitoring, nadzór) dotycz¹ca na przyk³ad

wype³niania obowi¹zku szkolnego.

Zatrudnianie koordynatorów � uwarunkowania
formalne a potrzeby

Organizacja pieczy zastêpczej na poziomie powiatu, w tym zatrudnianie
koordynatorów, poci¹ga za sob¹ koszty. W 2016 r. wydatki na wynagrodze-
nia wraz z pochodnymi wynosi³y w sumie 60,2 mln z³, natomiast w 2017 r.
by³a to kwota 67,5 mln. Znaczna czê�æ tych kwot jest finansowana z bud¿e-
tu pañstwa, poniewa¿ zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastêp-
czej i asystentów rodziny jest wsparte przez program dofinansowania z bu-
d¿etu pañstwa w ci¹gu 11 lat od dnia wej�cia w ¿ycie przywo³ywanej ustawy
z 2011r. (art. 247), czyli do 2022 r.

Dotacje przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej (MRPiPS) w ramach �Programu asystent rodziny i koordynator rodzin-
nej pieczy zastêpczej� na kolejne lata jest znacz¹cym �ród³em finansowania
zatrudnienia. W informacji Rady Ministrów czytamy, ¿e �[�] na ten cel prze-
znaczono w roku 2016 ³¹cznie kwotê 15 075 030 z³. [...] W przypadku edy-
cji Programu na dofinasowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy
zastêpczej w roku 2016 zaproponowano powiatom zachêtê w postaci prefe-
rencyjnego traktowania w roku 2017 tych jednostek, które zatrudni¹ koor-
dynatora na podstawie umowy o pracê na poziomie 100% ogó³u wszystkich
zatrudnionych� (Informacja 2017: 25). Z danych za 2017 r. wynika, ¿e dota-
cja by³a znacznie wy¿sza i wynios³a 29,5 mln, ale jednocze�nie, jak ju¿ wcze-
�niej wskaza³y�my, liczba koordynatorów nie wzros³a w sposób gwa³towny.

Wed³ug najnowszych danych MRPiPS wynika, ¿e w roku 2018 o dofinan-
sowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastêpczej stara³y siê
373 powiaty (98%). W edycji z 2018 r. �Programu asystent rodziny i koordy-
nator rodzinnej pieczy zastêpczej� na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej
pieczy zastêpczej przeznaczono 26,8 mln z³ (Program 2018). Kwota dotacji
zosta³a wiêc zmniejszona o 2,7 mln w stosunku do kwoty z poprzedniego roku.

Zatrudnienie w zawodzie koordynatora wymaga wysokich kwalifikacji.
Ubiegaæ siê o nie mog¹ absolwenci studiów wy¿szych, kierunków humani-
stycznych: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie. Zawód mog¹ wykonywaæ równie¿ osoby z wy-
kszta³ceniem wy¿szym ukoñczonym na dowolnym kierunku i uzupe³nionym
studiami podyplomowymi z psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, reso-
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cjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym w zakresie pedagogiki opiekuñczo-
wychowawczej. Od tych osób dodatkowo wymagane jest co najmniej roczne
do�wiadczenie w pracy z dzieckiem i rodzin¹ lub co najmniej roczne do-
�wiadczenie jako rodzina zastêpcza lub prowadz¹cy rodzinny dom dziecka.

Niezale¿nie od wykszta³cenia, od osoby wykonuj¹cej zawód koordynatora
wymaga siê, aby by³a to osoba nigdy nie pozbawiona w³adzy rodzicielskiej czy
zawieszona lub ograniczona w prawach rodzicielskich, nie skazana prawomoc-
nym wyrokiem za umy�lne przestêpstwo, wype³niaj¹ca obowi¹zek alimenta-
cyjny, je¿eli taki na niej spoczywa z tytu³u egzekucyjnego (Ustawa 2011, art.
78). Ponadto, w opinii badanych koordynatorów, osoby chc¹ce pracowaæ
w tym zawodzie powinny mieæ wysokie umiejêtno�ci w nawi¹zywaniu kontak-
tów i prowadzeniu rozmowy, chêæ wspó³pracy, zaanga¿owanie, empatiê, chêæ
niesienia pomocy. Na tym stanowisku mile jest widziane przygotowanie zawo-
dowe, choæ dopiero w trakcie pracy koordynatorzy uczestnicz¹ w szkoleniach
i kursach podnosz¹cych ich kwalifikacje i umiejêtno�ci. Jednak na tym etapie
mo¿liwo�ci s¹ bardzo zró¿nicowane, gdy¿ zale¿¹ od zasobów finansowych
o�rodka, wymogów stawianych przez kierownictwo oraz w³asnych aspiracji.

Obowi¹zkiem koordynatorów jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy
z dzieæmi lub rodzin¹, w szczególno�ci przez udzia³ w szkoleniach i samokszta³-
cenie, z czego koordynatorzy korzystaj¹ w miarê w³asnych ambicji i potrzeb,
a tak¿e mo¿liwo�ci o�rodka, w którym pracuj¹. Jeden z rozmówców podkre-
�la: �[�] warto jest siê stale dokszta³caæ, korzystaæ z do�wiadczeñ i wiedzy
m¹drych ludzi i ja to robiê, aby byæ w stanie jak najwiêcej tym rodzinom
przekazywaæ�. czasami pojawiaj¹ siê jakie� nowo�ci� jakie� inne rozwi¹za-
nia� nowe mo¿liwo�ci prze³amywania barier. Nie mo¿emy poprzestaæ jako
koordynatorzy na poziomie skostnia³ych stereotypów� tylko musimy w swo-
jej pracy umieæ siê dostosowaæ do nowych wyzwañ� (koordynator 21).

Koordynatorom przys³uguje prawo do korzystania z poradnictwa zawo-
dowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodo-
wych (Ustawa 2011, art. 77). Zapis mówi tak¿e o mo¿liwo�ci korzystania
przez koordynatorów z poradnictwa psychologicznego w celu przeciwdzia-
³ania zjawisku wypalenia zawodowego. Jest to bardzo istotne, zw³aszcza ¿e
praca koordynatora wi¹¿e siê czêsto z du¿ymi, niejednokrotnie skrajnymi,
emocjami. O trudno�ciach wspomina rozmówca: �[�] ró¿norodne [proble-
my] tych ludzi s¹ bardzo przyt³aczaj¹ce dla koordynatora i trzeba umieæ so-
bie z tym radziæ. Bo ta kwestia biurokratyczna, czyli gromadzenia dokumen-
tacji, pism do s¹du, zorganizowanie zespo³u� z tym mo¿na sobie spokojnie
poradziæ. Natomiast dla mnie najtrudniejsza jest kwestia emocjonalna zwi¹-
zana z problemami dzieci i rodzin zastêpczych�. czyli to w³a�nie towarzy-
szenie i wspieranie� (koordynator 16).
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Z tego wzglêdu konieczna i potrzebna wydaje siê superwizja, która po-
zwala na przyjrzenie siê w³asnym do�wiadczeniom i ograniczeniom w pracy
z rodzin¹, a tym samym podniesienie jej jako�ci. Jednak w praktyce superwi-
zja rzadko ma miejsce. Z naszych rozmów z koordynatorami wynika, ¿e
pomimo ogromnego obci¹¿enia i du¿ej odpowiedzialno�ci, brakuje im wspar-
cia w postaci superwizji, na co tylko w jednym z badanych o�rodków zwró-
cono uwagê. Wsparciem dla nich s¹ rozmowy z kolegami w pracy i innymi
koordynatorami. Dobr¹ praktyk¹ w niektórych o�rodkach, cenion¹ przez
koordynatorów, jest zatrudnienie kierownika koordynatorów: �Mamy su-
perwizjê, to nam pomaga� mamy siebie nawzajem, mo¿emy wymieniaæ siê
do�wiadczeniami; od niedawna mamy pani¹ kierownik koordynatorów. Jest
to fantastyczna osoba. By³a koordynatorem, potrafi nas wys³uchaæ, zna wy-
konywanie tej pracy znakomicie, wspiera nas i pomaga. Bo je¿eli ja mam
jaki� problem i trzeba podj¹æ szybk¹ decyzjê, to kierownik koordynatorów
jest znakomitym rozwi¹zaniem. [�] to przynios³o takie oparcie� tak¹ �wia-
domo�æ, ¿e koordynator w zetkniêciu z sytuacj¹, gdzie jest ciê¿ko i trudno,
nie bêdzie sam� ¿e jest kto�, kto tê sytuacjê rozumie i co� doradzi, podpo-
wie� (koordynator 16).

Wspomnia³y�my wcze�niej, ¿e pracodawc¹ koordynatorów jest powiato-
we centrum pomocy rodzinie lub inna instytucja realizuj¹ca zadania z zakre-
su pieczy zastêpczej, na przyk³ad centrum pieczy zastêpczej. Zgodnie z art.
79 przywo³ywanej ustawy: �praca koordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej
jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu
pracy lub umowy o �wiadczenie us³ug, do której zgodnie z ustaw¹ z dnia 23
kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia�.
Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy skutkuje tym, ¿e pracownicy po-
winni byæ rozliczani z wykonywanych zadañ, a nie z czasu po�wiêcanego na
pracê. Z informacji uzyskanych w wywiadach wynika, ¿e respektowanie za-
daniowego czasu pracy bywa problematyczne, a czas pracy mo¿na by okre-
�liæ jako nieograniczony. W jednym o�rodku czas pracy zorganizowany jest
w oryginalny sposób: �To jest zadaniowy czas pracy � mówi koordynator �
ale u nas pracodawca na³o¿y³ obowi¹zek dy¿uru w biurze od wtorku do pi¹t-
ku 4 godziny, a poniedzia³ki ca³y dzieñ w biurze. Praca w terenie jest w po-
zosta³e godziny, np. po po³udniu. W biurze piszemy wszystkie dokumenty.
W weekendy te¿ mo¿e byæ praca, np. na piknikach promuj¹cych rodziciel-
stwo zastêpcze. Zadaniowy czas pracy ma swoje wady, poniewa¿ pracodaw-
ca mo¿e wyznaczaæ zadania, które przekraczaj¹ czas, nadu¿ywaæ tej elastycz-
no�ci. Czas pracy rozci¹ga siê na ca³y dzieñ� (koordynator 40).

Praca w zawodzie koordynatora pieczy zastêpczej jest prac¹ niskop³atn¹.
Program MRPiPS dofinansowuj¹cy wynagrodzenia asystentów rodziny i ko-
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ordynatorów rodzinnej pieczy zastêpczej formu³uje warunki dofinansowa-
nia w ramach Programu, zgodnie z którymi �dofinansowaniu w ramach Pro-
gramu mog¹ podlegaæ koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pie-
czy zastêpczej do kwoty maksymalnie wynosz¹cej 2100 z³ brutto miesiêcznie
dla koordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej miesiêcznie na etat, co stano-
wiæ powinno maksymalnie do 67% kosztów wynagrodzenia brutto (pod-
miot wnioskuj¹cy o dofinansowanie winien zabezpieczyæ dodatkowo finan-
sowy udzia³ w³asny w wysoko�ci minimum 33%)� (Program 2018: 5). S¹ to
oczywi�cie minimalne stawki, jakie powinny trafiaæ do koordynatorów. Na-
tomiast w gestii dyrekcji instytucji zatrudniaj¹cej le¿y ostateczne okre�lenie
w regulaminie wynagradzania wysoko�æ pensji na danym stanowisku. Po-
nadto mo¿e przyznaæ dodatek funkcyjny i odpowiednio okre�liæ jego wyso-
ko�æ. Jednak okre�lone podstawy nie s¹ wysokie, a praktyka pokazuje, ¿e
minimalne wynagrodzenie jest powszechne. Jeden z naszych rozmówców
przyznaje, ¿e praca ta daje du¿o satysfakcji, ale nie nale¿y do naj³atwiejszych
i dobrze wynagradzanych: �Brutto 2550 z³ i brutto 250 z³ dodatek tereno-
wy. Walczymy o podwy¿szenie zarobków, ale bezskutecznie. Ten dodatek tylko
czê�ciowo wystarcza na nasz¹ pracê terenow¹, np. parkomaty s¹ drogie�
(koordynator 40).

Wobec odpowiedzialno�ci, która wi¹¿e siê z tym zawodem, obci¹¿enia
psychicznego oraz mnogo�ci zadañ do wykonania, wynagrodzenie koordy-
natora wydaje siê nieadekwatne. Jest to jednak problem wiêkszo�ci zawo-
dów pomocowych. Motywacj¹ dla osób wykonuj¹cych zawód koordynatora
s¹ sukcesy ich podopiecznych, wdziêczno�æ, pomy�lne rozwi¹zanie proble-
mów rodziny zastêpczej czy konkretnego dziecka. Jest to równie¿ najwiêk-
sza zap³ata dla naszych rozmówców: �Trudno za to wy¿yæ � przyznaje jedna
z koordynatorek � ale czasami u�miech takiego dziecka, kiedy widaæ efekty
naszej pracy, to jest co�, co nas napêdza do dalszej pracy, co daje rado�æ. Ch³o-
pak, który grozi³ komu� no¿em, kupi³ mi czekoladki w podziêkowaniu za
wspó³pracê, to dla mnie bardzo du¿o znaczy i to jest mój sukces [�] przykre
jest to, ¿e ludzie na ni¿szych stanowiskach, gdzie odpowiedzialno�æ nie jest
taka du¿a, jaka ci¹¿y na nas, ale te zarobki s¹ du¿o wiêksze ni¿ nasze. To jest
taki zawód, którego nikt nie docenia. Gdyby zarobki by³y wiêksze, to i moty-
wacja tych ludzi by³aby wiêksza. Bo to jest takie logiczne� (koordynator 39).

Rola opiniotwórcza koordynatora

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e koordynator, poprzez sporz¹dzanie ocen, opinii
i wniosków, bierze udzia³ w opiniowaniu sytuacji dziecka i otoczenia, w któ-
rym ono aktualnie przebywa. W�ród tego typu obowi¹zków znajduj¹ siê:
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�[...] wydawanie opinii dotycz¹cej mo¿liwo�ci powrotu dziecka pod opiekê ro-
dziców; przygotowanie opinii o konieczno�ci uregulowania sytuacji prawnej
dziecka po up³ywie 18 miesiêcy od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie
zastêpczej, je�li sytuacja rodziców dziecka nie uleg³a zmianie; uczestniczenie
w posiedzeniach w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastêpczych;
dokonywanie oceny rodziny; przygotowywanie, wspólnie z podopiecznym
i rodzin¹ zastêpcz¹, indywidualnego programu usamodzielnienia; przygoto-
wywanie opinii o mo¿liwo�ci umieszczenia w rodzinie zastêpczej wiêkszej
liczby dzieci� (Gebel 2017: 261).

Zespó³ rodzinnej pieczy zastêpczej dokonuje ca³o�ciowej oceny sytuacji
dziecka na posiedzeniach z udzia³em wielu osób zaanga¿owanych w proces
pomocy dziecku i rodzinie (Ustawa 2011, art. 130). S¹ to: rodzina zastêpcza
lub osoby prowadz¹ce rodzinny dom dziecka, koordynator, pedagog, psy-
cholog, asystent rodziny biologicznej, przedstawiciel o�rodka adopcyjnego,
rodzice dziecka, z wyj¹tkiem rodziców pozbawionych w³adzy rodzicielskiej.
Koordynator pe³ni wiêc wa¿n¹ rolê w procesie oceny sytuacji ¿yciowej dziecka
i decydowania o jego przysz³o�ci. Na wniosek s¹du lub innej uprawnionej
instytucji okre�la warunki ¿ycia i rozwoju w danej sytuacji oraz perspektywy
zmiany opiekunów i miejsca zamieszkania. Jego oceny (sporz¹dzane raz na
pó³ roku w przypadku dzieci powy¿ej 3 lat, a dla dzieci m³odszych � raz na
3 miesi¹ce) teoretycznie maj¹ wp³yw na losy dziecka, w tym: mo¿liwo�ci
powrotu dziecka do rodziców biologicznych lub uregulowania jego sytuacji
prawnej w celu rozpoczêcia procedury adopcyjnej (ibidem, art. 47). Istnieje
tak¿e mo¿liwo�æ natychmiastowej reakcji na krzywdê dziecka w rodzinie
zastêpczej. Wnioskowanie do s¹du o zmianê sytuacji jest mo¿liwe dziêki szyb-
kiemu reagowaniu przez koordynatora, gdy opieka zastêpcza zawodzi.

Jednak nie zawsze opinia koordynatora jest brana pod uwagê, a jego sugestie
respektowane. Nasze badania pokazuj¹, ¿e bywa i tak, i¿ pomimo usilnych pró�b
o pozostawienie dziecka w rodzinie zastêpczej s¹d nie przychyla siê do wniosku
koordynatora, kieruj¹c siê innymi argumentami, niezrozumia³ymi dla tymczaso-
wych opiekunów. Wed³ug rozmówców wynika to z niedostatecznego autorytetu
i nieugruntowanej dot¹d pozycji koordynatora w systemie opieki zastêpczej. Na
pytanie, czego brakuje w systemie wspierania rodzin zastêpczych, jeden z koordy-
natorów odpowiada: �Mo¿e tego, aby koordynator mia³ tak¹ wiêksz¹ moc spraw-
cz¹, na przyk³ad tak¹ jak¹ maj¹ kuratorzy. Obecnie ja mogê oddzia³ywaæ tylko
poprzez rozmowy wspieraj¹ce, motywuj¹ce. [�] Przyda³aby siê lepsza wspó³pra-
ca ze strony innych urzêdów, zw³aszcza s¹dów. Bardzo bym sobie ¿yczy³a, aby na
przyk³ad s¹d bardziej wnikliwie czyta³ nasze wnioski� (koordynator 16).

Ponadto koordynator nie ma mo¿liwo�ci wyegzekwowania pewnych za-
chowañ, a rodzina zastêpcza nie ponosi ¿adnych konsekwencji, je�li sugero-
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wane w opinii czy ocenie zachowanie/dzia³anie nie zosta³o wykonane. Z relacji
naszego rozmówcy wynika, ¿e brak kompetencji w tym zakresie powoduje
brak widocznych efektów: �Bo ja tak naprawdê tylko mogê wspieraæ i poka-
zywaæ aktualne rozwi¹zania, natomiast nie mam ¿adnych mo¿liwo�ci w³ad-
czych czy zarz¹dczych w stosunku do tej rodziny. I to czasami jest bardzo
ograniczaj¹ce, frustruj¹ce, ¿e ja nie mogê czego� wyegzekwowaæ od tej ro-
dziny� ¿e w sytuacji, kiedy jej dajê jakie� zadanie do wykonania, to je�li
zadanie nie zostanie wykonane, to cz³onkowie rodziny nie musz¹ siê liczyæ
z ¿adnymi konsekwencjami�. ¿e na przyk³ad jak dzieci nie odrobi¹ pracy
domowej, to nie mogê im skróciæ czasu przebywania przed komputerem. Ja
mogê tylko obecnie pewne rzeczy sugerowaæ, wskazywaæ �. i nic wiêcej�.
To skutkuje tym, ¿e ja przychodzê przez 5 lat do rodziny i przez te 5 lat
bêdziemy mówiæ ci¹gle o tym samym� (koordynator 21).

Instytucja organizuj¹ca rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹ dokonuje oceny rodziny
zastêpczej lub osób prowadz¹cych rodzinny dom dziecka w konsultacji z ko-
ordynatorem rodzinnej pieczy zastêpczej oraz asystentem rodziny pracuj¹-
cym z rodzin¹ dziecka (Ustawa 2011, art. 133). Wszelkie spostrze¿enia i uwagi
wynikaj¹ce z bie¿¹cej pracy wp³ywaj¹ na jako�æ wype³niania funkcji opie-
kuñczych wobec dziecka. Oznacza to, ¿e koordynator pe³ni pewne funkcje
kontrolne wobec rodzin zastêpczych.

Jednak, aby koordynator móg³ realizowaæ swoje cele i wspó³praca z ro-
dzin¹ dobrze siê uk³ada³a, ta kontrola musi byæ �ukryta�. Koordynator musi
zwracaæ uwagê na wiele kwestii, szczegó³ów, ale nie mo¿e wprost powie-
dzieæ, ¿e kontroluje rodzinê. Zw³aszcza rodziny spokrewnione s¹ wyczulone
na tym punkcie, dlatego wszelkie dzia³ania i obserwacje koordynatora mu-
sz¹ byæ dyskretne i delikatne. Wymaga to od osób wykonuj¹cych ten zawód
du¿ego taktu i wyczucia.

Jak ju¿ wcze�niej wspomnia³y�my, wspó³praca koordynatora z rodzin¹
jest zró¿nicowana ze wzglêdu na typ rodziny, z jak¹ pracuje. W przypadku
rodzin zawodowych o czynno�ciach kontrolnych mówi siê wprost, ¿e �ro-
dzina i dziecko bêd¹ kontrolowane�. Natomiast w przypadku rodzin spo-
krewnionych, zw³aszcza babæ, wujostwa, nie mówi siê o kontroli, choæ zwra-
ca siê uwagê na szczegó³y. Warto przytoczyæ jedn¹ relacjê: �Teraz mam takie
podejrzenie, ¿e w jednej z tych [spokrewnionych] rodzin zastêpczych mo¿e
pojawiaæ siê alkohol� ze strony biologicznego ojca, który pomieszkuje w tej
rodzinie. I w zwi¹zku z tym ja teraz w tej rodzinie pojawiam siê dosyæ czê-
sto�. Ja bym to [dzia³anie] okre�li³a jako nadzór, monitoring, a nie kontro-
lê� (koordynator 21).

Rola kontrolna dotyczy najczê�ciej wype³niania obowi¹zku szkolnego.
Opinia sporz¹dzana przez szko³ê na temat dba³o�ci opiekunów zastêpczych
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o sprawy szkolne dziecka jest uzupe³nieniem pó³rocznej oceny sytuacji dziecka.
Dokument ten dotyczy spraw podstawowych: �Wysy³amy � mówi koordy-
nator � pro�bê o sporz¹dzenie opinii o sytuacji dziecka w szkole: jak sprawu-
je siê rodzina zastêpcza, czy op³aca wszystkie sk³adki, czy dziecko przycho-
dzi czyste do szko³y, czy ma zapewnione przybory szkolne� (koordynator 4).
Takie pro�by koordynatorów o opinie ze szko³y mog¹ wynikaæ z faktu, ¿e
rodziny zastêpcze czasem ukrywaj¹ wagarowanie swoich podopiecznych.
Koordynator dostaje sygna³ bezpo�rednio ze szko³y. W opinii naszych roz-
mówców zdarza siê to najczê�ciej w rodzinach spokrewnionych, poniewa¿
dziadkowie, ciocie nie radz¹ sobie z opiek¹ nad nastolatkami i ukrywaj¹ ten
fakt przed koordynatorem.

Rol¹ koordynatora jest tak¿e wyra¿anie opinii na temat zwiêkszenia liczby
dzieci w rodzinie zastêpczej lub w rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z tre�ci¹
art. 53 ustawy z 2011 r. w rodzinie zastêpczej zawodowej lub niezawodowej,
w tym samym czasie, mo¿e przebywaæ ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 3 podopiecz-
nych, a w rodzinnych domach dziecka do 8 osób. Ustawodawca dopuszcza
przekroczenie limitów, szczególnie gdy istnieje konieczno�æ znalezienia domu
zastêpczego dla rodzeñstwa. Zgodê na tê zmianê wyra¿a rodzina zastêpcza,
a koordynator pozytywnie opiniuje mo¿liwo�ci opieki dla wiêkszej liczby
dzieci. Dotyczy to równie¿ sytuacji, gdy zwiêkszenie liczby dzieci musi wi¹-
zaæ siê z konieczno�ci¹ po³¹czenia funkcji rodziny zastêpczej zawodowej lub
rodziny zastêpczej niezawodowej z prowadzeniem rodzinnego domu dziec-
ka (Ustawa 2011, art. 67).

Zakoñczenie

System pieczy zastêpczej ulega przekszta³ceniu: jest poddany procesowi
deinstytucjonalizacji, którego konsekwencj¹ jest rozwój rodzinnej pieczy za-
stêpczej. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi z tworzeniem nowych standardów funk-
cjonuj¹cego systemu, które zdaniem NIK-u odbiegaj¹ od za³o¿eñ reformy
zarówno pod wzglêdem liczby rodzin zastêpczych, jak i jako�ci ich pracy7.
Instytucje organizuj¹ce system rodzinnej pieczy zastêpczej s¹ zobligowane do
pozyskania nowych opiekunów zastêpczych, tym samym ro�nie zapotrzebo-
wanie na koordynatorów. Istnieje zatem potrzeba dalszych inwestycji w zaple-
cze instytucjonalne, tworzenie programów pomocowych, umo¿liwiaj¹cych
finansowanie zatrudnienia i zawodowego rozwoju koordynatorów.

7 W raporcie Najwy¿szej Izby Kontroli z 2017 r. �Dzia³ania powiatów w zakresie tworzenia i wspar-
cia rodzin zastêpczych� wskazywano, ¿e system jest niewydolny, istnieje deficyt rodzin zastêpczych,
a standard us³ug nie spe³nia wymogów systemowych.
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Analiza zawodu koordynatora wskaza³a, ¿e istnieje wiele obszarów nie-
dopracowanych, wymagaj¹cych zmian zarówno w sferze struktur dzia³ania,
jak i metod pracy (np. jako�ciowe definiowanie rodzin pod opiek¹, zmiany
dotycz¹ce obowi¹zku opieki koordynatora, zró¿nicowanie wsparcia i wy-
mogów wobec ró¿nych typów rodzin zastêpczych, poprawa warunków za-
trudnienia koordynatorów). Zdaniem koordynatorów, aby ich praca by³a
dobrze wykonywana, a cele za³o¿one w ustawie osi¹gniête, musz¹ istnieæ
okre�lone ramy, w których koordynator podejmuje dzia³ania. Jest to ca³e
spektrum instytucji, mo¿liwo�ci wspó³pracy, �rodków finansowych, dobrych
chêci oraz innych czynników u³atwiaj¹cych, a niejednokrotnie umo¿liwiaj¹-
cych wype³nianie obowi¹zków. Z rozmów wynika³o, ¿e koordynatorzy maj¹
poczucie odpowiedzialno�ci i znaczenia w³asnej pracy, a jednocze�nie czêsto
odczuwaj¹ lekcewa¿¹cy stosunek otoczenia, nierespektowanie wystawianych
opinii dotycz¹cych dzieci (np. przez sêdziów, pracowników pomocy spo³ecz-
nej, samych rodzin zastêpczych). Jedn¹ z przyczyn s¹ ograniczone de facto
kompetencje koordynatorów. St¹d pojawi³a siê sugestia o zmianê w przepi-
sach dotycz¹cych mocy sprawczej koordynatora, mo¿liwo�ci konsekwentne-
go egzekwowania zalecanych dzia³añ i objêcia obowi¹zkiem wspó³pracy nowo
powstaj¹cych rodzin zastêpczych.

Dodatkowo zaobserwowano deficyt wsparcia merytorycznego. Zapew-
nianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastêpczej szkoleñ maj¹cych na celu
podnoszenie ich kwalifikacji nale¿y do zadañ organizatora pieczy zastêpczej.
Z naszych badañ wynika, ¿e istnieje silna potrzeba finansowego wsparcia na
rzecz systematycznych szkoleñ koordynatorów. Superwizja, która powinna
byæ powszechnym i cyklicznym wsparciem dla pracowników, nale¿y do rzad-
ko�ci.

Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze postulaty dotycz¹ce niezbêdnych
zmian o charakterze prawnym, które sprzyja³yby skuteczno�ci w pe³nieniu
obowi¹zków zawodowych koordynatora pieczy zastêpczej:

� Tworzenie programów pomocowych, umo¿liwiaj¹cych finansowanie
zatrudnienia koordynatorów

� Zapewnienie finansowania systematycznych szkoleñ podnosz¹cych
kwalifikacje koordynatorów

� Wprowadzenie superwizji jako powszechnego i cyklicznego wsparcia
koordynatorów

� Zró¿nicowanie zasad podzia³u zadañ miêdzy koordynatorów a orga-
nizatorów pieczy zastêpczej

� Ustalenie jako�ciowego kryterium doboru rodzin, na przyk³ad typ ro-
dzin zastêpczych, liczba dzieci pod opiek¹ i ich indywidualne potrzeby �
odej�cie od kryterium ilo�ciowego
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� Zró¿nicowanie wsparcia i wymogów wobec ró¿nych typów rodzin
zastêpczych

� Wprowadzenie w ustawie zapisu o obowi¹zku przydzielenia koordy-
natora nowo powsta³ym rodzinom zastêpczym (zw³aszcza zawodowym)

� Zwiêkszenie kompetencji (np. w zakresie wyegzekwowania od rodzi-
ny danego zachowania) � ugruntowanie pozycji koordynatora w systemie
opieki zastêpczej

� Poprawa warunków zatrudnienia koordynatorów.

Reasumuj¹c, koordynacjê rodzinnej pieczy zastêpczej mo¿na rozpatrywaæ
w dwójnasób. W w¹skiej perspektywie jest to zajêcie pomocowe polegaj¹ce na
wspieraniu zaspokajania bie¿¹cych potrzeb dzieci i rodzin zastêpczych. Rodzin-
na piecza zastêpcza daje szansê � znacz¹ca w tym rola koordynatora � uzyskania
przez dzieci poprawy warunków ¿ycia, nowych mo¿liwo�ci rozwoju i szansê na
lepsz¹ przysz³o�æ. Gdy na problem spojrzymy z szerszej, socjologicznej perspek-
tywy, koordynator pieczy zastêpczej staje siê zawodem du¿ej odpowiedzialno�ci
spo³ecznej. Na zakoñczenie nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e proces profesjonalizacji
pomagania powinien obejmowaæ, obok innych zawodów pomocowych, zwiêk-
szenie roli i znaczenia koordynacji rodzinnej pieczy zastêpczej.
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Zawody pomocowe � w drodze ku profesjonalizacji
i budowaniu wspólnej to¿samo�ci zawodowej

This article joins the debate regarding social work as social practice and
theoretical reflection, focusing on issues of the relations between social work and
social workers with other occupations and professions. Its authors tackle the
subject of professionalisation and institutionalisation of helping occupations
in Poland from a sociological perspective. By referring to the findings of their
own research as well as source literature, they seek answers to the question as
to whether it is possible to build a common occupational identity for the different
occupational groups comprising the so-called helping professions. The authors
believe that social work � as a helping occupation and profession in Poland
� is in the preliminary phase of acquiring the position of an autonomous
profession. The occupational competencies of social workers, their status, and
their occupational practice do not form a coherent image of the occupation/
profession, and are not attractive to other specialists involved in providing
help. The authors� fundamental conclusion is their assertion that the process
of mutual positioning and building up a common identity among representatives
of the helping professions could relate to the normative aspect of the profession
and its ethical principles, as well the concepts of work ethics and the ethics of
care. Professionalism built around common ethical principles, and relating to
work ethics and the ethics of care could link the helping professions. Common
and agreed-upon principles in helping among representatives of the different
helping occupations/professions are: responsibility, involvement in one�s work,
and applying competencies.
Keywords: professionalisation process, helping occupations, professions, social
services, work ethics, ethics of care

Wprowadzenie

Zawody i profesje, role i to¿samo�ci zawodowe s¹ nieod³¹czn¹ czê�ci¹
analiz socjologicznych dotycz¹cych funkcjonowania ludzi w sytuacji pracy,
w tym zjawiska profesjonalizmu i procesów profesjonalizacji. D¹¿enie przedsta-
wicieli ró¿nych zawodów do uznania danego zawodu za profesjê, a jego przed-
stawicieli za profesjonalistów jest obserwowan¹ praktyk¹ spo³eczn¹ i przedmio-
tem rozwa¿añ naukowych. W analizach zjawiska profesjonalizmu i przebiegu
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procesów profesjonalizacji wykorzystywane s¹ ró¿ne modele teoretyczne,
przyjmuj¹ce okre�lone za³o¿enia ontologiczne, epistemologiczne i metodo-
logiczne (por. Czarkowska 2018). To, co jest widoczne w praktyce spo³ecz-
nej, to rosn¹ca liczba zawodów, których przedstawiciele chc¹ byæ uznawani
za profesjonalistów. Do wyodrêbnionych w �redniowieczu tradycyjnych pro-
fesji: duchownej, medycznej i prawniczej, w ci¹gu wieków do³¹czaj¹ nowe
i lista ta pozostaje otwarta. Jak podkre�la Andrzej K. Ko�miñski, w ostatnich
latach zjawisko rosn¹cej grupy �nowych� profesjonalistów ulega przyspie-
szeniu, nastêpuje swoisty renesans zainteresowania profesjonalizmem przez
przedstawicieli ró¿nych �rodowisk zawodowych. Jednak wraz z rosn¹c¹ list¹
profesji i grup profesjonalistów nastêpuje os³abienie standardów i wzrost
sporów o to, czy dana kategoria lub rola zawodowa mo¿e byæ uznana za
profesjê, czy jest korzystna dla odbiorców, sprzyja wysokiej jako�ci i przewi-
dywalno�ci dzia³añ profesjonalistów (por. Ko�miñski 2018: 453).

Do grup zawodowych aspiruj¹cych do statusu profesji zaliczani s¹ pracow-
nicy socjalni. Jest to kategoria zawodowa, której status prawny i spo³eczny
w Polsce zacz¹³ siê zmieniaæ w okresie transformacji ustrojowej. Pierwsze usta-
wowe uregulowania kwestii zwi¹zanych z zawodem pracownika socjalnego zna-
laz³y siê w ustawie o pomocy spo³ecznej uchwalonej w 1990 r. i jej kolejnych
nowelizacjach. W tym okresie zapocz¹tkowany zosta³ proces, którego celem jest
wzrost znaczenia roli profesjonalnych kadr s³u¿b spo³ecznych. W kolejnych la-
tach podjêto wiele dzia³añ skupionych na wykszta³ceniu nowoczesnej, w pe³ni
profesjonalnej kadry pracowników socjalnych (por. Niedbalski 2016).

Od czasu uchwalenia nowej ustawy o pomocy spo³ecznej (Ustawa 2004)
w�ród naukowców i praktyków tocz¹ siê debaty na temat uwarunkowañ,
trudno�ci i wyzwañ zwi¹zanych z procesem profesjonalizacji pracowników
socjalnych. Jednym z nurtów s¹ rozwa¿ania dotycz¹ce tworzenia �rodowiska
zawodowego sk³adaj¹cego siê z pracowników socjalnych oraz innych zawo-
dów i profesji pomocowych. Jak podkre�la Marek Rymsza, wspó³praca przed-
stawicieli ró¿nych zawodów pomocowych (helping professions) mo¿e s³u¿yæ
nie tylko ograniczeniu �negatywnych skutków ubocznych ¿ywio³owej lub
stricte biurokratycznej profesjonalizacji, ale wrêcz katalizowaæ procesy roz-
wojowe wewn¹trz poszczególnych nurtów i specjalizacji w ramach pracy
socjalnej, a tak¿e animowaæ budowanie zrêbów funkcjonalnej wspó³pracy
�rodowisk helperskich, bez czekania na ewentualne odgórnie wprowadzane
rozwi¹zania formalnoprawne� (Rymsza 2016: 27). Jej docelowym, sugero-
wanym przez autora rozwi¹zaniem, powinna byæ �wspólna reprezentacja
polskich helping professions� (ibidem, s. 38).

W przedstawionym artykule, wpisuj¹cym siê w trwaj¹c¹ dyskusjê, autor-
ki odwo³uj¹ siê do wiedzy socjologicznej z obszaru profesjonalizacji oraz
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wyników badañ empirycznych, w których bra³y udzia³. Celem jest szukanie
odpowiedzi na pytanie, czy mo¿liwe jest budowanie wspólnej to¿samo�ci
zawodowej dla ró¿nych grup zawodowych �pomagaczy� tworz¹cych helping
professions. W artykule przedstawiamy us³ugi spo³eczne i proces profesjo-
nalizacji w zawodach pomocowych, wykorzystuj¹c do�wiadczenia innych kra-
jów i rezultaty badañ polskich. Referujemy wyniki dyskusji grupowych z udzia-
³em przedstawicieli wybranych kategorii zawodów i profesji pomocowych.
Omawiamy tak¿e nastêpuj¹ce zagadnienia: zasady profesjonalnego pomaga-
nia, wspólne i specyficzne dla wybranych zawodów/profesji; wp³yw instytu-
cjonalny na stosowanie zasad profesjonalnego pomagania; ryzyko zwi¹zane
z pomaganiem w zawodach i profesjach pomocowych. W zakoñczeniu przed-
stawiamy wnioski z badañ i rekomendacje dotycz¹ce dalszych prac i inicja-
tyw zwi¹zanych z procesem profesjonalizacji w zawodach z grupy helping
professions.

Us³ugi spo³eczne i proces profesjonalizacji

Proces profesjonalizacji w us³ugach spo³ecznych
W spo³eczeñstwach wspó³czesnych ro�nie zapotrzebowanie ludzi na ró¿-

nego rodzaju us³ugi spo³eczne (m.in. zdrowotne i pielêgnacyjne, wychowawcze
i edukacyjne, doradcze i opiekuñcze). Jest to wynik zmian modelu pañstwa
opiekuñczego i rosn¹cych oczekiwañ spo³ecznych. Teorie socjologiczne, jak
podkre�la Anja Hartmann, analizuj¹c historyczny rozwój us³ug spo³ecznych,
k³ad¹ nacisk na ró¿ne �ród³a i interpretacje dotycz¹ce ich roli i miejsca w spo-
³eczeñstwie, nie mniej wszystkie koncepcje socjologiczne przypisuj¹ us³ugom
spo³ecznym du¿e znaczenie, które �wynika z funkcji po�rednika i mediatora
oraz czêsto traktowane jest jako reakcja na dysfunkcje spo³eczne [�] us³ugi
spo³eczne reaguj¹ niczym papierek lakmusowy na przemiany spo³eczne i po-
kazuj¹ stopieñ (dez)integracji spo³ecznej, nierówno�ci spo³ecznej i ano-
mii� (Hartmann 2013: 107). Wzrostowi zapotrzebowania na us³ugi spo³ecz-
ne towarzyszy wzrost zatrudnienia w tym sektorze i rosn¹ce oczekiwania
dotycz¹ce kompetencji pracowników zajmuj¹cych siê pomaganiem. Od ja-
ko�ci ich pracy zale¿y w du¿ym stopniu skuteczno�æ i efektywno�æ us³ug,
st¹d proces nabywania przez nich kompetencji zawodowych nabra³ szcze-
gólnego znaczenia. Nie ulega tak¿e kwestii, ¿e rozwój us³ug spo³ecznych
w ostatnich dekadach nacechowany jest ich siln¹ ekonomizacj¹. Ma ona
wp³yw na now¹ organizacjê rynków opieki (welfare markets) opart¹ na kry-
teriach wydajno�ci, zwiêkszonej transparentno�ci i obni¿eniu kosztów �wiad-
czeñ, �urynkowieniu� odbiorców opieki zgodnie z modelem aktywizacji okre-
�lanym jako empowerment oraz na wzro�cie zatrudnienia, ale w powi¹zaniu

11.p65 20-11-18, 10:47185



Ewa Giermanowska, Karolina Lignar-Paczocha

186

z siln¹ deregulacj¹ zatrudnienia i nowymi modelami organizacji pracy (ibi-
dem, s. 93).

Wa¿nym zagadnieniem w dyskusjach nad szeroko rozumianymi us³uga-
mi opieki i pomagania jest proces profesjonalizacji pracowników zaliczanych
do tzw. zawodów pomocowych. Kategoria ta w literaturze anglojêzycznej
i niemieckiej jest bardzo szeroka i niejednoznaczna. W ró¿nych pozycjach
literaturowych mo¿na znale�æ informacjê, czy dan¹ profesjê lub dany zawód
mo¿na zaliczyæ w poczet helping professions. Widaæ jednak tendencjê do
poszerzania siê liczby zawodów zaliczanych do kategorii pomocowych. Do
personelu medycznego, pracowników socjalnych i terapeutów do³¹czaj¹
przedstawiciele szeroko definiowanej grupy counselors, a w najnowszych
opracowaniach tak¿e coachowie (por. Miller, Considine 2009; Gale, Austin
2003). Sporadycznie do grupy tej zalicza siê nauczycieli lub osoby zajmuj¹ce
siê szeroko definiowanymi dzia³aniami edukacyjnymi. Podobnie rzecz ma siê
w literaturze niemieckojêzycznej, gdzie termin Hilfeprofession co do zasady
zarezerwowany jest dla pracowników socjalnych, terapeutów, psychologów
i rzadziej dla pedagogów spo³ecznych (por. Becker-Lenz i in. 2013; Schil-
ling, Klus 2015). S¹ to zawody, których przedstawiciele zajmuj¹ siê rozwo-
jem cz³owieka, oferuj¹ wsparcie i rozwi¹zuj¹ ró¿ne jego problemy fizyczne,
psychiczne, intelektualne, emocjonalne lub duchowe (por. Frey, Cissna red.
2009).

Pojêcie profesjonalizmu jest kluczowe w socjologii pracy, zawodu, profe-
sji i organizacji. Pocz¹tkowo w socjologii profesjonalizm by³ ³¹czony z od-
miennym sposobem organizacji pracy i kontroli pracowników, stanowi¹c
kontrast dla hierarchicznych, biurokratycznych czy mened¿erskich systemów
kontroli wystêpuj¹cych w przemy�le i handlu (Evetts 2014: 29). Jak podkre-
�la Julia Evetts, jest to pojêcie, którego znaczenie siê zmienia³o i stale ulega zmia-
nom. Mo¿na wymieniæ trzy g³ówne podej�cia do jego rozumienia w socjologii.
Najstarsze, zapocz¹tkowane na pocz¹tku XX w., to podej�cie, w którym sku-
piano siê na istocie profesji w spo³ecznym podziale pracy i cechach odró¿-
niaj¹cych je od zawodów. Okre�lano profesjonalizm poprzez jego warto�æ
zawodow¹ i normatywn¹, k³ad¹c nacisk na umiejêtno�æ tworzenia wspólno-
ty przez okre�lone grupy zawodowe i kodeksy etyczne. W drugim podej�ciu,
rozwijanym w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w., odrzuca-
no i krytykowano profesjonalizm z powodu jego ideologicznych aspektów,
przejawiaj¹cych siê w promowaniu g³ównie interesów samych profesjonali-
stów. W nurcie tym badano sposób, w jakim okre�lone grupy zawodowe
zdobywaj¹ kontrolê nad procesem pracy: presti¿, przywileje, monopol w celu
podniesienia swoich dochodów i ograniczenia dostêpu do profesji. Trzecie
podej�cie, rozwijane od lat dziewiêædziesi¹tych XX w., skupione jest na dys-
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kursie ³¹cz¹cym krytykê ideologicznego wymiaru profesjonalizmu z ró¿nymi
interpretacjami normatywnych warto�ci. Profesjonalizm definiowany jako
dyskurs wykorzystywany do lepszej organizacji pracy le¿y w interesie klien-
tów, jak i samych pracowników i zmienia siê w zale¿no�ci od kontekstu or-
ganizacyjnego i praktyk zawodowych (ibidem , s. 31).

Obecnie mo¿emy mówiæ o nowych wyzwaniach stoj¹cych przed profe-
sjonalizmem, ci¹g³o�ci i zmianie w analizowaniu wspomnianych zagadnieñ.
Zdaniem Evetts socjologowie wrócili do koncepcji profesjonalizmu w celu
zrozumienia zmian zawodowych i organizacyjnych oraz znaczenia pracy
opartej na wiedzy, w ró¿nych systemach spo³ecznych i gospodarczych czy
kontekstach kulturowych. Koncepcja profesjonalizmu mo¿e s³u¿yæ promo-
waniu i u³atwianiu zmian zawodowych oraz rozwa¿aniom na temat równo-
wagi miêdzy normatywnymi i ideologicznymi aspektami profesjonalizmu,
które maj¹ odmienne znaczenie w ró¿nych grupach zawodowych i szeroko
rozumianych kontekstach pracy (por. Evetts 2003). Badania w tym obszarze
maj¹ tak¿e istotne znaczenie dla rozwoju polityki publicznej, jej oceny i ewa-
luacji (por. Evetts 2014).

We wspó³czesnych definicjach profesji i procesu profesjonalizacji zawo-
du k³adzie siê nacisk na du¿e umiejêtno�ci zawodowe i kwalifikacje okre�lo-
nej grupy zawodowej wystêpuj¹ce w po³¹czeniu z podzielanymi standardami
etycznymi. Dwa podstawowe wymiary to: �1) wiedza fachowa, czyli posia-
danie bardzo wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, których osi¹-
gniêcie wymaga wieloletniego specjalistycznego treningu, oraz 2) kodeks
etyczny, którego podstawow¹ warto�ci¹ by³a idea s³u¿enia dobru spo³eczeñ-
stwa� (Czarkowska 2010: 13). Wymieniane s¹ cechy zawodu, który mo¿e
byæ uznany za profesjê oraz proces nabywania kompetencji zawodowych.
Tego typu analizy podejmowane s¹ w stosunku do pracowników us³ug spo-
³ecznych. Marta £uczyñska, badaj¹c proces profesjonalizacji pracowników
socjalnych w Polsce, definiuje profesjonalizacjê nastêpuj¹co: �[�] to pewne
cechy danej profesji, jej hermetyczno�æ, ekskluzywno�æ, kontrola zachowañ
zawodowych jej cz³onków przez instytucje i stowarzyszenia zawodowe. Pro-
fesjonalizacja to równie¿ stopieñ zaawansowania w procesie przej�cia od
zawodu do profesji� (£uczyñska 2013: 22). Debaty nad zestawem cech cha-
rakteryzuj¹cych �prawdziwe profesje� i ustalenia dotycz¹ce procesu profe-
sjonalizacji s¹ przedmiotem rozwa¿añ w naukach spo³ecznych na gruncie
ró¿nych koncepcji teoretycznych.

�Prawdziwe profesje� i semi-profesje
W ujêciu funkcjonalistów profesjonalizacja jest procesem, w którym jed-

ne zawody ju¿ zyska³y status profesji, a inne do niego aspiruj¹. Ze wzglêdu
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na osi¹gniêty etap profesjonalizacji, stopieñ zaawansowania w tym procesie
poszczególnych grup zawodowych, w nowoczesnych spo³eczeñstwach mo¿-
na wyró¿niæ cztery typy profesji: uprawomocnione profesje, m³ode profesje,
semi-profesje i niedosz³e profesje (klasyfikacja Carr-Sanders 1955, za: Czar-
kowska 2010: 64�65).

Wspó³czesne nurty badañ nad procesem profesjonalizacji dotycz¹ sporów
miêdzy starymi a nowymi profesjami aspiruj¹cymi do bycia profesj¹ o zakres
i dziedziny pracy (np. psychoanalitycy konkuruj¹ z psychologami i psychia-
trami). Pojawiaj¹ siê te¿ nowe profesje, które maj¹ odmienne cechy od kla-
sycznych profesji (m.in. szeroka kategoria pracowników intelektualnych:
mened¿erowie, informatycy nie posiadaj¹cy ustanowionego kodeksu etycz-
nego) (Regu³a 2015: 109). Cechami wspólnymi klasycznych i wspó³czesnych
profesji, oprócz niekwestionowanej wiedzy i umiejêtno�ci, s¹ wolno�æ i nie-
zale¿no�æ (ibidem).

W analizach zaawansowania procesu profesjonalizacji du¿e znaczenie
przypisuje siê w³a�nie zakresowi wolno�ci i niezale¿no�ci profesji. Ze wzglê-
du za zakres niezale¿no�ci zawodowej mo¿na za Richardem N. Scottem (1965)
wyró¿niæ �autonomiczne� i �heteronomiczne� profesje. Te pierwsze, ciesz¹-
ce siê najwy¿szym zakresem niezale¿no�ci, okre�lane s¹ mianem uprawomoc-
nionych profesji, których przedstawiciele dzia³aj¹, posi³kuj¹c siê autoryte-
tem cz³onków danej grupy. Na drugim koñcu znajduj¹ siê tzw. semi-profesje,
w których porz¹dek narzucony jest przez zewnêtrzn¹ agendê (urz¹d) (Scott
1965, za: Czarkowska 2010: 66). Dzia³ania przedstawicieli profesji auto-
nomicznych opieraj¹ siê na ugruntowanej wiedzy eksperckiej, podzielanej przez
cz³onków danej profesji, i na zinternalizowanych normach wynikaj¹cych z ko-
deksu etycznego. Z kolei dzia³ania przedstawicieli semi-profesji s¹ na nich
oparte w mniejszym stopniu, a w wiêkszym zale¿¹ od zasad administracyj-
nych okre�lonych przez zwierzchników i zewnêtrznych regulacji prawno-
-instytucjonalnych. Jak podaje Lidia D. Czarkowska, powo³uj¹c siê na pra-
ce Niny Toren (1969), kontrola wewnêtrzna i zewnêtrzna semi-profesjo-
nalistów jest naturalna i wynika z ich krótszego okresu przygotowania do
zawodu i ni¿szego poziomu wiedzy. Krótszy okres socjalizacji powoduje,
¿e potrzebuj¹ oni merytorycznego wsparcia w postaci superwizji, jak i ze-
wnêtrznej kontroli jako�ci wykonywanej pracy (Toren 1969, za: Czarkow-
ska 2010: 66�67).

W�ród przedstawicieli zawodów pomocowych mo¿na wyró¿niæ grupy
zawodowe zaliczane do �prawdziwych profesji� (lekarze, psychologowie,
psychoterapeuci) i semi-profesji (pracownicy socjalni). Pozostawanie w ka-
tegorii semi-profesji mo¿e jednak rodziæ niezadowolenie danej grupy zawo-
dowej ze swojego po³o¿enia i ró¿nego typu koszty spo³eczne. Na problem
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ten zwróci³ uwagê Amitai Etzioni (1969), opisuj¹c miêdzy innymi pracowni-
ków pomocy spo³ecznej. Przedstawiciele zawodów zaliczonych do semi-pro-
fesji ze wzglêdu na mniejszy stopieñ specjalistycznej wiedzy, krótszy okres
kszta³cenia, tryb komunikacji z klientem (mniejsza poufno�æ informacji),
mniejsz¹ autonomiê, ni¿szy status spo³eczny w porównaniu z �uprawomoc-
nionymi profesjami� s¹ niezadowoleni ze swojej pozycji spo³ecznej (Etzio-
ni 1969, za: Czarkowska 2010: 67). Ponosz¹ w zwi¹zku z tym ró¿nego
typu koszty wewnêtrzne (frustracje, napiêcia) � zwi¹zane z niemo¿no�ci¹
osi¹gniêcia upragnionej pozycji spo³ecznej, i zewnêtrzne � w postaci od-
rzucenia przez �prawdziwych profesjonalistów� i wzrost wewnêtrznych
konfliktów. Recept¹ na unikniêcie tych �dysfunkcjonalnych konsekwen-
cji� jest: �wyrzeczenie siê nadmiernych aspiracji, akceptacja w³asnej pozy-
cji i uznanie jej za swoisty, odrêbny szczebel w hierarchii spo³ecznej (na
skali presti¿u, dochodów i innych spo³ecznych przywilejów), znajduj¹cy
siê po�rodku miêdzy grupami o najwy¿szym i najni¿szym statusie� (por.
Czarkowska 210: 68�69).

Proces profesjonalizacji pracowników socjalnych w Polsce
 Dyskusje na temat procesu profesjonalizacji pracowników socjalnych

w Polsce rozpoczê³y siê po transformacji ustrojowej (1989), wraz z budowa-
niem nowego systemu pomocy spo³ecznej. Dziêki profesjonalnej pracy so-
cjalnej pracowników o wysokich kompetencjach mia³ byæ tworzony nowy
system wsparcia potrzebuj¹cych: �Historycznie to w³a�nie wykrystalizowa-
nie siê pracy socjalnej jako profesjonalnej formy pomagania (dzisiaj powie-
dzieliby�my: kwalifikowanej us³ugi spo³ecznej) le¿a³o u podstaw wyodrêb-
nienia siê pracowników socjalnych jako grupy zawodowej skoncentrowanej
na udzielaniu bezpo�redniego wsparcia potrzebuj¹cym, wspó³tworz¹cej tak
zwane helping professions� (Rymsza 2012: 11).

Mimo ¿e podjêto wiele dzia³añ legislacyjnych, organizacyjnych i szkole-
niowych, s³u¿¹cych nabywaniu kompetencji zawodowych i budowaniu to¿-
samo�ci zawodowej pracowników socjalnych, proces ich profesjonalizacji
napotyka na wiele barier i jest niejednoznaczny, co potwierdzaj¹ wyniki ba-
dañ Marty £uczyñskiej (por. £uczyñska 2013). Z jednej strony pracownicy
socjalni deklaruj¹ wzrost kompetencji zawodowych (w stosunku do pracow-
ników socjalnych sprzed 15 lat), z drugiej � obserwowane jest mniejsze zain-
teresowanie szkoleniami i samokszta³ceniem. Pracownicy socjalni wskazuj¹
wprawdzie na wzrost umiejêtno�ci zawodowych, jednak w pracy zawodowej
wci¹¿ kieruj¹ siê do�wiadczeniem ¿yciowym, a mniejsze znaczenie odgrywa
ich przygotowanie zawodowe. W wymiarze postaw widoczny jest wzrost
legalizmu i konformizmu oraz mniejsza wiara w ludzk¹ sk³onno�æ do wspó³-
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pracy. Autorka badañ, podsumowuj¹c ich wyniki, stwierdza: �[�] proces
profesjonalizacji pracowników socjalnych w Polsce ma miejsce, mo¿na na
podstawie uzyskanych wyników badañ i ich porównañ, odpowiedzieæ, ¿e
tak. Natomiast odpowiedzi na pytania o stopieñ jego zaawansowania s¹ trudne
do skonstruowania� (ibidem, s. 175). Wynikaj¹ one zarówno ze z³o¿ono�ci
organizacji pracy pracowników socjalnych, jak i braku jednoznacznych wska�-
ników. Sami pracownicy socjalni s¹ wewnêtrznie rozdarci i nie tworz¹ spój-
nej grupy zawodowej, dziel¹ siê na urzêdników socjalnych podporz¹dkowa-
nych instytucjonalnym wskazaniom i tych, którzy d¹¿¹ do autonomii pracy
socjalnej. Ten podzia³ zewnêtrzny grupy zawodowej zostaje stopniowo zastê-
powany lub uzupe³niany podzia³em wewnêtrznym, uwspólnionym stanowi-
skiem wyra¿anym w procesie komunikacji s³owami �mówiê, jak jest� i �robiê,
co mi ka¿¹� (Ganosik 2012: 200).

Wyniki badañ i analiz zawartych w publikacji pt. Pracownicy socjalni i praca
socjalna w Polsce. Miêdzy s³u¿b¹ spo³eczn¹ a urzêdem dowodz¹ utrzymywa-
nia siê silnej orientacji urzêdniczej w�ród pracowników socjalnych. Wskazu-
j¹ na ich niespójn¹ to¿samo�æ zawodow¹ i niejednoznaczny status w stosun-
ku do innych helping professions, przy jednoczesnym wkraczaniu
pracowników socjalnych na nowe obszary praktyki zwi¹zane miêdzy innymi
z prac¹ �rodowiskow¹ oraz utrzymuj¹cym siê ma³o atrakcyjnym wizerun-
kiem publicznym (por. Rymsza red. 2012).

Miros³aw Grewiñski, odnosz¹c siê do dylematów umiejscowienia pra-
cowników socjalnych, pisze o potrzebie �uwolnienia pracowników socjal-
nych� i redefinicji ich roli. Podkre�la, ¿e brakuje jednoznacznych odpowie-
dzi na pytania, kim ma byæ pracownik socjalny, jakie mo¿e pe³niæ role
zawodowe i w jakiego typu instytucjach: czy ma to byæ pracownik admini-
stracyjny czy terenowy, social worker czy community worker, pracownik
profesjonalny czy zderegulowany, w¹sko czy szeroko rozumianego systemu
pomocy spo³ecznej, obejmuj¹cego podmioty publiczne czy tak¿e i niepubliczne
(Grewiñski 2013: 9). Procesy instytucjonalizacji i profesjonalizacji pracy so-
cjalnej jako zawodu i profesji pomocowej sta³y siê udzia³em cyklu semina-
riów oraz badañ, których wyniki referujemy poni¿ej.

Opis dyskusji grupowych i zasad opracowania wyników badañ
 Przedstawiony materia³ empiryczny zosta³ zebrany podczas dyskusji gru-

powych, które odby³y siê w Warszawie w czerwcu 2016 r. w ramach jednego
z cyklu seminariów pt. �Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe:
wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej to¿samo�ci helping pro-
fessions�, organizowanego przez Sekcjê Pracy Socjalnej Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego. W trzech dyskusjach grupowych wziê³o udzia³ 27 przed-
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stawicieli zawodów pomocowych (byli to pracownicy socjalni, kuratorzy,
doradcy zawodowi, terapeuci, lekarze, asystenci osób niepe³nosprawnych,
asystenci rodziny, a tak¿e osoby prowadz¹ce rodzinne domy dziecka, stre-
etworkerzy, ksi¹dz, animatorzy kultury i mediatorzy)1. Ka¿da dyskusja obej-
mowa³a zagadnienia dotycz¹ce rozumienia i stosowania zasad profesjonal-
nego pomagania, odniesienie tych zasad do poszczególnych zawodów
pomocowych oraz kontekst instytucjonalny ich stosowania.

Przedstawione analizy zosta³y wykonane na podstawie transkrypcji dysku-
sji grupowych. W opracowaniu wykorzystano pocz¹tkowo program Blumind,
umo¿liwaj¹cy graficzn¹ prezentacjê wyników. W dalszym toku prac �mapy
my�li� opracowane w tym programie zosta³y poddane dalszej obróbce gra-
ficznej, z zachowaniem niezmienionych tre�ci. Ze wzglêdu na ograniczenia
w doborze uczestników dyskusji i wynikaj¹ce z nich mo¿liwo�ci pog³êbionej
analizy przedstawiony materia³ analityczny ma charakter pilota¿owy i eks-
ploracyjny.

Co to znaczy profesjonalnie pomagaæ? Czy s¹ wspólne
zasady pomagania w zawodach i profesjach pomocowych?

W �rodowisku przedstawicieli zawodów pomocowych, a w szczególno-
�ci w�ród pracowników socjalnych, od d³u¿szego czasu toczy siê debata na
temat wyzwañ zwi¹zanych z pomaganiem oraz tego, co oznacza profesjonal-
nie pomagaæ i jaki kszta³t powinny przyjmowaæ dzia³ania pomocowe. Odpo-
wiedzi na te pytania, zadane podczas dyskusji grupowych, zosta³y zawarte
na rysunku 1. Respondenci wskazuj¹ czêsto na odpowiedzialno�æ jako pod-
stawê profesjonalnego pomagania. Zwracaj¹ uwagê zarówno na odpowie-
dzialno�æ za klientów i proces pomocowy, jak równie¿ na fakt, i¿ swoim
dzia³aniem przekazuj¹ niejako odpowiedzialno�æ klientom.

1 Moderatorami dyskusji by³y: Magdalena Arczewska, Ewa Giermanowska i Marta £uczyñska. Trans-
krypcje wywiadów i rysunki wykona³a Karolina Lignar-Paczocha. Cytaty z wywiadów zosta³y oznaczone
numerami respondentów z podaniem nazwy zawodu.
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Rysunek 1. Co to znaczy profesjonalnie pomagaæ � mapa ogólna

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Silnie akcentowana jest kwestia odpowiedzialno�ci, jak¹ przedstawiciel
zawodu pomocowego lub profesji pomocowej ponosi za siebie: swój indy-
widualny rozwój oraz zachowanie równowagi pomiêdzy w³asnym ¿yciem
zawodowym i osobistym. Ostatnia z wymienionych kwestii powraca zreszt¹
wielokrotnie w ró¿nych ods³onach i zosta³a szerzej omówiona w czê�ci tek-
stu po�wiêconej samo�wiadomo�ci i standardom pracy. Pytanie otwarte w natu-
ralny sposób inicjuje ró¿norodne wypowiedzi. Tym szersze i bardziej niejed-
norodne, im uczestnicy dyskusji reprezentuj¹ ró¿ne zawody pomocowe.
Odpowiedzialno�æ jednak wydaje siê jedn¹ z kwestii je¿eli nie ³¹cz¹cych owe
grupy, to przytaczanych przez licznych respondentów. Znaczenie, jakie przy-
pisuj¹ oni odpowiedzialno�ci, ilustruj¹ nastêpuj¹ce cytaty: �Teraz mi siê na
szybko skojarzy³y [�] dwa s³owa: �wiadomie i odpowiedzialnie. Czyli pro-
fesjonalny to jest �wiadomy i odpowiedzialny. [�] Odpowiedzialno�æ za
to, co proponujemy, jak proponujemy. �wiadomo�æ naszej odpowiedzialno-
�ci, ale te¿ odpowiedzialno�ci, jak¹ dajemy czy przypisujemy osobie poma-
gaj¹cej� (R1.3, pracownik socjalny); �Tu dotyka pani bardzo trudnego tema-
tu [�] na ile my mo¿emy przejmowaæ tê odpowiedzialno�æ za klienta. I to
jest co�, w co my siê bardzo czêsto wik³amy, bo przejmujemy odpowiedzial-
no�æ� (R1.9, kierownik o�rodka pomocy spo³ecznej); �Ogromna odpowie-
dzialno�æ, taka wewnêtrzna. Czêsto w naszej pracy my wchodzimy w jak¹�
spo³eczno�æ i potem z niej wychodzimy, jeste�my tam przez chwilê, wiêc [�]
nie powinni�my dotykaæ rzeczy, których potem nie jeste�my w stanie poci¹-
gn¹æ. Nie powinni�my zaczynaæ rzeczy, które potem bêd¹ nie do wykorzysta-
nia przez dane osoby, a tak¿e ja du¿o pracujê filmem i fotografi¹ [�] i tutaj
ogromna odpowiedzialno�æ za to, w jaki sposób pokazujemy ludzi, gdzie ich
pokazujemy i jakie ich problemy bêdziemy pokazywaæ na zewn¹trz� (R2.3,
animatorka kultury).

W niektórych zawodach osoba �pomagacza�2 mo¿e przyj¹æ tak¿e rolê stra¿-
nika pewnego procesu, jaki zachodzi miêdzy dwiema stronami. Jego zadaniem
i jednocze�nie przejawem profesjonalizmu jest dopilnowanie, by ów proces
przebiega³ zgodnie z zasadami i by nie zosta³y naruszone, jak to ma na przy-
k³ad miejsce w mediacji, swoiste granice: �[w mediacji potrzebne jest � uzup.
autorek] by strony by³y autonomiczne. Z racji tego, ¿e mediator jest bezstron-
ny, no to ka¿dy musi siê obroniæ sam. Na przyk³ad wiadomo, ¿e w relacji prze-
mocowej to nie ma sensu mediowaæ, bo wiadomo, ¿e jedna strona siê nie obroni
po prostu, a mediator jej nie obroni za ni¹� (R3.9, mediator).

Obok standardów etycznych i konieczno�ci objêcia dzia³añ przedstawi-
cieli zawodów pomocowych superwizj¹ to w³a�nie odpowiedzialno�æ respon-

2 W tek�cie u¿ywamy okre�lenia �pomagacz�, którym pos³ugiwali siê respondenci podczas dyskusji.
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denci uznaj¹ za wa¿ny standard profesjonalnego pomagania. Wspó³praca oraz
wykorzystanie kompetencji rozumianych jako po³¹czenie wykszta³cenia,
do�wiadczenia i poszerzanego stale warsztatu pracy stanowi¹ kolejne wa¿ne
elementy profesjonalnego pomagania. Kompetencje to tak¿e okre�lona po-
stawa manifestuj¹ca siê dba³o�ci¹ o wspomnian¹ ju¿ samo�wiadomo�æ oraz
zachowanie odpowiedniego poziomu zaanga¿owania w pracê. Okre�lenie
tego, co kryje siê pod pojêciem profesjonalnego pomagania, mo¿e byæ trud-
ne tak¿e dlatego, ¿e samo sformu³owanie �profesjonalnie� stawia przedsta-
wiciela zawodu pomocowego czy te¿ konkretnej profesji w opozycji do dzia³a-
nia z pasj¹, zapa³em, przekonaniem czy poczuciem misji, czyli zachowañ, którym
przypisuje siê silniejsze zabarwienie emocjonalne kojarzone z kolei z dzia³a-
niem nieprofesjonalnym lub amatorskim. Dlatego ciekawa jest wypowied�
podkre�laj¹ca znaczenie oraz szersze konotacje rzetelno�ci w pracy pracow-
ników zawodowo zajmuj¹cych siê pomaganiem: �[�] ogólnie nie u¿ywam
s³owa profesjonalizm [�] we mnie siê toczy taka rozmowa wewnêtrzna na
temat tego profesjonalizm versus amatorstwo� a znowu¿ to amatorstwo,
jak popatrzeæ, to jest pasja, to jest robienie co� z zami³owaniem i dobrze jest,
¿eby pomagacze robili to, co robi¹ z zami³owaniem, ze �wiadomo�ci¹ swoich
granic, ograniczeñ metody, tego, czego ci ludzie potrzebuj¹, ¿eby tam by³ ten
czynnik osobisty� (R3.9, mediator). Zaanga¿owanie osoby pomagacza nale-
¿y tak¿e rozumieæ jako tworzenie i eksplorowanie mo¿liwo�ci, pokazywanie
opcji i budowanie przestrzeni do tego, by klient �wiadomie dokonywa³ zmiany.

Zaplanowana, kompleksowa, dostosowana do indywidualnych potrzeb
klienta i oparta na fachowej diagnozie pomoc to kolejny postulat wy³aniaj¹-
cy siê z analizowanej dyskusji. Choæ pomoc mo¿e mieæ charakter dora�ny,
w �wietle omawianego materia³u pomagaæ profesjonalnie oznacza dzia³aæ bez
po�piechu i przede wszystkim po ustaleniu konkretnego celu. To za� �ci�le
wi¹¿e siê z kolejnymi elementami, jakimi s¹ podmiotowe traktowanie klien-
ta oraz wnikniêcie w jego sytuacjê. W analizowanych wypowiedziach przed-
stawicieli zawodów pomocowych na podmiotowo�æ klienta sk³adaj¹ siê trzy
kluczowe komponenty: zaanga¿owanie klienta, poszanowanie jego zdania
oraz bycie z nim i pod¹¿anie za nim3.

Bycie z klientem i poszanowanie jego autonomii mo¿e stanowiæ du¿e
wyzwanie dla reprezentantów zawodu pomocowego, a tak¿e lekarzy profe-
sji pomocowej, wymaga bowiem silnej empatii oraz umiejêtno�ci oddziele-
nia w³asnej wizji pomagania od celu ustalonego z klientem, a tak¿e elastycz-

3 Silnie akcentowany w dyskusji w¹tek ryzyka zwi¹zanego z nadu¿yciem w³adzy lub tworzeniem
nierównowa¿nej relacji w pomaganiu zosta³ szerzej omówiony w dalszej czê�ci tekstu i zaprezentowany
na oddzielnej mapie.
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no�ci w jego realizacji czy redefiniowaniu. �Dla mnie najwa¿niejsze jest po-
szanowanie autonomii pacjenta, jego wolno�ci. Oczywi�cie mo¿na by zacz¹æ
dyskutowaæ, co to znaczy uszanowaæ wolno�æ pacjenta. Czy je¿eli osoba mówi
mi, ¿e [�] pojad¹ do szeptuchy, do czarownicy [�] Czy je¿eli kto� powie, ¿e
on bêdzie [leczy³ � uwaga autorek] skrzypem z wid³aka, sad³em z bobra czy
jako� tam jeszcze, to czy mam siê na to zgadzaæ, czy i�æ na tê wspó³pracê, czy
nie wspó³pracowaæ? I wreszcie jakby z g³êbok¹ �wiadomo�ci¹, ¿e autonomia
pacjenta nie jest nieograniczona, ¿e on nie wie wszystkiego [�] ¿e ja mam
du¿o wiêksz¹ wiedzê [medyczn¹ � uwaga autorek]� (R2.8, lekarz). Wyra�nie
rysuje siê tu dylemat etyczny oraz przytaczana w literaturze zwi¹zanej z etyk¹
zawodow¹ niesta³o�æ czy specyfika norm zawodowych w porównaniu z nor-
mami ogólnospo³ecznymi, czy ugruntowanymi w tradycji moralnej (por. Ga-
lewicz 2010). W poszanowanie zdania klienta wpisany jest tak¿e inny dylemat
etyczny zwi¹zany z ewentualnym brakiem �wiadomo�ci pomocy czy te¿ bra-
kiem zdolno�ci do decydowania i dzia³ania po stronie klienta. �Przy takiej
osobie, o której mo¿na podejrzewaæ, choæ tego te¿ do koñca [�] nigdy nie
wiadomo, czy jest �wiadoma [pomocy � uwaga autorek], czy nie jest, ja [�] na
pocz¹tku tego procesu nie nazywam go procesem pomocowym. [�] Tylko
stawiam siê w roli petenta tak naprawdê. Zabiegam o to, ¿eby, ¿e tak powiem,
jakby on zechcia³ mnie wys³uchaæ. [�] Po pierwsze, jakby on od tego momen-
tu zacz¹³ odbieraæ moj¹ postawê poszanowania jego godno�ci, podmiotowo-
�ci, niezale¿no�ci, odrêbno�ci, mo¿liwo�ci decydowania jakby w stu procen-
tach absolutnie o swoim losie, tak. [�] I tak naprawdê wydaje mi siê, ¿e proces
pomocowy zaczyna siê od momentu, kiedy dosyæ jasne jest dla nas obu, tak,
w jakim kierunku idziemy i po co� (R1.1, psychoterapeuta, asystent rodziny).

Istotnym, szczególnie wa¿nym w pracy terapeutów punktem jest prawo
klienta do odmowy leczenia lub zaprzestania zachowañ ryzykownych. �Dla
mnie te¿ szacunek dla wyboru � to u nas w terapii jest bardzo wa¿ne. Na
przyk³ad przychodzi pacjent, który jest gotowy na podjêcie abstynencji b¹d�
na przyk³ad na ograniczenie [picia alkoholu � uwaga autorek]. Dla mnie wa¿ne
jest to, ¿eby uszanowaæ jego wybór� (R2.6, terapeutka uzale¿nieñ).

Warto zwróciæ tak¿e uwagê na rozró¿nienie pomiêdzy opiek¹ a pomaga-
niem, w którym ró¿nicuj¹cym elementem jest zaanga¿owanie klienta. �Pod-
miot [który � uwaga autorek] uczestniczy w pomaganiu jest w to pomaganie
zaanga¿owany. Je¿eli [�] w to pomaganie nie jest zaanga¿owany, nie ma
mowy o pomocy, moim zdaniem. Je¿eli nie, to jest przedmiotem jakiego�
dzia³ania, mo¿na by dyskutowaæ czy opiekuñczego, czy jakiego� innego, czy
motywuj¹cego, czy jeszcze jakiego� innego, ale na pewno je¿eli sam nie uczest-
niczy w pomocy, to ja uwa¿am, ¿e to dzia³anie nie jest pomoc¹� (R1.1, psy-
choterapeuta, asystent rodziny).
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Samo�wiadomo�æ pomagaj¹cego ma wiele wymiarów i obejmuje �wiado-
mo�æ siebie, �wiadomo�æ oczekiwañ oraz ograniczeñ zewnêtrznych, z jakimi
musi zmierzyæ siê w swojej pracy. Pierwszy element, czyli �wiadomo�æ siebie
to indywidualna refleksja dotycz¹ca osobistych kompetencji, uprawnieñ,
równowagi emocjonalnej i odporno�ci psychicznej. By profesjonalnie poma-
gaæ, nale¿y równie¿ uzmys³owiæ sobie ró¿norodno�æ oczekiwañ ze strony
klientów czy instytucji, a co za tym idzie znaæ ró¿nego typu ograniczenia
zwi¹zane z dan¹ sytuacj¹ pomocow¹.

Specyficzne zasady profesjonalnego pomagania
dla wybranych zawodów i profesji

Wskazanie specyficznych zasad profesjonalnego pomagania mo¿na, poza
oczywistym podzia³em na zasady przypisane do poszczególnych zawodów i pro-
fesji, zogniskowaæ biegunowo, dziel¹c je na te bardziej kontrowersyjne i te,
wokó³ których naj³atwiej by³o osi¹gn¹æ konsensus. Uczestnicy dyskusji silnie
podkre�laj¹, i¿ ka¿dorazowo nale¿y odrêbnie traktowaæ dany przypadek,
a regu³y stosowaæ elastycznie. Wspomniana elastyczno�æ nie oznacza nie-
uprawnionego naginania czy wrêcz przekraczania ram prawnych, instytu-
cjonalnych czy proceduralnych, a jedynie staranne analizowanie wszystkich
opcji i unikanie rozwi¹zañ sztampowych, które � choæ zgodne z przepisami �
nie mog¹ byæ krzywdz¹ce lub nieadekwatne dla klientów (zob. rys. 2).

Rysunek 2. Zasady profesjonalnego pomagania, wokó³ których naj³atwiej
by³o osi¹gn¹æ konsensus

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Warto podkre�liæ, ¿e samo miejsce pracy w znacz¹cym stopniu ró¿nicuje
metody, narzêdzia i styl pracy profesjonalistów zajmuj¹cych siê pomaganiem.
Przestrzeñ, w której dzia³aj¹, ma tu niekiedy decyduj¹ce znaczenie, a mo¿li-
wo�ci, pozycja i zakres ich dzia³ania s¹ inne w zale¿no�ci od tego, czy pracuj¹
w domu klienta lub na jego terenie, jakim jest na przyk³ad ulica, czy te¿
w przestrzeni pomagacza, czyli biurze lub gabinecie terapeutycznym: �Je�li
chodzi o perspektywê streetworkera, to streetworker z zasady jest go�ciem
u klienta [�] Wychodzimy na ulicê. Pierwsz¹ tak¹ zasad¹ no to jest, ¿e go-
dzimy siê na to, co tam siê dzieje, jak tam jest. Przyk³adowo: je¿eli mamy,
pracujemy na przyk³ad z m³odzie¿¹ i tê m³odzie¿ zapraszamy te¿ do nas, do
stowarzyszenia, no to mamy jakich� tam kilka zasad. [�] W stowarzyszeniu
nie mo¿na [�] byæ pod wp³ywem alkoholu czy innych u¿ywek, tego typu
zasady, nie stosuje siê agresji. Natomiast je¿eli my jeste�my go�æmi w ich
przestrzeni, to godzimy siê na to tak, ¿e oni [�] ¿e przeklinaj¹ czy s¹ pijani.
Tak jakby akceptujemy to w pewnym zakresie, w ca³o�ci� (R3.8, streetwor-
ker); �Chcia³em powiedzieæ tak, ¿e z punktu widzenia organizatora spo³ecz-
no�ci lokalnej bardzo bliska jest mi filozofia streetworker, bo tam mamy
bardzo podobne podej�cie do spo³eczno�ci, z któr¹ pracujemy� (R3.4, pra-
cownik socjalny w o�rodku pomocy spo³ecznej, organizator spo³eczno�ci
lokalnej i koordynator wolontariatu).
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Rysunek 3. Zasady profesjonalnego pomagania, które budzi³y najwiêcej kon-
trowersji w�ród uczestników grup fokusowych

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Ró¿nice wynikaj¹ce z przestrzeni, w której zachodzi relacja pomagacz �
klient dostrzegali przedstawiciele ró¿nych zawodów. �wiadomo�æ tej zale¿-
no�ci i konieczno�ci dostosowania siê do miejsca wydaje siê elementem wspól-
nym rozwa¿añ wszystkich tych grup: �[�] w miejscu zamieszkania podopiecz-
nego. Wkraczamy do czyjego� domu, naruszamy jego mir domowy,
wkraczamy w ró¿ne sytuacje� (R2.7, kurator s¹dowy); �Trochê miejsce [po-
magania � uzup. autorek] rzeczywi�cie jest limitem. Ono ma ró¿ne wymaga-
nia� (R1.1, psychoterapeuta, asystent rodziny). W¹tek budowania relacji i za-
ufania oraz postawienia siê w roli go�cia, który wkracza w przestrzeñ klienta,
jest opisany w literaturze przedmiotu, szczególnie w kontek�cie pracy socjal-
nej skoncentrowanej na rozwi¹zaniach (por. Brzuszczak 2008).

Zasadami profesjonalnego pomagania, z którymi respondenci czê�ciej siê
zgadzaj¹, s¹: pomocniczo�æ, tolerancja i akceptacja ograniczeñ klienta. Stwo-
rzenie klientowi przestrzeni do zmiany, do samodzielnego decydowania, po-
szanowanie jego autonomii, ograniczeñ i dopasowanie pomagacza do warun-
ków i sytuacji, w jakiej funkcjonuje klient, to zasady wielokrotnie przywo³ywane
w toku dyskusji. Wi¹¿e siê to �ci�le z omawianymi ju¿ wcze�niej elementami
determinuj¹cymi profesjonalny charakter dzia³ania pomocowego, takimi jak
samo�wiadomo�æ pomagacza i troska, by cele instytucjonalne nie determino-
wa³y celów klienta. Wymieniane wielokrotnie cechy, jak: samo�wiadomo�æ,
uwa¿no�æ i refleksyjno�æ niezbêdna osobom wykonuj¹cym ró¿norodne zawo-
dy pomocowe przytaczane by³y jako zasady profesjonalnego pomagania i po-
nownie nie budzi³y sprzeczno�ci w�ród uczestników debaty. Silnie akcentowa-
ny jest tu w¹tek superwizji, która formalnie nie jest obowi¹zkowa dla wszystkich
zawodów pomocowych, jednak zgodnie uznawana za standard.

Poufno�æ oraz dobrowolno�æ korzystania z pomocy to z kolei zasady, któ-
rych rozumienie by³o najbardziej zró¿nicowane i rodzi³o najwiêcej kontrower-
sji (rys. 3). Nie s¹ to i nie mog¹ byæ zasady uniwersalne dla wszystkich zawo-
dów pomocowych. Owe ró¿nice wynikaj¹ ze specyfiki i zakresu dzia³ania
konkretnych zawodów. Szczególnie w przypadku wyró¿niaj¹cej siê w tej kwe-
stii roli kuratora s¹dowego trudno mówiæ o jakiejkolwiek formie dowolno�ci
kontaktów. Co ciekawe, ów brak dowolno�ci relacji nie wyklucza konieczno-
�ci zastosowania powy¿ej przytoczonych zasad zwi¹zanych z szacunkiem i za-
chowaniem podmiotowo�ci klienta. Wydaje siê wrêcz kluczowe ich zastoso-
wanie, gdy¿ bez zbudowania relacji opartej na poszanowaniu i dopasowaniu
do klienta realizacja zadañ kuratora nie by³aby mo¿liwa: �Z punktu widzenia
pracy kuratora nawi¹zanie pozytywnej wiêzi to jest podstawa. Kurator [�]
dostaje orzeczenie s¹du do wykonania [�] jest postêpowanie wykonawcze
i my wchodzimy w �rodowisko, na teren naszego podopiecznego, gdzie s¹ jego
zasady, gdzie to on ustala, jakie ma potrzeby, do czego chce d¹¿yæ. [�] kurator
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wchodzi w �rodowisko i jest na terytorium podopiecznych, gdzie bez jakby ta-
kiego ogromnego szacunku i pokory do tego, z czym ci ludzie wchodz¹ w tê
relacjê z kuratorem, to siê nie mo¿e udaæ� (R3.6, kurator zawodowy rodzinny).

Zachowanie poufno�ci jest szczególnie trudne, gdy osoba pomagacza ³¹czy
kilka ról zawodowych, dzia³aj¹c na przyk³ad jako kurator i jako psycholog
w o�rodku pomocy spo³ecznej: �Do pewnego momentu jeste�my pomagacza-
mi. W pewnym momencie jeste�my interwentami. Jest pytanie w ogóle, czy
mo¿na te dwie role pe³niæ. [�] Ja mogê powiedzieæ: ja je pe³niê. Z racji tego,
¿e muszê. Nie, �le powiedzia³am. Nie muszê. Jakbym nie chcia³a, to bym tego
nie robi³a, ale to wynika z charakteru mojej pracy. Ja pracujê w o�rodku pomocy
spo³ecznej, a oprócz tego zajmujê siê niebieskimi kartami, przemoc¹ w rodzinie
i tak dalej� (R1.2, psycholog w o�rodku pomocy spo³ecznej, kurator).

Wspomniane po³¹czenie ról interwencyjnej i pomocowej wydaje siê trudne,
o ile w ogóle mo¿liwe. Jest tak nie tylko w sytuacji pracownika, który pe³ni dwie
role zawodowe, ale tak¿e gdy w trakcie dzia³ania pomocowego podejmuje dzia-
³anie interwencyjne na podstawie zebranych informacji. W odbiorze klientów
interwencja, nawet uzasadniona i zgodna z przepisami, zaburza relacjê opart¹ na
zaufaniu i utrudnia czy wyklucza powrót wy³¹cznie do roli pomagacza: �Wydaje
mi siê, ¿e to jest psychologicznie ju¿ potem niemo¿liwe, ¿eby pokazaæ siê z tych
dwóch skrajnych ról. Interwenta, kogo� kto przychodzi i krzywdzi rodzinê. Te¿
tak to czêsto klienci odbieraj¹. I tego, kto potem ma pomagaæ, wchodziæ z zaufa-
niem� (R1.9, kierownik o�rodka pomocy spo³ecznej).

To zreszt¹ nie jedyny przyk³ad dylematu wynikaj¹cego z ³¹czenia ról.
Pe³nienie roli psychologa i doradcy zawodowego w jednym o�rodku tak¿e
mo¿e prowadziæ do ryzyka naruszenia informacji poufnych. Podobnie dys-
kusyjne wydaj¹ siê zasady zobowi¹zuj¹ce osobê pomagacza do zachowania
neutralno�ci i tajemnicy zawodowej. Nikt z uczestników dyskusji nie kwe-
stionuje znaczenia tych zasad, jednak indywidualne przyk³ady i odrêbne ramy
zawodowe, w jakich dzia³aj¹, sprawiaj¹, ¿e zasady te s¹ rozumiane i stosowa-
ne w sposób specyficzny dla ka¿dej z tych ról.

Wp³yw instytucjonalny na stosowanie
zasad profesjonalnego pomagania

W dyskusjach bardzo silnie zarysowa³ siê kontekst instytucjonalny i jego
wp³yw na postêpowanie przedstawicieli poszczególnych zawodów pomoco-
wych i stosowane w praktyce zasady pomagania. Mo¿na stwierdziæ, ¿e �s¹
oni skazani na instytucje�, poniewa¿ s¹ zatrudnieni w ró¿nego typu podmio-
tach: publicznych, prywatnych, pozarz¹dowych lub te¿ s¹ od nich zale¿ni
z powodu realizowanych na ich zlecenie kontraktów. Organizacje jako pra-
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codawcy czy zleceniodawcy narzucaj¹ przedstawicielom zawodów pomoco-
wych okre�lony sposób dzia³ania poprzez odwo³anie siê do regu³ prawnych,
formalnych i nieformalnych zasad postêpowania oraz sankcji (zob. rys. 4)

Rysunek 4. Wp³yw instytucji na stosowanie zasad profesjonalnego pomagania

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Bycie pracownikiem organizacji ma wiele zalet. Praca w podmiotach pu-
blicznych na ogó³ daje etat i poczucie stabilizacji zatrudnienia oraz okre�la
ramy dzia³ania. Bycie pracownikiem tego typu organizacji u³atwia podjêcie
interwencji w strukturach samorz¹dowych i �rodowisku lokalnym. Tworzone
s¹ te¿ mo¿liwo�ci podnoszenia kwalifikacji i umiejêtno�ci zawodowych. Z kolei
pracownicy organizacji pozarz¹dowych i prywatnych bardziej s¹ zale¿ni od
indywidualnych decyzji, sami planuj¹ swój rozwój zawodowy, wskazuj¹ na
wiêksz¹ swobodê dzia³ania, choæ tak¿e ich praca podlega zewnêtrznej ocenie.

Typ organizacji i wykonywany zawód ustawia pracownika w relacji z klien-
tem. Pracownicy socjalni i kuratorzy s¹dowi bêd¹cy pracownikami organizacji
publicznych bardzo mocno akcentuj¹ konieczno�æ przestrzegania regu³ prawnych
kosztem ograniczenia w³asnej autonomii i autonomii klienta: �Autonomia? No,
autonomiê to mamy raczej ograniczon¹. Ostatnio w moich badaniach zadawa³am
kuratorom w ca³ej Polsce takie pytanie o autonomiê. No, niestety, wiêkszo�æ siê
wypowiedzia³a, ¿e ma ograniczon¹ autonomiê przepisami, zarz¹dzeniami ministe-
rialnymi, ale próbujemy sobie z tym poradziæ� (R2.7, kurator s¹dowy); �Pracuj¹c
w organizacjach pozarz¹dowych czy gdzie� w podmiotach prywatnych, jest to
zupe³nie inaczej, a w³a�nie pracuj¹c w pomocy spo³ecznej, to te¿ jestem czê�ci¹ tej
instytucji i my�lê, ¿e co mówi³a kurator, ¿e jednak ustawy, przepisy maj¹ tutaj du¿y
wp³yw, a nawet takie rzeczy jak takie lokalne sytuacje zwi¹zane z urzêdem, z bur-
mistrzem� (R.2.2 doradca zawodowy, psycholog w o�rodku pomocy spo³ecznej);
�Ludzie naprawdê bardzo profesjonalni i zaanga¿owani w pomaganie rodzinie
bardzo czêsto gorzej sobie radz¹ z w³asn¹ instytucj¹, która tworzy jak¹ tak¹ w³a-
�nie atmosferê nacisku i tego, ¿eby to z³amaæ [zasada dyskrecji � uzup. autorek].
To jest, moim zdaniem, bardzo realny problem� (R1.6, psychoterapeutka).

Wprawdzie zasada dyskrecjonalno�ci (uznaniowo�ci podejmowanych de-
cyzji) stwarza przedstawicielowi instytucji publicznej pewn¹ swobodê w wy-
borze dzia³ania, to z drugiej strony mo¿e staæ siê form¹ w³adzy nad klientem,
sposobem na jego dyscyplinowanie. Przestrzeganie instytucjonalnych regu³
dzia³ania prowadzi niekiedy do ró¿nego typu dylematów, stawiaj¹cych pra-
cowników socjalnych, kuratorów s¹dowych czy asystentów w trudnych sytu-
acjach wyboru, na przyk³ad gdy ich rola pomagacza staje siê sprzeczna z rol¹
interwenta, gdy dobro klienta i jego rodziny nie idzie w parze z wymogiem
przestrzegania procedur instytucji: �Kurator jest jakby w podwójnej roli: z jednej
strony jest pomagaczem, a z drugiej � ma postanowienie s¹du, które mówi
i konkretnie zobowi¹zuje podopiecznego do tego, ¿e to ma siê zmieniæ, tu jest
dobrze, a to trzeba poprawiæ. [�] To nie jest tak, ¿e ludzie zmieniaj¹ siê na
nasze ¿yczenie� (R3.6, kurator zawodowy rodzinny); �Niebieska karta tutaj
jest bardzo dobrym przyk³adem, ¿e my realizujemy te¿ cele instytucji. No, my
jeste�my jednak tymi ¿o³nierzami pañstwa [�] czasem chodzi o to, ¿e nieko-
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niecznie zgadzamy siê co do tego, ¿e trzeba co� wszcz¹æ, bo mo¿e bêdzie wiêksza
krzywda w przypadku takiej procedury. A z drugiej strony taki dylemat: do kogo
nale¿y szacowanie ryzyka w takiej rodzinie, zw³aszcza je¿eli s¹ tam dzieci albo
osoby jako� niesamodzielne� (R1.9, kierownik o�rodka pomocy spo³ecznej).

Praktyki organizacyjne i �rodki wsparcia bêd¹ce w dyspozycji organizacji
pomocowej tworz¹ jej obraz w oczach klientów, co niekiedy mo¿e utrudniæ re-
lacje z ni¹, ograniczaæ mo¿liwo�ci pozytywnego oddzia³ywania. Dominacja rela-
cji kontrolnych i negatywne stereotypy tworz¹ dystans, wywo³uj¹ niechêæ do
korzystania z jej us³ug, maj¹ wp³yw na unikanie kontaktu z jej przedstawiciela-
mi, na przyk³ad obawy zwi¹zane z odebraniem dziecka w wyniku decyzji kura-
torów s¹dowych i pracowników socjalnych. Przedstawiciele o�rodków pomocy
spo³ecznej zwracaj¹ uwagê, ¿e organizacja pomocowa jest czêsto postrzegana
przez jeden wymiar dzia³alno�ci, miêdzy innymi jako dostarczyciel �rodków fi-
nansowych, swoisty �bankomat�. St¹d w ich wypowiedziach pojawiaj¹ siê po-
stulaty oddzielenia �wiadczeñ finansowych od pracy socjalnej: �Generalnie klienci
pomocy spo³ecznej s¹ przyzwyczajeni do tego, ¿e jeste�my dawcami zasi³ków,
odbieraczami dzieci, osobami, które zagl¹daj¹ do lodówek. Wiêc my�lê, ¿e to bê-
dzie naprawdê milowy krok, je�li ta praca zostanie rozdzielona w ca³ej Polsce [przy-
znawanie zasi³ków i praca socjalna � uzup. autorek], bo to naprawdê te¿ z per-
spektywy organizatora spo³eczno�ci lokalnej pokazuje, ¿e naprawdê ci ludzie chc¹
czego� wiêcej ni¿ tylko pieniêdzy� (R3.4, pracownik socjalny w o�rodku pomocy
spo³ecznej, organizator spo³eczno�ci lokalnej i koordynator wolontariatu).

Kontekst instytucjonalny wywiera bardzo silny wp³yw na praktykê w za-
wodach pomocowych. Z jednej strony procedury instytucjonalne u³atwiaj¹
wykonywanie pracy, tworz¹ ramy dopuszczalnego dzia³ania, jednak minima-
lizowanie ryzyka pope³nienia b³êdu poprzez wykorzystywanie relacji kon-
trolnych oraz trzymanie siê przepisów i procedur mo¿e prowadziæ do nad-
miernego formalizmu i rutyny, ³amania prawa autonomii klienta, niskiej
jako�ci us³ugi i jej nieskuteczno�ci, zaniedbañ i nadu¿yæ w³adzy.

Psychologowie, terapeuci, lekarze koncentruj¹ siê przede wszystkim na
przestrzeganiu regu³ postêpowania zawodowego, które s¹ w tych zawodach
�ci�le okre�lone, choæ typ zatrudnienia mo¿e tak¿e ograniczaæ ich swobodê
dzia³ania. Najwiêksz¹ swobodê w pe³nieniu ról zawodowych maj¹ animato-
rzy lokalni, mediatorzy, ksiê¿a pracuj¹cy w podmiotach prywatnych lub po-
zarz¹dowych, którzy czêsto sami wyznaczaj¹ ramy swojej pracy.

W�ród czynników instytucjonalnych wp³ywaj¹cych na pracê omawianych
organizacji bardzo silnie zarysowa³ siê aspekt ekonomiczny pomagania. Granice
pomagania czêsto s¹ wyznaczone przez dostêp do �rodków finansowych, na
przyk³ad w wypadku wsparcia w hospicjum ograniczeniem s¹ kontrakty z NFZ.
Instytucje samorz¹dowe próbuj¹ ograniczaæ formy pomagania i �rodki finanso-
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we, kieruj¹c siê racjami oszczêdno�ciowymi. Organizacje wywieraj¹ nacisk na
swoich pracowników, ustalaj¹ warunki finansowe i kreuj¹ w ten sposób okre�lo-
ne standardy postêpowania: �Dotykamy ludzi potê¿nie pokiereszowanych przez
system, przez tak¹ bezduszno�æ [�] ten system jest te¿ kreowany, on nie jest
tylko opisywany przez NFZ. On jest wymuszany, jest kreowany, ¿eby w taki
sposób funkcjonowa³o� (R2.8, lekarz w hospicjum); �Interwencje limituje eko-
nomika opieki zdrowotnej i to, ¿e jest pewien okres przewidziany do przyjêcia
pacjenta, w którym on mo¿e przebywaæ w szpitalu. Nie zawsze to jest tak, ¿e jest
mo¿liwo�æ kontynuacji opieki w poradni� (R1.4, lekarz); �Bardzo czêsto jest
tak, ¿e my jeste�my gorzej traktowani, bo my [us³ugi asystenta � uzup. autorek]
jest to odp³atne i bardzo czêsto podopieczni traktuj¹ nas jak przynie�, podaj,
pozamiataj. Bo oni za to p³ac¹ i ja p³acê, ja wymagam. Jeszcze bardzo niedu¿e
pieni¹dze, wiêc to te¿ bardzo czêsto wi¹¿e siê z brakiem szacunku po prostu�
(R1.8, asystent osoby niepe³nosprawnej).

Aspekt ekonomiczny pomagania to tak¿e wynagrodzenia uzyskiwane za pracê.
Pracownicy instytucji publicznych nie czuj¹ siê grup¹ dobrze uposa¿on¹, a ich
wynagrodzenia nie s¹ postrzegane jako satysfakcjonuj¹ce i adekwatne do wyma-
ganej od nich pracy. Ma to wp³yw na negatywn¹ selekcjê do zawodu, frustracje
pracowników i ich mniejsze zaanga¿owanie w pracê (np. poprzez unikanie ryzy-
ka na rzecz formalizmu, rutyny w podejmowaniu decyzji, niechêæ do nawi¹zy-
wania wspó³pracy z ró¿nymi specjalistami).

Rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi spo³eczne i ekonomizacja sektora us³ug,
zdaniem Anji Hartmann, analizuj¹cej niemieck¹ politykê spo³eczn¹, doprowa-
dzi³y do niekorzystnych zmian w strukturach zatrudnienia i jako�ci pracy. Przy-
czyni³y siê one do intensyfikacji pracy, ale i polaryzacji sposobów zatrudnienia
pracowników wykonawczych. Pracownicy poddawani s¹ procesom deregula-
cyjnym, nowym modelom czasu pracy, co skutkuje utrat¹ ich poczucia bezpie-
czeñstwa i sta³o�ci finansowania. W rezultacie nie ro�nie uznanie spo³eczne
dla ich pracy, mimo wzrostu wymogów specjalizacyjnych i organizacyjnych.
Skutkiem jest wysoka fluktuacja, brak specjalistów i marginalizacja ich znacze-
nia (Hartmann 2013: 97). Procesy te w coraz wiêkszym stopniu dotycz¹ tak¿e
Polski i ten aspekt pomagania mo¿e w przysz³o�ci staæ siê dominuj¹cy.

Ryzyko zwi¹zane z pomaganiem

Ryzyko jest nieod³¹cznie zwi¹zane z pomaganiem. Mo¿e byæ ono rozu-
miane jako niepewny wynik ludzkiego zachowania lub danego wydarzenia,
obejmowaæ pozytywne i negatywne jego aspekty zarówno dla klienta, jak
i osoby mu pomagaj¹cej. W literaturze fachowej dotycz¹cej opieki ryzyko
najczê�ciej jest uto¿samiane z zagro¿eniem, utrat¹ lub cierpieniem klienta,

11.p65 20-11-18, 10:47204



205

Zawody pomocowe � w drodze ku profesjonalizacji i budowaniu wspólnej to¿samo�ci zawodowej

nadu¿yciami i zaniedbaniami. Jest to wynik miêdzy innymi upowszechnia-
nych przez media kontrowersyjnych przypadków opieki (Philips 2009: 159�160).
W tym miejscu chcemy zwróciæ uwagê na obszary ryzyka zwi¹zane
z wykonywaniem zawodu polegaj¹cego na pomaganiu, dostrzegane przez
uczestników dyskusji (zob. rys. 5).

Rysunek 5. Obszary ryzyka zwi¹zane z pomaganiem

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Ryzyko zwi¹zane z w³adz¹ nad klientem pomocy jest w literaturze facho-
wej jednym z najczê�ciej podnoszonych aspektów pomagania. W³adza nada-
na przez organizacje, co zosta³o podkre�lone w kontek�cie instytucjonalnym
pomagania, mo¿e utrudniaæ nawi¹zanie relacji partnerskich, budziæ dystans,
uruchamiaæ negatywne stereotypy i prowadziæ do unikania kontaktu. Na
relacje w³adzy nale¿y jednak patrzeæ z dwóch stron. Czasami jest ona nie-
zbêdna, pozwala wymusiæ pozytywne zmiany, uchroniæ przed z³ymi wybora-
mi lub nawet zapobiec nieszczê�ciu. Z drugiej strony mo¿e budziæ nadmier-
ny dystans, utrudniaæ nawi¹zanie relacji zawodowej lub partnerskiej.
Pomaganie zwi¹zane z funkcjami kontrolnymi, z decyzjami finansowymi,
z dostêpem do wra¿liwych danych o kliencie i jego rodzinie ustawia pracow-
nika w relacji w³adzy nad klientem, co niekiedy mo¿e prowadziæ do nad-
u¿yæ. Przejawiaæ siê one mog¹ w nadmiernym uto¿samianiu siê pracownika
z celami organizacji kosztem pog³êbionej refleksji nad dobrem klienta, nie-
uzasadnion¹ wiar¹ we w³asn¹ omnipotencjê i nieszukaniem innych rozwi¹-
zañ: �To znaczy, naprawdê byæ uwa¿nym na to, ¿e my nie jeste�my od cudów
i broñ Bo¿e od obiecywania cudów. Co czasami kusi. Prawda. W³a�nie
w tym rozkrêceniu tej omnipotencji� (R2.6, terapeutka uzale¿nieñ); �My�lê,
¿e profesjonalne pomaganie ³¹czy siê z wykorzystywaniem wiedzy, umiejêt-
no�ci i postawy, ale te¿ dobrej diagnozy i realizowania celów. No i tutaj mi
siê w³¹cza taki kawa³ek, czy my realizujemy cele klienta, instytucji, która nas
zatrudnia, czy te¿ realizujemy swoje cele jako pomagacze� (R3.6, kurator
zawodowy rodzinny).

Ograniczenia w pe³nieniu ról zawodowych przez przedstawicieli zawo-
dów pomocowych mog¹ wynikaæ z ich cech osobowych, jak i uwarunkowañ
formalnych. S¹ to zawody obarczone wysokim ryzykiem wypalenia zawodo-
wego (por. Trawkowska 2007; Zbyrad 2008) i fluktuacji. Psychologowie
i pedagodzy zwracaj¹ uwagê na okre�lone cechy indywidualne cz³owieka, które
maj¹ ogromny wp³yw na jego skuteczno�æ w zawodach pomocowych. W�ród
nich wymienia siê: �wysokie ambicje i oczekiwania od siebie, perfekcjonizm,
wysoka samoocena i pewno�æ siebie� oraz system przekonañ, który tworz¹
takie elementy, jak: �optymistyczny styl wyja�niania niepowodzeñ, wewnêtrz-
ne umiejscowienie kontroli, pozytywny obraz samospe³niaj¹cego siê proroc-
twa� (por. Skorecka 2015). Wymienione cechy osobowe s¹ niezbêdne do
wype³niania ról zawodowych zwi¹zanych z pomaganiem, a umiejêtno�ci ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych zapobiegaj¹ wypaleniu
zawodowemu, poddaniu siê, rezygnacji. Ograniczenia w profesjonalnym
wype³nianiu ról zawodowych mog¹ wyst¹piæ w sytuacji nadmiernego zaan-
ga¿owania pracownika przy silnym oporze ze strony klienta, braku jego woli
i zaanga¿owania, nadmiernej koncentracji na jednym kliencie kosztem in-
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nych, pojawiaj¹cych siê dylematach etycznych zwi¹zanych z pe³nieniem ról
zawodowych, na przyk³ad dochowanie zasad etyki i poufno�ci mo¿e byæ
du¿ym obci¹¿eniem psychicznym dla pracownika. Brak wystarczaj¹cych kom-
petencji jest czêsto rezultatem negatywnej selekcji do zawodów pomocowych:
�Kwestia stworzenia zasad naboru do zawodów zaufania publicznego, do
zawodów tam, gdzie siê pomaga innym osobom, jest bardzo wa¿na. Trafiaj¹
siê niestety w ka¿dym zawodzie, jak tutaj siedzimy, to ka¿dy opowie o takiej
osobie, która tego zawodu absolutnie nie powinna wykonywaæ� (R2.7, ku-
rator s¹dowy).

Obok uwarunkowañ osobowych wystêpuj¹ te¿ ograniczenia formalne.
Ryzyko tworz¹ rozwi¹zania instytucjonalne: nadmierna standaryzacja roli lub
jej brak, konflikt ról zwi¹zany z wype³nianiem kilku zadañ, czasoch³onno�æ
pomagania niedostosowana do standardu us³ugi, nadzór nad pomaganiem
(nacisk instytucjonalny i konieczno�æ �cis³ego przestrzegania przepisów), brak
wsparcia zawodowego, standardu superwizji. Wszystkie te czynniki mog¹
mieæ wp³yw na praktykê, tworzyæ ograniczenia w trafnym i skutecznym
wype³nianiu ról zawodowych zwi¹zanych ze �wiadczeniem us³ug pomoco-
wych. Przyk³adem jest wypowied� doradcy zawodowego z urzêdu pracy, który
nie mo¿e udzieliæ profesjonalnej us³ugi osobie niepe³nosprawnej, poniewa¿
�funkcjonuje na styku wielu rzeczywisto�ci� i nie jest w stanie poprzez us³u-
gê doradcz¹ rozwi¹zaæ ca³ego spektrum problemów, które tworz¹ bariery
w podjêciu pracy (R2.5, doradca zawodowy w urzêdzie pracy). Innym przy-
k³adem jest nacisk, jaki wywieraj¹ o�rodki pomocy spo³ecznej na pracowni-
ków socjalnych, wymuszaj¹c na nich funkcje kontrolne: �[�] ca³y czas pra-
cownik socjalny stawiany jest w roli kontrolera [�] i maj¹cego w³adzê, takiego
w³a�nie narzêdzia w³adzy. Realizatora celów w³adzy i to widaæ tê tendencjê.
I takie s¹ oczekiwania wobec naszej pracy; z góry i w tej hierarchii, i od
�rodowiska, otoczenia, taki stereotyp i my�lenie jest takie o pomocy� (R1.9,
kierownik o�rodka pomocy spo³ecznej). Mariola Rac³aw, opisuj¹c wspó³cze-
sne tendencje w procesie pracy socjalnej z rodzin¹, wskaza³a na rozwi¹zania
prawne, które maj¹ istotny wp³yw na wype³nianie ról przez pracowników
socjalnych i budowanie to¿samo�ci zawodowej. Pracownicy gminnych o�rod-
ków pomocy spo³ecznej staj¹ siê �zbiurokratyzowanymi administratorami
procesu marginalizacji, kontrolerami ryzyka zaistnienia przemocy i jego w³ad-
czymi eliminatorami� (Rac³aw 2012: 243).

Ryzyko w pracy zwi¹zanej z pomaganiem wi¹¿e siê tak¿e z brakiem wspó³-
pracy miêdzy przedstawicielami ró¿nych organizacji i zawodów. Wspó³pra-
ca pomiêdzy specjalistami jest deklarowana jako wa¿na warto�æ w pomaga-
niu: �konieczno�ci¹ w mojej pracy jest posi³kowanie siê umiejêtno�ciami
innych specjalistów� (R.2.6, terapeutka uzale¿nieñ); �nagle okazuje siê, ¿e
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komunikacja w zespole, gdzie s¹ inne kompetencje ni¿ medyczne [jest wa¿na
� uzup. autorek] i to dopiero robi z nas profesjonalistów� (R2.8, lekarz);
�profesjonalizm to umiejêtno�æ wspó³pracy i wspó³dzia³ania, a nie wspó³-
zawodnictwa� (R.2.4, przedstawicielka fundacji, prowadz¹ca dom rodzin-
ny). Jednak sk³onno�æ do wspó³pracy jest warunkowana typem organizacji
i wykonywanym zawodem. Zasadniczo wiêkszo�æ przedstawicieli okre�la tê
wspó³pracê jako niewystarczaj¹c¹. Wynika ona z niewiedzy, braku komuni-
kacji miêdzy przedstawicielami ró¿nych organizacji, a nawet pracownikami
tej samej organizacji. U jej �róde³ mo¿e tak¿e le¿eæ rywalizacja o klienta miê-
dzy przedstawicielami ró¿nych organizacji, co oznacza, ¿e dobro organizacji
i jej pracowników zaczyna braæ górê nad dobrem klienta.

Analizuj¹c ryzyko zwi¹zane z pomaganiem z perspektywy uczestników dys-
kusji, jest ono g³ównie wynikiem braku profesjonalnego przygotowania (nie-
kiedy doboru) przedstawicieli zawodów pomocowych i nadmiernego nacisku
rozwi¹zañ administracyjnych kosztem zawodowych. D¹¿enie do minimalizo-
wania ryzyka i unikania b³êdów w�ród pracowników organizacji publicznych,
których standardy dzia³ania s¹ �ci�le okre�lone przez przepisy (np. pracowni-
ków socjalnych, kuratorów s¹dowych), sprzyja ich wiêkszej podatno�ci na for-
malizm i rutynê. Wiêksza jest u nich sk³onno�æ do relacji w³adzy opartej na
dominacji nad klientem, jego kontroli, co niekiedy prowadzi do przekonania
o w³asnej omnipotencji i formu³owania negatywnych opinii o swoich klien-
tach. Przedstawiciele zawodów uznawanych za profesje: lekarze, psychologo-
wie, terapeuci, ksiê¿a d¹¿¹ do utrzymania przede wszystkim relacji zawodowych,
a nie administracyjnych z klientem, trzymaj¹ siê standardów zawodowych, wspó³-
pracy w ramach grupy zawodowej i w³asnych do�wiadczeñ.

Ró¿ne podej�cie do wype³niania ról zawodowych mo¿e wynikaæ tak¿e
z funkcji pe³nionych w organizacjach i przeobra¿eñ wspó³czesnych biuro-
kracji. Socjologowie wymieniaj¹ trzy typy cz³onków w ramach grupy zawo-
dowej, ró¿ni¹cych siê zakresem wiedzy i w³adzy: nauczyciele-badacze, admi-
nistratorzy (mened¿erowie) i praktycy (Frieidson 1986, za: Howe 1999: 237).
W organizacjach zajmuj¹cych siê prac¹ socjaln¹, jak zauwa¿a David Howe,
grupa mened¿erów uzyska³a dominuj¹c¹ pozycjê i narzuci³a sposób dzia³a-
nia oparty na stosowaniu regu³, trzymaniu siê poprawno�ci proceduralnej
i administracyjnej przejrzysto�ci. Ograniczy³o to wiele form pracy socjalnej
i doprowadzi³o do marginalizowania wiedzy praktyków i utraty przez nich
kontroli nad elementami swojej praktyki, czyli do zjawiska �proletaryzacji
profesjonalisty� (Howe 1999: 246).

Wspóln¹ trosk¹ zawodów pomocowych o statusie profesji lub te¿ do nich
aspiruj¹cych s¹ rozstrzygniêcia w zakresie dylematów etycznych zwi¹zanych
z pomaganiem, jak: prawo klienta do autonomii, granice pomagania, zacho-
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wanie tajemnicy oraz zwi¹zane z tym ryzyko ponoszone przez pracownika
i jego klienta. Dylematy etyczne zwi¹zane z pomaganiem zg³aszane s¹ przez
wszystkich przedstawicieli zawodów pomocowych, jednak dominuj¹ce zasa-
dy pomagania nie s¹ dla nich jednakowe. W wypowiedziach pojawiaj¹ siê
uwagi o granicach pomagania wyra¿one nastêpuj¹cymi stwierdzeniami: nie
wszystkim mo¿na pomóc, tylko tym, którzy tego oczekuj¹ (ksi¹dz), wymie-
niane jest poszanowanie autonomii pacjenta i jego wolno�ci jako najwa¿niej-
szej zasady (lekarz hospicjum), k³adziony jest nacisk na pomaganie, a nie
zastêpowanie osoby wspieranej w wype³nianiu ról (przedstawicielka rodzin-
nego domu dziecka i fundacji), wskazywany jest nacisk na trzymanie siê usta-
nowionych procedur (kurator s¹dowy) lub te¿ elastyczne reagowanie, ale
zgodne z wymaganiami instytucji (pracownik socjalny). Rozbie¿no�ci w wy-
borze zasad dowodz¹ trudno�ci w ustaleniu wspólnego kodeksu postêpowa-
nia dla zawodów zaliczanych do helping professions, niemo¿liwego w wy-
padku wiedzy profesjonalnej, ale tak¿e trudnego do osi¹gniêcia w wypadku
kodeksów etycznych.

Wnioski

Budowanie wspólnej to¿samo�ci zawodowej dla przedstawicieli zawodów
zajmuj¹cych siê pomaganiem, je¿eli w ogóle jest mo¿liwe, to jest w fazie
wstêpnej. Psychologowie, lekarze, terapeuci czy ksiê¿a wspieraj¹cy potrzebu-
j¹cych to profesje oparte na specjalistycznej wiedzy, umiejêtno�ciach i podzie-
lanych kodeksach etycznych. Praca socjalna jako zawód i profesja pomoco-
wa znajduje siê we wstêpnej fazie do uzyskania pozycji autonomicznej profesji.
Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych, ich status i praktyka za-
wodowa nie tworz¹ spójnego obrazu zawodu/profesji i nie s¹ atrakcyjne dla
innych specjalistów zajmuj¹cych siê pomaganiem. Wywiady potwierdzi³y
ustalenia innych autorów o instytucjonalnej odrêbno�ci pracy socjalnej, bu-
dowaniu to¿samo�ci pracowników socjalnych na podstawie silnej identyfi-
kacji instytucjonalnej i utrzymywaniu pracowników w roli �funkcjonariuszy
instytucji� (wnioski Payne�a, za: Olech 2012: 339).

Zastanawiaj¹c siê, w jakim kierunku móg³by pój�æ proces wzajemnego
pozycjonowania siê oraz budowania wspólnej to¿samo�ci przedstawicieli helping
professions, mo¿na nawi¹zaæ do normatywnego wymiaru profesji i jej zasad
etycznych oraz pojêæ etyki pracy i etyki troski. Profesjonalizm budowany
wokó³ wspólnych zasad etycznych, nawi¹zuj¹cych do etyki pracy i etyki troski,
móg³by ³¹czyæ zawody pomocowe.

Etyka pracy, jak podaje Damian Grabowski, mo¿e wystêpowaæ w kilku
znaczeniach. W rozumieniu w¹skim etyka pracy to wysokie zaanga¿owanie
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w pracê i postêpowanie zgodne z pewnymi standardami. Wiele zawodów
ma kodeksy etyczne, a postêpowanie zgodnie z nimi jest warunkiem etycznej
pracy, czyli aktywno�ci zgodnej z uznanym wzorcem (Grabowski 2015: 8).
Z kolei etyka troski rozwa¿ana w kontek�cie opieki odwo³uje siê do praktyki
i dyspozycji (sk³onno�ci). Joan Tronto wyró¿ni³a cztery elementy etyczne
wa¿ne w etyce troski: troskliwo�æ, odpowiedzialno�æ, fachowo�æ oraz ela-
styczno�æ (Tronto 1993, za: Phillips 2009: 39). Judith Philips podkre�la, ¿e
troska to zarówno praca i zadania fizyczne, jak i emocjonalne. Na praktykê,
wed³ug niej, sk³adaj¹ siê takie czynniki, jak: czas, �rodki materialne, wiedza,
umiejêtno�ci i relacje spo³eczne. Nie mniej wa¿ne s¹ warto�ci etyczne, do któ-
rych zalicza: odpowiedzialno�æ, elastyczno�æ i uczciwo�æ (ibidem, s. 40�41).

W opinii naszych respondentów zasady, które ³¹czy³y zawody pomoco-
we, to: odpowiedzialno�æ, zaanga¿owanie w pracê oraz wykorzystanie kom-
petencji. Odpowiedzialno�æ by³a rozumiana wielopoziomowo. Podkre�lano
znaczenie odpowiedzialno�ci ponoszonej za klientów i za proces pomocowy
oraz tej przekazywanej klientom za ich dalsze dzia³anie i ostateczny rezultat
wielu dzia³añ pomocowych. Odpowiedzialno�æ osoby pomagacza wydaje siê
oznaczaæ tak¿e konieczno�æ przeciwdzia³ania wypaleniu zawodowemu i szero-
ko rozumiane �dbanie o siebie�. Zaanga¿owanie w pracê oznacza³o dzia³anie
z przekonaniem i oddaniem sprawie, po³¹czone z dba³o�ci¹ o to, by w proces
pomocowy by³ silnie anga¿owany klient. Zaanga¿owanie przedstawiciela
zawodu pomocowego respondenci uznali za element pomagania wa¿ny dla
tego procesu tak samo jak zaanga¿owanie osób, którym siê pomaga. Wyko-
rzystanie kompetencji oznacza posiadanie wysokich kwalifikacji i umiejêt-
no�ci, jak równie¿ sta³e ich doskonalenie.

Dokonywana przez respondentów interpretacja innych zasad, takich jak:
pomocniczo�æ rozumiana jako niezastêpowanie klienta w dzia³aniu i silna
koncentracja na jego celach, tolerancja i akceptacja ograniczeñ klienta, ró¿-
ni³a siê nieco w zale¿no�ci od wykonywanego zawodu.

Poufno�æ oraz dobrowolno�æ korzystania z pomocy to z kolei zasady,
których rozumienie by³o najbardziej zró¿nicowane i rodzi³o najwiêcej kon-
trowersji. Podobnie elastyczno�æ w obrêbie przepisów i ram roli pomocowej
oraz autonomia klienta to zasady, które nie wpisuj¹ siê w pe³ni we wszystkie
zawody pomocowe. Specyfika niektórych z nich, na przyk³ad kuratorów
s¹dowych, wyklucza bowiem zachowanie autonomii klienta i umo¿liwienie mu
decydowania o stopniu i zakresie pomocy, z jakiej bêdzie korzysta³. W przypad-
ku dzia³añ medycznych czy realizacji postanowieñ s¹du, a zatem w obsza-
rach umiejscowionych w polu dzia³ania reprezentantów profesji pomoco-
wych, niejednokrotnie nie ma przestrzeni na elastyczno�æ b¹d� uzgadnianie
zakresu dzia³ania.
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Na zakoñczenie warto podkre�liæ, za Juli¹ Evetts, ¿e profesjonalizm zmie-
nia siê w ró¿nych kontekstach organizacyjnych i zawodowych, stanowi¹c kon-
tynuacjê, ale i tworz¹c nowe wyzwania i szanse stoj¹ce przed ró¿nymi grupami
zawodowymi. Profesjonalizm jako warto�æ zawodowa i normatywna ma za-
sadnicze znaczenie dla pracy zawodowej, praktyki zawodowej i uczenia siê,
a jego utrzymanie jest jednym z najwa¿niejszych zadañ dla instytucji zawodo-
wych i rz¹dów w ci¹gu najbli¿szych kilku lat (Evetts 2014: 52). Zdaniem
Richarda Sennetta w kulturze nowego kapitalizmu kunszt, fachowo�æ, mistrzo-
stwo w zawodzie oraz wysokie warto�ci etyczne bêd¹ budowa³y pozycjê zawo-
dow¹ i szacunek spo³eczny okre�lonych grup zawodowych w spo³eczeñstwie
(por. Sennett 2010). O ile w naszym przekonaniu nie jest mo¿liwe budowanie
wspólnej to¿samo�ci zawodowej zawodów/profesji pomocowych (uznane pro-
fesje versus semi-profesje), to mo¿e warto skupiæ siê na doskonaleniu zasad
etycznych wykonywania pracy, ich zinternalizowaniu i przestrzeganiu przy-
najmniej tych warto�ci, co do których istnieje powszechna zgoda. Wskazanie
profesjonalizmu budowanego wokó³ zasad etycznych w pe³nieniu ról zawodo-
wych jest uzasadnione ich wysoko niesatysfakcjonuj¹cym spo³ecznym postrze-
ganiem. Warto podkre�liæ, ¿e zaufanie spo³eczne, jakim Polacy darz¹ przedsta-
wicieli ró¿nych zawodów, jest do�æ ograniczone. Wynika to z raczej
przeciêtnych, a niekiedy krytycznych ocen uczciwo�ci i rzetelno�ci zawodowej
pracowników ró¿nych bran¿, zawodów i instytucji (por. Boguszewski 2016).
S¹dzimy, ¿e w obszarze budowania profesjonalizmu skupionego wokó³ zasad
etycznych mog³yby toczyæ siê debaty i inicjatywy zwi¹zane z procesem profe-
sjonalizacji w zawodach z grupy helping professions.

Literatura cytowana

Becker-Lenz R., Busse S., Ehlert G., Müller-Hermann S. (red.) (2013),
Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspekti-
ven, Wiesbaden: Springer VS.

Schilling J., Klus S. (2015), Soziale Arbeit: Geschichte � Theorie � Profession,
München: Ernst Reinhardt Verlag.

Boguszewski R. (2016), Spo³eczne oceny uczciwo�ci i rzetelno�ci zawo-
dowej, Komunikat z badañ nr 34, Warszawa: CBOS.

Brzuszczak H. (2008), �Jestem go�ciem w domu klienta�, czyli jak reali-
zowaæ pracê socjaln¹ w my�l paradygmatu zawodowego pomagania �zorien-
towanego na budowanie rozwi¹zañ� i w zgodzie z ustaw¹ o pomocy spo³ecz-
nej, w: Mi� L. (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwi¹zaniach, Zeszyt
Pracy Socjalnej (z. 14), Kraków: Wydawnictwo UJ.

11.p65 20-11-18, 10:47211



Ewa Giermanowska, Karolina Lignar-Paczocha

212

Czarkowska L.D. (2010), Nowy profesjonalizm, Warszawa: Wydawnic-
two Akademickie i Profesjonalne.

Czarkowska L.D. (2018), Teorie profesjonalizacji, w: Morawski W. (red.),
Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Evetts J. (2003), The Sociological Analysis of Professionalism. Occupa-
tional Change in the Modern World, �International Sociology� t. 18 (2).

Evetts J. (2014), The Concept of Professionalism: Professional Work,
Professional Practice and Learning, w: Billett S. i in. (red.), International
Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning, Dordrecht:
Springer International Handbooks of Education.

Frey L.R., Cissna K.N. (red.), Routledge Handbook of Applied Communication
Research, New York: Routledge.

Gale A.U., Austin D.B. (2003), Professionalism�s challenges to professional
counselors� collective identity, �Journal of Counseling and Development� 81:
3�10.

Galewicz W. (2010), W sprawie odrêbno�ci etyk zawodowych, w: Gale-
wicz W. (red.), Moralno�æ i profesjonalizm. Spór o pozycjê etyk zawodowych,
Kraków: Universitats.

Grabowski D. (2015), Etyka pracy. Przekonania warto�ciuj¹ce pracê
a zaanga¿owanie pracowników, Katowice: Wydawnictwo U�.

Granosik M. (2012), �Mówiê, jak jest, robiê, co mi ka¿¹� � o interpreta-
cyjnym rozdarciu wspó³czesnego pracownika socjalnego, w: Rymsza M. (red.),
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miêdzy s³u¿b¹ spo³eczn¹
a urzêdem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Grewiñski M. (2013), System pomocy spo³ecznej pomiêdzy ideami � ja-
kie wyzwania dla Polski, �Empowerment. O polityce aktywnej integracji� 1.

Hartmann A. (2013), Us³ugi spo³eczne: specyfika, zadania i kierunki roz-
woju, prze³. K. Sosnowska, w: Evers A., Heinze R.G., Olk T., Podrêcznik
us³ug spo³ecznych � przyk³ad Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Howe D. (1999), Wiedza, w³adza i kszta³t praktyki pracy socjalnej, prze³.
B. Siewierski, w: Davies M., Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydaw-
nictwo Naukowe ��l¹sk�.

Ko�miñski A.K. (2018), Profesjonalista, w: Morawski W. (red.), Socjolo-
gia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

£uczyñska M. (2013), Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji,
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Miller K.I., Considine J.R. (2009), Communication in the Helping
Professions, w: Frey L.R., Cissna K.N. (red.), Routledge Handbook of
Applied Communication Research, New York: Routledge, s. 405�420.

11.p65 20-11-18, 10:47212



213

Zawody pomocowe � w drodze ku profesjonalizacji i budowaniu wspólnej to¿samo�ci zawodowej

Niedbalski J. (2016), Status prawny i spo³eczny pracownika socjalnego,
£ód�: Wydawnictwo U£.

Olech A. (2012), Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i roz³¹cz-
ne, w: Rymsza M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miê-
dzy s³u¿b¹ spo³eczn¹ a urzêdem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Phillips J. (2009), Troska, prze³. A. Gruba, Warszawa: Sic!
Rac³aw M. (2012), Zmiany w pracy socjalnej z rodzin¹ � w stronê kon-

troli styku ¿ycia i zarz¹dzania marginalizacj¹, w: Rymsza M. (red.), Pracow-
nicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miêdzy s³u¿b¹ spo³eczn¹ a urzêdem,
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Regu³a M. (2015), Zawód, profesja i kultura profesjonalna, �Optimum.
Studia Ekonomiczne� 2 (74).

Rymsza M. (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, w:
Rymsza M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miêdzy s³u¿b¹
spo³eczn¹ a urzêdem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rymsza M. (red.) (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce.
Miêdzy s³u¿b¹ spo³eczn¹ a urzêdem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rymsza M. (2016), Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki
rozwój s³u¿b spo³ecznych ?, �Problemy Polityki Spo³ecznej. Studia i Dysku-
sje� 35 (4): 25�42.

Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, prze³. G. Brzozowski,
K. Os³owski, Warszawa: Muza.

Skorecka L. (2015), Przekonania osobiste jako determinant skuteczno�ci
w zawodach pomocowych, �Prohuman� (http://www.prohuman.sk/psycho-
logia/przekonania-osobiste-jako-determinant-skutecznosci-w-zawodach-po-
mocowych [dostêp 31.07.2017]).

Trawkowska D. (2007), Wypalenie zawodowe w�ród pracowników so-
cjalnych i sposoby przeciwdzia³ania, w: Pawlas-Czy¿ S. (red.), Praca socjalna
wobec wspó³czesnych problemów spo³ecznych, Toruñ: Wydawnictwo Edu-
kacyjne �Akapit�.

Ustawa (2004), Ustawa z 12 marca 2014 r. o pomocy spo³ecznej, Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.

Zbyrad T. (2008), Wypalenie zawodowe pracowników s³u¿b spo³ecznych,
Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.

11.p65 20-11-18, 10:47213



Ewa Giermanowska, Karolina Lignar-Paczocha

214

11.p65 20-11-18, 10:47214



215

Rewitalizacja a zmiana spo³eczna. Miêdzy sprawstwem a dzia³aniami pozornymi

SOCIETAS/COMMUNITAS 2 (28) 2019

Varia

DOROTA BAZUÑ
JOANNA FR¥TCZAK-MÜLLER
ANNA MIELCZAREK-¯EJMO

MARIUSZ KWIATKOWSKI

Rewitalizacja a zmiana spo³eczna.
Miêdzy sprawstwem a dzia³aniami pozornymi

The article concerns revitalisation as a factor of social change. The aim of
revitalisation should be to turn degraded areas back from a state of crisis. An
important measure of success in revitalisation is social change involving
improvement in the socio-economic situation of the population living in the
area of intervention. In practice, however, one frequently sees redecorating
and construction activities carried out under the name of revitalisation. Such
practices not only do not improve the situation of the inhabitants, but in some
cases even make it worse (gentrification).
The aim of the article is to apply the concept of ostensible actions to describe
and explain the discrepancy between the idea of revitalisation and its execution.
This concept seems appropriate due to the fact that certain individual and
collective actions are in fact inconsistent with declarations and are not aimed
at achieving officially proclaimed goals. The concept of ostensible actions offers
a set of explanations of the mechanisms that lead to the emergence of such
situations.
Taking this into account, the article presents arguments for the usefulness of
this concept and outlines a research programme regarding the identification,
description and explanation of ostensible actions in the revitalisation process.
Keywords: revitalisation, participation, ostensible actions

Rewitalizacja jest prób¹ wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze
stanu kryzysu. Przewa¿nie jest to planowa i d³ugofalowa reakcja na kumula-
cjê stanów kryzysowych w postaci z³o¿onych dzia³añ zbiorowych, z udzia-
³em wielu zró¿nicowanych aktorów spo³ecznych.

Dziêki odpowiednim podstawom prawnym, organizacyjnym i finanso-
wym proces ten mo¿e staæ siê dla wielu polskich gmin istotnym czynnikiem
rozwoju lokalnego oraz impulsem wzrostu partycypacji obywatelskiej. Jest
on jednak nara¿ony na wystêpowanie szeregu barier, które znacz¹co mog¹
utrudniæ osi¹ganie za³o¿onych celów, a szczególnie celów spo³ecznych.

Celem artyku³u jest próba identyfikacji, opisu i wyja�nienia barier w re-
alizacji spo³ecznych zadañ rewitalizacji, poprzez odwo³anie siê do koncepcji
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dzia³añ pozornych. Próbujemy ustaliæ, w jakim stopniu i zakresie stworzona
w latach siedemdziesi¹tych XX w. przez Jana Lutyñskiego koncepcja dzia³añ
pozornych mo¿e byæ u¿yteczna w wyja�nianiu zjawisk wspó³czesnych, w tym
przypadku barier w realizacji spo³ecznych zadañ rewitalizacji.

Zak³adamy, ¿e zasadnicze elementy tej koncepcji maj¹ charakter uniwer-
salny i z powodzeniem mog¹ byæ wykorzystane w prowadzonych wspó³cze-
�nie badaniach. Nale¿y jednak poszukiwaæ tak¿e innych ram teoretycznych,
dziêki którym mo¿liwe bêdzie pog³êbienie zrozumienia analizowanych pro-
cesów. Artyku³ jest zarysem programu badawczego (Rewitalizacja � partycy-
pacja � dzia³ania pozorne), który ze wzglêdu na przedmiot badañ bêdzie mia³
charakter d³ugofalowy.

Artyku³ sk³ada siê z trzech czê�ci. W pierwszej, w �wietle analizy literatu-
ry przedmiotu, identyfikujemy i opisujemy trudno�ci w skutecznej realizacji
procesów rewitalizacyjnych. Szczególn¹ uwagê zwracamy tutaj na najistot-
niejsz¹ miarê powodzenia rewitalizacji, jak¹ jest zmiana spo³eczna. W dru-
giej czê�ci podejmujemy próbê reinterpretacji tych ustaleñ w �wietle koncep-
cji dzia³añ pozornych. Trzecia czê�æ stanowi zarys programu badawczego,
którego celem by³aby identyfikacja i wyja�nienie dzia³añ pozornych w pro-
cesie rewitalizacji.

Rewitalizacja � miêdzy ide¹ a rzeczywisto�ci¹

Rewitalizacja, zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w ustawie o rewitalizacji
z 9 pa�dziernika 2015 r., ma byæ przedsiêwziêciem kompleksowym, uwzglêd-
niaj¹cym na wszystkich etapach procesu cele spo³eczne i partycypacjê oby-
watelsk¹ (Szlachetko, Borówka 2017: 13). Ustawa precyzyjnie okre�la wymogi
dotycz¹ce konsultacji spo³ecznych, uczestnictwa interesariuszy w podejmowa-
niu decyzji. Gminy, które staraj¹ siê o pozyskanie �rodków na przedsiêwziê-
cia rewitalizacyjne, musz¹ wykazaæ w opracowywanych programach, ¿e po-
stêpuj¹ zgodnie z tymi wymogami.

Jak zauwa¿a, na podstawie przegl¹du literatury przedmiotu, Justyna Przy-
wojska, pojêcie rewitalizacji czêsto bywa nadu¿ywane. Autorka przedstawia
i wyja�nia wiele terminów, które nies³usznie bywaj¹ uto¿samiane z rewitali-
zacj¹: �Remont � dotyczy przywrócenia takiego stanu budynku, jaki istnia³
na pocz¹tku cyklu eksploatacji. Modernizacja � odnosi siê do remontu wraz
z wprowadzeniem nowych, ulepszonych, sprawniejszych, a nawet dodatko-
wych elementów wyposa¿enia, podnosz¹cych standard u¿ytkowy budynku.
Rewaloryzacja � doprowadzenie obiektu do stanu w pe³ni umo¿liwiaj¹cego
odbiór jego warto�ci zabytkowych, po³¹czone z wprowadzeniem funkcji u¿yt-
kowych� (Przywojska 2016: 13).
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Wszystkie wymienione wy¿ej dzia³ania wystêpuj¹ oczywi�cie w procesie
rewitalizacji. Jednak z w³a�ciwie rozumian¹ rewitalizacj¹ mamy do czynienia
dopiero wtedy, gdy dzia³ania przestrzenne tworz¹ odpowiednie warunki do
odnowy i kompleksowego rozwoju spo³eczno�ci lokalnej (ibidem, s. 12�13).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wymogi dotycz¹ce rewitalizacji s¹ bardzo wysokie.
W zwi¹zku z tym gminy czêsto maj¹ trudno�ci z ich wype³nieniem. Jakie s¹
ich zasadnicze przyczyny?

Nale¿y podkre�liæ, ¿e rewitalizacja � rozumiana kompleksowo � jest ze
swej natury powa¿nym wyzwaniem organizacyjnym. W tej dziedzinie trud-
no o spektakularne sukcesy. Na przeszkodzie stoi kilka atrybutów tego pro-
cesu. Po pierwsze, ma on charakter z³o¿ony, jego powodzenie jest uzale¿nio-
ne od harmonijnej wspó³pracy wielu ró¿norodnych podmiotów (aktorów
spo³ecznych / interesariuszy rewitalizacji; por. Bazuñ 2017b). Po drugie, ak-
torzy rewitalizacji reprezentuj¹ ró¿ne sektory ¿ycia spo³ecznego (publiczny,
spo³eczny, gospodarczy), dzia³aj¹ wiêc zgodnie z ró¿nymi logikami. Wspó³-
praca miêdzy nimi wymaga poszukiwania wspólnych regu³, wspólnego jêzy-
ka, wykraczania poza granice w³asnego sektora. Po trzecie, rewitalizacja
dotyczy przestrzeni zdegradowanych, gdzie z definicji os³abione s¹ ró¿no-
rodne potencja³y (infrastrukturalny, gospodarczy, �rodowiskowy, spo³eczny1,
ludzki2), co w znacz¹cy sposób utrudnia osi¹ganie za³o¿onych celów. Po czwar-
te, jest to proces d³ugofalowy, trudno wiêc w krótkim czasie oczekiwaæ wy-
ra�nej poprawy.

Poza wymienionymi barierami, które wi¹¿¹ siê ze specyfik¹ rewitalizacji
jako z³o¿onego, kompleksowego i d³ugofalowego dzia³ania zbiorowego na
obszarze dotkniêtym kumulacj¹ stanów kryzysowych, mo¿na odnotowaæ jesz-
cze wiele innych. Spróbujmy je uporz¹dkowaæ, wskazuj¹c i opisuj¹c tenden-
cje, które mo¿na dostrzec w dzia³aniach (lub zaniechaniu dzia³añ) poszcze-
gólnych typów aktorów rewitalizacji, takich jak: w³adze samorz¹dowe
(regionalne, gminne), urzêdnicy, instytucje publiczne w spo³eczno�ciach lo-
kalnych, lokalne organizacje spo³eczne, w tym podmioty ekonomii spo³ecz-
nej, mieszkañcy i grupy mieszkañców, architekci, urbani�ci, przedsiêbiorstwa.

Podstaw¹ analiz i sformu³owanych tutaj wniosków, oprócz przegl¹du li-
teratury przedmiotu, s¹ znane autorom wybrane gminy, w których opraco-
wano i wprowadzono w ¿ycie programy rewitalizacji. Uczestnictwo w pro-
cesie diagnozowania potencja³ów i deficytów, w konsultowaniu za³o¿eñ
programów oraz w opiniowaniu umo¿liwi³o wgl¹d w dynamikê procesu re-
witalizacji, jego czynniki i bariery. Stworzy³o równie¿ szansê obserwowania

1 Stan relacji spo³ecznych � sieci kontaktów, zaufanie, lojalno�æ, wzajemno�æ (Sztompka 2016).
2 Wiedza, umiejêtno�ci, stan zdrowia (Becker 1964).
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zjawisk, które bior¹c pod uwagê za³o¿enia i cele rewitalizacji, mog¹ budziæ
zdziwienie3.

Stan literatury przedmiotu oraz do�wiadczenia autorów artyku³u umo¿-
liwiaj¹ wskazanie i opisanie co najmniej o�miu nastêpuj¹cych ograniczeñ
i b³êdów procesów rewitalizacji w Polsce:

1) nierozumienie i lekcewa¿enie istoty rewitalizacji,
2) lekcewa¿enie diagnozy spo³ecznej i niew³a�ciwe jej rozumienie,
3) lekcewa¿enie spo³ecznych aspektów rewitalizacji,
4) uznanie partycypacji obywatelskiej za barierê w zarz¹dzaniu gmin¹,
5) przeniesienie odpowiedzialno�ci za tworzenie programów rewitaliza-

cji z przedstawicieli �rodowisk lokalnych na organizacje zewnêtrzne,
6) ignorowanie znaczenia ³adu przestrzennego oraz upodobanie do krzy-

kliwej estetyki,
7) lekcewa¿enie zadañ dotycz¹cych poprawy stanu �rodowiska,
8) brak dobrych wzorców, szczególnie w zakresie rewitalizacji ma³ych

miast i terenów wiejskich.
Pierwszy b³¹d dotyczy nierozumienia i lekcewa¿enia istoty rewitalizacji

zarówno przez podmioty odpowiedzialne za jej prowadzenie (lokalne w³a-
dze, urzêdników, instytucje publiczne w spo³eczno�ciach lokalnych; por.
Sobiech-Grabka 2016), jak i mieszkañców. S³abo�æ ta polega na ignorowa-
niu (niedocenianiu) szans na dokonanie poprzez rewitalizacjê g³êbokiej, po-
zytywnej i trwa³ej zmiany spo³ecznej4 . Przejawia siê ona miêdzy innymi
w lekcewa¿eniu trzech filarów rewitalizacji: kompleksowo�ci, komplementar-
no�ci i partycypacji. Dochodzi do �rozrywania� silnie akcentowanego ca³o-
�ciowego podej�cia do zmian, koncentracji na wybranych aspektach rewita-
lizacji (np. na wzmocnieniu konkurencyjno�ci miast i wzro�cie gospodarczym;
por. Domañski, Gwosdz 2010) oraz ignorowania roli spo³eczno�ci lokalnej
w kszta³towaniu procesu. W tym kontek�cie mamy do czynienia z ca³ym
spektrum mo¿liwych zjawisk prowadz¹cych do niew³a�ciwego pojmowania
rewitalizacji. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: brak wiedzy o rewitalizacji5,

3 Dzia³ania pozorne w procesie rewitalizacji nie by³y za³o¿onym celem badañ prowadzonych przez
autorów niniejszego artyku³u. Autorzy uczestniczyli w procesie diagnozowania, konsultowania i tworze-
nia programów rewitalizacji w kilku ma³ych i �rednich gminach zachodniej czê�ci Polski. Zajmowali siê
równie¿ szkoleniem dla przedstawicieli kilkudziesiêciu gmin w zakresie zasad przygotowania diagnozy
i programu rewitalizacji. Kontakty z przedstawicielami czê�ci gmin pozwoli³y odkryæ opisywane zjawisko
i jego uwarunkowania.

4 Znaczenie w³a�ciwie pojmowanej rewitalizacji dla pozytywnej zmiany spo³eczno�ci dotkniêtych
g³êbokim kryzysem zosta³o podkre�lone w ustawie o rewitalizacji z 2015 r. oraz w publikacjach przywo-
³ywanych w dalszej czê�ci tekstu.

5 Upowszechnianie nowego podej�cia do rewitalizacji powoduje konieczno�æ podnoszenia kompe-
tencji w tym zakresie przez urzêdników oraz mieszkañców.
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próby zaspokojenia potrzeb infrastrukturalnych mimo ¿e �rodki gmin przezna-
czone na rewitalizacjê6 s¹ niewystarczaj¹ce, wykorzystywanie rewitalizacji
w celach partykularnych przez osoby odpowiedzialne za inicjowanie i plano-
wanie procesu oraz przez pozosta³ych interesariuszy7.

Punktem wyj�cia opracowania i prowadzenia procesu rewitalizacji jest
pog³êbiona diagnoza (Karwiñska 2010; Jaskulska 2017; Kwiatkowski 2017).
Zgodnie z literatur¹ przedmiotu jest to niezbêdny etap opracowywania do-
kumentów strategicznych (Paj¹k 2005). Rola diagnozy jest trudna do prze-
cenienia. Przede wszystkim umo¿liwia ona okre�lenie zró¿nicowanych potrzeb
i problemów spo³eczno�ci, jest podstaw¹ formu³owania celów i kierunków
zmian oraz okazj¹ do anga¿owania interesariuszy w proces rewitalizacji.
Niekorzystne z perspektywy skuteczno�ci stosowanych narzêdzi rewitaliza-
cji jest lekcewa¿enie diagnozy spo³ecznej i niew³a�ciwe jej rozumienie. Prze-
jawia siê ono przede wszystkim w ca³kowitym jej pomijaniu (sic!) (Fr¹tczak-
-Müller, Kwiatkowski 2015; Fr¹tczak-Müller 2017b; por. Mironowicz 2010),
pomijaniu wyników badañ przy formu³owaniu przedsiêwziêæ do realizacji
(wówczas gdy ich lista powstaje przed rozpoczêciem diagnozy), stosowaniu
nieadekwatnych metod i technik (upodobanie do danych liczbowych, przed-
stawieñ tabelarycznych i wykresów) oraz powierzchownej lub nieumiejêtnej
analizie zgromadzonych informacji (Gill-Pi¹tek 2017).

Brak rzetelnej diagnozy mo¿e skutkowaæ nieadekwatnym doborem dzia-
³añ lub konieczno�ci¹ poprawiania dokumentów planistycznych i wyd³u¿e-
niem procesu ich tworzenia8. Jednym z negatywnych skutków d³ugiego okresu
powstawania dokumentów strategicznych jest zniechêcenie podmiotów pry-
watnych do inwestowania na terenach objêtych procedur¹ (Jadach-Sepio³o,
Sobiech-Grabka 2016).

6 Anna Ostrêga zaliczy³a znaczn¹ skalê potrzeb zwi¹zanych z rekultywacj¹ i zagospodarowaniem
przestrzeni poprzemys³owych do przyczyn powstawania odpowiednich rozwi¹zañ systemowych w Euro-
pie Zachodniej (Ostrêga 2013). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e poprawa stanu infrastruktury u¿yteczno�ci pu-
blicznej w ma³ych polskich gminach jest niemo¿liwa bez siêgania po �rodki zewnêtrze. Andrzej Brzozowy
zwróci³ na to uwagê podczas seminarium �Nowe perspektywy rewitalizacji�, które odby³o siê w Zielonej
Górze 28 pa�dziernika 2015 r.

7 �Mamy tu na my�li mo¿liwe wykorzystywanie przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych, finansowanych ze
�rodków publicznych, do realizacji celów jednostkowych lub grupowych (interes polityczny). Omawiane
zjawisko polega na d¹¿eniu do osi¹gniêcia szybkich efektów dzia³añ rewitalizacyjnych widocznych w for-
mie efektownych rozwi¹zañ architektonicznych, rentowno�ci inwestycji czy zadowolenia mieszkañców�
(Domañski, Gwosdz 2010: 53). Przyk³adem s¹, obserwowane przez autorów tekstu, próby realizacji obietnic
wyborczych dotycz¹cych oczekiwanych przez mieszkañców remontów i renowacji budynków. Mimo ¿e
inwestycje w nik³ym stopniu zwi¹zane s¹ z popraw¹ stanów kryzysowych, ich finansowanie, w zamy�le
w³adz, ma pochodziæ ze �rodków publicznych przeznaczonych na rewitalizacjê.

8 Na przyk³ad w Zielonej Górze, w momencie powstawania artyku³u, po raz trzeci prowadzono
diagnozê na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Za³o¿enia poprzedniej zosta³y
zakwestionowane przez instytucjê nadzoruj¹c¹ (Matp 2017).
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Aksjologicznym uzasadnieniem dzia³añ rewitalizacyjnych jest poszano-
wanie godno�ci cz³owieka. Podczas Metropolitarnego Kongresu Rewitaliza-
cji, który odby³ siê w Gdañsku w 2017 r., przypomnia³a o tym Irena Lipo-
wicz (2017). Wynikaj¹ce z godno�ci ludzkiej prawo do wolno�ci oraz prawa
cz³owieka i obywatela s¹ gwarantem dostêpu do warunków umo¿liwiaj¹-
cych rozwój osobisty jednostek, zdobywanie wykszta³cenia, udzia³ w rynku
pracy, ochrona zdrowia i inne. Charakterystyczne dla obszarów zdegradowa-
nych jest wykluczenie znacznych czê�ci zamieszkuj¹cych je spo³eczno�ci z do-
stêpu do wymienionych sfer ¿ycia spo³ecznego (por. Guziki in. 2009; Zbo-
rowski 2010; Jaskulska 2017). Pomimo tego w dzia³aniach rewitalizacyjnych
dostrzegane jest lekcewa¿enie spo³ecznych aspektów rewitalizacji. Jest ono
�ci�le powi¹zane z ograniczeniem rozumienia rewitalizacji do dzia³añ w wy-
branych sferach. Zgodnie z obserwacjami autorów artyku³u, w gminnych
procesach rewitalizacji dochodzi do przesuniêcia spraw spo³ecznych na dal-
szy plan i zastêpowania ich pozosta³ymi aspektami (przestrzennym, infra-
strukturalnym, gospodarczym). Przejawia siê to miêdzy innymi w dopasowywa-
niu przedsiêwziêæ spo³ecznych do dzia³añ infrastrukturalnych i technicznych
w oderwaniu od ustaleñ diagnozy spo³ecznej, w niskim poziomie ich inno-
wacyjno�ci, pomijaniu nowoczesnych narzêdzi polityki spo³ecznej9 , a na dal-
szych etapach odstêpowaniu od ich realizacji10 . Przejawem lekcewa¿enia sfery
spo³ecznej jest tak¿e dyskurs towarzysz¹cy programowaniu. Nacechowany
jest on stereotypami zarówno w odniesieniu do przekonañ o sytuacji wyklu-
czonych mieszkañców obszarów zdegradowanych (przyczyn, systemu war-
to�ci, podejmowanych strategii), jak i sposobów radzenia sobie z �patolo-

9 Miêdzy innymi Joanna Fr¹tczak-Müller (2017a; por. Fr¹tczak-Müller, Kwiatkowski 2015) zwróci-
³a uwagê na stosunkowo nisk¹ liczbê przedsiêwziêæ z zakresu ekonomii spo³ecznej w analizowanych przez
ni¹ dokumentach strategicznych gmin województwa lubuskiego.

10 Wa¿nym �ród³em finansowania dzia³añ rewitalizacyjnych w sferze spo³ecznej s¹ regionalne pro-
gramy operacyjne, szczególnie O� Priorytetowa 7 Równowaga spo³eczna. Na podstawie poziomu ich
wykorzystania mo¿na po�rednio szacowaæ, jakie jest zainteresowanie realizacj¹ przedsiêwziêæ w sferze
spo³ecznej. W rocznym sprawozdaniu z wykorzystania RPO w województwie lubuskim instytucja zarz¹-
dzaj¹ca og³osi³a m.in., ¿e �realizacja wska�nika w³¹czonego do RW Liczba osób zagro¿onych ubóstwem
lub wykluczeniem spo³ecznym objêtych wsparciem w programie w 2018 r. jest zagro¿ona (wykonanie
3,73% warto�ci wska�nika na 2018 r.)� (Roczne i koñcowe sprawozdania z wdra¿ania w ramach celu
�Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia�, s. 273). Za jedn¹ z przyczyn uznano niski
poziom zainteresowania beneficjentów jednym z dzia³añ w ramach Osi 7 (Dz. 7.3). £¹cznie kwota dofi-
nansowania wszystkich zatwierdzonych projektów wynios³a 55% ca³kowitej alokacji w 2016 r. (opraco-
wanie w³asne na podstawie danych: Roczne i koñcowe sprawozdania z wdra¿ania w ramach celu �Inwe-
stycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia�, s. 11). Na podstawie przywo³anych danych mo¿na
wysun¹æ ostro¿ne przypuszczenie, ¿e wdra¿anie przedsiêwziêæ spo³ecznych, tak¿e w obszarach rewitaliza-
cji, by³o w 2016 r. stosunkowo niskie. Weryfikacja sformu³owanego przypuszczenia wymaga dalszych
badañ polegaj¹cych m.in. na zestawieniu przedsiêwziêæ planowanych przez gminy w rewitalizacji w sferze
spo³ecznej oraz wniosków z³o¿onych przez odpowiednie instytucje publiczne z ich terenów.
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gi¹� przez gminy (np. postulaty tworzenia gett na obrze¿ach miasta jako
sposób na rozwi¹zanie problemu � intencjonalna gentryfikacja)11 .

Tendencja do pomijania zagadnieñ spo³ecznych w rewitalizacji jest ele-
mentem wiêkszej ca³o�ci. Mo¿liwe, ¿e wytworzy³a siê wraz z rozwojem sa-
morz¹dno�ci w Polsce. Proces instytucjonalizacji aktywno�ci samorz¹dowej,
któremu towarzyszy³a koncentracja na podnoszeniu zdolno�ci do realizacji
zadañ infrastrukturalnych, przy jednoczesnym pomijaniu spraw spo³ecznych
zosta³ opisany miêdzy innymi przez Piotra Fr¹czaka (2010).

Jeden z filarów rewitalizacji � partycypacja obywatelska jest traktowana
jako bariera w zarz¹dzaniu gmin¹. Waga zaanga¿owania obywateli w rozwi¹-
zywanie problemów spo³eczno�ci lokalnych zosta³a szeroko opisana w litera-
turze przedmiotu (Skrzypiec 2010; Celiñski 2014; Piróg 2016; Bazuñ 2017a;
Fr¹tczak-Müller 2017a; Kinal 2017; Mielczarek-¯ejmo 2017b; Opaliñska
2017; Szczegó³a 2017). Uzasadnieniem do ograniczania udzia³u interesariu-
szy w podejmowaniu decyzji o przebiegu rewitalizacji jest miêdzy innymi
spodziewany ich destrukcyjny wp³yw. W przekonaniu samorz¹dowców wy-
nika on z braku wiedzy, reprezentowania w³asnego interesu, braku odpo-
wiednich wzorów uczestniczenia w debacie publicznej. W celu ograniczenia
niepo¿¹danego wp³ywu mieszkañców na kszta³t programów rewitalizacji sto-
suje siê ró¿ne zabiegi zwi¹zane z organizacj¹ wymaganych formalnie konsul-
tacji spo³ecznych. Dzia³ania te odnosz¹ siê na przyk³ad do sposobu og³asza-
nia konsultacji12, technik prowadzenia dialogu13, braku dzia³añ edukacyjnych
i informacyjnych bêd¹cych wa¿nymi warunkami podejmowania racjonalnych
decyzji oraz odrzucania zg³aszanych postulatów i propozycji (Mielczarek-
-¯ejmo 2017a). Warto podkre�liæ, ¿e odpowiedzialno�æ za w³¹czanie intere-
sariuszy spoczywa na samorz¹dowcach. Ustawa o rewitalizacji z 2015 r. stwa-
rza dogodne warunki do partycypacji obywatelskiej. Co wa¿ne, ich egze-
kwowanie le¿y nie tylko po stronie instytucji nadzoruj¹cych przebieg procesu.
Odpowiedzialno�æ ponosz¹ tak¿e organizacje spo³eczne. Od ich zaanga¿o-
wania (wycofania) zale¿y stopieñ wykorzystania mo¿liwo�ci formalnych.
Ograniczanie dostêpu obywateli do podejmowania decyzji o rewitalizacji
zauwa¿ane jest w �rodowiskach o niskim poziomie aktywno�ci organizacji
spo³ecznych.

11 Loretta Lees (2014) nazywa opisany sposób postrzegania negatywnych zjawisk spo³ecznych i form
przeciwdzia³ania im �stereotypizacj¹� i �patologizacj¹�.

12 Informacje s¹ upowszechniane za pomoc¹ kana³ów o ograniczonym zasiêgu, np. na tablicach og³o-
szeniowych w urzêdach (por. Mielczarek-¯ejmo 2016).

13 Ograniczanie mo¿liwo�ci dochodzenia do wspólnych stanowisk i osi¹gania konsensusu jest wyni-
kiem stosowania technik umo¿liwiaj¹cych przekazywanie informacji tylko w jednym kierunku, od miesz-
kañców do w³adz bez udzielania przez nie wyja�nieñ i odpowiedzi (np. ankieta, spotkanie informacyjne).
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Jednym ze stosowanych sposobów planowania procesu rewitalizacji (two-
rzenia programów) jest model ekspercki (Paj¹k 2005). W praktyce nierzad-
ko wi¹¿e siê z przeniesieniem odpowiedzialno�ci za tworzenie programów
rewitalizacji z przedstawicieli �rodowisk lokalnych na organizacje zewnêtrz-
ne � wyspecjalizowane firmy. Wk³ad samorz¹dowców ogranicza siê wów-
czas do stworzenia podstawowej listy przedsiêwziêæ (na ogó³ infrastruktu-
ralnych), z pominiêciem diagnozy (zazwyczaj lista przedsiêwziêæ jest tworzona
przed jej przeprowadzeniem) i celów procesu. Wynikiem tego jest pomijanie
przez �ekspertów zewnêtrznych� cech spo³eczno�ci wa¿nych dla skuteczne-
go programowania (zarówno jej problemów, jak i potencja³ów), niedopaso-
wanie przedmiotowe i organizacyjne proponowanych rozwi¹zañ, brak real-
nej partycypacji obywatelskiej oraz wzrost kosztów opracowania programów
(eksperci otrzymuj¹ wynagrodzenie m.in. za zdobywanie informacji znanych
urzêdnikom).

Ignorowanie znaczenia ³adu przestrzennego oraz upodobanie do krzy-
kliwej estetyki jest kolejnym b³êdem procesów odnowy miast i wsi (por.
Domañski, Gwosdz 2010). Destrukcyjne wzory planowania przestrzennego
w Polsce s¹ opisywane miêdzy innymi przez Filipa Springera (2013, 2016a,
2016b; por. Wêglowski 2010). Jednym z przyk³adów jest podejmowanie
decyzji o kolorystyce stosowanej w przestrzeni publicznej przez w³odarza
miasta. Prezydent Zielonej Góry w taki sposób uzasadnia³ w³asne decyzje
urbanistyczne (np. wybór koloru czerwonego dla budynku u¿yteczno�ci pu-
blicznej w zabytkowej czê�ci miasta): �Ja jestem architektem miasta� (Misiak
2015).

Wa¿nym aspektem rewitalizacji jest poprawa stanu �rodowiska. Pomimo
stosunkowo wysokiego poziomu �wiadomo�ci ekologicznej i postaw pro�ro-
dowiskowych Polaków, ujawnianych w badaniach ogólnopolskich (CBOS
2016; Gwiazda, Ruszkowski 2016), procesy rewitalizacji odznaczaj¹ siê pewn¹
s³abo�ci¹ w tym zakresie. Zadania dotycz¹ce poprawy stanu �rodowiska s¹
lekcewa¿one. W analizie praktyk rewitalizacyjnych odnosz¹cych siê do �ro-
dowiska nale¿y wzi¹æ pod uwagê trzy rodzaje uwarunkowañ. Pierwszy doty-
czy wysokich kosztów nie tylko diagnoz (np. pomiar ha³asu, zanieczyszcze-
nia powietrza na terenie ca³ych gmin), ale i niezbêdnych inwestycji. Drugim
warunkiem jest podejmowanie decyzji o ewentualnych inwestycjach pro�ro-
dowiskowych przez podmioty prywatne zarówno indywidualne (mieszkañ-
cy; np. decyzje dotycz¹ce technologii wykorzystywanych do ogrzewania lo-
kali mieszkalnych, rodzaju stosowanego paliwa), jak i zbiorowe
(przedsiêbiorstwa; np. decyzje o stosowanych technologiach produkcji, po-
ziomie ich energoch³onno�ci i emisyjno�ci). Trzecim warunkiem jest goto-
wo�æ Polaków do rezygnacji z praw indywidualnych (np. prawa w³asno�ci)
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na rzecz przedsiêwziêæ (inwestycji) w celu realizacji dobra wspólnego14. Bio-
r¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, trudno spodziewaæ siê daleko
id¹cych zmian w zakresie poprawy stanu �rodowiska bez dzia³añ podejmo-
wanych przez o�rodki centralne tak w zakresie stanowionego prawa, jak
i wsparcia finansowego.

Ostatnim z ograniczeñ, na które chcemy zwróciæ uwagê, jest brak do-
brych wzorców, szczególnie w zakresie rewitalizacji ma³ych miast i terenów
wiejskich (por. Jadach-Sepio³o, Sobiech-Grabka 2016). W licznych opraco-
waniach na temat rewitalizacji zosta³y przedstawione warunki wprowadza-
nia zmian w du¿ych miastach w Polsce i na �wiecie15 . Zgodnie z deklaracja-
mi zg³aszanymi przez samorz¹dowców autorom artyku³u, wzory te s¹
nieadekwatne do warunków, którymi dysponuj¹ ma³e o�rodki. Na przyk³ad
za jedn¹ z barier realizacji programów rewitalizacji w latach 2007�2013 uzna-
no brak w strukturze urzêdów odrêbnych komórek zajmuj¹cych siê koordy-
nowaniem procesu rewitalizacji (Ko³acz, Wielgus 2015). Jest to trudne (lub
niemo¿liwe) do wdro¿enia w ma³ych gminach. Odrêbnym przypadkiem jest
rewitalizacja obszarów wiejskich. Brak wzorów rewitalizacji wsi wynika miê-
dzy innymi z genezy procesu � zwi¹zana jest ona z rozwi¹zywaniem proble-
mów aglomeracji miejskich16. Prawo polskie dopuszcza prowadzenie rewita-
lizacji na obszarach wiejskich z uwagi na znaczny poziom zjawisk
negatywnych, w tym spo³ecznych, we wsiach popegeerowskich. W przeko-
naniu autorów artyku³u, brak wzorów rewitalizacji wsi utrudnia radzenie
sobie z wymogami koncepcyjnymi, organizacyjnymi i finansowymi procesu.

Przedstawiony powy¿ej dorobek ró¿nych dziedzin oraz dotychczasowe
do�wiadczenia w zakresie polskiej rewitalizacji pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e
obserwowane b³êdy, ograniczenia i s³abo�ci osadzone s¹ w szerszym kontek-
�cie dotycz¹cym wzorów programowania strategicznego. Ukazuj¹ nastawie-
nie wobec tworzenia i realizacji dokumentów strategicznych jako narzêdzi
zarz¹dzania gminami oraz ich d³ugofalowego rozwoju (por. Wañkowicz 2010).

14 W marcu 2017 r. 32% Polaków deklarowa³o brak zgody na ograniczenie swobody zagospodaro-
wania w³asnej posesji ze wzglêdu na potrzebê ochrony przyrody. Inne przyk³ady przyczyn ograniczania
prawa w³asno�ci w kontek�cie realizacji dobra wspólnego, jak inwestycje infrastrukturalne i konieczno�æ
dostosowania wygl¹du budowanego domu do innych budynków w okolicy, budzi³y wiêcej sprzeciwu (od-
powiednio 35% i 49%; CBOS 2017).

15 Czê�æ z nich zosta³a wykorzystana do opracowania niniejszego artyku³u. Przy okazji warto wspo-
mnieæ, ¿e przy Ministerstwie Rozwoju utworzono Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (https://
www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitaliza-
cji/czym-jest-rewitalizacja/ [dostêp 08.12.2017]).

16 Na przyk³ad Wies³aw Wañkowicz definiuje rewitalizacjê jako �proces maj¹cy na celu przeciwdzia-
³anie degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jako-
�ciowych, prowadzone wspólnie przez w³adzê samorz¹dow¹, spo³eczno�æ lokaln¹ i innych uczestników�
(Wañkowicz 2010: 10).
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Mo¿na przypuszczaæ, ¿e znaczenie programowania i wdra¿ania dokumen-
tów strategicznych, w tym programów rewitalizacji, bywa redukowane do
realizacji obowi¹zku formalnego umo¿liwiaj¹cego realizacjê innych celów ni¿
za³o¿one.

Bariery rewitalizacji w �wietle koncepcji dzia³añ pozornych

W poprzedniej czê�ci wskazano wiele istotnych rozbie¿no�ci miêdzy ide¹
rewitalizacji a jej realizacj¹. Zjawisko to jest od pewnego czasu dostrzegane
i opisywane, jednak próby jego wyja�nienia wydaj¹ siê rzadkie, niepe³ne i nieza-
dowalaj¹ce. W zwi¹zku z powy¿szym warto przyjrzeæ siê koncepcji dzia³añ
pozornych, której istotn¹ w³a�ciwo�ci¹ jest identyfikacja �róde³ rozbie¿no�ci
miêdzy oficjalnie g³oszonymi celami niektórych przedsiêwziêæ a rzeczywi-
stymi dzia³aniami.

Koncepcja dzia³añ pozornych Jana Lutyñskiego powsta³a w specyficznych
okoliczno�ciach, w okresie realnego (dogmatycznego) socjalizmu, w syste-
mie monocentrycznym. Jednak okaza³o siê, ¿e w systemie postmonocentrycznym
mo¿e ona nadal znale�æ zastosowanie. Wynika to, z jednej strony, z kontynuacji
pewnych tendencji charakterystycznych dla dawnego systemu, a z drugiej strony,
z uniwersalnych cech omawianej koncepcji. Krystyna Lutyñska, dziesiêæ lat
po prze³omie, zauwa¿a³a, ¿e �psychospo³eczne skutki ich [dzia³añ pozornych]
wieloletniego, intensywnego wystêpowania mog¹ trwaæ i oddzia³ywaæ w okresie
tworzenia siê nowych ³adów spo³ecznych� (Lutyñska 1998: 157). Uniwersa-
lizm tej koncepcji wynika miêdzy innymi st¹d, ¿e dotyczy ona relacji miêdzy
struktur¹ formaln¹ a czynnikami nieformalnymi. Sta³ym elementem takich
dzia³añ jest wiêc, zgodnie z ujêciem Witolda Kie¿una, przewaga osobistego,
emocjonalnego zaanga¿owania w dzia³aniach, które powinny mieæ zadanio-
wo zorientowany, impersonalny charakter (Kie¿un 1991: 225�226). Uniwer-
salny charakter tej koncepcji wi¹¿e siê równie¿ z tym, ¿e zawsze mamy do
czynienia z wiêkszymi lub mniejszymi rozbie¿no�ciami miêdzy oficjalnie de-
klarowanymi celami i dzia³aniami a codziennym do�wiadczeniem osób zaan-
ga¿owanych w realne dzia³ania organizacyjne (Czy¿ewski 2009). Kategoria
dzia³añ pozornych po 1989 r. znalaz³a swoje zastosowanie na przyk³ad w ba-
daniach nad edukacj¹ (Kwieciñski 1995; Dudzikowa 2001), nad pomoc¹
spo³eczn¹ (Trawkowska 2009; Golczyñska-Grondas, Kretek-Kamiñska 2009),
nad obsadzaniem stanowisk publicznych (Gadowska 2009; Kwiatkowski
2011) oraz nad programowaniem strategicznym w politykach publicznych
(Fr¹tczak-Müller 2016, 2017a).

Dzia³ania pozorne, zgodnie ujêciem Jana Lutyñskiego, to �[�] takie czyn-
no�ci, które ze wzglêdu na swoje najwa¿niejsze cechy (rzeczywisty przebieg
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lub bezpo�redni cel) s¹ inne ni¿ na to wygl¹daj¹. Nie realizuj¹ one swoich
bezpo�rednich celów, nie spe³niaj¹ za³o¿onych funkcji, które powinny reali-
zowaæ zgodnie z wyobra¿eniami rozpowszechnionymi w danym spo³eczeñ-
stwie i kulturze� (Lutyñski 1990: 105). Wed³ug Lutyñskiego dzia³ania po-
zorne maj¹ nastêpuj¹ce w³a�ciwo�ci:

� oficjalnie uznaje siê je za istotne z punktu widzenia jakiego� spo³ecznie
wa¿nego celu;

� celu tego faktycznie nie realizuj¹, b¹d� nie przyczyniaj¹ siê do jego
realizacji;

� o ich nieprzydatno�ci wiedz¹ wszyscy lub prawie wszyscy w danym
systemie lub zbiorowo�ci;

� jest to wiedza prywatna, nieupubliczniana;
� wystarczaj¹c¹ (choæ nie jedyn¹) racj¹ ich istnienia jest to, ¿e przypisano

im istotn¹ rolê w realizacji danego celu;
� zawieraj¹ zawsze jaki� element fikcji (ibidem, s. 107).
Wymienione cechy mo¿na dostrzec w przedsiêwziêciach, które odbywa-

j¹ siê pod szyldem rewitalizacji. Temu procesowi przypisuje siê spo³ecznie
istotn¹ rolê. Jednak dzia³ania nazywane rewitalizacyjnymi czêsto nie przy-
nosz¹ efektów w postaci wyprowadzania spo³eczno�ci ze stanu kryzysu.
Wiedza na ten temat jest do�æ powszechna do tego stopnia, i¿ za niemal
oczywiste uznaje siê istnienie istotnych rozbie¿no�ci miêdzy za³o¿eniami
widniej¹cymi w programach a rzeczywistymi intencjami decydentów. Maj¹c
to na uwadze, przyjrzymy siê wyró¿nionym przez Lutyñskiego mechanizmom
dzia³añ pozornych, aby uznaæ je za podstawy do sformu³owania wstêpnych
hipotez na temat �róde³ dzia³añ pozornych w rewitalizacji.

Pierwszy z wyodrêbnionych mechanizmów nazywany jest �organizacyjno-
-decyzyjnym�. Mechanizm ten odnosi siê do sytuacji, w której okre�lona decy-
zja zostaje podjêta na innym szczeblu organizacyjnym ni¿ zak³adaj¹ to formalne
procedury. Jednak tworzy siê pozory, i¿ wszystko przebiega³o zgodnie z proce-
durami. Odmian¹ tej sytuacji jest istotny wp³yw nieformalnego autorytetu
w ramach struktur formalnych. W procesach rewitalizacyjnych, które � jak ju¿
wspomniano � maj¹ charakter z³o¿onego przedsiêwziêcia organizacyjnego, mo¿na
dostrzec wyra�ne napiêcie miêdzy dwiema tendencjami. Z jednej strony w³adze
gmin s¹ zobowi¹zane do realizacji partycypacyjnego modelu zarz¹dzania rewita-
lizacj¹, a z drugiej strony niejednokrotnie uznaj¹ ten model za nieadekwatny
(Kwiatkowski 2017). W efekcie, aby uzyskaæ �rodki na rewitalizacjê ze �róde³
publicznych, a szczególnie z funduszy europejskich, musz¹ wykazaæ, ¿e w prak-
tyce stosuj¹ nieakceptowany przez siebie model. To zderzenie modelu autorytar-
nego z partycypacyjnym, w kontek�cie opisanych wymogów formalnych, bywa
silnym impulsem do podejmowania dzia³añ pozornych.
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Drugi mechanizm � �aksjologiczny� � wynika z rozbie¿no�ci miêdzy
warto�ciami, które s¹ oficjalnie uznawane a tymi rzeczywi�cie realizowany-
mi. Przy czym istnieje silna potrzeba, by wykazaæ, ¿e warto�ci jawnie uzna-
wane s¹ równie¿ realizowane. Skutkuje to konieczno�ci¹ tworzenia pozorów
realizacji przyjêtych warto�ci zwi¹zanych z jako�ci¹, spójno�ci¹, modelowym
planowaniem czy partycypacj¹ spo³eczn¹. W przypadku rewitalizacji mo¿na
wskazaæ wiele kluczowych warto�ci przedstawianych jako istotny wyznacz-
nik postêpowania poszczególnych aktorów, a g³ównie inicjatorów tego pro-
cesu. S¹ to: inkluzja spo³eczna, aktywizacja, poprawa komfortu ¿ycia miesz-
kañców, poprawa stanu �rodowiska, rozwój lokalny itp. Decydenci, którzy
preferuj¹ spektakularne zmiany infrastrukturalne, zostaj¹ niejako zmuszeni
do pos³ugiwania siê jêzykiem wymienionych warto�ci, co czêsto wi¹¿e siê
z wykorzystywaniem okre�lonych technik perswazji s³u¿¹cych uzasadnieniu
podjêtych decyzji zgodnie z formalnie obowi¹zuj¹cym zestawem warto�ci.
Jak wykazuj¹ autorzy raportu o stanie polskich miast, priorytetem jest finan-
sowanie miejskich inwestycji: �Rewitalizacja zazwyczaj nie jest traktowana
jako specjalna interwencja publiczna w obszarach kryzysowych miasta, ale
sta³a siê dodatkowym �ród³em finansowania miejskich inwestycji (zw³aszcza
infrastrukturalnych), bardzo czêsto niewykraczaj¹cych poza obligatoryjne
zadania w³asne gminy� (Rewitalizacja. Raport 2019: 17). Ponad 66% pro-
jektów rewitalizacyjnych zaplanowanych na lata 2016�2020 ma charakter
infrastrukturalny, co stoi w sprzeczno�ci z deklarowanymi w programach
celami spo³ecznymi (ibidem).

Trzeci mechanizm, nazwany przez Lutyñskiego �mechanizmem wykonaw-
stwa nie¿yciowych rozporz¹dzeñ�, wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ wykonania za-
dania, którego wykonaæ siê nie da. Przyk³adem, którym pos³ugiwa³ siê autor
koncepcji, by³a konieczno�æ wykonywania planu produkcji niezale¿nie od
popytu. Niektórzy dyrektorzy w tej sytuacji, w ramach racjonalizacji dzia³a-
nia, decydowali siê na stosowanie podwójnej ksiêgowo�ci. Jednym z przy-
k³adów, jaki pojawia siê w procesie rewitalizacji, jest wykazywanie przez gminy
spe³nienia wysokich wymogów dotycz¹cych niezbêdnych diagnoz poprze-
dzaj¹cych dzia³ania, pomimo i¿ diagnozy te s¹ wykonywane przez firmy, które
nie s¹ kompetentne, ale spe³niaj¹ kryterium niskiej ceny.

Czwarty mechanizm, �rzekomo pragmatyczny�, dzia³a wówczas, gdy ist-
nieje problem trudny do rozwi¹zania, ale nale¿y wykazaæ, ¿e podmiot odpo-
wiedzialny jest w stanie go rozwi¹zaæ. Przejawem jego dzia³ania s¹ kontrole,
reorganizacje czy akcje propagandowe. Proces rewitalizacji, ze wzglêdu na z³o-
¿ono�æ zadañ i wyj¹tkowo ambitne cele (zmiana spo³eczna po³¹czona z infra-
strukturaln¹, gospodarcz¹ i �rodowiskow¹), równie¿ stanowi okazjê do po-
jawienia siê tego typu mechanizmu. Jednym z celów, który deklaruj¹ autorzy
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projektów rewitalizacyjnych, jest poprawa sytuacji mieszkaniowej i jako�ci
¿ycia mieszkañców danego obszaru. Cel ten, przedstawiony w raporcie na
temat rewitalizacji, jest w praktyce niezwykle trudny do osi¹gniêcia i rze-
czywi�cie rzadko osi¹gany (ibidem, s. 18). A mimo to istnieje sk³onno�æ do
przedstawiania samych remontów starych kamienic jako sukcesu rewitalizacji
i udanej polityki mieszkaniowej. Na przyk³ad ukazywana w mediach jako
istotne osi¹gniêcie w³adz Poznania rewitalizacja osiedla �ródka spowodowa-
³a istotny wzrost cen nieruchomo�ci, a co za tym idzie wyprowadzenie siê
w ci¹gu piêciu lat oko³o 40% mieszkañców, których nie by³o staæ na rosn¹ce
czynsze (Nowak 2013: 238). Powstaje wiêc z³udzenie, ¿e jako�æ ¿ycia na
rewitalizowanym osiedlu w wyniku przeprowadzonych remontów uleg³a
poprawie, podczas gdy zmiana ta nie objê³a osób, które najbardziej jej po-
trzebowa³y. Wrêcz przeciwnie, sta³y siê one ofiarami w¹sko rozumianej re-
witalizacji i gentryfikacji. ��ródka � jak pisze autor badañ na jej temat � pod
wp³ywem dzia³añ rewitalizacyjnych nie zmieni³a zatem statusu terenu zagro-
¿onego marginalizacj¹ spo³eczn¹, a jednocze�nie tendencja do wyludniania
siê nie zosta³a zahamowana� (ibidem, s. 239).

Dlaczego wybrana koncepcja mo¿e okazaæ siê u¿yteczna w badaniu przy-
czyn, przejawów i skutków rozd�wiêku miêdzy celami rewitalizacji a jej re-
alizacj¹? Wymienione wy¿ej mechanizmy i przyk³ady ich odniesienia do pro-
cesu rewitalizacji wskazuj¹, ¿e ma ona wiele cech, które wydaj¹ siê
korespondowaæ ze wskazanymi zadaniami badawczymi. Po pierwsze, iden-
tyfikuje i systematyzuje mechanizmy, które prowadz¹ do rozbie¿no�ci miê-
dzy celami/za³o¿eniami a realizacj¹. Po drugie, mechanizmy te maj¹ charak-
ter kompleksowy, od kwestii ogólnych, odnosz¹cych siê do powszechnie
obowi¹zuj¹cych norm spo³ecznych, do kwestii szczegó³owych, zwi¹zanych
ze strategiami indywidualnych aktorów w sytuacji problemowej. Po trzecie,
zwraca uwagê na aksjonormatywne uwarunkowania niepowodzeñ niektó-
rych dzia³añ. Po czwarte, podkre�la istotne znaczenie trudno�ci zwi¹zanych
ze wskazaniem o�rodka decyzyjnego w danym dzia³aniu lub organizacji. Po
pi¹te, wskazuje d³ugofalowe i dotkliwe skutki upowszechnienia zjawiska
rozd�wiêku miêdzy za³o¿eniami a dzia³aniami. Po szóste, koncepcja ta jest
komplementarna wobec innych podej�æ teoretycznych: teorii dramaturgicz-
nej Ervinga Goffmana (Goffman 1977), teorii instytucjonalizacji (March,
Olsen 2005; Meyer, Rowan 1991; DiMaggio, Powell 1983), koncepcji kapi-
ta³u spo³ecznego (Halpern 2008) oraz teorii efektu odwrócenia (Boudon
2008; Kwiatkowski 2014: 427).

Przekonanie autorów o u¿yteczno�ci omawianej koncepcji wynika z wnio-
sków sformu³owanych na podstawie przegl¹du literatury, prowadzonych
analiz (Fr¹tczak-Müller, Kwiatkowski 2015; Bazuñ 2017a, 2017b; Fr¹tczak-
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-Müller 2017a, 2017b; Mielczarek-¯ejmo 2016, 2017a, 2017b, 2019) oraz
do�wiadczenia we wspó³pracy z samorz¹dami w zakresie prowadzenia dia-
gnoz na potrzeby programów rewitalizacji17. Na tej podstawie mo¿liwe jest
wyodrêbnienie nastêpuj¹cych uwarunkowañ dzia³añ pozornych w rewitali-
zacji (w trybie hipotez do weryfikacji w pog³êbionych badaniach):

1. Demoralizacja zwi¹zana z realizacj¹ lokalnych programów rewitaliza-
cji (LPR) w latach 2008�2013

Analiza lokalnych programów rewitalizacji w województwie lubuskim (Fr¹t-
czak-Müller, Kwiatkowski 2015) oraz ich konfrontacja z rzeczywi�cie podjêtymi
dzia³aniami wskazuj¹ na istotne rozbie¿no�ci miêdzy deklarowanymi celami spo-
³ecznymi a ich realizacj¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e uzyskanie �rodków na �rewita-
lizacjê� z funduszy unijnych w poprzednim okresie programowania, pomimo tyl-
ko formalnego spe³nienia wymogów, mo¿e byæ przyczyn¹ prób kontynuacji tego
typu polityki lokalnej i omijania do�æ restrykcyjnych zapisów ustawowych.

2. Autorytarny styl zarz¹dzania gminami
Obserwacje zwi¹zane z opracowaniem diagnoz spo³ecznych dla wybra-

nych gmin na potrzeby programów rewitalizacji wskazuj¹, ¿e im bardziej
autorytarny styl zarz¹dzania gmin¹, tym wiêksze prawdopodobieñstwo wy-
st¹pienia rozbie¿no�ci miêdzy celami spo³ecznymi a ukierunkowaniem przed-
siêwziêæ rewitalizacyjnych. Bior¹c pod uwagê prospo³eczne wymogi formal-
ne, w takich gminach nale¿y te¿ siê spodziewaæ dzia³añ pozornych,
maskuj¹cych rzeczywiste cele decydentów.

3. Cena jako g³ówne kryterium wyboru ekspertów
Wymogi dotycz¹ce opracowania diagnozy, która ma byæ podstaw¹ pro-

gramu rewitalizacji oraz wieloetapowych i rozbudowanych form konsulta-
cji, mog¹ okazaæ siê trudne do spe³nienia w sytuacji, gdy decyduj¹cym kryte-
rium wyboru przez gminê ekspertów bêdzie cena us³ugi. Obserwowane
przypadki wskazuj¹, ¿e obie strony (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) przy
takim podej�ciu bêd¹ zmuszone do podjêcia dzia³añ pozornych, aby wyka-
zaæ, ¿e proces badañ i konsultacji przebiega³ zgodnie z za³o¿eniami.

4. Partykularyzm grupowy
Wieloetapowe i zró¿nicowane pod wzglêdem form konsultacje mog¹ siê

okazaæ trudnym do realizacji zadaniem dla gmin, w których brak jest tego

17 Autorzy artyku³u brali udzia³ w procesach rewitalizacji w gminach województwa lubuskiego
i wielkopolskiego.
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typu pozytywnych do�wiadczeñ i odpowiednich nawyków. W takiej sytuacji
istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e za g³os mieszkañców zostanie uznane stano-
wisko w¹skiej grupy nadaktywnych obywateli, reprezentuj¹cych partykular-
ne interesy, koliduj¹ce z dobrem ca³ej spo³eczno�ci. Mo¿e to równie¿ skut-
kowaæ dzia³aniami pozornymi ze wzglêdu na wymóg szerokich konsultacji
ze wszystkimi interesariuszami.

5. Os³abiona rola komitetu rewitalizacji
Zgodnie z ustaw¹ z 9 pa�dziernika 2015 r. o rewitalizacji, w gminie, któ-

ra chce realizowaæ program rewitalizacji, nale¿y powo³aæ komitet rewitaliza-
cji, który bêdzie cia³em doradczym i kontrolnym w³adz gminy (Ustawa 2015).
Niestety, jego powo³anie ma nast¹piæ do�æ pó�no, bo do trzech miesiêcy po
uchwaleniu programu rewitalizacji18. Tak pó�ny moment powo³ania, kiedy
zasadnicze decyzje zosta³y ju¿ podjête, mo¿e powodowaæ, ¿e cia³o to bêdzie
mia³o charakter fasadowy, a jego g³ówn¹ funkcj¹ bêdzie legitymizowanie dzia-
³añ w³adz. Sytuacja ta mo¿e wiêc równie¿ powodowaæ dzia³ania pozorne.

6. Deficyt dzia³añ edukacyjnych
Aby zrealizowaæ wymóg partycypacji interesariuszy, a szczególnie miesz-

kañców, na wszystkich etapach rewitalizacji niezbêdne jest podjêcie dzia³añ
edukacyjnych, takich jak prelekcje, dyskusje, warsztaty. Mieszkañcy przewa¿-
nie nie s¹ odpowiednio przygotowani do podejmowania decyzji zwi¹zanych
z rewitalizacj¹, a tym bardziej do w³¹czania siê w konkretne dzia³ania zbioro-
we. Bez dzia³añ edukacyjnych, szczególnie wówczas, gdy decydenci dzia³aj¹
w po�piechu, wyst¹pienie dzia³añ pozornych jest bardzo prawdopodobne.

7. Deficyt zaufania spo³ecznego
Niektóre gminy do�wiadczaj¹ kryzysu zaufania zarówno pionowego

(mieszkañcy � w³adze) jak i poziomego (miêdzy mieszkañcami i grupami
mieszkañców). Je�li w tej sytuacji zostanie podjêta inicjatywa na rzecz przy-
gotowania i przeprowadzenia procesu rewitalizacji, istnieje niebezpieczeñ-
stwo wyst¹pienia zjawiska, które mo¿na nazwaæ �b³êdnym ko³em dzia³añ
pozornych�. Inicjatywa w³adz, które uznaje siê za niewiarygodne, mo¿e zo-
staæ zignorowana przez mieszkañców, co z kolei mo¿e prowadziæ do arbi-
tralnych decyzji w³adz, próbuj¹cych udowodniæ, ¿e przygotowanie i prze-
prowadzenie ca³ego procesu odby³o siê w sposób partycypacyjny. Problem
deficytu zaufania jako bariery rewitalizacji trafnie sygnalizuje Aleksandra Zaj¹c

18 Rada gminy ma powo³aæ komitet rewitalizacji przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji
albo w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce, licz¹c od dnia jego uchwalenia (Ustawa 2015, art. 7 pkt 3).
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w studium przypadku dotycz¹cym rewitalizacji osiedla jednego z polskich
miast (Zaj¹c 2014: 226).

Identyfikacja dzia³añ pozornych w rewitalizacji.
Zarys koncepcji badañ

Przegl¹d tekstów, których autorzy odwo³uj¹ siê do koncepcji dzia³añ
pozornych, wskazuje, ¿e istnieje potrzeba opracowania odpowiedniej drogi
postêpowania badawczego. Autor koncepcji pozostawi³ po sobie inspiruj¹ce
eseje, nie zaproponowa³ jednak strategii badawczej. Kontynuatorzy równie¿
przewa¿nie wybieraj¹ formê eseistyczn¹. Wydaje siê, ¿e podjêcie badañ nad
dzia³aniami pozornymi w rewitalizacji mo¿e byæ dobr¹ okazj¹ do zarysowa-
nia strategii badawczej (a w przysz³o�ci odpowiednich metod i technik), która
mo¿e siê okazaæ u¿yteczna równie¿ w innych obszarach ¿ycia spo³ecznego.

G³ównym celem prezentowanej koncepcji badañ jest identyfikacja i wy-
ja�nienie przyczyn i konsekwencji dzia³añ pozornych podejmowanych w ra-
mach realizowanych procesów rewitalizacji w Polsce. W efekcie badañ po-
winien powstaæ ca³o�ciowy obraz podejmowanych przez gminy dzia³añ
rewitalizacyjnych. Osi¹gniêcie za³o¿onego celu bêdzie mo¿liwe dziêki uzy-
skaniu kompleksowej wiedzy dotycz¹cej tre�ci zapisów dokumentów pro-
gramowych zwi¹zanych z rewitalizacj¹ oraz analizy zasad ich opracowania
i realizacji.

Aby uzyskaæ mo¿liwie pe³ny obraz stanu i perspektyw prowadzenia pro-
cesów rewitalizacji, zaplanowali�my osi¹gniêcie trzech celów szczegó³owych:

1. Identyfikacja kierunków i skutków przyjêtych zasad prowadzenia pro-
cesów rewitalizacji.

2. Ustalenie czynników oddzia³uj¹cych na podejmowanie fikcyjnych przed-
siêwziêæ rewitalizacyjnych i ich mechanizmów.

3. Charakterystyka podejmowanych w obszarze rewitalizacji dzia³añ po-
zornych.

Przedmiotem analizy jest jednostkowa i zbiorowa aktywno�æ interesariu-
szy maj¹ca za zadanie wprowadzanie zmian rewitalizacyjnych. Istotna z tej
perspektywy jest próba zrozumienia zasad i mechanizmów stosowania dzia-
³añ pozornych jako podstawowych barier w realizacji spo³ecznych celów
rewitalizacji. Za jednostkê analizy uznajemy obszar gminy. Jest to zabieg istot-
ny z kilku powodów. Zgodnie z zapisem ministerialnych wytycznych w za-
kresie rewitalizacji oraz ustawy o rewitalizacji gmina powinna byæ inicjato-
rem i autorem programu rewitalizacji (WZRPO 2015: 7; Ustawa 2015: 2).
To ona tak¿e jest podstawowym kana³em transferu �rodków na realizacjê
dzia³añ rewitalizacyjnych oraz bezpo�rednim ich beneficjentem. Pytanie warte
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sformu³owania w tak zaprogramowanym procesie dotyczy czynników stoso-
wania pozornych przedsiêwziêæ w planowaniu i wdra¿aniu programów zmian
spo³ecznych. Chodzi tu o to, by okre�liæ, co decyduje o podejmowaniu dzia-
³añ pozornych w prowadzeniu procesów rewitalizacji w Polsce oraz jakie s¹
ich przejawy i przypuszczalne konsekwencje.

Badania prowadzone w latach 2015�2016 nad tworzeniem dokumen-
tów programowych (w tym lokalnych programów rewitalizacji) (Fr¹tczak-
-Müller, Kwiatkowski 2015) oraz do�wiadczenia autorów we wspó³pracy
z gminami przy opracowaniu programów rewitalizacji daj¹ podstawy do po-
stawienia tezy o pozorno�ci tego procesu. Na ich podstawie mo¿na sformu-
³owaæ za³o¿enie, ¿e programowanie dzia³añ rewitalizacyjnych jest traktowa-
ne przez uczestników procesu (aktorów rewitalizacji) jako instytucja fasadowa,
a jego przebieg jest zazwyczaj niezgodny zarówno z wytyczonymi na pozio-
mie krajowym zasadami rewitalizacji, jak i oficjalnymi deklaracjami autorów
programów lokalnych. Wp³yw na tê sytuacjê mog¹ mieæ za³o¿enia i zadania
powi¹zane z trzema podstawowymi obszarami dzia³añ podejmowanych
w ramach tych procesów. S¹ to: 1) wytyczenie wizji zmian rewitalizacyjnych,
2) budowanie zespo³u, 3) stosowane zasady realizacji uspo³ecznienia proce-
su.

Ad 1. Wizja rewitalizacji stanowi kluczow¹ o� podejmowanych w ramach
niej dzia³añ. Niezrozumienie lub lekcewa¿enie jej istoty nie tylko przez jej
g³ównych aktorów, ale i jej beneficjentów ma destrukcyjny wp³yw na prze-
bieg procesu i osi¹ganie celów spo³ecznych. Powodem takiej sytuacji mo¿e
byæ wykorzystywanie niew³a�ciwych wzorów z poprzedniego programowa-
nia oraz, co szczególnie czêste, preferowanie uzyskiwania spektakularnych
zmian infrastrukturalnych. Zamykanie siê w³adz na prowadzenie rewitaliza-
cji definiowanej zgodnie z jej ide¹ jest mechanizmem sprzyjaj¹cym stosowa-
niu dzia³añ fasadowych i mo¿e uruchamiaæ reprodukcjê kolejnych, wzajem-
nie wzmacniaj¹cych siê wadliwych rozwi¹zañ. Naszym zdaniem ten stan
szczególnie oddzia³uje na ostro�æ dystansów pomiêdzy dzia³aniami rewitali-
zacyjnymi zgodnymi z definicjami przyjêtymi na poziomie krajowym a fak-
tycznie realizowanymi. Mo¿na tu wiêc za³o¿yæ, ¿e im wizja rewitalizacji jest
bardziej zbli¿ona do definicji przyjêtej w ustawie o rewitalizacji i innych
dokumentach krajowych dotycz¹cych polityki miejskiej, tym mniejsza sk³on-
no�æ do podejmowania w jej obszarze dzia³añ fasadowych i na pokaz.

Ad 2. W poszukiwaniu �róde³ pozornego dzia³ania w programowaniu
rewitalizacji nale¿y skupiæ uwagê na analizie zdolno�ci wykonawczych i po-
tencja³u kierowniczego przedstawicieli zespo³ów do spraw rewitalizacji. Pro-
wadzenie procesów rewitalizacji jest zadaniem gmin. Widoczna jest jednak
znaczna sk³onno�æ ich reprezentantów do przenoszenia odpowiedzialno�ci
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za tworzenie programów rewitalizacji z przedstawicieli �rodowisk lokalnych
na organizacje zewnêtrzne. Ocenie powinny tu podlegaæ zarówno zdolno�ci
zespo³ów do kreowania i wdra¿ania programów rewitalizacji, jak i umiejêt-
no�æ mobilizowania zasobów na jej rzecz, zdolno�æ do realizowania wysokiej
jako�ci us³ug publicznych oraz umiejêtno�æ zarz¹dzania stosunkami z oto-
czeniem zewnêtrznym. Nierównowaga potencja³ów w tych obszarach jest
podstaw¹ podejmowania dzia³añ fikcyjnych równie¿ o charakterze normatyw-
nym. Na podstawie tak sformu³owanych zale¿no�ci mo¿na postawiæ tezê, ¿e
instytucjonalizacja procesu programowania i jego realizacji ma cechy procesu
samoograniczaj¹cego, który nie osi¹ga pe³nej skali mo¿liwych, w³a�ciwych
rezultatów w wyniku s³abej sprawno�ci aktorów w niej uczestnicz¹cych.

Ad 3. Uspo³ecznienie procesu rewitalizacji jest niezbêdne dla w³a�ciwej
realizacji jego idei. Chodzi tu o ocenê efektywno�ci stosowanych technik
dyskusji, sposobów g³osowania, zasad wykorzystywania ich wyników na
ka¿dym etapie procesu rewitalizacji. Pominiêcie lub zlekcewa¿enie tego aspek-
tu mo¿e skutkowaæ niedopasowaniem przedmiotowym i organizacyjnym
przyjmowanych rozwi¹zañ. Ograniczona liczba pozytywnych do�wiadczeñ/
dobrych praktyk w obszarze wspó³pracy w³adz z mieszkañcami oraz przygo-
towania merytorycznego wszystkich interesariuszy procesu mog¹ byæ trak-
towane jako czynniki formowania niew³a�ciwego b¹d� niewystarczaj¹cego
procesu prowadzenia konsultacji spo³ecznych. Brak komunikacji i zarz¹dza-
nia stosunkami z otoczeniem zewnêtrznym, wystêpuj¹cy zazwyczaj w auto-
rytarnym modelu zarz¹dzania gmin¹, w znacznym stopniu bêdzie wp³ywa³
na proces instytucjonalizacji rutynowych dzia³añ zamiast tworzenia rozwi¹-
zañ innowacyjnych. Instytucjonalizacja ograniczeñ komunikacyjnych na linii
samorz¹d � mieszkañcy jest tym ³atwiejsza, im wiêksza niechêæ do w³¹czania
interesariuszy w proces programowania i realizacji zadañ rewitalizacyjnych.

Ze wzglêdu na wskazywan¹ wy¿ej z³o¿ono�æ procesów rewitalizacji, pro-
wadzenie ich na obszarach zdegradowanych i w sytuacji os³abienia ró¿no-
rodnych potencja³ów, przy wspó³pracy wielu interesariuszy mo¿e prowadziæ
do wyst¹pienia niebezpieczeñstwa oderwania zbiorowego podejmowania
decyzji od potrzeb spo³ecznych i spo³ecznych oczekiwañ w wyniku biuro-
kratyzacji, profesjonalizacji polityki i administracji, niewystarczaj¹cej wie-
dzy merytorycznej ich uczestników, ograniczeñ potencja³u innowacyjnego
aktorów spo³ecznych, rozbie¿nych motywacji prowadzenia procesów rewi-
talizacji, stosowania niew³a�ciwych stylów zarz¹dzania. Przejawy takiego
postêpowania dotycz¹ przynajmniej sze�ciu aspektów podejmowanych dzia-
³añ w ramach obecnie prowadzonych procesów rewitalizacji, które stanowi¹
podstawowe obszary badawcze prezentowanej koncepcji:

1. Wybór autorów programów i sk³adu zespo³ów rewitalizacyjnych.
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2. Jako�æ prowadzonych diagnoz.
3. Jako�æ programowanych zadañ rewitalizacyjnych.
4. Realizacja zasady uspo³ecznienia.
5. Stosowane zasady monitoringu i ewaluacji.
6. Wdra¿anie przyjêtych programów.
Aby uchwyciæ rozbie¿no�ci pomiêdzy deklarowanymi a rzeczywistymi

dzia³aniami aktorów rewitalizacji, przejawów dzia³añ pozornych nale¿y szu-
kaæ w trzech podstawowych etapach procesu: diagnozie, programowaniu,
realizacji zadañ rewitalizacyjnych.

Diagnoza

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi odno�nie do prowadzenia proce-
sów rewitalizacji �program rewitalizacji jest wypracowywany przez samo-
rz¹d gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozê lokalnych proble-
mów� (WZRPO 2015: 24). Oczekuje siê tu diagnoz adekwatnych do
opracowanych dokumentów. Wa¿ne jest ich powi¹zanie tematyczne i anali-
tyczne z przyjêt¹ w dokumencie wizj¹ rewitalizacji. Powinny to byæ diagnozy
pog³êbione oraz uspo³ecznione. W ramach prowadzonych analiz nale¿y od-
powiedzieæ na pytania: W jaki sposób by³a realizowana diagnoza? Czy daje
ona mo¿liwo�æ uzyskania wiedzy niezbêdnej do programowania i wdra¿ania
wyznaczonych dzia³añ rewitalizacyjnych?

W�ród kategorii wartych analizy mo¿na wymieniæ:
1) budowê czê�ci diagnostycznej (forma prezentacji danych � logiczno�æ,

przejrzysto�æ, konkluzywno�æ tekstu, cele badañ, pytania badawcze, sposób
odpowiedzi na pytania badawcze, wnioski z badañ, rekomendacje);

2) metodologiê badañ (adekwatno�æ prezentowanych danych do przyjê-
tych celów i zadañ rewitalizacyjnych; rodzaj stosowanych badañ � desk rese-
arch/ badania terenowe; zakres badañ ilo�ciowych i jako�ciowych; dobory
prób � reprezentatywne/niereprezentatywne; rodzaj stosowanych pytañ
badawczych zawieraj¹cych cz³on �ile�, a wiêc o ile wzros³o lub zmniejszy³o siê
dane zjawisko obserwowalne, czy pytania: �jak?�, �dlaczego?�, �w jaki spo-
sób?�, �z jakich przyczyn?� itp.) (Przywojska 2016: 146; WZRPO 2015: 19).

Programowanie

Etap programowania powinno cechowaæ zastosowanie przejrzystej me-
todologii, daj¹cej mo¿liwo�æ zachowania zwi¹zku pomiêdzy jego fazami:
diagnoza � cele � dzia³ania � rezultaty. W ramach jego analizy warto podj¹æ
próbê odpowiedzi na pytanie: Czy i w jaki sposób program rewitalizacji daje
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rzeczywist¹ mo¿liwo�æ ograniczenia wystêpowania zjawisk kryzysowych w ob-
szarze rewitalizacji? Szczególnie istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na nastê-
puj¹ce aspekty podejmowanych dzia³añ:

� zasady tworzenia zespo³u zadaniowego, jego sk³ad i autorstwo programu;
� uspo³ecznienie czê�ci realizacyjnej programu, definiowane zgodnie z mini-

sterialnymi wytycznymi jako daj¹ce mo¿liwo�æ równego udzia³u ró¿nych grup
interesariuszy i mo¿liwo�ci weryfikacji stopnia tego uspo³ecznienia (WZRPO
2015: 24);

� formy tego uspo³ecznienia definiowane w ustawie o rewitalizacji (art. 3
pkt 2) jako daj¹ce mo¿liwo�æ zaawansowanych metod partycypacji i kontro-
li obywatelskiej na ka¿dym etapie procesu (Ustawa 2015);

 � podejmowanie dzia³añ edukacyjnych;
 � powi¹zanie dyrektyw z wnioskami z diagnozy (w tym prezentacja ce-

lów i planów inicjatyw, posiadanie harmonogramów planowanych prac,
wyznaczenie odpowiedzialnych za realizacjê zadañ (WZRPO 2015: 22).

Realizacja programu

Program rewitalizacji jest jednym z wa¿niejszych narzêdzi wprowadzania
zmian na obszarze gminy. Konieczne jest zatem osadzenie go w systemie za-
rz¹dzania rozwojem gminy poprzez opracowanie zasad wdra¿ania programu
i zarz¹dzania nim oraz wykazanie go w jej strukturze organizacyjnej (np.
wyodrêbniona jednostka w ramach struktury lub odrêbna instytucja) (WZRPO
2015: 20). W ramach tej czê�ci prac warto odpowiedzieæ na pytanie: Czy
realizowane zadania rewitalizacyjne rzeczywi�cie spe³niaj¹ zaprogramowane
cele i wyznaczon¹ wizjê rewitalizacji? Istotne jest odnalezienie i analiza in-
formacji dotycz¹cych:

� dostêpno�ci strategii;
� koordynatora i operatora rewitalizacji, sk³adu i zadañ zespo³u rewitali-

zacji oraz oceny ich umocowania i miejsca w strukturze JST w kontek�cie
sprawnego wdra¿ania przyjêtych rozwi¹zañ, zapisanych i realizowanych za-
sad zarz¹dzania programem, efektów podjêtych prac;

� powo³ania i funkcjonowania komitetów rewitalizacji, zasad ich ustana-
wiania, powo³ywania cz³onków, zadañ przydzielonych i rzeczywi�cie wype³-
nianych;

� zasad opracowania projektów rewitalizacyjnych sk³adanych w trybie
konkursowym i pozakonkursowym oraz ich uspo³ecznienia, celu i zakresu
partnerstw tworzonych na potrzeby ich realizacji, kompleksowo�ci realizo-
wanych zadañ, realizacji celów spo³ecznych;

� monitoringu i ewaluacji programu i ich skutków.
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Zak³adamy, ¿e ka¿dy etap procesu rewitalizacji ma swoj¹ specyfikê. W zwi¹zku
z tym nale¿y siê spodziewaæ na ka¿dym z nich innych przejawów dzia³añ
pozornych. W minimalnej wersji badañ prowadzone analizy powinny doty-
czyæ: desk research, analizy dokumentarnej oraz wywiadów z uczestnikami
procesu programowania i realizacji rewitalizacji (urzêdnicy, eksperci, miesz-
kañcy, przedstawiciele firm zewnêtrznych).

Podstaw¹ �ród³ow¹ tak sformu³owanego programu badawczego powin-
ny byæ dokumenty strategiczne i formalne raporty z realizacji zadañ progra-
mowych nak³adanych na gminy w ramach prowadzenia procesów rewitali-
zacji. Nale¿¹ do nich programy rewitalizacji oraz dokumenty strategiczne
bezpo�rednio z nimi zwi¹zane � strategie rozwoju, strategie rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych, programy wspó³pracy z organizacjami, raporty z konsultacji
spo³ecznych, uchwa³y gminy dotycz¹ce prowadzenia procesu rewitalizacji. Tego
typu teksty nale¿y uznaæ za szczególny rodzaj aktów normatywnych. S¹ to
dokumenty formalne przygotowane przez instytucje lub w kooperacji z nimi,
maj¹ce znaczn¹ warto�æ analityczn¹. Zawarte w nich tre�ci daj¹ podstawy
do opisu ¿ycia spo³ecznego zarówno w ujêciu deklaratywnym, jak i wniosko-
wania o realiach (Karwacki 2010: 188; Silverman 2012: 160). Koniecznym
dope³nieniem badañ jest przeprowadzenie wywiadów jako�ciowych z osoba-
mi zaanga¿owanymi w proces projektowania zmian rewitalizacyjnych. Ich
celem jest skonfrontowanie zasad realizacji dzia³añ rewitalizacyjnych zapisa-
nych w dokumentach z przebiegiem prac programowych prezentowanych
przez ich uczestników.

Maksymaln¹ wersjê projektu badania warto rozszerzyæ o panele eksperc-
kie i badania mieszkañców. Ich zadaniem by³oby ustalenie oczekiwañ rewi-
talizacyjnych mieszkañców, ich zadowolenia z wprowadzanych zmian oraz
oceny stosowanych zasad uspo³ecznienia tego procesu. Zestawienie tych
danych z realizowan¹ analiz¹ dokumentarn¹ da dodatkow¹ mo¿liwo�æ iden-
tyfikacji rozbie¿no�ci celów i zadañ rewitalizacyjnych z rzeczywistymi po-
trzebami mieszkañców. Na ka¿dym z tych etapów wa¿ne wydaje siê ustale-
nie, czy i w jakim wymiarze przyjête za³o¿enia dotycz¹ce przebiegu procesu
rewitalizacji s¹ wadliwe.

Ostatnim z wa¿nych za³o¿eñ jest wytyczenie zasad doboru próby badaw-
czej. Za jednostkê analizy uznali�my obszar gminy. Ze wzglêdu jednak na
przyjêty cel badania � analiza przyczyn, przejawów i konsekwencji podejmo-
wania dzia³añ pozornych w procesach rewitalizacji w odniesieniu do regio-
nu/kraju � zastosowany dobór powinien byæ reprezentatywny. W propono-
wanym projekcie rekomendujemy bowiem poszukiwanie zasad czy regu³ na
obszarach wiêkszych ni¿ tereny pojedynczych gmin. W takim ujêciu kryte-
rium doboru stanowi typ jednostki podzia³u administracyjnego w podziale
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na kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Da to mo¿liwo�æ do-
datkowych porównañ ze wzglêdu na wielko�æ jednostek terytorialnych i spraw-
no�æ w pozyskiwaniu przez nie �rodków finansowych czy skomplikowanie
sieci interesariuszy i ich aktywnego uczestnictwa w programowaniu oraz
okre�lenia specyfiki podejmowanych dzia³añ ze wzglêdu na typ badanej jed-
nostki organizacyjnej.

***
W artykule podjêto próbê zastosowania koncepcji dzia³añ pozornych do

opisu i wyja�nienia rozbie¿no�ci miêdzy ide¹ rewitalizacji a jej realizacj¹.
Koncepcja ta wydaje siê odpowiednia ze wzglêdu na stwierdzane fakty, ¿e nie-
które dzia³ania indywidualne i zbiorowe s¹ w rzeczywisto�ci niezgodne z de-
klaracjami i nie s¹ ukierunkowane na realizacjê oficjalnie g³oszonych celów.
Koncepcja dzia³añ pozornych oferuje zestaw wyja�nieñ mechanizmów, które
prowadz¹ do powstawania tego typu sytuacji.

Przedstawiono tutaj argumenty na rzecz u¿yteczno�ci tej koncepcji oraz
zarysowano program badawczy dotycz¹cy identyfikacji, opisu i wyja�nienia
dzia³añ pozornych w procesie rewitalizacji. Zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy etap proce-
su rewitalizacji ma swoj¹ specyfikê, ustalono, ¿e aby uchwyciæ rozbie¿no�ci
pomiêdzy deklarowanymi a rzeczywistymi dzia³aniami aktorów rewitaliza-
cji, przejawów dzia³añ pozornych nale¿y szukaæ w trzech g³ównych etapach
procesu: diagnozie, programowaniu i realizacji zadañ rewitalizacyjnych.
Ka¿demu z tych etapów przypisano inne strategie i metody badawcze.

W zamy�le autorów niniejsze opracowanie ma byæ zarówno punktem
wyj�cia do podjêcia planowanych badañ pog³êbionych na temat barier kom-
pleksowo rozumianej rewitalizacji, jak i prób¹ rozwiniêcia koncepcji dzia³añ
pozornych. Koncepcja ta, jak wykazano w artykule, ma charakter uniwersal-
ny i mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystywana do opisu i wyja�nienia wspó³-
czesnych zjawisk. Nale¿y jednak, co próbowano uczyniæ w artykule, przej�æ
od eseistyki na temat dzia³añ pozornych do systematycznych badañ, zgodnie
z ustalonym tokiem postêpowania i odpowiednim zestawem metod i tech-
nik badawczych.
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Potencja³ nowych technologii internetowych
w pracy socjalnej z osobami z niepe³nosprawno�ciami

Social work with people with disabilities in Poland today is facing new challenges
that are forcing change in practices aimed at helping such people. They have
been brought about by changes in legislation and ways of defining disability,
which emphasise the empowerment and self-determination of disabled persons.
As a result of these processes, expectations towards social workers and the
help they provide for people with disabilities are also changing. Today, their
activities focused on the disabled community cannot be limited only to improving
the social situation among these people, but must also include actions that
increase their opportunities for an active and independent life. New technologies
can play a big role here; if applied properly, they can expand the possibilities
of working with disabled persons.
Keywords: social work, disability, internet, self-help, self-determination

Od pracy na rzecz osób z niepe³nosprawno�ciami
do pracy z osobami z niepe³nosprawno�ciami

Badania prowadzone przez CBOS w 2017 r. w�ród osób z niepe³nospraw-
no�ciami wskazuj¹, ¿e dla 90% z nich wsparciem w wykonywaniu codzien-
nych czynno�ci i radzeniu sobie z problemami by³a najbli¿sza rodzina, 12%
badanych osób z dysfunkcjami sprawno�ci deklarowa³o, ¿e mo¿e liczyæ na
pomoc przyjació³ i znajomych, 8% respondentów korzysta³o z pomocy spo-
³ecznej, a 7% mog³o liczyæ na wsparcie s¹siadów. Relatywnie niewiele osób
z niepe³nosprawno�ciami korzysta³o z odp³atnej pomocy (4%), wsparcia
dalszej rodziny (3%), fundacji, organizacji pozarz¹dowych (3%), wolonta-
riuszy (1%) lub kogo� innego (3%). Spo�ród osób z niepe³nosprawno�ciami
poddanych badaniu 6% w ogóle nie potrzebowa³o pomocy (Omy³a-Rudzka
2017). Dane te pokazuj¹, ¿e osoby z dysfunkcjami sprawno�ci w niewielkim
stopniu korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej w radzeniu sobie z problemami wy-
nikaj¹cymi z ich niepe³nosprawno�ci. Wskazuje to na potrzebê zmian w prak-
tykach pomocowych adresowanych do osób z niepe³nosprawno�ciami, tak
by by³y one postrzegane przez to �rodowisko jako skuteczne i prowadzi³y do
usamodzielnienia osób z deficytami sprawno�ci oraz pomaga³y im w prowa-
dzeniu niezale¿nego ¿ycia. Tradycyjny model pracy socjalnej postrzegany jest
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dzi� jako nieefektywny. Zak³ada on bowiem pracê na rzecz osób z niepe³no-
sprawno�ciami, a nie z osobami z niepe³nosprawno�ciami, co utrwala w tym
�rodowisku poczucie zale¿no�ci (Kailes 1988: 4; Mackelprang, Salsgiver 1996:
11; Zola 1983: 355�356).

Praca socjalna mo¿e pe³niæ istotn¹ rolê w promowaniu i wzmacnianiu
samostanowienia tej kategorii spo³ecznej i upowszechnianiu w�ród niej idei
niezale¿nego ¿ycia (Elder-Woodward 2002). Wymaga to jednak wypracowa-
nia nowego podej�cia do pomocy osobom z deficytami sprawno�ci. Nowocze-
sna praca socjalna z osobami z niepe³nosprawno�ciami, zdaniem Richarda
Beaulauriera i Samuela Taylora (2001), powinna opieraæ siê na promowaniu
zaanga¿owania klientów w odkrywanie szerokiego zakresu opcji i wyborów
oraz przygotowywania ich do kontaktów z innymi podmiotami, które czêsto
nie doceniaj¹ potrzeby samostanowienia. Na poziomie organizacyjnym na-
tomiast wsparcie osób z niepe³nosprawno�ciami ma byæ ukierunkowane na
mobilizowanie i wzmacnianie samopomocowych grup osób z niepe³nospraw-
no�ciami oraz budowanie �wiadomo�ci na temat alternatywnych rozwi¹zañ
politycznych i programowych, które mog¹ poprawiæ sytuacjê osób z niepe³-
nosprawno�ciami (Beaulaurier, Taylor 2001: 81). W podobny sposób zada-
nia stoj¹ce przed pracownikami socjalnymi w pracy z osobami z deficytami
ukazali Michael Oliver, Bob Sapey, Pam Thomas (2012), opisuj¹c nowe kie-
runki pracy socjalnej z klientem z niepe³nosprawno�ci¹. Opieraj¹c siê na tra-
dycyjnych formach dzia³alno�ci pomocowej, wymienili oni pracê indywidu-
aln¹ z podopiecznym, pozwalaj¹c¹ zabezpieczyæ jego potrzeby zdrowotne,
emocjonalne i ekonomiczne oraz pomóc w rozwi¹zaniu problemów maj¹-
cych �ród³o w dysfunkcjach. Ten rodzaj dzia³añ nie mo¿e byæ jedyny i nie
powinien zastêpowaæ aktywno�ci na rzecz wyeliminowania barier ograni-
czaj¹cych niezale¿no�æ osoby z niepe³nosprawno�ci¹. Drugi kierunek stano-
wi praca z grupami osób z niepe³nosprawno�ciami, których rola nie ograni-
cza siê wy³¹cznie do tworzenia �rodowiska terapeutycznego pozwalaj¹cego
na pogodzenie siê z ograniczeniami, ale s³u¿y upowszechnianiu informacji wa¿-
nych dla osób z niepe³nosprawno�ciami, dzieleniu siê do�wiadczeniami i wspie-
raniu w sytuacjach trudnych oraz budowaniu poczucia odpowiedzialno�ci za
swoje ¿ycie. Wreszcie praca socjalna promuje w �rodowisku osób z dysfunkcja-
mi postawy nastawione na walkê o zmianê polityki w kierunku pozwalaj¹cym
na pe³ne w³¹czenie osób z niepe³nosprawno�ciami do spo³eczeñstwa, co wy-
znacza trzeci obszar dzia³añ, jakie pracownicy socjalni powinni podejmowaæ
na rzecz osób z deficytami sprawno�ci (Oliver,  Sapey,  Thomas 2012: 20�21).

Wynikaj¹ce z takiego podej�cia ogólne kierunki dzia³añ w pracy socjalnej
z osobami z niepe³nosprawno�ciami bêd¹ dotyczy³y identyfikowania zaso-
bów, problemów oraz poszukiwania rozwi¹zañ w likwidacji ró¿norodnych
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barier. Zostan¹ one ukierunkowane na: � wspieranie realizacji idei samo-
dzielnego ¿ycia poprzez pomoc w likwidacji skutków chorób/urazów/uszko-
dzeñ; � udzia³ w publicznym prezentowaniu problemów zwi¹zanych z nie-
pe³nosprawno�ci¹ w lokalnych spo³eczno�ciach oraz planowaniu
strategicznych rozwi¹zañ; � wspieranie powstawania grup samopomocowych
i udzielanie wsparcia osobom z niepe³nosprawno�ciami i ich rodzinom (Ra-
c³aw, Trawkowska 2017: 24).

Wymaga to budowania przez pracowników socjalnych wspó³pracy ze
spo³eczno�ciami lokalnymi oraz stworzenia i utrzymywania sieci powi¹zañ
miêdzy grupami osób z niepe³nosprawno�ciami a systemem instytucjonalne-
go wsparcia tej kategorii i instytucjami dzia³aj¹cymi na jej rzecz (Taylor 1985;
Weil, Gamble1995). Takie podej�cie do pracy socjalnej z osobami z niepe³-
nosprawno�ciami sprzyja upodmiotowieniu tych¿e osób i mobilizuje ich do
dzia³ania na rzecz poprawy swojej sytuacji (Krawczyñska-Butrym 1996: 156).

W wielu z zarysowanych obszarów prowadzonej pracy socjalnej pomoc-
ne mog¹ byæ nowe technologie internetowe. Wynika to z ich potencja³u
pozwalaj¹cego na ograniczenie zale¿no�ci osób z niepe³nosprawno�ciami od
innych w korzystaniu z us³ug publicznych, komercyjnych oraz umo¿liwienie
osobom z niepe³nosprawno�ciami komunikacji z szerokimi krêgami spo³ecz-
nymi i stworzenia przestrzeni do formowania siê wspólnot wirtualnych, a tak-
¿e organizowanie akcji promuj¹cych wydarzenia zwi¹zane z niepe³nospraw-
no�ci¹ oraz z walk¹ o prawa osób z niepe³nosprawno�ciami (Haller 2010;
Wright, Bell 2003).

Zasadniczym celem artyku³u jest pokazanie potencja³u tkwi¹cego w no-
wych technologiach informatyczno-medialnych u³atwiaj¹cych prowadzenie
dzia³añ o charakterze terapeutycznym przez pracowników socjalnych za
pomoc¹ narzêdzi dostêpnych on-line z osobami z niepe³nosprawno�ciami.

Nowe technologie internetowe w pracy socjalnej z osobami
z niepe³nosprawno�ciami

Korzystanie z internetu sprzyja usamodzielnieniu osób z niepe³nospraw-
no�ciami, pozwalaj¹c im na realizacjê w przestrzeni sieci dzia³añ spo³ecznych,
które dot¹d by³y niedostêpne dla tej kategorii ze wzglêdu na bariery w rze-
czywisto�ci spo³ecznej. Dziêki technologiom internetowym wiêkszo�æ z tych
aktywno�ci mo¿e byæ realizowana bez wychodzenia z domu (Sheldon 2010),
co umo¿liwia osobom z niepe³nosprawno�ciami samodzielne korzystanie z nich
bez pomocy ze strony innych (Ritchie, Blanck 2003: 5�6). Dodatkowo zgro-
madzone w internecie zasoby informacji i wiedzy umo¿liwiaj¹ osobom z dys-
funkcjami podejmowaæ autonomiczne decyzje (Waldron, Levitt, Kelly 2000).

13.p65 20-11-18, 11:09245



Dorota ¯uchowska-Skiba

246

W rezultacie korzystanie z internetu pozwala osobom z niepe³nosprawno-
�ciami na odzyskanie kontroli nad w³asnym ¿yciem, co wpisuje siê w idee
niezale¿nego ¿ycia i pozwala na samostanowienie o sobie.

Dziêki technologiom sieciowym mog¹ one reprezentowaæ siebie w deba-
cie na temat niepe³nosprawno�ci z osobami odpowiedzialnymi za kszta³to-
wanie polityk spo³ecznych oraz organizowaæ wspólne dzia³ania maj¹ce na
celu podnoszenie �wiadomo�ci w³asnych praw w�ród osób z niepe³nosprawno-
�ciami (Thackeray, Hunter 2010). Internet umo¿liwia te¿ podejmowanie dzia-
³añ o charakterze politycznym s³u¿¹cych wspieraniu interesów osób z niepe³-
nosprawno�ciami (Fitzpatrick 2000: 386; Johnson, Moxon, 1998: 255).

Nowe technologie sieciowe stanowi¹ równie¿ przestrzeñ, w ramach któ-
rej osoby z niepe³nosprawno�ciami mog¹ nawi¹zywaæ i utrzymywaæ relacje,
rozszerzaj¹c je o nowe krêgi spo³eczne (Haywood 1998; Seymour, Lupton
2004). Prowadzone badania nad wykorzystaniem potencja³u nowych tech-
nologii informatycznych pozwalaj¹ dostrzec, ¿e umo¿liwiaj¹ one zwiêksze-
nie zasiêgu kontaktów dostêpnych dla osób z niepe³nosprawno�ciami poza
ich najbli¿sz¹ rodzinê lub profesjonalne sieci wsparcia (McClimens, Gordon
2009). S³u¿¹ równie¿ do podtrzymywania kontaktów z rodzin¹ i przyjació³-
mi (Shpigelman, Gill 2014). Osoby z niepe³nosprawno�ciami w przestrzeni
wirtualnej mog¹ uczestniczyæ w spo³eczno�ciach internetowych, które ³¹cz¹
osoby maj¹ce podobne problemy i zainteresowania (Fox 2011). W ich ra-
mach tworz¹ siê wspólnoty samopomocowe, które pozwalaj¹ uzyskaæ wspar-
cie w sytuacjach trudnych (Wright, Bell 2003). W rezultacie technologie
sieciowe mog¹ przyczyniaæ siê do zwiêkszenia poczucia w³asnej warto�ci
i zadowolenia z ¿ycia u osób z niepe³nosprawno�ciami (Ellison i in. 2007).
Du¿y potencja³ maj¹ w tym zakresie media spo³eczno�ciowe, które pozwala-
j¹ na utrzymywanie relacji on-line pracowników socjalnych z klientami na
portalach spo³eczno�ciowych. Taki kontakt, o czym �wiadcz¹ prowadzone
badania, ze wzglêdu na nieformalny charakter jest ³atwiejszy do nawi¹zania
i utrzymania relacji, co pozytywnie wp³ywa na realizacjê dzia³añ terapeu-
tycznych (Barak, Grohol 2011; Graffeo, La Barbera 2009). Dodatkowo oso-
by z niepe³nosprawno�ciami czêsto maj¹ problem z dostêpno�ci¹ us³ug. Wy-
korzystanie internetu pozwala zniwelowaæ ograniczenia, a tym samym sieci
internetowe i telefoniczne staj¹ siê u¿ytecznym narzêdziem terapeutycznym
(por. Skinner, Zack 2004; Reamer 2013).

Technologie internetowe dziêki swojemu potencja³owi w³¹czaj¹cemu i tkwi¹-
cych w nim mo¿liwo�ciach niwelowania zjawiska wykluczenia spo³ecznego
sprawdzaj¹ siê na gruncie pracy socjalnej z osobami z niepe³nosprawno�cia-
mi. Jedn¹ z metod jest digital storytelling, polegaj¹ca na promowaniu twór-
czo�ci osób z dysfunkcjami, dziêki czemu zyskuj¹ one przestrzeñ do wyra¿e-
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nia siebie, a dodatkowo dzia³ania te pozwalaj¹ na ustanowienie d³ugotermi-
nowych i wieloaspektowych relacji ze spo³eczno�ciami, w których funkcjo-
nuj¹ osoby z niepe³nosprawno�ciami (Funaki, Fujita, Taiencho 2016). Podobny
charakter ma metoda oparta na pisaniu bloga przez osoby z niepe³nosprawno-
�ciami przy niewielkiej pomocy osoby pomagaj¹cej. Dziêki wspólnej pracy
tworz¹ siê relacje oraz chêæ pomocy innym w grupie uczestnicz¹cej w warsz-
tatach. Opublikowane blogi pozwalaj¹ osobom z deficytami ukazaæ w nich
siebie, swoje pasje, zainteresowania, dziêki czemu otoczenie spo³eczne mo¿e lepiej
poznaæ osobê z deficytami sprawno�ci i nawi¹zaæ z ni¹ kontakt (McClimens,
Gordon 2009). W nurt ten wpisuj¹ siê te¿ konkursy organizowane przez
podmioty rz¹dowe lub pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób z niepe³no-
sprawno�ciami, które og³aszaj¹ konkursy na zdjêcia, filmy, wiersze, opowia-
dania, blogi dotycz¹ce niepe³nosprawno�ci. Zwyciêscy i ich dzie³a s¹ potem
eksponowane w sieci.

W Polsce technologie internetowe z powodzeniem by³y wykorzystywane
w rehabilitacji spo³ecznej osób z niepe³nosprawno�ciami. Taki charakter mia³
projekt ICAR. Podstawowym celem programu by³o umo¿liwienie osobom
z dysfunkcjami psychicznymi zdobycie umiejêtno�ci u¿ywania komputera oraz
internetu. Podstawowe jego za³o¿enia dotyczy³y wykorzystania internetu jako
medium u³atwiaj¹cego dostêp do informacji, umo¿liwiaj¹cego zawieranie i pod-
trzymywanie kontaktów spo³ecznych oraz stanowi¹cego ogólnodostêpn¹
platformê do prezentowania kreatywno�ci osób z dysfunkcjami. Zak³adano,
¿e nabycie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê komputerem i korzystania z inter-
netu pozwol¹ na wiêksz¹ samodzielno�æ osób z niepe³nosprawno�ciami
i zwiêksz¹ ich szanse zatrudnienia. Wykazano, ¿e ICAR zwiêksza u osób psy-
chicznie chorych umiejêtno�ci i motywacjê do u¿ywania komputera i inter-
netu oraz powoduje wzrost satysfakcji z ¿ycia (Bronowski, Sawicka, Kluczyñ-
ska 2009).

Metodologia badañ

Zasadniczym celem analizy jest wskazanie potencja³u nowych technolo-
gii w pracy socjalnej z osobami z niepe³nosprawno�ciami. Na potrzeby bada-
nia pos³u¿ono siê baz¹ danych, która jest udostêpniona na stronie http://
www.diagnoza.com/. Dziêki temu mo¿liwe by³o zrekonstruowanie rzeczywi-
stego udzia³u osób z niepe³nosprawno�ciami w korzystaniu z internetu w Pol-
sce oraz wskazanie czynników wp³ywaj¹cych na aktywne u¿ywanie sieci przez
tê kategoriê spo³eczn¹. Analiza ta stanowi³a punkt wyj�cia do ukazania poten-
cja³u nowych technologii informatycznych i medialnych dla osób z niepe³no-
sprawno�ciami, które mog¹ odegraæ istotn¹ rolê w prowadzeniu efektywnej
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pracy socjalnej w tym �rodowisku. Cel ten zosta³ osi¹gniêty poprzez analizê
aktywno�ci realizowanych w sieci przez osoby z niepe³nosprawno�ciami.
Pozwoli³o to pokazaæ, jakie czynno�ci s¹ przez nie najczê�ciej wykonywane
w internecie i tym samym zarysowaæ przestrzenie, w których wykorzystanie
technologii internetowych i medialnych mo¿e stanowiæ u¿yteczne narzêdzie
dla pracowników socjalnych do pracy z osobami z niepe³nosprawno�ciami.

W badaniach Diagnozy Spo³ecznej w 2015 r. uczestniczy³o 3409 osób
posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawno�ci; stanowili oni 10,3% ca³ej
próby. W�ród nich 924 (31,9%) osoby mia³y niepe³nosprawno�æ znaczn¹,
1328 (45,7%) osób � umiarkowan¹ oraz 625 (22,5%) osób � lekk¹ (Diagno-
za Spo³eczna 2015: 232). Podczas analizy szczególn¹ uwagê zwrócono na
wp³yw stopnia niepe³nosprawno�ci na sposoby korzystania z sieci oraz wp³yw
u¿ywania portali spo³eczno�ciowych na liczbê kontaktów osób z niepe³no-
sprawno�ciami. Dziêki temu zosta³a odtworzona rola tego medium, jak¹
odgrywa³o dla osób ze znaczn¹, umiarkowan¹ i lekk¹ niepe³nosprawno�ci¹.

Potencja³ nowych technologii informatycznych dla osób
z niepe³nosprawno�ciami

Z wyników badañ Diagnozy Spo³ecznej z 2015 r. wynika, ¿e w�ród osób
z niepe³nosprawno�ciami 33,8% deklarowa³o u¿ywanie internetu. �wiadczy
to, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ osób z dysfunkcjami w Polsce nie wykorzy-
stuje potencja³u, jaki tkwi w technologiach sieciowych, mimo ¿e ich dostêp-
no�æ w spo³eczeñstwie polskim w tym okresie wzros³a w stosunku do lat
poprzednich. W pierwszej po³owie 2015 r. dostêp do internetu mia³o 71% go-
spodarstw domowych (Diagnoza Spo³eczna 2015: 355). Niekorzystanie z inter-
netu � zgodnie z deklaracjami badanych � tylko w 0,5% by³o uwarunkowa-
ne brakiem mo¿liwo�ci za³o¿enia dostêpu do sieci w danej lokalizacji, a dla
nieca³ych 5% wszystkich gospodarstw domowych by³o uwarunkowane wzglê-
dami finansowymi. Brak odpowiedniego sprzêtu, który pozwala³by na u¿y-
wanie internetu, deklarowa³o 6% respondentów. Wyniki te wskazuj¹, ¿e czyn-
niki technologiczne i ekonomiczne nie s¹ najistotniejsz¹ przyczyn¹
niekorzystania z nowych technologii w gospodarstwach domowych (ibidem,
s. 361). Nie pozwalaj¹ one jednak wyja�niæ powodów, dla których niemal
trzy czwarte osób z niepe³nosprawno�ciami nie korzysta z technologii siecio-
wych. Wymaga to wskazania innych przyczyn, które pomog¹ wyja�niæ, dla-
czego tak wiele osób z dysfunkcjami jest wykluczonych z tych form aktyw-
no�ci.

Najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na korzystanie z internetu
przez osoby z niepe³nosprawno�ciami jest wiek. Wspó³czynnik korelacji
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R Pearsona wskazuje �redni¹ zale¿no�æ (0, 417) pomiêdzy tymi zmiennymi.
Im m³odsza osoba z niepe³nosprawno�ci¹, tym wiêksze prawdopodobieñ-
stwo, ¿e bêdzie ona u¿ytkownikiem sieci. Do wieku 44 lat osoby z niepe³no-
sprawno�ciami korzystaj¹ z internetu stosunkowo czêsto, natomiast liczba
osób po 45 roku ¿ycia korzystaj¹cych z tego medium spada o 22,6 punktu
procentowego. Istnieje wiêc wyra�ny próg wiekowy, powy¿ej którego osoby
z niepe³nosprawno�ciami zdecydowanie rzadziej korzystaj¹ z sieci. Tenden-
cja zni¿kowa w korzystaniu z internetu utrzymuje siê wraz ze wzrostem lat
¿ycia osób z niepe³nosprawno�ciami.

Analizowane dane wskazuj¹ równie¿ na istnienie �redniej zale¿no�ci
(R Pearsona = 374) pomiêdzy poziomem wykszta³cenia a korzystaniem z inter-
netu. Im wy¿szy poziom wykszta³cenia, tym czê�ciej osoby z niepe³nospraw-
no�ciami korzysta³y z sieci. Ró¿nice te s¹ bardzo du¿e. W�ród osób z wy-
¿szym i policealnym poziomem wykszta³cenia 66,4% u¿ywa internetu,
natomiast tylko 10,4% osób z niepe³nosprawno�ciami z podstawowym i ni¿-
szym wykszta³ceniem deklaruje tak¹ aktywno�æ (por. tab. 1). Wraz ze wzro-
stem wykszta³cenia nastêpuj¹ wyra�ne zmiany procentowe osób z deficyta-
mi u¿ywaj¹cymi sieci. Badani z wykszta³ceniem gimnazjalnym i zawodowym
o 22,1 punktu procentowego czê�ciej ni¿ osoby z wykszta³ceniem podstawo-
wym korzysta³y z sieci internetowej. Respondenci ze �rednim poziomem
wykszta³cenia o 36,4 punktu procentowego czê�ciej ni¿ osoby z niepe³no-
sprawno�ciami, które mia³y podstawowe lub ni¿sze wykszta³cenie, u¿ywa³y
internetu, jednak od osób z policealnym i wy¿szym wykszta³ceniem dzieli³o
je 30 punktów procentowych.

Miejsce zamieszkania równie¿ wp³ywa³o, choæ w mniejszym stopniu, na
dostêp do internetu osób z niepe³nosprawno�ciami. Wspó³czynnik korelacji
R Pearsona wynosz¹cy 0,152 wskazuje na s³ab¹ zale¿no�æ miêdzy tymi dwo-
ma zmiennymi. Najaktywniejszymi u¿ytkownikami sieci w 2015 r. by³y oso-
by mieszkaj¹ce w �rednich miastach, licz¹cych od 100 do 200 tys. mieszkañ-
ców (48,4%), i du¿ych miastach, maj¹cych od 200 do 500 tys. mieszkañców
(46,9%). Niepe³nosprawni mieszkañcy wielkich aglomeracji z ponad 500 tys.
mieszkañców w 39,5% u¿ywali sieci. Najrzadziej z internetu korzystali nie-
pe³nosprawni mieszkañcy wsi (25,1%).
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Tabela 1. Korzystanie z internetu przez osoby z niepe³nosprawno�ciami
w zale¿no�ci od wieku, miejsca zamieszkania, poziomu wykszta³cenia, statu-
su spo³eczno-ekonomicznego oraz stopnia niepe³nosprawno�ci, N= 3409

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych z 2015 r., pobranej ze strony
http://www.diagnoza.com/ Indywidualni respondenci.sav [dostêp 01.12.2016].
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Status spo³eczno-zawodowy równie¿ wp³ywa³ na dostêp do sieci osób
z niepe³nosprawno�ciami. Wspó³czynnik korelacji R Pearsona pomiêdzy tymi
zmiennymi wynosi³ 0,167, co wskazuje na s³ab¹ zale¿no�æ pomiêdzy nimi.
Zdecydowanie najrzadziej korzystaj¹ z tego medium osoby na emeryturze,
bo zaledwie co pi¹ta osoba w tej kategorii korzysta z internetu, o 10 punk-
tów procentowych czê�ciej u¿ywali tego medium rolnicy, a o 10,7 punktów
procentowych czê�ciej ni¿ emeryci u¿ywali sieci renci�ci (30%). Liczniej z sieci
korzysta³y osoby bezrobotne (54,6%) oraz bierne zawodowo (44,6%). Naj-
czê�ciej technologie sieciowe wykorzystywali studenci z niepe³nosprawno-
�ciami (96%) oraz osoby z niepe³nosprawno�ciami aktywne zawodowo,
zw³aszcza przedsiêbiorcy (84,0%) oraz pracuj¹cy w sektorze publicznym
(78,9%) i prywatnym (69,9%). Poziom niepe³nosprawno�ci, jak pokazuj¹
dane zebrane w tabeli 1, tak¿e odgrywa³ rolê w dostêpie do internetu. Wspó³-
czynnik R Pearsona wskazywa³ na s³ab¹ zale¿no�æ, równ¹ 0,120 pomiêdzy
stopniem niepe³nosprawno�ci a korzystaniem z tego medium. Osoby maj¹ce
lekki stopieñ niepe³nosprawno�ci czê�ciej korzystaj¹ z sieci ni¿ osoby z umiar-
kowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawno�ci. Wyniki te wskazuj¹ na
istnienie barier w rzeczywisto�ci wirtualnej, które utrudniaj¹ osobom ze znacz-
nym poziomem niepe³nosprawno�ci u¿ywanie sieci i korzystanie z udogod-
nieñ, których dostarcza.

Dane zamieszczone w tabeli 1 dowodz¹, ¿e z internetu korzystaj¹ osoby
m³ode, wykszta³cone, mieszkaj¹ce w du¿ych i �rednich miastach, studiuj¹ce
lub aktywne zawodowo, o niskim stopniu niepe³nosprawno�ci. Pozwala to
wnioskowaæ, ¿e w odniesieniu do osób z niepe³nosprawno�ciami status spo-
³eczno-ekonomiczny odgrywa istotn¹ rolê w wykluczeniu z korzystania z no-
wych technologii informatycznych i medialnych. Wskazuje to na potrzebê
wprowadzenia w pracy socjalnej dzia³añ nastawionych na zwiêkszenie do-
stêpu do tego medium osobom starszym, gorzej wykszta³conym, mieszkaj¹-
cym na wsi i maj¹cym ni¿szy status spo³eczno-zawodowy. Dziêki temu mo¿-
liwe bêdzie wiêksze wykorzystanie potencja³u tkwi¹cego w technologiach
internetowych w zakresie dzia³añ o charakterze pomocowym.

Cechy demograficzno-spo³eczne pozwalaj¹ jedynie zaliczyæ osobê bada-
n¹ do grona u¿ytkowników internetu lub j¹ z niej wykluczyæ, istotne znacze-
nie z perspektywy mo¿liwo�ci wykorzystania tych technologii w pracy socjalnej
ma odtworzenie sposobów u¿ytkowania internetu przez osoby z niepe³nospraw-
no�ciami. W badaniach w ramach diagnozy spo³ecznej w 2015 r. analizowano
aktywno�æ w internecie, bior¹c pod uwagê 24 czynno�ci wykonywane przez
u¿ytkowników internetu.
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Tabela 2. Sposoby u¿ycia internetu przez osoby z niepe³nosprawno�ciami
w zale¿no�ci od stopnia niepe³nosprawno�ci, N= 3409

Osoby z niepe³nosprawno�ciami najczê�ciej wykorzystywa³y technologie
sieciowe do komunikacji. Najczê�ciej wysy³a³y e-maile i sprawdza³y pocztê
elektroniczn¹ (76,8%). Ma to istotne znaczenie, poniewa¿ e-mail jest narzê-
dziem nie tylko u³atwiaj¹cym komunikacjê interpersonaln¹, ale równie¿ po-
zwalaj¹cym na kontakt z instytucjami. Dzi� niemal ka¿dy z podmiotów pu-
blicznych i komercyjnych oraz wirtualnych oferuje mo¿liwo�æ kontaktu za
po�rednictwem e-maila. Dziêki temu osoby z niepe³nosprawno�ciami maj¹
wiêkszy dostêp do informacji, które dok³adnie odpowiadaj¹ ich potrzebom.
Przyczyniaj¹ siê do tego równie¿ newslettery, dziêki którym osoby, które
zapisuj¹ siê na nie, otrzymuj¹ aktualne informacje w zakresie interesuj¹cych
je tre�ci. Narzêdzia internetowe stanowi³y dla 60,3% badanych wsparcie
komunikacji interpersonalnej, zastêpuj¹c tradycyjne telefonowanie i umo¿li-
wiaj¹c rozmowy g³osowe. Trzeci¹ czynno�ci¹ najczê�ciej wykonywan¹ przez
osoby z niepe³nosprawno�ciami w internecie by³o korzystanie z Facebooka �
50,9% respondentów deklarowa³o podejmowanie takiej aktywno�ci. Ponad
po³owa badanych wykorzystywa³a internet do komunikacji tekstowej (50,1%)
oraz korzysta³a z us³ug bankowych za po�rednictwem sieci. Zakupy w skle-

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych z 2015 r., pobranej ze strony
http://www.diagnoza.com/ Indywidualni respondenci.sav [dostêp 01.12.2016].
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pach na terytorium Polski robi³o w sieci 48,2% respondentów. Wskazuje to,
¿e w�ród piêciu najczê�ciej wymienianych aktywno�ci znalaz³y siê te umo¿li-
wiaj¹ce uzyskiwanie informacji, zapewnienie komunikacji, udzia³ we wspól-
notach oraz pozwalaj¹ce na korzystanie z us³ug bankowych i samodzielne
dokonywanie zakupów w sieci. Nieco rzadziej osoby z niepe³nosprawno�ciami
korzysta³y z innych mo¿liwo�ci u³atwiaj¹cych im samodzielny dostêp do us³ug
o charakterze komercyjnym, takich jak: rezerwowanie biletów (28, 4%),
branie udzia³u w aukcjach internetowych (25,5%) oraz robienie zakupów za
granic¹ (20,1%). Czê�ciej niepe³nosprawni internauci korzystali z mo¿liwo-
�ci, jakie dawa³a im sieæ, udostêpniaj¹c us³ugi o charakterze publicznym, które
wymaga³y z³o¿enia odpowiedniego wniosku. Z mo¿liwo�ci wype³nienia i z³o-
¿enia go on-line korzysta³o 38,3% respondentów. Medium to by³o te¿ atrak-
cyjne dla osób z niepe³nosprawno�ciami przy poszukiwaniu pracy (31,1%),
natomiast w niewielkim stopniu badani zainteresowani byli kursami on-line
(23,6%).

Na kolejnych pozycjach badani wymieniali s³uchanie radia przez internet
(47,9%) i czytanie ksi¹¿ek lub gazet w sieci (46,6%) oraz ogl¹danie telewizji
lub plików wideo przez internet (38,9%). Darmowe filmy i muzykê �ci¹ga³o
33,6% badanych. Wskazuje to, ¿e sieæ odgrywa istotn¹ kompensacyjn¹ rolê
w dostêpie do tradycyjnych mediów, które ze wzglêdu na bariery nie by³y
dot¹d w pe³ni dostêpne dla tej kategorii spo³ecznej. Mo¿liwo�æ korzystania
z innych mediów w sieci sprawia, ¿e osoby z niepe³nosprawno�ciami dziêki
internetowi uzyskuj¹ szansê na wiêkszy ni¿ dotychczas dostêp do informacji
i szansê na pe³niejszy udzia³ w rozrywce i kulturze. W sieci osoby z niepe³no-
sprawno�ciami pozyska³y te¿ informacje ze stron instytucji publicznych
(42,8%) oraz znajdowa³y materia³y pomocne w nauce lub pracy (41,1%).
Dane te �wiadcz¹, ¿e medium to umo¿liwia szerszy ni¿ dotychczas dostêp do
informacji zwi¹zanych zarówno z niepe³nosprawno�ci¹, jak i wynikaj¹cych
z indywidualnych potrzeb. Znacz¹ca czê�æ, bo 41,0% niepe³nosprawnych
respondentów w sieci uczestniczy³o w innych ni¿ Facebook portalach spo-
³eczno�ciowych, a 36,3% korzysta³o z forów i grup dyskusyjnych. Tylko 27,2%
gra³o w gry wideo w sieci, a wiêc ta forma aktywno�ci, ³¹cz¹ca rozrywkê
z mo¿liwo�ci¹ udzia³u we wspólnotach wirtualnych, by³a zdecydowanie mniej
popularna w�ród osób z dysfunkcjami ni¿ uczestnictwo w portalach spo³ecz-
no�ciowych oraz na forach i grupach dyskusyjnych. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e tylko
27,2% badanych za po�rednictwem sieci �ci¹ga³o darmowe oprogramowa-
nie, co �wiadczy, ¿e osoby z niepe³nosprawno�ciami niezbyt czêsto korzysta-
j¹ z programów, które mog³yby podnie�æ ich jako�æ korzystania z sieci, do-
daj¹c lub umo¿liwiaj¹c dostêp do nowych funkcjonalno�ci. Pokazuje to, ¿e
ta kategoria osób stosunkowo s³abo radzi sobie z wykorzystywaniem poten-
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cja³u w³¹czaj¹cego tkwi¹cego w nowych technologiach, które staj¹ siê coraz
bardziej dostêpne dla u¿ytkowników, równie¿ z dysfunkcjami. Niewielu ba-
danych publikowa³o te¿ w³asn¹ twórczo�æ w internecie, zaledwie 18,7%
badanych podejmowa³o tak¹ aktywno�æ. Nieco wiêcej, bo 25,5% badanych
mia³o w³asn¹ stronê WWW, któr¹ aktualizowa³o.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 mo¿na stwierdziæ, ¿e oso-
by ze znacznym stopniem niepe³nosprawno�ci wykorzystuj¹ internet w sposób
najbardziej efektywny. We wszystkich aktywno�ciach realizowanych w sieci
stanowili oni najliczniejsz¹ kategoriê, poza dzia³aniami nastawionymi na
poszukiwanie pracy i wysy³anie CV. Pozwala to zauwa¿yæ, ¿e osoby z niepe³-
nosprawno�ciami ze znacznymi deficytami, gdy staj¹ siê u¿ytkownikami in-
ternetu, wykorzystuj¹ jego potencja³ w stopniu zdecydowanie wiêkszym
ni¿ osoby z lekkim i umiarkowanym poziomem dysfunkcji. Osoby ze znacz-
n¹ niepe³nosprawno�ci¹ stosunkowo czêsto wykorzystuj¹ narzêdzia siecio-
we do komunikacji, uczestnictwa we wspólnotach oraz niezale¿nego korzy-
stania z us³ug. W porównaniu z osobami z niepe³nosprawno�ci¹ umiarkowan¹
i lekk¹ przestrzeñ internetu wykorzystuj¹ te¿ czê�ciej do publikowania w³a-
snych tre�ci. Wskazuje to, ¿e im wiêkszy stopieñ niepe³nosprawno�ci, tym
bardziej osoby z niepe³nosprawno�ciami wykorzystuj¹ potencja³ nowych
mediów, pozwalaj¹cy im na podejmowanie samodzielnych aktywno�ci po-
mimo ograniczeñ fizycznych, umys³owych lub psychicznych.

Sposoby wykorzystania internetu w pracy socjalnej, jak pokazuj¹ bada-
nia, obejmuj¹ korzystanie z sieci spo³eczno�ciowych, stron internetowych, e-
-maili, wiadomo�ci tekstowych oraz innych internetowch i elektronicznych
narzêdzi wspieraj¹cych komunikacjê i umo¿liwiaj¹cych dostêp do informacji
(Kolmes 2010; Martinez, Clark 2000; Peterson, Beck 2003). Pokrywaj¹ siê
one z aktywno�ci¹ osób z niepe³nosprawno�ciami w przestrzeni internetu,
co sprawia, ¿e mo¿e on byæ skutecznym narzêdziem prowadzenia dzia³añ
terapeutycznych i utrzymywania kontaktów z t¹ kategori¹ klientów dla pra-
cowników socjalnych (Reamer 2013).

Wnioski

Przedstawiona analiza dostêpno�ci technologii internetowych dla osób
z niepe³nosprawno�ciami i ich aktywno�ci w internecie pokazuje, ¿e tech-
nologia ta ma potencja³ pozwalaj¹cy na wzmocnienie podmiotowo�ci osób z nie-
pe³nosprawno�ciami i promowania ich zaanga¿owania w aktywno�ci s³u¿¹ce
usamodzielnieniu oraz wzmacniaj¹ce aktywno�æ spo³eczn¹. Technologie in-
ternetowe odgrywaj¹ te¿ wa¿n¹ rolê w korzystaniu za po�rednictwem sieci
z ró¿nych form kultury i rozrywki, zwiêkszaj¹ dostêp do us³ug oraz informa-
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cji, sprzyjaj¹ utrzymywaniu relacji z otoczeniem spo³ecznym. U¿ywanie ich
przynosi korzy�ci osobom z niepe³nosprawno�ciami, które mog¹ do�wiad-
czaæ wykluczenia w �wiecie rzeczywistym. Dziêki temu, ¿e s¹ aktywni w sie-
ci, staj¹ siê cz³onkami elektronicznej wspólnoty (Albert 2006). Dodatkowo
dziêki odpowiednim narzêdziom osoby z dysfunkcjami sprawno�ci mog¹
komunikowaæ siê z krewnymi, przyjació³mi i znajomymi w sposób, który
najbardziej im odpowiada, wykorzystuj¹c po³¹czenia g³osowe lub komuni-
katy tekstowe. Umo¿liwia to prze³amanie izolacji osób z niepe³nosprawno-
�ciami i pozwala na wyj�cie ich kontaktów spo³ecznych poza osoby z krêgu
najbli¿szej rodziny i przyjació³ oraz daje mo¿liwo�æ uczestniczenia w wirtu-
alnych wspólnotach (Thackeray, Hunter 2010).

Z tego wzglêdu warto, by pracownicy socjalni wzmacniali w�ród osób
z niepe³nosprawno�ciami zainteresowanie korzystaniem z mediów doby 2.0
i promowali korzystanie z nich w�ród tych osób, które nie chc¹ u¿ywaæ nowych
technologii informatyczno-komunikacyjnych, poniewa¿ uwa¿aj¹ je za niepotrzeb-
ne. Wymaga to jednak równie¿ zniwelowania barier w dostêpie do tej technolo-
gii przez podnoszenie kompetencji umo¿liwiaj¹cych ich obs³ugiwanie przez oso-
by starsze, s³abiej wykszta³cone i mieszkaj¹ce na wsi, które maj¹ niski status
spo³eczno-zawodowy (Zygmunt, Stojkow, ¯uchowska-Skiba 2018). Ta katego-
ria osób pozostaje dzi� bez dostêpu do technologii sieciowych, co sprawia, ¿e
jest ona podwójnie wykluczona zarówno z rzeczywisto�ci spo³ecznej, jak i wirtu-
alnej. Wyrównanie dysproporcji w dostêpie do technologii oraz wiêksze ich za-
anga¿owanie do pracy socjalnej mog³oby zaowocowaæ wzrostem zaanga¿owa-
nia osób z niepe³nosprawno�ciami w kontaktach z pracownikami spo³ecznymi.
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� rozmowa z prof. n. hum. Józefin¹ Hrynkiewicz

(rozmowê w imieniu Redakcji �Societas/Communitas�
przeprowadzi³ Marek Rymsza)

Redakcja: Jakie znaczenie dla rozwoju s³u¿b spo³ecznych w Polsce po
odzyskaniu niepodleg³o�ci mia³y do�wiadczenia pomagania potrzebuj¹cym
zgromadzone przez funkcjonuj¹ce w okresie zaborów polskie towarzystwa
dobroczynne? Profil i styl dzia³ania takich organizacji by³ nieco inny w ka¿-
dym  z trzech zaborów. Czy do�wiadczenia organizacji z którego� z tych za-
borów by³y tu szczególnie istotne?

Józefina Hrynkiewicz: Kierunki, a tak¿e metody i warunki dzia³ania w po-
szczególnych zaborach by³y odmienne. Zabór pruski i austriacki mia³y
znaczne swobody w organizowaniu spo³eczeñstwa. Aktywni obywatele mo-
gli podejmowaæ dzia³ania mieszcz¹ce siê w granicach prawa. W³adze austriac-
kie dba³y g³ównie o pobór wysokich podatków i w istocie nie przeszkadza³y
spo³eczno�ciom lokalnym w organizowaniu siê do ró¿nych przedsiêwziêæ
w zakresie kultury, edukacji, gospodarki. W sprawach dobroczynno�ci g³ów-
ne inicjatywy by³y powi¹zane z instytucjami religijnymi, g³ównie z Ko�cio-
³em Katolickim.

Inaczej w zaborze pruskim, gdzie zwalczanie odrêbno�ci narodowej Po-
laków, kultury i jêzyka by³o bardzo silne i odbywa³o siê przez urzêdy publicz-
ne i szko³y publiczne. Tak¿e Ko�ció³ dzia³a³ w warunkach bardzo ograniczonych
przez w³adze. Dlatego dzia³ania dobroczynne powi¹zane by³y z przedsiêwziê-
ciami gospodarczymi, które mie�ci³y siê w ramach powszechnego prawa.

Zabór rosyjski wyró¿nia³ siê bardzo du¿¹ aktywno�ci¹ w³adz zaborczych
w zwalczaniu narodu polskiego. Ka¿da próba organizowania siê, ka¿da or-
ganizacja by³a traktowana jako zarzewie rewolucji i spisek powstañczy. Prze-
�ladowania nasili³y siê po powstaniu styczniowym. W zaborze rosyjskim nie
by³o organizacji spo³ecznych, ochotnicze stra¿e ogniowe powstawa³y dopie-
ro pod koniec XIX wieku, bo w ocenie w³adz mog³y te¿ prowadziæ dzia³al-
no�æ spiskow¹. Dlatego wszelkie dzia³ania prowadzono nielegalnie. Warszaw-
skie Towarzystwo Dobroczynno�ci zajmowa³o siê g³ównie organizowaniem
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nauki czytania i pisania po polsku dla dzieci z biednych rodzin warszaw-
skich. Towarzystwo Kursów Naukowych (Lataj¹cy Uniwersytet) kszta³ci³o
nielegalnie na poziomie wy¿szym 5 tys. kobiet (w�ród nich by³a Maria Sk³o-
dowska). Wyk³adali nielegalnie profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego.
Szerokie nielegalne dzia³ania prowadzono te¿ w zakresie szkolenia i kszta³-
cenia. Dzia³ania dobroczynne skupia³y siê w Ko�ciele Katolickim. Dlatego po
odzyskaniu niepodleg³o�ci w dekretach Naczelnika Pañstwa bardzo szeroki
zakres dzia³añ socjalnych powierzono instytucjom pañstwa. Dekrety przygo-
towano w Biurze Pracy Spo³ecznej, które powsta³o w 1910 roku i pracowa³o
nad programami i materia³ami na czas, gdy odzyskamy niepodleg³o�æ. Do-
�wiadczenia gromadzone na ziemiach pozostaj¹cych pod zaborem austriac-
kim i pruskim widoczne s¹ nawet wspó³cze�nie w dzia³aniu ró¿nych organi-
zacji i inicjatyw obywatelskich. Do polityki spo³ecznej przesz³y jednak g³ównie
do�wiadczenia z zaboru rosyjskiego (pisze o tym Ludwik Krzywicki we wstê-
pie do materia³ów polskich na Kongres Polityki Spo³ecznej w Pary¿u w 1928
roku, por. S³u¿ba spo³eczna w Polsce, Warszawa 1928, s. 135�141).

Redakcja: W 1923 roku, kilka lat po odzyskaniu niepodleg³o�ci, polski sejm
uchwali³ ustawê o opiece spo³ecznej, która by³a podstaw¹ do zorganizowania
na poziomie gmin sieci wsparcia okre�lanej dzi� mianem pomocy spo³ecznej.
Regulacje ustawowe koncentrowa³y siê na okre�leniu zakresu opieki spo³ecz-
nej, rozgraniczeniu zadañ gmin, powiatów, pañstwa. A jaki wp³yw mia³ ten akt
prawny na kszta³towanie siê w miêdzywojennej Polsce s³u¿b spo³ecznych?

J.H.: Ustawa z 1923 roku przetrwa³a a¿ do 1990 roku. By³a to dobra usta-
wa, poniewa¿ zawiera³a rozwi¹zania systemowe. W okresie miêdzywojennym
pañstwo przejê³o bardzo du¿o zadañ, przede wszystkim ze wzglêdu na oczeki-
wania obywateli, dla których najwa¿niejsze by³o to, ¿e jest w³asne pañstwo,
d³ugo wyczekiwane, na czê�ci ziem Polski nawet 146 lat (od pierwszego roz-
bioru). Zniszczone niewol¹ i wojn¹ pañstwo nie mog³o oczywi�cie tych szero-
kich zadañ wype³niæ, ale by³o to w³asne pañstwo, które bardzo siê stara³o, a to
dla obywateli by³o najwa¿niejsze. Trzeba stwierdziæ, ¿e w wielu sprawach osi¹-
gniêto ogromnie du¿o, na przyk³ad ochrona pracy, ubezpieczenia spo³eczne,
ochrona zdrowia, stan sanitarny pañstwa, szkolnictwo powszechne, zwalcza-
nie bezrobocia, tak¿e skrajnego ubóstwa. Niepodleg³e pañstwo trwa³o bardzo
krótko, ale robi³o bardzo du¿o, wprowadzaj¹c rozwi¹zania systemowe.

 
Redakcja: W okresie miêdzywojennym przyjêto, ¿e odpowiednikiem an-

gielskojêzycznego terminu �social services� by³o w jêzyku polskim okre�lenie
�s³u¿by spo³eczne�. Czy by³a to trafna decyzja terminologiczna?    
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J.H.: S³u¿ba spo³eczna � takiego okre�lenia u¿ywano w okresie miêdzy-
wojennym: to by³y te wszystkie dzia³ania publiczne, które mia³y s³u¿yæ spo-
³eczeñstwu. To piêkne i trafne okre�lenie, bo s³u¿enie w dobrej sprawie,
warto�ciom dobra wspólnego, wspó³obywatelom jest nie tylko wa¿ne, ale
te¿ zaszczytne, nobilituj¹ce tego, który s³u¿y. Z tego okresu pochodzi okre-
�lenie s³u¿ba cywilna, s³u¿ba wojskowa, s³u¿by mundurowe. To zawody, któ-
re s³u¿¹ obywatelom i pañstwu. Szkoda, ¿e lekarze, pielêgniarki obra¿aj¹ siê,
gdy mówi siê, ¿e pracuj¹ w s³u¿bie zdrowia. S³u¿yæ dobrej sprawie, warto-
�ciom dobra wspólnego jest przecie¿ zaszczytem, wiêc mo¿e trzeba wróciæ
do tego okre�lenia oddaj¹cego istotê zawodów w³a�nie s³u¿ebnych?   

 
Redakcja: W rodzimej literaturze przedmiotu za twórczyniê polskiej szko³y

pracy socjalnej uznawana jest Helena Radliñska. Co by³o najwa¿niejsze w po-
dej�ciu profesor Radliñskiej do organizowania pomocy potrzebuj¹cym? Kogo
jeszcze warto wymieniæ w�ród nestorów pracy socjalnej w Polsce?

J.H.: Nurty pracy socjalnej rozwija³y siê silnie w ramach ró¿nych kierun-
ków i idei czy ideologii spo³ecznych. Helena Radliñska by³a zwi¹zana z peda-
gogik¹ spo³eczn¹ i by³a orêdownicz¹ pracy socjalnej w �rodowiskach o s³abej
kondycji ekonomicznej. Inny nurt rozwija³a Maria Grzegorzewska, organizu-
j¹c kszta³cenie do pracy w�ród dzieci wymagaj¹cych specjalnej troski i opieki.
Ten nurt w Polsce by³ bardzo silny i nowoczesny w tamtym okresie. Wa¿ny-
mi postaciami zas³u¿onymi dla rozwoju pracy socjalnej byli ks. W³adys³aw
Emil Korni³owicz i Ró¿a Czacka w Laskach ko³o Izabelina. Dzia³ania o cha-
rakterze spo³eczno-ekonomicznym z silnymi elementami socjalnymi upo-
wszechni³ ks. Piotr Wawrzyniak w Wielkopolsce. Te cenne do�wiadczenia
pracy organicznej o trwa³ych warto�ciach sprzed ponad wieku s¹ tak¿e dzi�
warte przypomnienia. Mo¿na jeszcze wymieniæ ks. Edmunda Bojanowskie-
go, inicjatora pracy spo³ecznej w�ród ludno�ci wiejskiej, organizatora ochro-
nek, sierociñców, czytelni i pomocy medycznej na wsi.

Praca socjalna w Polsce ma wielokierunkowe i wielodyscyplinarne od-
niesienia i warto korzystaæ ze wszystkich nurtów, bo mog¹ one byæ inspiracj¹
do dzia³añ trwale zmieniaj¹cych po³o¿enie tych, którym w pracy socjalnej
s³u¿ymy.

Redakcja: Jak nale¿y oceniæ pó³wiecze PRL, je�li chodzi o organizowanie
opieki spo³ecznej? Czy warto wyró¿niæ jakie� istotne cezury, etapy? W³adze
komunistyczne stara³y siê unicestwiæ dorobek miêdzywojennej Polski w ró¿-
nych obszarach, traktuj¹c go jako bur¿uazyjne dziedzictwo. Ale przepisy ustawy
o opiece spo³ecznej w drodze wyj¹tku pozostawiono.
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J.H.: Okres bezpo�rednio po wojnie w zakresie opieki spo³ecznej skupia³
siê na elementarnej pomocy w zakresie wy¿ywienia i ochrony przed choroba-
mi zaka�nymi. Polska korzysta³a z pomocy g³ównie amerykañskiej (UNRRA).
By³ te¿ powa¿ny problem opieki nad sierotami, nad osobami poszkodowa-
nymi podczas wojny, nad rodzinami pozbawionymi warunków do ¿ycia.
Polska po zakoñczeniu dzia³añ wojennych by³a pañstwem zrujnowanym nie
tylko materialnie. By³a pozbawiona ludzi wykszta³conych, zdolnych do kie-
rowania pañstwem i rozwi¹zywania trudnych problemów. Elity intelektual-
ne niszczyli podczas wojny zarówno okupanci ze wschodu, jak i z zachodu.
Po wojnie proces niszczenia elit trwa³ nadal. Nowe elity w Polsce dopiero siê
kszta³tuj¹.

W narzuconym nam w 1945 roku ustroju �wszystko nale¿a³o siê wszyst-
kim�. Gwarantowa³a to Konstytucja z 1952 roku. Ale dla wszystkich nie wy-
starcza³o, pañstwo by³o biedne, wiêc w³adza mia³a wszystko dla siebie, a pozo-
stali te¿ mieli dostaæ wszystko, ale pó�niej. Bo wszyscy � zgodnie z Konstytucj¹
z 1952 roku � mieli prawo do wszelkich dóbr i us³ug, ale nie dla wszystkich
wystarcza³o, wiêc to prawo mia³o byæ zrealizowane potem.

Lata 1945�1989 wymagaj¹ jeszcze solidnych badañ i analiz, aby mo¿na by³o
zrozumieæ postawy i zachowania, które objawi³y siê w Polsce po 1989 roku.

Redakcja: Jak oceniaæ podjêt¹ w pó�nym PRL budowê opieki spo³ecznej
w ramach systemu ochrony zdrowia? Mia³o to uwarunkowania ideologiczne
� chowano w ten sposób próby rozwi¹zywania formalnie nieistniej¹cego pro-
blemu biedy. Ale z drugiej strony podobne rozwi¹zania instytucjonalne sto-
sowano wówczas w wielu krajach rozwiniêtych?

J.H.: Takie po³¹czenie ma pewne elementy racjonalno�ci, bo wiele pro-
blemów ubóstwa, niezaradno�ci wynika i wi¹¿e siê ze z³ym stanem zdrowia
tak fizycznego, jak i psychicznego. Obecnie wiele osób domaga siê po³¹cze-
nia opieki spo³ecznej z ochron¹ zdrowia, twierdz¹c, ¿e nie da siê leczyæ bez
pomocy socjalnej. Nie mo¿na tej interpretacji odmówiæ racjonalnego podej-
�cia. Nacisk na ³¹czenie tych sfer dzia³ania wynika z resortowych barier, któ-
re s¹ bardzo utrwalone i prawie niemo¿liwe do usuniêcia. Tu mamy do czy-
nienia z podej�ciem bardziej biurokratycznym ni¿ ideologicznym.

Redakcja: W 1990 roku opiekê spo³eczn¹ wydzielono z systemu  ochrony
zdrowia i podjêto budowê systemu pomocy spo³ecznej z pracownikami so-
cjalnymi jako kadrowym trzonem tej instytucji. Jak¹ ogóln¹ ocenê mo¿na
wystawiæ trzem dekadom rozwoju s³u¿b spo³ecznych w Polsce w ramach in-
stytucji pomocy spo³ecznej?

14.p65 20-11-18, 11:14262



263

Polskie tradycje s³u¿by spo³ecznej

J.H.: Pomoc spo³eczna nie nad¹¿a za zmianami spo³ecznymi, jakie bar-
dzo dynamicznie zachodz¹. By³am ekspertem przy pisaniu pierwszej ustawy
o pomocy spo³ecznej z 1990 roku. Potem pomoc spo³eczna posz³a w kierun-
ku rozbudowy i utrwalania procedur biurokratycznych. Wspó³cze�nie wy-
maga daleko id¹cych zmian prawnych, organizacyjnych i kadrowych. To pil-
ne zadania, ale �rodowisko pomocy spo³ecznej nie jest do niego przygotowane.

 
Redakcja: Po 1989 roku wprowadzono na polskich uczelniach edukacjê do

pracy socjalnej, najpierw jako specjalizacjê w ramach ró¿nych dyscyplin z za-
kresu nauk spo³ecznych, nastêpnie jako odrêbny kierunek studiów. W spo-
³eczno�ci akademików zajmuj¹cych siê problematyk¹ s³u¿b spo³ecznych, po-
mocy spo³ecznej i pracy socjalnej formu³owany jest pogl¹d o potrzebie,
celowo�ci uznania pracy socjalnej za dyscyplinê naukow¹. Czy to s³uszny
kierunek?  

J.H.: Praca socjalna jest zbiorem wiedzy pochodz¹cej z ró¿nych dyscy-
plin i tak powinno zostaæ. Mo¿e nawet powinny byæ dwie drogi doj�cia:
najpierw ogólny kierunek studiów, na przyk³ad socjologia, psychologia, pe-
dagogika, ekonomia, prawo, a potem specjalizacja w pomocy spo³ecznej. Tak
przygotowany pracownik móg³by specjalizowaæ siê w okre�lonej dziedzinie
pomocy spo³ecznej � pracy socjalnej lub, je�li �le wybra³, wycofaæ siê do in-
nego zawodu.

 
Redakcja: W ostatnich latach dynamicznie rozwijaj¹ siê tzw. asystentury.

Chodzi o asystenturê rodziny, asystenturê osób niepe³nosprawnych, asysten-
turê seniorów itp. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten sposób wy³aniaj¹ siê nowe
zawody pomocowe, czy s¹ to jedynie specjalno�ci zawodowe w obrêbie sze-
roko rozumianej pracy socjalnej? Jak warto profilowaæ proces profesjonaliza-
cji pomagania, który za Talcottem Parsonsem mo¿na okre�liæ jako rozwój
przez ró¿nicowanie? 

J.H.: To nie jest dobry kierunek. Wszystkie te �asystentury� warto i trze-
ba powierzaæ wolontariuszom. Profesjonalizacji wymagaj¹ te zawody, które
zawieraj¹ tre�ci powi¹zane z wiedz¹ i umiejêtno�ciami specjalistycznymi,
wynikaj¹cymi z badañ i rozwoju danej dyscypliny. Pomaganie innemu cz³o-
wiekowi w jego trudnej, z ró¿nych powodów, sytuacji ¿yciowej nie jest i nie
mo¿e byæ zawodem. To raczej postawa wobec innego cz³owieka, który po-
trzebuje naszej pomocy, a my �wiadczymy j¹ najlepiej bezinteresownie. Asystent
na przyk³ad osoby niepe³nosprawnej nie ma obowi¹zku i prawa wykonywania
pewnych czynno�ci fachowych, a do towarzyszenia osobie niepe³nosprawnej
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w kinie, na spacerze czy w urzêdzie trzeba raczej ¿yczliwo�ci, empatii i oso-
bistej kultury.

Je�li zaczniemy �pomaganie� innym profesjonalizowaæ, to nie bêdzie
koñca dyskusjom, które w koñcu doprowadz¹ do o�mieszenia postawy, któ-
ra w spo³eczeñstwie powinna byæ kszta³towana w procesie wychowania i so-
cjalizacji.

Redakcja: Dziêkujemy za rozmowê.
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Profesor El¿bieta Tarkowska i Jej socjologia ubóstwa

Professor E. Tarkowska (1944�2016) is one of the most significant contemporary
Polish sociologists. Her scientific activity covers four areas of research: theoretical
studies linking philosophy, anthropology and sociology that made reflection of
the classics of the French sociological school of the early 20th century accessible
in Polish; studies on Poles� lifestyles; studies on time, including social time, its
features, its socio-cultural significance and the development of sociology of time
in Poland; and research on poverty and social exclusion. The article provides a
synthetic characterisation of the scientific profile as well as organisational and
social activity of E. Tarkowska, focusing in particular on the latter period of her
scientific activity regarding poverty, and her introduction of a subjective and
relational approach to studies in this area. This revealed not only new features
of modern-day Polish poverty, but also enabled the discovery and dissemination
of a new source of knowledge about poverty formulated by the poor themselves,
embracing their experiences, feelings and assessments.
Keywords: Professor El¿bieta Tarkowska, sociology of poverty, qualitative
research on poverty, subjective-relational approach in research on poverty

Wprowadzenie

Badania naukowe prof. El¿biety Tarkowskiej w obszarze antropologii
spo³ecznej i socjologii przyczyni³y siê do znacz¹cego rozwoju wspó³czesnej
socjologii polskiej, a jej postawa naukowa i sposób funkcjonowania w rela-
cjach spo³ecznych by³y wyj¹tkowe. Przedstawienie na kilkunastu stronach
artyku³u dokonañ naukowych Pani Profesor jest trudnym zdaniem. Pomoc-
na okaza³a siê wydana kilka lat temu ksi¹¿ka pt. Socjologia czasu, kultury
i ubóstwa. Ksiêga Jubileuszowa dla prof. E. Tarkowskiej (Górniak, Kanasz i in.
2015). Siêgnê³am do tego opracowania w celu syntetycznego przedstawienia
jej biografii naukowej, a z dwóch powodów skupi³am siê szerzej na jej bada-
niach ubóstwa. El¿bieta Tarkowska po�wiêci³a tej problematyce � która sta³a
siê platform¹ naszej wspó³pracy � swój ostatni, prawie dwudziestoletni okres
aktywno�ci naukowej. Studia E. Tarkowskiej nad znaczeniem kategorii czasu
w badaniach socjologicznych stanowi³y jedn¹ z podstaw formu³owanych
przeze mnie teoretycznych i metodologicznych w¹tków moich badañ nad
temporalnymi wzorami do�wiadczania biedy przez beneficjentów pomocy
spo³ecznej (okre�lanej jako bieda administracyjna czy oficjalna).
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Aktywno�æ zawodowa, organizacyjna i spo³eczna

Prof. El¿bieta Tarkowska przez niemal ca³e swoje ¿ycie naukowe by³a
zwi¹zana z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk1. Zaczê-
³a od roli doktorantki, kolejno pe³ni³a funkcje cz³onka i pracownika w Ze-
spole Prognoz Spo³ecznych (pó�niejszym Zak³adzie Badañ nad Stylami ¯y-
cia), docenta w Zak³adzie Teorii Kultury. Od 1994 r. � po uzyskaniu tytu³u
profesora � kierowa³a utworzonym w tym Zak³adzie Zespo³em Badañ nad
Ubóstwem.

W 2007 r. podjê³a pracê w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Pe³ni¹c funkcjê kierownika Katedry Socjologii
Kultury, a od 2010 r. tak¿e dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii, przyczy-
ni³a siê do powstania w tej uczelni nowego �rodowiska akademickiego o wy-
razistej charakterystyce socjologicznej i znacz¹cym dorobku naukowym
(Firkowska-Mankiewicz 2015: 61).

Wa¿nym obszarem dzia³alno�ci E. Tarkowskiej, potwierdzaj¹cym jej wy-
sok¹ pozycjê w �rodowisku socjologicznym, by³o jej zaanga¿owanie w prace
najbardziej znacz¹cych gremiów naukowych. By³a przewodnicz¹c¹ Rady
Naukowej IFiS PAN i wiceprzewodnicz¹c¹ Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego, cz³onkini¹ Prezydium Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk
Etnologicznych PAN oraz International Society for the Study of Time, a tak¿e
wieloletni¹ redaktork¹ naczeln¹ �Kultury i Spo³eczeñstwa� � jednego z naj-
wa¿niejszych czasopism socjologicznych o ponad piêædziesiêcioletniej historii.

E. Tarkowska ³¹czy³a dzia³alno�æ naukow¹ z pasj¹ obywatelsk¹. Aktyw-
nie dzia³a³a na rzecz ludzi m³odych. Jej zespo³y naukowe sk³ada³y siê z m³o-
dych adeptów nie tylko socjologii. Wspó³organizowa³a Letnie Szko³y M³o-
dych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w czasie których
prowadzi³a wyk³ady i warsztaty z metodologii badañ socjologicznych. By³a
promotork¹ wielu prac doktorskich i konsultantk¹ prac habilitacyjnych.

Wspó³pracowa³a z wieloma instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi,
miêdzy innymi z Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹, Biurem Rzecznika Praw Dziecka,
Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, Fundacj¹ �Wspólna Droga�, Biurem Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, Instytutem Spraw Publicznych oraz ATD Czwarty �wiat2 .

1 Zawodowo zwi¹zana by³a tak¿e z Instytutem Badañ Literackich PAN, w którym od drugiego roku
studiów pracowa³a nad redakcj¹ hase³ w 1 i 2 t. Nowej ksiêgi przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich
(Kra�ko 2015: 43).

2 Wspó³praca El¿biety Tarkowskiej z ATD Czwarty �wiat wyros³a z inspiracji pracami i dzia³alno�ci¹
o. J. Wrzesiñskiego. Uczestniczy³a tak¿e w cyklu warsztatów po�wiêconych nauce Wrzesiñskiego organi-
zowanych pod auspicjami redakcji �Wiêzi�, na których spotykali siê wspólnie publicy�ci, naukowcy, spo-
³ecznicy i wykluczeni oraz ubodzy.
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W tej wspó³pracy realizowa³a socjologiê zaanga¿owan¹ i podej�cie action
research. Rezultaty badañ upublicznia³a w formie rekomendacji adresowa-
nych do instytucji i w³adz, wskazuj¹c na konieczno�æ podejmowania dzia³añ
w �rodowiskach dotkniêtych deficytami, w tym o charakterze socjalnym. Ten
rodzaj aktywno�ci cechuje szczególnie jej ostatni etap aktywno�ci naukowej,
gdy po�wieci³a siê g³ównie, choæ nie tylko, badaniom nad wspó³czesnymi
procesami pauperyzacji.

Aktywno�æ naukowa

Pierwszy etap biografii naukowej E. Tarkowskiej to podjêcie studiów
doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
których zwieñczeniem by³a dysertacja doktorska przygotowana pod kierun-
kiem prof. Jerzego Szackiego. Mia³a wówczas okazjê spotkaæ wielu wybit-
nych socjologów, miêdzy innymi: Stanis³awa i Mariê Ossowskich, Ninê
Assorodobraj i Stefana Nowakowskiego, a tak¿e Edwarda Ciupaka, Mariê
Hirszowicz, Jana Malanowskiego, Stefana Nowaka, Jerzego Szackiego.

Wielow¹tkowe badania naukowe prof. E. Tarkowskiej obejmowa³y kilka
obszarów: zwi¹zki miêdzy filozofi¹, antropologi¹ i socjologi¹; styl ¿ycia, so-
cjologiê czasu i socjologiê ubóstwa. Cech¹ jej studiów by³a kontynuacja w kolej-
nych projektach wcze�niej podejmowanych tematów i w¹tków oraz sposo-
bów analizy zjawisk.

Analizê zwi¹zków miêdzy filozofi¹, antropologi¹ i socjologi¹ E. Tarkow-
ska podjê³a ju¿ w pracy magisterskiej pt. �Pojêcie czasu w spo³eczeñstwach
pierwotnych�, której promotorem by³ prof. Zygmunt Bauman3. Natomiast
w pracy doktorskiej pt. �Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss: wybrane fragmen-
ty twórczo�ci jako wyraz kontynuacji i przemian koncepcji metodologicz-
nych w socjologii francuskiej� skoncentrowa³a siê na metodologii badañ
socjologicznych w ujêciu tych trzech reprezentantów francuskiej szko³y so-
cjologicznej. Tarkowska sta³a siê jednym ze znawców tej szko³y, a dziêki jej
studiom dzie³a Émile�a Durkheima, Marcela Maussa i Clauda Lévi-Straussa,
niet³umaczone wówczas na jêzyk polski, i dokonany z ich udzia³em prze³om
metodologiczny we francuskiej my�li socjologicznej oraz w naukach spo³ecz-
nych mog³y byæ szerzej upublicznione w Polsce. Siêgaj¹c do wy¿ej wymie-
nionych klasyków, E. Tarkowska dowodzi³a, ¿e opisowa wiedza etnologicz-
na i historyczna dotycz¹ca odleg³ych czasowo spo³eczeñstw pierwotnych

3 Zaproponowana w pracy przez El¿bietê Tarkowsk¹ refleksja naukowa mia³a byæ opublikowana
w �Studiach Socjologicznych�. Artyku³ jednak nie ukaza³ siê, poniewa¿ autorka nie zgodzi³a siê na usu-
niêcie z tekstu trzech nazwisk: Zygmunta Baumana, Leszka Ko³akowskiego i Adama Schaffa, objêtych
cenzur¹ po wydarzeniach marcowych 1968 r. (Tarkowska 2015: 26).
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przyczynia siê do rozwoju teorii socjologicznej i jest bardzo wa¿na dla socjo-
logicznych analiz spo³eczeñstw wspó³czesnych (por. Kra�ko 2015: 44).

Kolejnym etapem aktywno�ci naukowej E. Tarkowskiej by³y badania sty-
lów ¿ycia realizowane w zespole pod kierunkiem prof. Andrzeja Siciñskiego.
W tych szeroko zakrojonych studiach � dotyczy³y w znacznym zakresie form
wspó³¿ycia miêdzy lud�mi: w rodzinie, grupach towarzyskich, s¹siedzkich,
zawodowych, ich postaw wobec czasu, pracy, konsumpcji dóbr, zdrowia,
potrzeb intelektualnych i estetycznych, rekreacji, aktywno�ci w ró¿nych sfe-
rach ¿ycia � Tarkowska kontynuowa³a wcze�niejsze zainteresowania. Styla-
mi ¿ycia zajmowa³a siê z perspektywy antropologicznej (artyku³ �Kategoria
stylu ¿ycia a inspiracje antropologiczne� z 1976 r.), analizowa³a style ¿ycia
jednostek i rodzin (wspó³autorski artyku³ �Style ¿ycia jednostek i rodzin�
z 1978 r.) oraz ich zró¿nicowanie wed³ug p³ci i przynale¿no�ci pokoleniowej
(�Pokolenie i p³eæ a zró¿nicowanie stylów ¿ycia� z 1988 r.).

El¿bieta Tarkowska jest pionierem socjologii czasu w Polsce. Rozwa¿ania
nad czasem zapocz¹tkowa³a w pracy magisterskiej, kontynuowa³a w pracy
doktorskiej i w badaniach stylów ¿ycia, a rozwinê³a najpe³niej w rozprawie
habilitacyjnej pt. �Czas w spo³eczeñstwie. Problemy, tradycje, kierunki ba-
dañ� (wydana w 1987 r.)4. W Polsce w tamtym czasie wymiar temporalny
nie nale¿a³ do g³ównego nurtu zainteresowania socjologów, a teoretyczne
koncepcje czasu nie by³y obecne w badaniach empirycznych. Zajmowano siê
czasem jedynie jako wymiarem zjawisk spo³ecznych, tzn. w kategoriach fi-
zycznych, badaj¹c czas wolny, czas pracy i relacje miêdzy nimi, czy najbar-
dziej czasoch³onne aktywno�ci (por. Tarkowska 1987), ale w badaniach stylów
¿ycia czas sta³ siê ju¿ wa¿n¹ zmienn¹ w analizie ich ci¹g³o�ci i miêdzygeneracyj-
nej zmiany. Kontynuuj¹c w pracy habilitacyjnej perspektywê socjologii i antro-
pologii francuskiej, Tarkowska rozszerzy³a j¹ jednocze�nie znacz¹co o doro-
bek autorów amerykañskich5. Dokonuj¹c wnikliwego przegl¹du refleksji nad
ró¿nymi rodzajami czasów, skoncentrowa³a siê na czasie spo³ecznym, jego
cechach i znaczeniu spo³eczno-kulturowym. Zaproponowa³a szerok¹ jego
definicjê jako zjawiska z³o¿onego, spo³ecznie i kulturowo zmiennego, wielo-

4 W socjologii dynamiczny rozwój badañ nad czasem przypada na prze³om lat 70. i 80. XX w. i jest
zwi¹zany z transformacj¹ podstawowych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, zmian w sferze gospodarki, kultury,
polityki, sposobów funkcjonowania cz³owieka w rzeczywisto�ci spo³ecznej i jej postrzegania. Niespotyka-
ne wcze�niej tempo ¿ycia spo³ecznego spowodowa³o wzrost zainteresowania czasem jako kategori¹ ana-
lizy. �W okresach g³êbokich zmian, prze³omów, kryzysów � pisa³a wówczas Tarkowska � refleksja nad
czasem, czyli nad zmienno�ci¹ i trwaniem, nad ci¹g³o�ci¹ i nieci¹g³o�ci¹, nad przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹
staje siê piln¹ potrzeb¹� (1996: 6).

5 Wykorzystuj¹c w tym zakresie dorobek szko³y durkheimowskiej (poprzez w³¹czenie do analiz
M. Holbwachsa), rozwinê³a refleksjê o teorie socjologii amerykañskiej (m.in. G. Gurvitcha, P. Sorokina
i R.K. Mertona).
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stronnie uwarunkowanego, nieredukowalnego do prostych wska�ników ilo-
�ciowych i do ilo�ciowej tylko charakterystyki. Czas spo³eczny jest w jej ujê-
ciu wspólny dla zbiorowo�ci, tzn. zosta³ przez cz³onków tej zbiorowo�ci
wytworzony w procesie interakcji, jest przez nich prze¿ywany i zinternalizo-
wany oraz zosta³ zinstytucjonalizowany. W tym sensie obejmuje obyczaje,
normy, warto�ci, tworzy strukturê symboliczn¹ oraz pe³ni wiele funkcji:
poznawcz¹, komunikacyjn¹, integracyjn¹ i porz¹dkuj¹c¹, reguluj¹c ¿ycie zbio-
rowe (1987: 14,130). Tarkowska zastosowa³a kategoriê czasu w ró¿nych
badaniach ¿ycia spo³ecznego, miêdzy innymi w analizach: stosunku Polaków
do czasu (1992), czasu politycznego (1996), nierównej dystrybucji czasu jako
wymiaru zró¿nicowania spo³ecznego (1997) oraz w studiach nad ubóstwem,
którymi zajmujê siê szerzej, czyni¹c przedmiotem refleksji kolejnego pod-
rozdzia³u.

Dorobek E. Tarkowskiej � ³¹cznie ponad 300 pozycji � obejmuje ksi¹¿ki,
artyku³y w opracowaniach zbiorowych, czasopismach naukowych i popular-
nonaukowych, a tak¿e recenzje, komunikaty i opracowania medialne. Publi-
kowa³a w wielu uznanych oficynach naukowych zagranicznych (m.in. Ave-
bury; Harrassowitz Verlag; Kramer i Aalborg University Press) i polskich
(PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Oficyna Naukowa, Ossolineum,
Wydawnictwo Naukowe Scholar oraz wydawnictwa: IFiS PAN i ISP PAN,
Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu £ódzkiego, a tak¿e Wydaw-
nictwo ��l¹sk� i krakowski Nomos). W�ród blisko 30 jej publikacji ksi¹¿ko-
wych s¹ prace redagowane i wspó³redagowane, co potwierdza jej stosunek
do pracy zespo³owej i �rodowiskowej wspó³pracy naukowej. Szczególne miej-
sce w�ród osi¹gniêæ naukowych E. Tarkowskiej stanowi¹ redakcje polskich
przek³adów klasycznych dzie³ socjologicznych, dziêki którym dzie³a te sta³y
siê przystêpne dla czê�ci czytelników polskich. To przede wszystkim opraco-
wania takich dzie³ Émile�a Durkheima, jak: Elementarne formy ¿ycia religij-
nego. System totemiczny w Australii (Tarkowska red. 1990), O podziale pra-
cy spo³ecznej (Tarkowska red. 1999) i Samobójstwo: studium z socjologii
(Tarkowska red. 2006) oraz L. Lévy-Bruhla Czynno�ci umys³owe w spo³e-
czeñstwach pierwotnych (1992) i L. Lessiga Wolna kultura (2005) (za: Gór-
niak, Kanasz i in. red. 2015: 339). Publikowa³a tak¿e w czasopismach naj-
bardziej znacz¹cych dla socjologicznego dyskursu: �The Polish Sociological
Review�, �Sisyphus�, �Studia Socjologiczne�, �Przegl¹d Socjologiczny�, �So-
cietas/Communitas�, �Res Publica�, �Polityka Spo³eczna� i �Kultura i Spo³e-
czeñstwo�. Swoj¹ refleksjê prezentowa³a tak¿e na ³amach czasopism popu-
larnonaukowych �Wiê�� i �Przegl¹d Powszechny� oraz czasopisma
internetowego �Academia� (powsta³o ono w 2004 r. z inicjatywy w³adz PAN
w celu promocji osi¹gniêæ badaczy polskich w kraju i za granic¹). Publiko-
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wa³a w wielu czasopismach zagranicznych, miêdzy innymi: �Framtider In-
ternational�, �Historia y Fuente Oral�, �Kultúra és közösség�, �Communist
and Post-Communist Studies�, �Revue Quart Monde�. W dorobku E. Tar-
kowskiej nale¿y tak¿e zauwa¿yæ prace o charakterze dydaktycznym � wspó³re-
dagowane przez ni¹ Krótkie wyk³ady z socjologii. Przegl¹d problemów i metod
(Firkowska-Mankiewicz, Kanasz, Tarkowska, wyd. 2011 i 2012) i Krótkie
wyk³ady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny (Firkowska-Man-
kiewicz, Kanasz, Tarkowska, wyd. 2013) oraz wspó³redagowane opracowa-
nie pt. Organizacje partnerskie Fundacji Wspólna Droga w badaniach socjo-
logicznych (Tarkowska, Duch-Krzystoszek i in. red. 2009), prezentuj¹ce
dokonania badawcze m³odych pracowników, doktorantów i studentów APS.

Podsumowuj¹c osi¹gniêcia naukowe prof. E. Tarkowskiej, nale¿y pod-
kre�liæ zró¿nicowane sposoby uprawiania przez ni¹ socjologii. Obok recepcji
klasycznych dzie³ naukowych, prowadzi³a empiryczne badania terenowe.
Stosowa³a w nich g³ównie podej�cie jako�ciowe, ³¹cz¹c perspektywê antro-
pologiczn¹ i socjologiczn¹ (m.in. metody case history, obserwacjê, wywiady
swobodne, biograficzne i fokusowe). Bliska by³a jej tzw. socjologia oralna,
uprawiana w formie dyskusji, rozmów, wymiany pogl¹dów i naukowych
sporów. Podej�cie to, zapocz¹tkowane w zespole prof. A. Siciñskiego w IFiS
PAN, E. Tarkowska kontynuowa³a we w³asnych zespo³ach badawczych,
a tak¿e w cyklicznych miêdzyuczelnianych spotkaniach z ksi¹¿k¹ o tematyce
spo³ecznej, które zainaugurowa³a w APS. 

Socjologiczne analizy ubóstwa El¿biety Tarkowskiej

El¿bieta Tarkowska rozpoczê³a swoje badania ubóstwa w po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX w. i � jak ujawni³a w wywiadzie udzielonym m³odszym
kole¿ankom z okazji swojego jubileuszu � do�æ przypadkowo (Górniak i in. 2015:
33). Zainteresowa³a siê tematem biedy, odpowiadaj¹c na zaproszenie prof. Julii
Szalai z Uniwersytetu w Budapeszcie do udzia³u w miêdzynarodowym projekcie
Social History of Poverty in Central Europe. E. Tarkowska koordynowa³a w nim
polsk¹ czê�æ projektu pt. Social History of Poverty in Central Europe: the Polish
Case. Do jego realizacji zaprosi³a dwa zespo³y maj¹ce ju¿ do�wiadczenie w bada-
niu ubóstwa. Zespó³ ³ódzki, pod kierunkiem prof. Wielis³awy Warzywody-Kru-
szyñskiej, podda³ analizie biedê wielkomiejsk¹, wykorzystuj¹c wypracowane
wcze�niej metody i czê�ciowo rezultaty dotycz¹ce miêdzy innymi ³ódzkich sku-
pisk (�enklaw�) ludno�ci biednej (m.in. Warzywoda-Kruszyñska, Grotowska-
-Leder 1996a, 1996b; Warzywoda-Kruszyñska red. 1998, 1999). Zespó³ kato-
wicki, kierowany przez prof. Kazimierê Wódz, eksplorowa³ procesy marginali-
zacji tradycyjnych zbiorowo�ci robotniczych miast Górnego �l¹ska oraz spo³eczne
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koszty transformacji systemowej w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. w krajach
postkomunistycznych (Wódz 1997; Wódz, £êcki 2001). Utworzony przez
E. Tarkowsk¹ zespó³ warszawski przeprowadzi³ badania biedy wiejskiej w �rodo-
wiskach popegeerowskich. Wszystkie projekty by³y realizowane w jako�ciowym
paradygmacie metodologicznym i przyczyni³y siê � nie tylko w Polsce � do roz-
woju podej�cia jako�ciowego w analizach ubóstwa. Ich rezultatem by³ pe³niejszy
opis i wyja�nianie wspó³czesnego ubóstwa zarówno w kategoriach struktural-
nych, jak i kulturowych. Ujawniono specyfikê do�wiadczania biedy w �rodowi-
skach zró¿nicowanych wed³ug podstawowych zmiennych spo³eczno-demogra-
ficznych: miejsca zamieszkania (wie�/miasto; obszar biedy skoncentrowanej),
typu gospodarstwa domowego (z osobami pracuj¹cymi/ bez pracuj¹cych, ro-
dziny niepe³ne, wielodzietne), p³ci (problem feminizacji biedy) i wieku (bieda
dzieci, bieda osób starszych) oraz regionu6. Na podstawie tych analiz powsta³y
liczne publikacje, miêdzy innymi: Zrozumieæ biednego. O dawnej i obecnej
biedzie w Polsce (Tarkowska red. 2000), Biedni o sobie i o swoim ¿yciu (Tar-
kowska, Warzywoda-Kruszyñska, Wódz red. 2003), Badanie ubóstwa w kra-
jach postkomunistycznych i kategoria underclass (Na marginesie referatu Hen-
ryka Domañskiego �Badanie nad wy³anianiem siê underclass w spo³eczeñstwach
postkomunistycznych�) (Tarkowska 2005a). Za swoj¹ pierwsz¹ pracê na te-
mat ubóstwa E. Tarkowska uzna³a jednak znacznie wcze�niejsze analizy wa-
runków ¿ycia mieszkañców domów pomocy spo³ecznych, którzy � jak wyka-
za³a � do�wiadczaj¹ sytuacji definiowanych dzisiaj w kategoriach ubóstwa
wielowymiarowego (Tarkowska, Czayk-Che³miñska i in. 1994).

Prof. E. Tarkowska uczestniczy³a w kilku miêdzynarodowych7  i krajo-
wych8  projektach badawczych � jako kierownik i cz³onek zespo³ów � doty-

6 Pierwsze badania ubóstwa w Polsce mia³y charakter statystyczno-ekonomiczny. Dotyczy³y przede
wszystkim pomiaru zjawiska w celu oszacowania udzia³u biednych w populacji; poszukiwano ró¿nych
miar i wska�ników ubóstwa do ujawnienia zró¿nicowania kategorii. Natomiast rozwijaj¹ce siê stopniowo
badania jako�ciowe zjawiska ujawnia³y �wiat osób ubogich z ró¿nych perspektyw, jego kulturowe zró¿ni-
cowanie i jego wieloczynnikowe uwarunkowania.

7 Projekty: Social History of Poverty in Central Europe: the Polish Case (1998�1999) w ramach
grantu Social History of Poverty in Central Europe (1995�1999, kierownik J. Szalai); koordynacja pol-
skiej czê�ci projektu Poverty, Ethnicity and Gender in Transnational Societies (1998�2002, kierownik
I. Szeleny z Yale University); Poverty and social exclusion in rural areas (2006�2007, finansowany przez
KE); Groupes traditinneles et nouveaux groupes à risque dans les anciennes républiques de la CEI et dans
les pays de i«Europe centrale et orientale. Stratégies de survie individuelles et collectives (2007�2010,
koordynowany przez rosyjsko-francuskie Centrum z siedzib¹ w Moskwie).

8 Projekty: Dawne i nowe formy ubóstwa � styl ¿ycia biednych rodzin (1997�2000, KBN, kierow-
nik); Historia biedy: dwa studia przypadku (2000�2001, KBN, cz³onek zespo³u); M³odzie¿ z dawnych
PGR-ów wobec zagro¿eñ ubóstwa i marginalizacji (2001, ISP, wspólnie z K. Korzeniewsk¹); Dziedziczenie
biedy i wychodzenie z biedy w rodzinach by³ych pracowników PGR-ów (indywidualnie) oraz System edu-
kacji wobec ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego (zespo³owo) w ramach grantu �Ubóstwo i wykluczenie
spo³eczne oraz metody ich zwalczania� (2004�2006, projekt zamawiany IPiSS, kierownk S. Golinowska);
Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego (2010�2012, NCN, kierownik).
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cz¹cych tematów kluczowych dla analiz wspó³czesnego ubóstwa. Ich rezul-
tatem jest dorobek dominuj¹cy w jej aktywno�ci publikacyjnej w ostatnich
dwóch dekadach, obejmuj¹cy 9 ksi¹¿ek i ³¹cznie ponad 100 artyku³ów w pra-
cach zbiorowych i w czasopismach. Jego z konieczno�ci wybiórcza analiza
ujawnia zró¿nicowanie podejmowanych problemów i znaczenie uzyskanych
rezultatów dla rozwijaj¹cej siê polskiej socjologii ubóstwa.

E. Tarkowska traktowa³a zjawisko ubóstwa jako problem o znaczeniu
poznawczym, aksjologicznym i aplikacyjnym, gdy¿ jej refleksja dotyczy³a
zarówno kwestii teoretycznych, empiryczno-metodologicznych, jak i propo-
zycji zmian w sferze polityki spo³ecznej. Formu³owane ustalenia s¹ nowator-
skie w zakresie percepcji tego zjawiska w ró¿nych �rodowiskach, w tym � co
szczególnie cenne � w�ród samych biednych. Jej dorobek o charakterze teo-
retyczno-empirycznym ewoluowa³, ale charakteryzuje go najpe³niej podej-
�cie relacyjno-subiektywne, które pozwoli³o ujawniæ nieznane wcze�niej ce-
chy wspó³czesnej polskiej biedy. Sta³o siê to mo¿liwe poprzez rozszerzenie
�róde³ wiedzy o biedzie � obok studiów ubóstwa badaczy zjawiska, opinii pro-
fesjonalistów organizuj¹cych i �wiadcz¹cych pomoc dla biednych czy dzia³a-
czy spo³ecznych wra¿liwych na ludzk¹ krzywdê � o do�wiadczenia i potrzeby
formu³owane przez samych biednych (Tarkowska red. 2013).

W swoich pierwszych analizach ubóstwa E. Tarkowska ³¹czy³a perspekty-
wê strukturaln¹ i kulturow¹, koncentruj¹c uwagê na kulturowych aspektach
zjawiska. Badaj¹c procesy pauperyzacji w Polsce w okresie posttransformacyj-
nym, mniej zajmowa³a siê zasiêgiem i struktur¹ zbiorowo�ci biednych wed³ug
podstawowych zmiennych spo³eczno-demograficznych � miêdzy innymi w ar-
tykule �Ubóstwo dzieci w Polsce� (2011), w którym na podstawie statystyk
GUS-u, Eurostatu i raportu KE Child Poverty and Well-Being in the EU dowo-
dzi³a du¿ego nasilenia i zró¿nicowania biedy dzieciêcej � a bardziej struktural-
nymi mechanizmami ubo¿enia (Tarkowska 2000a, 2000c, 2000d, 2011). Przede
wszystkim skupi³a analizy na ubóstwie wiejskim (m.in. Tarkowska red. 2000,
2001; Korzeniewska, Tarkowska red. 2002; Tarkowska, Korzeniewska 2002).

E. Tarkowska w³¹czy³a siê wówczas tak¿e w teoretyczn¹ dyskusjê nad
underclass, kategoriê stosowan¹ w analizach struktury spo³ecznej rozwiniêtych
spo³eczeñstw w latach osiemdziesi¹tych XX w. Dokonuj¹c syntetycznego prze-
gl¹du stanowisk w dyskusji nad underclass (m.in. 2005a), przywo³ywa³a kon-
cepcje Roberta Aponte�a i Michaela B. Katza, skupiaj¹c uwagê na struktural-
nych mechanizmach jej wy³aniania siê. Podkre�la³a, ¿e do po³owy lat
siedemdziesi¹tych XX w. w definiowaniu kategorii nie mia³a zastosowania per-
spektywa warto�ciowania i stygmatyzacji jej cz³onków, dopiero z czasem w opi-
sach podklasy zyskuj¹ na znaczeniu aspekty kulturowe i behawioralne. Zwróci³a
uwagê, ¿e nale¿¹cych do underclass charakteryzuje siê, wskazuj¹c na przyk³ad
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na ich zachowania dysfunkcjonalne i patologiczne (zachowania przestêpcze, ró¿ne
uzale¿nienia, dysfunkcje ¿ycia rodzinnego) oraz obwinia siê za ich biedê. Na-
wi¹zuj¹c w swoich analizach miêdzy innymi do Gunnara Myrdala, Wiliama
J. Wilsona, Douglasa S. Masseya i Nancy A. Denton, stosowa³a wcze�niejsz¹
koncepcjê underclass. Jej zdaniem monograficzne badania spo³eczno�ci lokal-
nych ujawni³y w Polsce pewne symptomy wy³aniania siê underclass i niebez-
pieczeñstwo jej kszta³towania siê w �rodowiskach skrajnie ubogich. Pogar-
szaj¹cy siê dostêp do rynku pracy i czêsto brak zatrudnienia rozszerzaj¹ grono
osób utrzymuj¹cych siê z zasi³ku z pomocy spo³ecznej, pog³êbiaj¹ ich spo-
³eczn¹ izolacjê. Ujawniaj¹c rosn¹ce bariery edukacyjne m³odzie¿y z biednych
rodzin, skutkuj¹ miêdzygeneracyjn¹ transmisj¹ ubóstwa (Tarkowska 2005a:
166�167). W kwestii istnienia underclass E. Tarkowska, podobnie jak wiêk-
szo�æ polskich badaczy zjawiska w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych (m.in. Po³aw-
ski 1997; Mi� 1998), reprezentowa³a ostro¿ne stanowisko. Wed³ug niej w Polsce
�widaæ zal¹¿ki formowania siê lub niebezpieczeñstwo wy³onienia siê [under-
class � J.G.L.] w przysz³o�ci� (Tarkowska red. 2000: 90), ale co najwy¿ej jako
jej polsk¹ odmianê, która kszta³tuje siê w utrwalaj¹cej siê i przekazywanej
kolejnemu pokoleniu biedzie mieszkañców terenów popegeerowskich.

E. Tarkowska nale¿y do grona badaczy, którzy traktuj¹ ubóstwo wielo-
wymiarowo. Jej zdaniem materialne warunki ¿ycia nale¿y braæ pod uwagê,
ale nie traktowaæ jako cechy najistotniejszej. �Bieda � twierdzi³a � jest nie
tylko zjawiskiem ekonomicznym, lecz czym� o wiele bardziej z³o¿onym, wielo-
wymiarowym. Jest nie tylko kwesti¹ niskich dochodów, lecz niedoborów i nie-
dostatków w wielu sferach zaspokajania potrzeb � w sferze zdrowia, eduka-
cji, uczestnictwa w kulturze, w ¿yciu politycznym i w innych dziedzinach�
(Tarkowska 2000b: 19). W jednym z pierwszych swoich raportów z badañ
wskazywa³a na trudno�ci w konceptualizacji zjawiska w kategoriach kultu-
rowych. Podkre�la³a, ¿e ten wymiar ubóstwa �ma w badaniach biedy status
niejasny [�] wrêcz podejrzany [�]�, bo jest uwik³any w kontekst aksjolo-
giczny, tzn. zgodnie z amerykañsk¹ tradycj¹ badañ nad bied¹, kontekst indy-
widualnej winy i odpowiedzialno�ci biednego (ibidem, s. 20).

Realizuj¹c temat �Poverty and social exclusion in rural areas� w ramach
miêdzynarodowego projektu Poverty, Ethnicity and Gender in Transnational
Societies, E. Tarkowska kontynuowa³a monograficzne badania terenowe bli-
skie tradycji etnograficznej i antropologicznej, wykorzystuj¹c tak¿e historycz-
ne dane archiwalne9. W studiach tych pog³êbia³a problemy, które by³y przed-

9 Autorów projektu interesowa³a bieda w krajach postkomunistycznych i jej analiza z perspektywy
najbardziej charakterystycznych cech ubóstwa w krajach zachodnich i w USA, m.in. zwi¹zek z przynale¿-
no�ci¹ etniczn¹ (etnicyzacja biedy/ racialisation poverty) i ekonomicznym upo�ledzeniem kobiet (femini-
zacja ubóstwa) (Tarkowska 2005a: 164).
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miotem czê�ci serveyowej projektu. Bada³a sfery ¿ycia biednych, do których
trudno dotrzeæ za pomoc¹ pytañ ankiety, miêdzy innymi strategie radzenia
sobie z bied¹ (obejmuj¹ce tak¿e aktywno�æ w szarej sferze gospodarki i za-
chowania patologiczne), zró¿nicowane do�wiadczanie ubóstwa kobiet i mê¿-
czyzn, dzieci i starszych domowników w ramach gospodarstwa domowego.

E. Tarkowska charakteryzowa³a biedê polsk¹ okresu transformacji, sto-
suj¹c jej podstawowe wymiary: wiek, p³eæ, praca/bezrobocie oraz wymiar
temporalny. Podkre�la³a, ¿e w odró¿nieniu od krajów zachodnich, w wyja-
�nieniu biedy w Polsce nie ma zastosowania etniczno�æ, ale ma miejsce za-
mieszkania (wymiar miasto/wie�) (Tarkowska 2005b: 170). Bieda polska �
dowodzi³a � zawsze by³a bied¹ wiejsk¹ z uwagi na rolniczy charakter kraju
i przeludnienie polskiej wsi, ale wspó³czesne polskie ubóstwo na tle innych
spo³eczeñstw europejskich tak¿e wyró¿nia jego wiejski charakter. Nadal zja-
wisko jest najbardziej nasilone na wsi i w�ród rolników, do czego przyczyni-
³y siê likwidacja PGR-ów i brak reform rolnictwa prywatnego. Na polskiej
wsi dominuj¹ wci¹¿ ma³e, rozproszone gospodarstwa rolne produkuj¹ce g³ów-
nie na potrzeby w³asne. Bieda wiejska jest w Polsce rozproszona, bo takie
jest osadnictwo wiejskie, ale jednocze�nie niewidoczna, bo posiadanie ziemi
czyni ³atwiejszym dostêp do ¿ywno�ci, i tak¿e czêsto ukryta, bo warto�ci
kultury tradycyjnej preferuj¹ skromny sposób ¿ycia (ibidem, s. 172).

E. Tarkowska rozwija³a kulturowe badania ubóstwa w Polsce, wykorzystu-
j¹c swoje wcze�niejsze zainteresowania stylem ¿ycia i czasem. W pierwszych
projektach dotycz¹cych ludzi ¿yj¹cych w biedzie stosowa³a kategorie z badañ
nad stylami ¿ycia (styl ¿ycia, ¿ycie codzienne) i podej�cie oral history. Jej wnikli-
we opisy ¿ycia ludzi biednych dostarczaj¹ niemal detalicznej wiedzy na temat ich
codziennego funkcjonowania, struktury ich gospodarstw domowych i sytuacji
finansowej (�ród³a dochodów, w tym zakres i formy korzystania z pomocy ze-
wnêtrznej: instytucji i innych osób), sytuacji mieszkaniowej, poziomu konsump-
cji, bud¿etu czasu, kontaktów rodzinnych i pozarodzinnych. Badaczka koncen-
trowa³a uwagê na odczuwanych brakach i trudno�ciach ¿yciowych oraz sposobach
radzenia sobie z nimi. Zbli¿one opisy ubóstwa znajdujemy w badaniach miesz-
kañców wielkomiejskich ³ódzkich enklaw biedy (Warzywoda-Kruszyñska 1998,
1999; Golczyñska-Grondas, Potoczna, Warzywoda-Kruszyñska 2003) i starych
osiedli górniczych (Wódz, £êcki 1998). Rezultaty badañ E. Tarkowskiej s¹ istot-
nym wk³adem do wiedzy o wspó³czesnej biedzie, gdy¿ dostarczaj¹ informacji
o najbiedniejszych wiejskich spo³eczno�ciach i regionach Polski, a tereny po
dawnych PGR-ach sama uzna³a za modelow¹ enklawê biedy (Mencwel, Wi-
�niewski 2015). Jej zdaniem �wielowymiarowy pe³ny opis i analiza biedy wiej-
skiej, w szczególno�ci osiedli popegeerowskich jest wy³¹cznym, oryginalnym
dorobkiem nurtu badañ jako�ciowych� (Tarkowska 2005b: 173).
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Podtytu³ jednej z pierwszych znacz¹cych prac E. Tarkowskiej (red. 2000)
na temat ubóstwa, Zrozumieæ biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce,
ujawnia kontynuacjê badañ nad czasem, a jej lektura � osadzenie refleksji
tak¿e w koncepcji stylu ¿ycia. W rozdziale pierwszym tej pracy, stosuj¹c ka-
tegoriê �dawnej biedy�, E. Tarkowska dowodzi³a, ¿e do zrozumienia wspó³-
czesnego ubóstwa polskiego konieczna jest tak¿e perspektywa historyczna
(Tarkowska 2000b: 9). Wed³ug niej wspó³czesna polska bieda jest nie tylko
produktem przemian lat dziewiêædziesi¹tych XX w., ale �zjawiskiem mocno
zakorzenionym w przesz³o�ci, zdeterminowanym nie tylko teraz podejmo-
wanymi decyzjami politycznymi, przeprowadzanymi reformami, przemiana-
mi w spo³ecznej makroskali, ale tak¿e wydarzeniami historycznymi ró¿nej
natury�, a jej przyk³adem jest w³a�nie ubóstwo na terenach by³ych PGR-ów
(ibidem, s. 14).

Temporalna perspektywa stosowana przez E. Tarkowsk¹ w analizach
ubóstwa ma tak¿e wymiar pokoleniowy. Przedmiotem jej zainteresowañ by³
los biednych dzieci wiejskich, w tym szczególnie mieszkaj¹cych na obszarach
popegeerowskich, a tak¿e rola szko³y w wyrównywaniu ich szans edukacyjnych
czy szerzej: funkcjonowanie systemu edukacji i lokalnych instytucji w kontek-
�cie zaspokajania potrzeb uczniów z rodzin o niskim statusie spo³eczno-eko-
nomicznym. Problematyki tej dotyczy³y jej badania indywidualne i zespo³o-
we, prowadzone miêdzy innymi w ramach projektów: M³odzie¿ z dawnych
PGR-ów wobec zagro¿eñ ubóstwa i marginalizacji (wspólnie z K. Korzeniew-
sk¹), Dziedziczenie biedy i wychodzenie z biedy w rodzinach by³ych pracow-
ników PGR-ów (ISP) oraz System edukacji wobec ubóstwa i wykluczenia
spo³ecznego (wspólnie z K. Górniak i A. Kalbarczyk) w ramach grantu zama-
wianego �Ubóstwo i wykluczenie spo³eczne oraz metody ich zwalczania�
(realizowanego w latach 2004�2006 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych)
i w koñcu 2005 r. w ramach projektu Polska bieda III10. Stosuj¹c wielowy-
miarowe podej�cie do biedy, w tym do mechanizmów j¹ powoduj¹cych, wielo-
krotnie podkre�la³a utrzymuj¹ce siê upo�ledzenie uczniów z terenów wiejskich,
zwi¹zane nie tylko z ograniczeniami w wydatkach na edukacjê w ich rodzinach,
ale tak¿e jako skutek reform polskiego systemu o�wiatowego: likwidacja wie-
lu szkó³ podstawowych oraz przekazanie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych

10 Projekt Nr PBZ-MIN-006/H02/2003 zrealizowano w czterech miejscowo�ciach zró¿nicowanych pod
wzglêdem ekonomicznym i sytuacji na rynku pracy: wsi popegeerowskiej i ma³ym miasteczku w regionie
dotkniêtym bezrobociem, �rednim i du¿ym mie�cie, gdzie wska�niki ubóstwa i bezrobocia by³y stosunko-
wo niskie. Stosowano technikê wywiadów pog³êbionych (prowadzonych z dyrektorami szkó³, wycho-
wawcami klas, pedagogami szkolnymi, psychologami, przedstawicielami urzêdów gminy, o�rodków po-
mocy spo³ecznej i dzia³aj¹cych na danym terenie organizacji pozarz¹dowych) oraz analizê dokumentów
urzêdowych.
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w gestiê samorz¹dów. Ujawnia³a, ¿e dzieci z biednych rodzin z najbardziej spau-
peryzowanych regionów do�wiadczaj¹ wielu przejawów wykluczenia eduka-
cyjnego zarówno w rozumieniu dostêpu do form oferty szkolnej, jak i w rela-
cjach z rówie�nikami oraz z personelem szko³y. Ówczesne gimnazja, mimo
lepszej kadry i wyposa¿enia, nie likwidowa³y bowiem, a nawet pog³êbia³y �
jak dowodzi³y autorki wymienionych wy¿ej badañ � podzia³y spo³eczne uczniów
i nasila³y problemy wychowawcze. Wobec uczniów z biedniejszych i bied-
nych rodzin koncentrowano siê bardziej na dzia³aniach dora�nych, na uzu-
pe³nianiu ich bie¿¹cych niedoborów (np. na do¿ywianiu, uzupe³nianiu bra-
ków w przyborach szkolnych, finansowaniu dojazdów do szko³y), a mniej
na wspomaganiu ich procesu uczenia siê w rozumieniu osi¹gania przez nich
dobrych wyników edukacyjnych, stwarzaniu im mo¿liwo�ci i perspektyw na
przysz³o�æ, które s¹ wa¿ne dla wyrównywania szans ¿yciowych. W opinii
autorek badañ wiele cech ówczesnego systemu edukacji w Polsce wskazywa-
³o, a z perspektywy dnia dzisiejszego wskazuje nadal, na istnienie mechani-
zmów nie tylko odtwarzaj¹cych, ale nawet pog³êbiaj¹cych ró¿nice spo³ecz-
ne. W publikacjach prezentuj¹cych wyniki wymienionych projektów
poruszaj¹ce s¹ opisy sytuacji, w których nauczyciele niedostatecznie cierpli-
wie pracuj¹ z uczniami z biednych rodzin, aby mogli uzyskaæ lepsz¹ ocenê,
gdy pomijaj¹ ich w przygotowaniach do wystêpów szkolnych, bo wymaga to
od pedagoga wiêcej pracy, a jej rezultat jest mniej satysfakcjonuj¹cy. Nauczy-
ciele minimalizuj¹ i lekcewa¿¹ problemy dzieci z rodzin o niskim statusie
ekonomicznym w nauce i ¿eby pozbyæ siê k³opotliwych uczniów, promuj¹
ich do nastêpnej klasy, a nawet zachêcaj¹ ich rodziców do przeniesienia dziecka
do szko³y specjalnej, argumentuj¹c, ¿e s¹ w nich mniejsze wymagania wobec
uczniów, co zwiêksza szanse na ich promocjê. Pedagodzy w ten sposób nie
tylko ograniczaj¹ szanse rozwojowe dzieci z biednych rodzin, ale wrêcz za-
mykaj¹ im mo¿liwo�ci awansu spo³ecznego w przysz³o�ci. W badaniach tych
E. Tarkowska przyczyni³a siê tak¿e do konceptualizacji pojêcia wykluczenia
spo³ecznego na gruncie polskiej nauki (m.in. Tarkowska, Korzeniewska red.
2002a, 2002b; Tarkowska 2005b, 2006b; Tarkowska, Górniak, Kalbarczyk
2006, 2007).

Profesor E. Tarkowsk¹ zaliczamy do tej grupy badaczy zajmuj¹cych siê
problematyk¹ ubóstwa (m.in. P. Bourdieu, R. Lister, B. Geremek, ks. J. Wrze-
siñski i Z. Bauman), którzy postulowali podej�cie podmiotowe i starali siê
zrozumieæ cz³owieka biednego, docieraj¹c do tego, co on sam my�li, jak
postrzega siebie i sytuacjê, w jakiej ¿yje. Takie podej�cie Tarkowska nie tylko
stosowa³a, ale te¿ propagowa³a jako nowy, osadzony w bezpo�rednim ludz-
kim do�wiadczeniu sposób gromadzenia wiedzy o ubóstwie. Ten rodzaj ana-
liz cechowa³ ju¿ pierwsze jej badania (Tarkowska red. 2000; Tarkowska,
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Warzywoda-Kruszyñska, Wódz red. 2003), ale najpe³niej zosta³ rozwiniêty
w ostatnim zespo³owo zrealizowanym projekcie pt. �Dyskursy ubóstwa i wyklu-
czenia spo³ecznego�. Jego rezultaty zawiera opracowanie pod tym samym ty-
tu³em opublikowane w 2013 r. Podobnie jak we wcze�niejszych badaniach,
ramê teoretyczn¹ studiów stanowi podej�cie relacyjno-�wiadomo�ciowe oraz
analiza dyskursu. �ledz¹c ró¿ne dyskursy ubóstwa, miêdzy innymi wed³ug
sposobów jego konceptualizacji (strukturalny, kulturowy, socjaldemokratycz-
ny, liberalny, redystrybucyjny, integracyjny), ale przede wszystkim dyskursy
�rodowisk konstruuj¹cych cechy i oceny zjawiska (akademicki, instytucjo-
nalny z uwzglêdnieniem struktur �wiadcz¹cych pomoc, w tym szko³ê i ró¿ne
organizacje, publicystyczny, potoczny i osób do�wiadczaj¹cych biedy), poka-
zywa³a z³o¿ono�æ zjawiska. Ujawnia³a jego cechy, przyczyny i skutki, ale g³ów-
nie opisywane i wyja�niane przez samych biednych sposoby ich funkcjono-
wania w codziennych sytuacjach radzenia sobie z niedostatkiem w ramach
dostêpnych kontaktów formalnych i nieformalnych. Tarkowska i cz³onkinie
jej zespo³u badawczego sytuuj¹ siê nie tylko w roli naukowców, ale tak¿e
polityków spo³ecznych i zwyk³ych obserwatorek ¿ycia spo³ecznego. Rozwa¿a-
nia zawarte w pracy, bogato ilustrowane cytatami, ukazuj¹ ró¿norodno�æ
wspó³czesnych konceptów biedy, w tym � sporadycznie potwierdzane w do-
tychczasowych badaniach � stereotypizacjê ludzi biednych, ich przedmioto-
we i stygmatyzuj¹ce traktowanie przez personel ró¿nych instytucji i placó-
wek, tak¿e tych, po których zasoby uprawnieni siêgaj¹ w sytuacji odczuwanych
deficytów, a nadto w ich relacjach z osobami lepiej sytuowanymi. E. Tar-
kowska dowodzi³a, ¿e bieda jest ogromnym ograniczeniem o charakterze
psychiczno-kulturowym, ¿e stygmatyzuje, co ujawniaj¹ sami biedni, w szcze-
gólno�ci m³odzie¿ z biednych rodzin (Tarkowska 2008b).

Poddane analizie dyskursy ubóstwa dowodz¹ tak¿e, ¿e w czasach domi-
nacji ideologii sukcesu kwestie zwi¹zane z ubóstwem jako zjawisko spo³ecz-
ne i problemy ludzi biednych s¹ pomijane w debatach politycznych, a w prze-
kazach medialnych staj¹ siê przedmiotem uwagi tylko wówczas, gdy
do�wiadczanie biedy mo¿e byæ newsem. Do�æ powszechnie w dyskusjach me-
dialnych, politycznych i potocznych obwinia siê biednych za ich biedê, ³¹-
cz¹c j¹ z negatywnymi cechami ich charakteru. Takie pode�cie wystêpuje tak¿e
w dyskursie naukowym � znane jest w behawioralnych, konserwatywnych i skraj-
nie liberalnych konceptualizacjach zjawiska.

Stosunek E. Tarkowskiej do biedy i biednych okre�la jej stanowisko wo-
bec przemian okresu transformacji lat dziewiêædziesi¹tych. By³a jednocze-
�nie ich entuzjastk¹ i krytykiem. Obok niekwestionowanych osi¹gniêæ (go-
spodarka rynkowa, postêpy demokracji, otwarcie Polski na kraje zachodnie),
wskazywa³a na masowe bezrobocie i towarzysz¹ce mu pogorszenie material-

15.p65 20-11-18, 11:20277



Jolanta Grotowska-Leder

278

nej kondycji du¿ej czê�ci Polaków. W �lad za tym odrzuca³a wykluczaj¹ce i styg-
matyzuj¹ce interpretacje ubóstwa, dowodz¹c, ¿e rozszerzaj¹ce siê w tym cza-
sie obszary biedy w Polsce s¹ warunkowane strukturalnie i za biedê nie mo¿na
winiæ ubogich, bo odpowiedzialno�æ ponosi ca³e spo³eczeñstwo. W budowa-
nej wówczas nowej rzeczywisto�ci, opartej na wolnym rynku i demokracji �
powiedzia³a w jednym z wywiadów � nie ma w równym stopniu miejsca dla
wszystkich Polaków, a podzia³y spo³eczne ulegaj¹ pog³êbieniu (Mencwel,
Wi�niewski 2015). Charakteryzuj¹c stosunek do biednych, dostrzeg³a trans-
formacjê postaw wobec nich: �Jeszcze w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, gdy
do�wiadczenie transformacji by³o czym� zupe³nie �wie¿ym, powszechne by³o
przekonanie, ¿e bieda spada na ludzi w wyniku dzia³alno�ci czynników od
nich niezale¿nych. Wskazywano na restrukturyzacjê gospodarki, bierno�æ
nieskutecznego pañstwa, z³¹ politykê, czynniki losowe [�] w miarê jak ogólna
sytuacja spo³eczeñstwa zaczê³a siê poprawiaæ [�] czê�ciej jako g³ówn¹ przy-
czynê wskazuje siê w³asn¹ winê cz³owieka dotkniêtego ubóstwem. Czyli le-
nistwo, pijañstwo, nieróbstwo� (ibidem).

Ju¿ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Else Øyen (1996), kieruj¹ca
wówczas Comparative Research Programme of Poverty, formu³owa³a koniecz-
no�æ uwzglêdnienia w analizach ubóstwa perspektywy cz³owieka biednego.
Natomiast E. Tarkowska w swoim stanowisku w tej kwestii � najpe³niej przed-
stawionym w rozdziale �Biedni o biedzie, biedni o sobie� � podkre�laj¹c po-
trzebê udzielania g³osu biednym, przypisa³a im status ekspertów (Tarkowska
red. 2013: 381�436). Do�wiadczenia biednych i dokonana przez nich ocena
ich sytuacji ¿yciowej � jej zdaniem � stanowi¹ nie tylko �ród³o informacji, któ-
re nale¿y braæ pod uwagê, podejmuj¹c wobec nich dzia³ania wspieraj¹ce, ale s¹
wa¿ne dla budowania wiedzy o zjawisku, tzn. wiedzy prawomocnej, rzetelnej.
Za szczególnie cenne uzna³a opisy relacji biednych z ró¿norodnymi instytucja-
mi zarówno nale¿¹cymi do systemu pomocy spo³ecznej, w tym organizacjami
pozarz¹dowymi �wiadcz¹cymi dla nich pomoc, jak równie¿ placówkami s³u¿-
by zdrowia i szko³ami, s³u¿bami porz¹dkowymi i urzêdami. To, co wyró¿nia
E. Tarkowsk¹ z grona wspó³czesnych badaczy ubóstwa, to przede wszystkim
przyjête i konsekwentnie realizowane podej�cie do cz³owieka biednego, tzn.
koncentracja uwagi na jego do�wiadczaniu i prze¿ywaniu biedy. Rzeczywisto�æ
w jej analizach nawi¹zuje wyra�nie do koncepcji wspó³czynnika humanistycz-
nego Floriana Znanieckiego, choæ bezpo�rednio siê do niej nie odnosi11. Trak-

11 F. Znaniecki (1992: 116�117) wyró¿nia³ dwa sposoby uprawiania nauki wed³ug doktryny episte-
mologicznej, wskazuj¹c na ich ograniczenia. By³ krytyczny wobec stanowiska, zgodnie z którym w celach
badawczych mo¿na wykorzystywaæ tylko dane do�wiadczenia zmys³owego, poniewa¿ wyklucza ono wszelkie
obiektywne poszukiwania danych empirycznych dotycz¹cych zjawisk kulturowych, z wyj¹tkiem tych, które
nie s¹ obrazami zmys³owymi. W podej�ciu drugim wszelkie godne zaufania �wiadectwa o wszystkim,
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towa³a i bada³a obszary ubóstwa jako rzeczywisto�æ ludzi biednych i innych
osób, z którymi siê oni kontaktuj¹ lub którzy s¹ nimi zainteresowani. Pre-
zentowa³a bêd¹ce ich udzia³em sytuacje takimi, jakimi siê im jawi¹, jak ich
do�wiadczaj¹ (por. Znaniecki 1992: 134).

Ka¿da z prac E. Tarkowskiej zawiera w¹tki metodologiczne zarówno w ro-
zumieniu metodologicznych podstaw projektu, którego wyniki prezentuje, jak
równie¿ zastosowanego podej�cia, jego mo¿liwo�ci i ograniczeñ, w badaniu da-
nego zjawiska. W pierwszej z prac Zrozumieæ biednego. O dawnej i obecnej bie-
dzie w Polsce (Tarkowska red. 2000) dowodzi znaczenia i trudno�ci w realizacji
badañ nad bied¹, gdy jednostk¹ badawcz¹ jest rodzina, a metod¹ zwielokrotnio-
ne biografie jej cz³onków, tzn. realizacja wielu wywiadów w jednej rodzinie
z przedstawicielami kolejnych jej pokoleñ. Zdaniem Tarkowskiej, próbuj¹c zre-
konstruowaæ ¿ycie rodziny jako z³o¿onej ca³o�ci, wyzwaniem jest prowadzenie
wywiadów nie tylko z respondentami do�wiadczaj¹cymi ró¿nych deficytów,
znajduj¹cymi siê w sytuacjach ¿yciowych naruszaj¹cych ich poczucie godno�ci,
rodz¹cych wstyd i upokorzenie, ale i z ka¿dym jej cz³onkiem na ten sam temat
(2000b: 41�42). W innym opracowaniu wskazuje na trudno�ci w prowadzeniu
wywiadów z dzieæmi z biednych rodzin, zw³aszcza w �wietle praktyki badawczej
skoncentrowanej na ca³ej rodzinie, a nie na poszczególnych jej cz³onkach (2005b:
176). Z kolei w pracy po�wiêconej dyskursom ubóstwa podkre�la, ¿e dylematy
metodologiczno-etyczne ograniczaj¹ zakres badañ, co skutkuje brakami w wie-
dzy dotycz¹cej ludzi biednych, miêdzy innymi ich kondycji psychicznej kszta³to-
wanej przez warunki ¿ycia z ograniczeniami, cechuj¹ce siê wieloma deficytami
z konieczno�ci¹ siêgania po pomoc.

W artykule �Badanie ubóstwa w krajach postkomunistycznych i kategoria
underclass (Na marginesie referatu Henryka Domañskiego »Badanie nad wy-
³anianiem siê underclass w spo³eczeñstwach postkomunistycznych«)� Tarkow-
ska (2005a) konkluduje, ¿e badania ubóstwa w Polsce cechuje pluralizm meto-
dologiczny, polegaj¹cy na jednoczesnym stosowaniu podej�cia ilo�ciowego
i jako�ciowego. Badania statystyczno-ilo�ciowe szacuj¹ zasiêg zjawiska, a zy-
skuj¹ce na znaczeniu ró¿norodne badania jako�ciowe pog³êbiaj¹ analizy, od-
s³aniaj¹c �spo³eczny i kulturowy sens ubóstwa, subiektywny jego wymiar, mi-
kroskalê jednostkowych do�wiadczeñ� (ibidem, s. 170). Jej zdaniem
prowadzone w Polsce jako�ciowe badania ubóstwa s¹ nie tylko uzupe³nieniem,
uszczegó³owieniem czy ilustracj¹ opisu ilo�ciowego, lecz s¹ same w sobie zna-

cokolwiek dotyczy cz³owieka, pochodz¹ z jego bezpo�redniego do�wiadczania w³asnego ¿ycia umys³owe-
go. Podej�cie to równie¿ uznawa³ za dyskusyjne, poniewa¿ umys³ jednostek badanych nie jest podobny do
umys³u badacza. Zdaniem Znanieckiego sposoby te s¹ �niepe³ne w odniesieniu do badania faktów kultu-
rowych � czyli zjawisk kulturowych i cz³owieka, gdy¿ nie mog¹ one istnieæ w oderwaniu od siebie wza-
jemnie� (por. Zaworska-Nikoniuk 2014: 35).
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cz¹ce, bo ods³aniaj¹ nowe, nieznane zjawiska, nieuchwytne na drodze staty-
styczno-ilo�ciowej. Pozwalaj¹ zrozumieæ pewne ukryte mechanizmy, g³êbiej
wnikn¹æ w sferê zjawisk mniej widocznych, dostrzec rozliczne �bia³e plamy�
w przedmiotowej wiedzy. Bywa, ¿e rewiduj¹ ustalenia badañ ilo�ciowych.
Jako przyk³ad przytacza stwierdzenie wynikaj¹ce z ekonomicznych badañ
ilo�ciowych Banku �wiatowego, ¿e powsta³a w efekcie transformacji nowa
bieda w Polsce jest p³ytka i przej�ciowa, podczas gdy badania jako�ciowe
wykaza³y jej ci¹g³o�æ i trwa³o�æ, tak¿e w kategoriach miêdzygeneracyjnych.
E. Tarkowska podkre�la, ¿e stosowane w badaniach jako�ciowych bogactwo
metod (monografie spo³eczno�ci lokalnych, wywiady: retrospektywne, nar-
racyjne, biograficzne, fokusowe oraz osobiste relacje autobiograficzne, ana-
liza dokumentów, bezpo�rednie obserwacje) przyczyni³o siê do pokazania
wielowymiarowego zró¿nicowania polskiej biedy (ibidem, s. 164, 170, 173),
w tym ró¿nych wymiarów biedy dzieciêcej, miêdzy innymi takich zjawisk,
jak skrócone biografie edukacyjne m³odzie¿y z biednych �rodowisk, maj¹cej
ograniczone mo¿liwo�ci wyboru �cie¿ki zawodowej i do pokonania wiele ba-
rier, jakimi s¹ na przyk³ad ró¿norodne praktyki dyskryminuj¹ce i stygmatyzu-
j¹ce stosowane w �rodowisku szkolnym (Tarkowska 2000c, 2000d; Tarkow-
ska, Korzeniewska red. 2002a, 2002b).

Rozwa¿ania E. Tarkowskiej na temat ubóstwa cechuje rzetelno�æ i swo-
ista skromno�æ. Ka¿de jej opracowanie zawiera syntezê � bardziej lub mniej
rozbudowan¹ w zale¿no�ci od formy publikacji � dorobku na temat podjête-
go zagadnienia. Porz¹dkuj¹c literaturê przedmiotu, odwo³uje siê do autorów
i koncepcji, które stanowi³y inspiracjê do podejmowanych przez ni¹ tema-
tów i sposobów ich analizy. Dobrym tego przyk³adem jest przypomnienie
dorobku i aktywno�ci ojca J. Wrzesiñskiego, francuskiego ksiêdza o polskich
korzeniach, duszpasterza bezdomnych, rzecznika najbiedniejszych z perspek-
tywy praw cz³owieka, za³o¿yciela Ruchu ATD Czwarty �wiat. Tarkowska
przyznaje wprost, ¿e to on wp³yn¹³ na jej sposób postrzegania i badania bied-
nych, praktykê badawcz¹ oraz wybory badawcze (Tarkowska 2010).

Podsumowanie

E. Tarkowska nale¿y do pokolenia socjologów, którzy zaczêli uprawiaæ
socjologiczn¹ refleksjê naukow¹ i badania empiryczne po wydarzeniach
marcowych 1968 r. Analizy jej dokonañ, których du¿o pojawi³o siê w zwi¹z-
ku z jej niespodziewan¹, zbyt wczesn¹, �mierci¹ w 2016 r., dokumentuj¹ jej
wa¿ne miejsce we wspó³czesnej piêædziesiêcioletniej socjologii polskiej. Przez
ca³e, nie tylko naukowe, ¿ycie cechowa³a j¹ fascynacja �wiatem spo³ecznym
w ró¿nych jego przejawach, któr¹ zara¿a³a swoich kolegów, wspó³pracowni-
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ków i studentów. Wyrós³szy z najwspanialszej tradycji badañ socjologicznych,
sta³a siê na pewnym etapie swojej biografii jednym z ich filarów.

Podsumowuj¹c naukowe dokonania prof. Tarkowskiej, zrezygnowa³am
z syntezy jej dzia³alno�ci i osi¹gniêæ naukowych. Przytaczam w tym celu trzy jej
charakterystyki sformu³owane przez ró¿ne osoby. Zarz¹d Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego informowa³ opiniê publiczn¹ w nekrologu, ¿e by³a �so-
cjologiem i antropologiem kultury, kontynuatork¹ tradycji intelektualnych
i zaanga¿owañ obywatelskich M. Ossowskiej, N. Assorodobraj-Kuli, Z. Bau-
mana, J. Strzeleckiego, A. K³oskowskiej i A. Siciñskiego, wspó³twórczyni¹ pol-
skiej szko³y badañ pamiêci zbiorowej, pe³n¹ pasji badaczk¹ problemów ubóstwa
i wykluczenia spo³ecznego� (�Gazeta Wyborcza�, 5 marca 2016). W ocenie
Edwina Bendyka, publicysty tygodnika �Polityka� i �Krytyki Politycznej�, �[�]
by³a badaczk¹ wyj¹tkow¹, dla której pod pojêciem socjologii kry³o siê znacznie
wiêcej ni¿ praca naukowa i zwi¹zany z ni¹ uprawiany zawód. To by³ zawód-
-powo³anie � sposób ¿ycia i wp³ywania na �wiat poprzez nieustanne ods³ania-
nie, wyja�nianie i przedstawianie rzeczywisto�ci spo³ecznej, czêsto w najmniej
oczekiwanych i lubianych aspektach� (Bendyk 2016). Krótko po �mierci E. Tar-
kowskiej napisa³: �Bada³a konsekwencje ubóstwa i zwi¹zanego z nim wielowy-
miarowego wykluczenia, próbuj¹c przebiæ siê ze swymi odkryciami do szersze-
go obiegu komunikacyjnego, na d³ugo zanim modne sta³o siê mówienie i pisanie
o nierówno�ciach spo³ecznych. Dziêki niej dysponujemy wiedz¹ i jêzykiem umo¿-
liwiaj¹cymi racjonaln¹ debatê wokó³ wspó³czesnych procesów pauperyzacji� (ibi-
dem). Zygmunt Bauman, jej nauczyciel, autorytet i przyjaciel, podsumowa³ jej
wk³ad do socjologii ubóstwa s³owami: �Nikt z ¿yj¹cych nie wie chyba tyle, co
El¿bieta Tarkowska o stanie, przyczynach i dynamice ubóstwa w Polsce i o jego
katastrofalnych nastêpstwach rujnuj¹cych umys³ i wolê ludzi nim dotkniêtych i
ich potomstwa. A ju¿ z pewno�ci¹ nikt nie usi³owa³ gorliwiej ni¿ ona, by � ze-
brawszy wokó³ siebie grono m³odych badaczy i dzia³aczy spo³ecznych równie
jak ona sama przejêtych spraw¹ i zapalonych do jej lepszego rozpoznania, a za-
tem i jej skuteczniejszego rozwi¹zywania � uczyniæ z problemu nierównego a
niesprawiedliwego podzia³u ludzkich szans i upo�ledzeñ jedno z centralnych za-
interesowañ polskiej socjologii, a za jej po�rednictwem tak¿e doprowadziæ go
do �wiadomo�ci publicznej i uczyniæ zeñ przedmiot publicznego dyskursu i pu-
blicznej troski� (Bauman 2014: 10, 2015: 249�250).
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Konkurs o Nagrodê
im. Profesor El¿biety Tarkowskiej: trzy edycje

Na zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne XVI
Ogólnopolskim Zje�dzie Socjologicznym, który odby³ siê we wrze�niu
2016 r. w Gdañsku, podczas sesji po�wiêconej prof. El¿biecie Tarkowskiej
(1944�2016) dyskutowano miêdzy innymi o mo¿liwych dzia³aniach upo-
wszechniaj¹cych wiedzê o dorobku tej wybitnej polskiej uczonej. Pojawi³a
siê wówczas inicjatywa ustanowienia nagrody Jej imienia, któr¹ podjê³a Sekcja
Pracy Socjalnej PTS. Po Zje�dzie wyst¹pi³a ona z odpowiednim wnioskiem do
Zarz¹du G³ównego PTS. Zaproponowano formu³ê Konkursu o Nagrodê Profe-
sor El¿biety Tarkowskiej, maj¹cego s³u¿yæ pog³êbieniu i upowszechnieniu wie-
dzy o naturze wspó³czesnego ubóstwa oraz promowaniu nowych form i me-
tod rozwi¹zywania tego problemu, a tak¿e popularyzacji humanistycznej
perspektywy postrzegania i rozumienia osób dotkniêtym ubóstwem, jaka
charakteryzowa³a twórczo�æ naukow¹ Profesor, a zosta³a wy³o¿ona miêdzy in-
nymi na ³amach pracy Zrozumieæ biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Pol-
sce, pod Jej redakcj¹ (Warszawa: Typografika 2000). Poza tym Sekcja wnosi³a,
aby Konkurs by³ wspóln¹ inicjatyw¹ kilku �rodowisk naukowych i instytucji,
z którymi zwi¹zana by³a Uczona. Oprócz Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego, którego El¿bieta Tarkowska by³a wieloletni¹ cz³onkini¹, pe³ni¹c
w nim miêdzy innymi funkcjê wiceprzewodnicz¹cej Zarz¹du G³ównego, jako
instytucje partnerskie zosta³y wskazane: kwartalnik �Kultura i Spo³eczeñ-
stwo�, którego Profesor by³a d³ugoletni¹ redaktor naczeln¹ oraz Instytut
Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie, gdzie pracowa³a i którym kierowa³a. W toku dys-
kusji nad wnioskiem na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego PTS wykrystalizo-
wa³a siê ponadto propozycja, aby w celu zapewnienia wiêkszej �no�no�ci�
Konkursu w przestrzeni publicznej, a nie tylko w w¹skim �rodowisku na-
ukowym, nawi¹zaæ równie¿ wspó³pracê z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, odpowiedzialnym za krajow¹ politykê rozwi¹zywania
problemu ubóstwa. Zarz¹d G³ówny upowa¿ni³ Marka Rymszê, ówczesnego
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cz³onka Prezydium Zarz¹du G³ównego i zarazem przewodnicz¹cego Sekcji
Pracy Socjalnej PTS do podjêcia rozmów w tej sprawie z zainteresowanymi
wspó³prac¹ organizacjami partnerskimi oraz uzgodnienia za³o¿eñ meryto-
rycznych i organizacyjnych Konkursu.

Rozmowy i prace robocze zaowocowa³y podpisaniem porozumienia przez
czterech partnerów � trzy podmioty naukowe: Polskie Towarzystwo Socjo-
logiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Studiów Politycznych PAN (jako
wydawca kwartalnika �Kultura i Spo³eczeñstwo�) oraz przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Uzgodniono, ¿e Nagroda im. Profesor El¿biety Tarkowskiej bêdzie przy-
znawana corocznie w dwóch kategoriach:

(1) wyró¿niaj¹ca siê recenzowana autorska/wspó³autorska praca nauko-
wa z zakresu nauk spo³ecznych o problemach ubóstwa i wynikaj¹cego z nie-
go wykluczenia spo³ecznego, opublikowana w jêzyku polskim w roku po-
przedzaj¹cym przyznanie Nagrody lub rok wcze�niej;

(2) wyró¿niaj¹cy siê autorski/wspó³autorski materia³ dotycz¹cy proble-
matyki przezwyciê¿ania ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego, opublikowany
w polskiej prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcê internetowego w pierw-
szym pó³roczu roku przyznania Nagrody lub rok wcze�niej.

Ustanowiono Kapitu³ê Konkursu, do której po jednym przedstawicie-
lu delegowa³ ka¿dy z Partnerów i do której zaproszono ponadto dra Alek-
sandra Tarkowskiego � socjologa, syna prof. El¿biety Tarkowskiej, a tak¿e
przedstawiciela Instytutu Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego � jednostki
uniwersyteckiej specjalizuj¹cej siê w badaniu ubóstwa i wykluczenia spo³ecz-
nego. Uzgodniono, ¿e Sekretariat Konkursu bêdzie prowadzi³ inicjator Kon-
kursu � Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a pracami Kapitu³y pokieruje
przedstawiciel Towarzystwa.

Zgodnie z porozumieniem Nagrodê w pierwszej kategorii wspó³finansu-
j¹ solidarnie: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Akademia Pedagogiki Spe-
cjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kole-
gium redakcyjne kwartalnika �Kultura i Spo³eczeñstwo� oraz dr Aleksander
Tarkowski. Natomiast Nagrodê w drugiej kategorii finansuje Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ponadto przyjêto, ¿e uroczysto�æ wrêcze-
nia nagród odbywaæ siê bêdzie 17 pa�dziernika, który Organizacja Narodów
Zjednoczonych ustanowi³a Miêdzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

Dotychczas zosta³y zorganizowane trzy edycje Konkursu: pierwsza (2017),
druga (2018) i trzecia (2019). W pierwszej edycji przewodnicz¹cym Kapitu-
³y by³ Marek Rymsza, a w drugiej i trzeciej funkcjê tê pe³ni³a Jolanta Gro-
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towska-Leder. W kolejnych latach odnotowywano wzrastaj¹ce zaintereso-
wanie Konkursem, mierzone liczb¹ prac zg³aszanych w obu kategoriach. Lau-
reatami kolejnych edycji Konkursu w porz¹dku chronologicznym zostali:

1. W kategorii wyró¿niaj¹ca siê recenzowana autorska/wspó³autorska
praca naukowa:

� dr Paulina Bunio-Mroczek za ksi¹¿kê pt. Wczesne rodzicielstwo � zagro¿e-
nie czy szansa? Nastoletni rodzice z ³ódzkich enklaw biedy, wydan¹
w 2016 r. nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu £ódzkiego (pierwsza edycja);

� dr hab. Mariola Rac³aw za ksi¹¿kê pt. Zinstrumentalizowane rodzi-
cielstwo. Rodziny zastêpcze � miêdzy us³ug¹ a odruchem serca. Perspektywa
socjologiczna, wydan¹ w 2017 r. nak³adem Wydawnictwa Edukacyjnego
�Akapit� w Toruniu (druga edycja);

� dr Ma³gorzata Kostrzyñska za ksi¹¿kê pt. Stowarzyszanie siê �wyklu-
czonych�. Przyk³ad bezdomno�ci, wydan¹ w 2018 r. nak³adem Wydawnic-
twa Uniwersytetu £ódzkiego (trzecia edycja);

2. W kategorii wyró¿niaj¹cy siê autorski materia³ prasowy/medialny:
� Marek Ch¹dzyñski i Jakub Kapiszewski za artyku³ prasowy pt. �Za-

czyna siê od wstydu�, opublikowany w �Dzienniku Gazeta Prawna� z 14�16
lipca 2017 r. (pierwsza edycja);

� Ewa Wo³kanowska-Ko³odziej za reporta¿ pt. �Wiê�niowie czwartego
piêtra�, opublikowany w miesiêczniku �Pismo. Magazyn Opinii� w styczniu
2018 r. (druga edycja);

� Ewa Wo³kanowska-Ko³odziej za artyku³y prasowe: �Niewidzialne�, �To
co nie ¿al umieraæ?�, �G³uche dzieci: Polsko, us³ysz nas�, opublikowane na
³amach �Gazety Wyborczej�, w dodatku �Du¿y Format� w okresie 28 stycz-
nia � 10 czerwca 2019 r. (trzecia edycja).

W trzeciej edycji Konkursu oprócz nagród przyznano dwa dodatkowe
wyró¿nienia: w kategorii praca naukowa dla pracy zbiorowej pod red. Paw³a
Po³awskiego pt. Warunkowo�æ i kontraktualizm w pomocy spo³ecznej, wy-
danej przez IPiSS w 2018 r., oraz w kategorii autorski materia³ prasowy/
medialny � Dominice Klimek za reporta¿ radiowy pt. �0 17 lat wiêcej�,
wyemitowany w Programie Internetowym i Cyfrowym DAB+ Czwórka.

Wszystkie trzy uroczysto�ci wrêczenia nagród mia³y miejsce w siedzibie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej w Warszawie, w auli im.
Andrzeja B¹czkowskiego. Uczestniczyli w nich autorzy zg³oszonych prac,
przedstawiciele o�rodków naukowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ ubó-
stwa, instytucji i organizacji prowadz¹cych programy wsparcia dla osób bied-
nych i wykluczonych spo³ecznie oraz zainteresowani problematyk¹ spo³ecz-
n¹ dziennikarze. Nagrodê naukow¹ wrêcza³ Przewodnicz¹cy PTS-u, a nagrodê
medialn¹ � Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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W ramowym programie gali zarezerwowany jest czas na krótk¹ sesjê
popularnonaukow¹, któr¹ co roku przygotowuje jedna z organizacji part-
nerskich. W pierwszej edycji Konkursu sesjê przygotowa³ PTS i mia³a ona
formê panelu moderowanego przez prof. Kazimierê Wódz z Uniwersytetu
�l¹skiego z udzia³em m³odych adeptów socjologii � uczestników badañ nad
ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym. Byli to: Maciej  Klimek (U�), Hanna
Kroczak (UMK), Iwona Kudliñska (U£) oraz Olga Maciejewska (UJ). W dru-
giej edycji Konkursu sesja popularnonaukowa �Jak dzi� pisaæ i my�leæ o bie-
dzie i biednych?� zosta³a przygotowana przez Instytut Filozofii i Socjologii
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Krót-
ki wyk³ad na tytu³owy temat wyg³osi³a dr Marta Cobel-Tokarska, a dyskusjê
poprowadzi³ prof. Kazimierz W. Frieske (oboje pracownicy tej uczelni). W 2019 r.
sesja zosta³a przygotowana przez Redakcjê czasopisma �Kultura i Spo³eczeñ-
stwo�. Wyk³ad zatytu³owany �Moralne ramy w przep³ywach pieniêdzy i ma-
j¹tku od rodziców do ich doros³ych dzieci� wyg³osi³a dr hab. Marta Olcoñ-
Kubicka (IFiS PAN), a wprowadzenie do sesji i dyskusjê poprowadzi³ prof.
Piotr T. Kwiatkowski, redaktor naczelny kwartalnika.

Jeste�my przekonani, ¿e Konkurs o Nagrodê im. Profesor El¿biety Tar-
kowskiej dobrze s³u¿y uwra¿liwianiu opinii publicznej na sytuacjê ludzi do-
�wiadczaj¹cych ubóstwa oraz upowszechnianiu wiedzy o dorobku El¿biety
Tarkowskiej, a uroczyste wrêczanie nagród sta³o siê rozpoznawalnym ele-
mentem obchodów w Polsce Miêdzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
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�Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe:
wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej
to¿samo�ci helping professions�. Cykl seminaryjno-

-konferencyjny Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego

Praca socjalna to obszar profesjonalnej praktyki pomocowej i zarazem przed-
miot refleksji teoretycznej rozwijanej w ramach nauk spo³ecznych, w Polsce
zw³aszcza przez socjologów i pedagogów spo³ecznych. Do teorii pracy so-
cjalnej przeniknê³y za³o¿enia wielu koncepcji socjologicznych, a z nich wy-
ros³y b¹d� na nich �obudowa³y siê� okre�lone nurty i szko³y profesjonalnego
pomagania. Socjologowie uczestnicz¹ te¿ w tworzeniu i realizacji programów
kszta³cenia do pracy socjalnej.

W Polsce po 1989 r. w ramach transformacji ustrojowej i w okresie po-
transformacyjnym podjêto wiele dzia³añ na rzecz profesjonalizacji pracy so-
cjalnej, przy czym na pierwszy plan wybi³y siê dwa nurty: instytucjonalizacja
pracy socjalnej i edukacja do pracy socjalnej. W ramach pierwszego nurtu
pracowników socjalnych lokowano w budowanym od podstaw systemie
pomocy spo³ecznej, a w ramach drugiego � uruchomiono edukacjê do pracy
socjalnej na poziomie kszta³cenia uniwersyteckiego. Zarazem praktykowano
pracê socjaln¹ w innych (ni¿ pomoc spo³eczna) instytucjach i segmentach po-
mocowych przy udziale specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i profe-
sje pomocowe. Wa¿nym miejscem debaty naukowej w �rodowisku polskich
socjologów nad profesjonalizacj¹ pracy socjalnej i zarazem katalizatorem tego
procesu by³a (i jest) Sekcja Pracy Socjalnej funkcjonuj¹ca od 1995 r. w ra-
mach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Warto przy tym zaznaczyæ,
¿e w�ród cz³onków Sekcji dominuj¹ socjologowie, ale s¹ te¿ aktywni przed-
stawiciele innych nauk spo³ecznych.

Wiedza socjologiczna jest przydatna do rozwijania teorii i metodyki pra-
cy socjalnej, gdy¿ pozwala uwzglêdniæ szerszy � spo³eczny kontekst kwalifi-
kowanej dzia³alno�ci pomocowej na rzecz osób, rodzin, grup i spo³eczno�ci.
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e charakter per se spo³eczny ma nie tylko relacja pomo-
cowa tworz¹ca koncepcyjn¹ ramê praktykowania pracy socjalnej, ale tak¿e
spo³eczny wymiar ma sama praca socjalna jako dzia³alno�æ ukierunkowana
na stworzenie/przywrócenie warunków umo¿liwiaj¹cych ludziom samodzielne
funkcjonowanie w ich �rodowisku spo³ecznym.

Socjologiczna refleksja jest te¿ niezbêdna, aby monitorowaæ i analizowaæ
przebieg procesu profesjonalizacji pracy socjalnej jako zawodu pomocowe-
go. Refleksja ta obejmuje miêdzy innymi: (1) dzia³ania podejmowane przez
�rodowisko specjalistów od pracy socjalnej (najpierw w formule Polskiego
Towarzystwa Pracowników Socjalnych, a nastêpnie Polskiej Federacji Zwi¹z-
kowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Spo³ecznej), (2) pozycjonowanie
i legitymizacja pracy socjalnej w systemie spo³ecznym (wyodrêbnienie pracy
socjalnej jako kierunku studiów uniwersyteckich czy przegrana przez �rodo-
wisko batalia legislacyjna o w³asn¹ ustawê zawodow¹), (3) spo³eczny odbiór
i wizerunek pracowników socjalnych (urzêdnicy socjalni czy kwalifikowani
specjali�ci od pomagania?), (4) relacje pracowników socjalnych z przedsta-
wicielami innych zawodów i profesji pomocowych.

W³a�nie ta ostatnia kwestia sta³a siê tematem wiod¹cym cyklu seminaryj-
no-konferencyjnego nadaj¹cego ton pracom Sekcji Pracy Socjalnej PTS pro-
wadzonym w latach 2015�20181 . Pog³êbiona refleksja objê³a relacje pracy
socjalnej zarówno ze starymi profesjami pomocowymi, o ugruntowanej po-
zycji w grupie zawodów pomocowych i relatywnie wysokim poziomie spo³ecz-
nej rozpoznawalno�ci i presti¿u, jak i z nowymi zawodami pomocowymi, do-
piero wybijaj¹cymi siê na samodzielno�æ, a nierzadko wyrastaj¹cymi z szeroko
rozumianej pracy socjalnej.

Na cykl z³o¿y³o siê dziesiêæ wydarzeñ naukowych: siedem seminariów
(w tym jedno o charakterze miêdzynarodowym), dwie konferencje ogólno-
polskie i jedna konferencja regionalna (por. tab. 1). Poszczególne wydarzenia
organizowane by³y w ró¿nych o�rodkach akademickich: Warszawie (3 spotka-
nia), Krakowie, Toruniu, £odzi (2 spotkania), Szczecinie, Poznaniu i Lublinie,
zazwyczaj we wspó³pracy z miejscowymi oddzia³ami PTS i instytutami socjo-
logii z lokalnych uczelni wy¿szych. Za³o¿onym celem logistycznej dywersy-
fikacji by³a aktywizacja cz³onków Sekcji z ró¿nych �rodowisk akademickich,

1 Pisz¹cy te s³owa w latach 2015�2017 kierowa³ pracami Sekcji i by³ inicjatorem cyklu seminaryjno-
-konferencyjnego; w pracach merytorycznych i organizacyjnych uczestniczyli wszyscy ówcze�ni cz³onko-
wie Zarz¹du Sekcji: Tadeusz Kamiñski (sekretarz Sekcji, UKSW), Krystyna Faliszek (U�), Krzysztof Frysz-
tacki (UJ), Jolanta Grotowska-Leder (U£), Lucjan Mi� (UJ), Krzysztof Pi¹tek (UMK), Barbara Szatur-
Jaworska (UW), Dobroniega Trawkowska (UAM; obecnie Dobroniega G³êbocka), Kazimiera Wódz (U�),
a spoza Zarz¹du tak¿e Barbara Kromolicka (US). Ostatnie seminarium zorganizowa³ w marcu 2018 r.
Zarz¹d Sekcji w nowym sk³adzie, kierowany przez Jolantê Grotowsk¹-Leder.
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a tak¿e rozwijanie wspó³pracy na linii Sekcja � oddzia³y Towarzystwa i socjo-
logiczne instytuty wy¿szych uczelni. Wa¿nym aspektem merytorycznym cy-
klu by³o d¹¿enie do poszerzenia problematyki podejmowanej w pracach Sekcji,
tak aby obj¹æ ni¹ profesjonalne pomaganie, wykorzystuj¹ce elementy meto-
dyki pracy socjalnej, ale prowadzone w ramach ró¿nych segmentów/bran¿
pomocowych, z udzia³em specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne profesje, za-
wody i specjalno�ci pomocowe.

Tabela 1. Wydarzenia naukowe sk³adaj¹ce siê na cykl seminaryjno-konferencyjny

Lp.

1

2

3

4

5

6

Data

15
grudnia
2015 r.

20
stycznia
2016 r.

29
lutego
2016 r.

22
marca
2016 r.

25
kwietnia
2016 r.

21
czerwca
2016 r.

Miejsce

Warszawa, Uniwer-
sytet Warszawski,
Instytut Profilaktyki
Spo³ecznej i Resocja-
lizacji

Kraków, Uniwersytet
Jagielloñski, Instytut
Socjologii

Toruñ, Uniwersytet
Miko³aja Kopernika,
Instytut Socjologii

£ód�, Uniwersytet
£ódzki, Instytut So-
cjologii

Szczecin, Uniwersy-
tet Szczeciñski, Wy-
dzia³ Humanistyczny

Warszawa, Uniwer-
sytet  Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego,
Kampus G³ówny

Rodzaj
wydarzenia

Seminarium
naukowe

Seminarium
naukowe

Seminarium
naukowe

Seminarium
naukowe

Miêdzynaro-
dowe (polsko-
-niemieckie)
seminarium
naukowe

Ogólnopolska
konferencja
naukowa

Tematyka

Praca socjalna a pomoc
terapeutyczna: uwa-
runkowania i bariery
rozwoju w Polsce kli-
nicznej pracy socjalnej

Praca socjalna. Praca
�rodowiskowa. Orga-
nizowanie spo³eczno�ci

Praca socjalna a rein-
tegracja spo³eczna
i zawodowa. Wyzwa-
nia i problemy prak-
tyki reintegracyjnej
z perspektywy przed-
stawicieli ró¿nych za-
wodów pomocowych

Praca socjalna a pro-
cesy mediacyjne

Praca socjalna z ucho-
d�cami i (i)migranta-
mi / Social Work
with Refugees and
(I)mmigrants

Praca socjalna i inne
zawody pomocowe.
Jaka wspólna to¿sa-
mo�æ helping profes-
sions?

Organizatorzy

SPS PTS, Oddzia³ Warszaw-
ski PTS,  Laboratorium Inno-
wacji Spo³ecznej na Wydziale
Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych i Resocjalizacji  UW

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS,   Oddzia³ Krakow-
ski PTS

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, Pracownia Badania
Jako�ci ¯ycia Instytutu
Socjologii UMK oraz
Oddzia³ Toruñski PTS

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS,  Katedra Socjologii
Stosowanej i Pracy Socjal-
nej Instytutu Socjologii
U£, Oddzia³ £ódzki PTS

Sekcja Pracy Socjalnej PTS,
Katedra Pedagogiki Spo-
³ecznej Instytutu Pedagogi-
ki Wydzia³u Humanistycz-
nego Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego, Polskie Stowarzysze-
nie Szkó³ Pracy Socjalnej

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, Wydzia³ Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych
i Resocjalizacji UW, Wy-
dzia³ Nauk Historycznych
i Spo³ecznych UKSW
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Dyskusja naukowa prowadzona na seminariach i konferencjach zogni-
skowa³a siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach zwi¹zanych z profesjonalizacj¹
pracy socjalnej i innych zawodów pomocowych: (1) wyodrêbnianie siê z pracy
socjalnej nowych specjalno�ci i zawodów, (2) wyznaczanie granic praktyko-
wania pracy socjalnej jako aktywno�ci zawodowej pracowników socjalnych
oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych, (3) praktyki wspó³dzia-
³ania pracowników socjalnych z innymi pomagaczami w ramach konkret-
nych placówek wsparcia czy programów pomocy konkretnym grupom kate-
gorialnym, (4) etyczne aspekty profesjonalnego pomagania, (5) rozpoznanie
mo¿liwo�ci tworzenia zrêbów wspólnej reprezentacji funkcjonuj¹cych w Polsce
helping professions.

Cykl dostarczy³ licznych potwierdzeñ: po pierwsze, metodyka pracy so-
cjalnej rozwija siê w du¿ej mierze poza instytucjonaln¹ pomoc¹ spo³eczn¹,
w tym w formule akumulowania wiedzy o skutecznych praktykach pomoco-
wych prowadzonych przez organizacje sektora obywatelskiego. Po drugie,
w placówkach pomocy spo³ecznej jest, paradoksalnie, relatywnie ma³o prze-
strzeni do rozwijania metodycznej pracy socjalnej, dominuj¹ bowiem pomo-
cowe procedury administracyjne powi¹zane z narzêdziami kontroli spo³ecz-
nej. Po trzecie, elementy metodyczne pracy socjalnej s¹ wykorzystywane
w dzia³alno�ci pomocowej specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i pro-
fesje pomocowe; aktywno�æ zawodowa pracowników socjalnych obejmuje
za� podejmowanie ról zawodowych charakterystycznych dla innych helpe-

Lp.

7

8

9

10

Data

4
kwietnia
2017 r.

13
czerwca
2017 r.

30
listopada
2017 r.

2
marca
2018 r.

Miejsce

Poznañ, Uniwersytet
im. Adama Mickiewi-
cza, Instytut Socjologii

Lublin, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski
Jana Paw³a II, Gmach
G³ówny

Warszawa, Uniwer-
sytet Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego,
Kampus G³ówny

£ód�, Uniwersytet
£ódzki, Wydzia³
Ekonomiczno-Socjo-
logiczny

Rodzaj
wydarzenia

Seminarium
naukowe

Regionalna
konferencja
naukowa

Ogólnopolska
konferencja
naukowa

Seminarium
naukowe

Tematyka

Praca socjalna z ro-
dzin¹ � miêdzy po-
moc¹ a opiek¹?

Praca socjalna z oso-
bami starszymi w kon-
tek�cie teorii i prak-
tyki

S³u¿by spo³eczne
w polityce publicz-
nej w Polsce

Praca socjalna a po-
moc postpenitencjar-
na. W stronê reinte-
gracji spo³ecznej
(by³ych) wiê�niów

Organizatorzy

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, Instytut Socjologii
UAM

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, Instytut Socjologii
KUL

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, Wydzia³ Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych
i Resocjalizacji UW, Wy-
dzia³ Nauk Historycznych
i Spo³ecznych UKSW

Sekcja Pracy Socjalnej
PTS, £ódzki Oddzia³ PTS,
Katedra Socjologii Stoso-
wanej i Pracy Socjalnej na
WES U£
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�Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe: wzajemne pozycjonowanie oraz...�

rów. Po czwarte, liczne niejasno�ci i napiêcia zwi¹zane z przenikaniem siê ról
zawodowych i nak³adaniem kompetencji ró¿nych specjalistów s¹ �chlebem
powszednim�; sytuacja wymaga wiêc uporz¹dkowania i stworzenia struktu-
ralnych ram funkcjonalnej wspó³pracy specjalistów. Powo³ywane ad hoc ze-
spo³y interdyscyplinarne itp. tu nie wystarcz¹; potrzebne s¹ te¿ porz¹dkuj¹-
ce rozwi¹zania formalnoprawne. Porz¹dkowanie powinno te¿ obj¹æ aspekt
przedmiotowy profesjonalnej dzia³alno�ci pomocowej � us³ugi spo³eczne. Po
pi¹te, roztropnego spozycjonowania (wzglêdem starych profesji pomocowych)
wymagaj¹ nowe zawody pomocowe, zw³aszcza te niejako wyrastaj¹ce z pra-
cy socjalnej. Po szóste, istnieje pole do wspó³dzia³ania zawodów pomoco-
wych, a praktyki horyzontalnej wspó³pracy warto rozpocz¹æ od uwspólnie-
nia deontologii profesjonalnego pomagania.
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Praca socjalna � wielog³os monograficzny

(Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wyk³adów, PWN, Warszawa
2019, ss. 411)

Ksi¹¿ka Praca socjalna. 30 wyk³adów ukaza³a siê w 2019 r. nak³adem
Wydawnictwa Naukowego PWN. Zbiorowa publikacja pod redakcj¹ prof.
Krzysztofa Frysztackiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego to przynajmniej z trzech
powodów ksi¹¿ka znacz¹ca i wa¿na. Po pierwsze, zawiera 30 aktualnych wy-
k³adów przygotowanych przez znakomite grono kilkudziesiêciu badaczy i eks-
pertów prezentuj¹cych kompleksowo praktyczne i teoretyczne przestrzenie
rozwoju pracy socjalnej. Po drugie, jest to spojrzenie na pracê socjaln¹ wie-
lowymiarowe, prowadzone z perspektywy kilku (sub)dyscyplin naukowych
(socjologia, pedagogika spo³eczna, polityka spo³eczna, polityka publiczna,
psychologia, antropologia kulturowa) oraz wielu o�rodków naukowych.
Razem stanowi to � jak pisze we wstêpie Krzysztof Frysztacki � �krajowy
wachlarz zarówno indywidualnych, jak i zespo³owych zainteresowañ� (s. 14)
dotycz¹cych pracy socjalnej. Wreszcie, po trzecie, ksi¹¿ka ukazuje siê w sytu-
acji ci¹gle ¿ywej dyskusji o kierunkach rozwoju pracy socjalnej jako praktyki
zawodowej, a tak¿e o zakresie jej autonomii naukowej. Wielog³os nauko-
wych analiz pozwala uchwyciæ zarówno te obszary, które nie wywo³uj¹ kon-
trowersji, jak i te, które powinny byæ na nowo odczytane i przewarto�ciowa-
ne. Nale¿y jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e prezentowana ksi¹¿ka z za³o¿enia
nie jest monolitem. �Rozwa¿ania s¹ w decyduj¹cym stopniu naznaczone in-
dywidualnymi ogl¹dami, punktami odniesienia, prezentacjami. Ka¿dy z wy-
k³adów [�] jest przejawem autonomicznych autorskich podej�æ� (ibidem).

Zbiór wyk³adów zosta³ podzielony na sze�æ czê�ci. Pierwsza � pod nazw¹
�Fundamenty� � przedstawia intelektualne, historyczne i to¿samo�ciowe
procesy, które stanowi¹ pod³o¿e omawianej dyscypliny i profesji. Has³owy
przegl¹d zjawisk wa¿nych zawiera rozwa¿ania o sensie i istocie pracy socjal-
nej (H. Kaszyñski, UJ), roli klasyków i twórców (K. Czekaj, UP im. KEN),
znaczeniu polskiej tradycji (M. Rymsza, UW), uwarunkowaniach interdyscy-
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plinarno�ci (E. Kantowicz, UWM), najwa¿niejszych stanowiskach teoretycz-
nych (L. Mi�, UJ), znaczeniu warto�ci i etyki (A. Olech, UW) oraz o podsta-
wach metodologicznych badañ (B. Szatur-Jaworska, UW). Czytelnik �Fun-
damentów� szybko zauwa¿y, ¿e prezentowane w tej czê�ci teksty dobrze
wspó³brzmi¹ ze sob¹, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i harmonijnie rozwijaj¹ zasad-
nicze w¹tki merytoryczne. Inspiruj¹co zarysowano wci¹¿ nierozwi¹zywalne
dylematy kluczowe dla rozumienia pracy socjalnej. Jak po³¹czyæ to, co w tra-
dycyjnej �wspólnocie traktowano jako spontaniczne i intuicyjne aspekty
opieki, z tym, co w modernizuj¹cym �wiecie oznacza schematyczne, powtarzal-
ne i racjonalne dzia³ania kszta³tuj¹ce nowy ³ad spo³eczny� (Kaszyñski, s. 20).
Warto te¿ zauwa¿yæ ciekaw¹ koncepcjê rozwi¹zania permanentnego napiê-
cia pomiêdzy historycznymi terminami �praca socjalna� i �praca spo³eczna�,
jak¹ jest propozycja Marka Rymszy, postuluj¹cego przyjêcie zintegrowanej,
spo³eczno-socjalnej tradycji, z której wyros³a wspó³czesna profesja pomoco-
wa � praca socjalna (s. 60). Obszarem debaty w tej ksi¹¿ce jest te¿ nauko-
wo�æ pracy socjalnej. Z jednej strony artyku³owana jest stanowcza opinia, ¿e
wspó³czesna praca socjalna nie wypracowa³a w³asnej perspektywy teoretycz-
nej (Mi�, s. 113). Z kolei patrz¹c na teoriê jako �zbiór idei lub zasad stoso-
wanych jako wskazówki do kierowania praktyk¹� (Mi�, s. 98, za: Beckett
2010), to analizy i dyskursy dotycz¹ce pracy socjalnej prowadzone w obrê-
bie ró¿nych dyscyplin (socjologia, polityka spo³eczna, pedagogika spo³ecz-
na, psychologia) wydaj¹ siê stosunkowo spójne, pozwalaj¹ce z optymizmem
my�leæ o pracy socjalnej jako nowej dyscyplinie naukowej.

Druga czê�æ ksi¹¿ki � �Uwarunkowania i konteksty� � obejmuje proble-
matykê: wyznaczników pañstwa socjalnego (K. Pi¹tek, UMK), ró¿nic po-
miêdzy prac¹ socjaln¹ w �rodowisku miejskim i wiejskim (M. Smagacz-Po-
ziemska, UJ), ewolucji publicznej pomocy spo³ecznej (J. Krzyszkowski, UH-P),
roli dobroczynno�ci i wolontariatu (E. Le�, UW), zwi¹zków pracy socjalnej
z religi¹ i wspólnotami wiary (T. Kamiñski, UKSW). Zapowiedziane w tytule
konteksty koncentruj¹ siê g³ównie na ró¿nych aspektach ewolucji wspó³cze-
snego pañstwa socjalnego. W�ród nich zwraca uwagê konfrontacja polityki
polegaj¹cej na nadmiernej instytucjonalizacji i formalizacji obszaru pomocy
spo³ecznej (Pi¹tek, s. 180) z nasilaj¹c¹ siê potrzeb¹ deinstytucjonalizacji, czy-
li zapewnienia zindywidualizowanych us³ug w �rodowisku lokalnym oraz
zapobieganie umieszczaniu i izolowaniu osób z ró¿nymi problemami w in-
stytucjach opieki stacjonarnej (Krzyszkowski, s. 210). Przy tak zarysowa-
nym sporze znaczenie organizacji spo³ecznych czy organizacji religijnych,
którym po�wiêcono w tej czê�ci odrêbne wyk³ady, powinno zdecydowanie
rosn¹æ, tymczasem rzeczywisto�æ nie jest tak jednoznaczna. Wiele wskazu-
je na to, ¿e te oddolne w za³o¿eniu ruchy spo³eczne, oparte w du¿ej mierze
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na wolontariacie, s¹ tak¿e zagro¿one ekspansj¹ projektowej biurokracji
i formalizacji.

Zwi¹zkom pracy socjalnej z kluczowymi kwestiami spo³ecznymi po�wiê-
cona jest czê�æ trzecia, zatytu³owana �Od problemów spo³ecznych do pracy
socjalnej�. Zawiera ona piêæ tekstów poruszaj¹cych nastêpuj¹ce zagadnie-
nia: dobre ¿ycie cz³owieka i spo³eczeñstwa (K.W. Frieske, APS), ró¿ne prze-
jawy ubóstwa (J. Grotowska-Leder, U£), zjawiska dewiacyjne (J. Zamecka,
UW), problematyka osób z niepe³nosprawno�ciami (D. G³êbocka, UAM),
historyczne do�wiadczenie Liskowa (W. Pi¹tkowski, UMCS). Za³o¿eniem tej
czê�ci jest ukazanie znaczenia diagnozy problemów spo³ecznych oraz metod
reagowania na nie. Wa¿ne jest te¿ zrozumienie ich dualnej natury, poniewa¿
problemy mog¹ byæ traktowane w sensie obiektywnym, ale te¿ jako przeja-
wy spo³ecznej �wiadomo�ci (Frysztacki, s. 245). Dobrym przygotowaniem
do uwa¿nego i wra¿liwego podej�cia do poszczególnych problemów spo-
³ecznych s¹ otwieraj¹ce tê czê�æ refleksje Kazimierza W. Frieskego, dotycz¹-
ce postrzegania przez pracowników socjalnych ludzi obejmowanych progra-
mami pomocowymi (s. 250�251). Dominuj¹ce zadowolenie pracowników
socjalnych ze stanu swojej wiedzy i kompetencji ra¿¹co ró¿ni siê od odkry-
wanych w badaniach akademickich wci¹¿ nowych przejawów spo³ecznie
wykluczaj¹cej codzienno�ci. W zwi¹zku z tym wskazuje siê na potrzebê kszta³-
towania �antropologii pracy socjalnej�, w której zestawiliby�my mikroprak-
tyki spo³eczne pracowników socjalnych i ich klientów, odkrywaj¹c sens �prze-
¿ywanej prawdy� tej relacji (P. Bourdieu). Inspiruj¹ce dla postrzegania
problematyki zawartej w innych artyku³ach tej czê�ci wydaj¹ siê rozwa¿ania
prowadzone na kanwie idei równych mo¿liwo�ci Amartyi K. Sena, które
zosta³y usystematyzowane w formie trzech koncepcji �dobrego ¿ycia� (Joh-
na Rawlsa, Marthy Nussbaum, Roberta i Edwarda Skidelskich). W tej czê�ci
warto te¿ zauwa¿yæ aktualno�æ tekstu W³odzimierza Pi¹tkowskiego o histo-
rycznym eksperymencie samoorganizacji spo³eczno�ci Liskowa, dotycz¹cym
lat 1900�1939. Jest to wspó³czesne odczytanie do�wiadczenia liskowskiego,
prowadzone z perspektywy socjologii promocji zdrowia (sociology of health
promotion). Zjawisko �rozwoju spo³eczno�ci� (community development)
pojmowane jest w nim jako �strategia rozbudzania u ludzi warto�ci, postaw,
potrzeb i zachowañ prozdrowotnych prowadz¹cych do zwiêkszenia u jed-
nostki umiejêtno�ci �wiadomego kierowania w³asnym ¿yciem i podejmowa-
nia przemy�lanych wyborów i decyzji »zorientowanych na zdrowie«� (Pi¹t-
kowski, s. 334�335). Prezentowana w tek�cie metodyczna triada: praca
socjalna � spo³eczno�æ lokalna � zdrowie z pewno�ci¹ nabiera nowego zna-
czenia w dobie przewarto�ciowañ wielu aspektów naszego ¿ycia spowodo-
wanych epidemi¹ koronawirusa.
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Z kolei czê�æ czwarta � �Metody dzia³ania w pracy socjalnej i ich w³a�ci-
wo�ci� � przybli¿a zagadnienia: praca socjalna oparta na dowodach (J. Gór-
niak, UJ), metody i procesy pracy socjalnej (M. Nó¿ka, UJ), dzia³ania inter-
personalne (S. Pawlas-Czy¿, U�), nowa praca socjalna (B. D¹browska, Centrum
BOSSTON), organizowanie spo³eczno�ci lokalnej (K. Wódz, U�), aktywne
obywatelstwo (T. Ka�mierczak, UW), role terapeutyczne (M. Opoczyñska-
-Morasiewicz, UJ), szczególnie wra¿liwe dzia³ania na rzecz rodzin (A. Kotlarska-
-Michalska, UAM), mo¿liwo�ci tkwi¹ce w zjawisku transgresji (B. Kromolicka,
US). Autorzy tej czê�ci staraj¹ siê odpowiedzieæ na pytania: Jak pomagaæ
profesjonalnie, by polepszyæ los innych ludzi znajduj¹cych siê w gorszej sy-
tuacji? Czy relacja pomagania jest bardziej kategori¹ egzystencjaln¹, wyni-
kaj¹c¹ z naturalnej potrzeby reakcji na problemy innych, czy te¿ dzia³alno�ci¹
zawodow¹ opart¹ na pragmatycznych kompetencjach wykszta³conych w pro-
cesie rozwoju zawodowego? (Nó¿ka, s. 366). Przegl¹d podej�æ, metod i na-
rzêdzi zaprezentowanych w tej czê�ci (coaching, kontrakt socjalny, wywiad
motywuj¹cy, podej�cie systemowe do pracy z rodzin¹, podej�cie skoncentro-
wane na rozwi¹zaniach, wideotrening, organizowanie spo³eczno�ci lokalnej,
aktywne obywatelstwo, dzia³ania interpersonalne i terapeutyczne) ma dzi�
szczególne znaczenie z powodu � dziej¹cego siê w praktyce systemu pomocy
spo³ecznej � procesu oddzielenia pracy socjalnej i procedur ustalania �wiad-
czeñ socjalnych. Gdy pracownicy socjalni przestaj¹ wykonywaæ dzia³ania
zwi¹zane z postêpowaniem administracyjnym, pojawi³o siê zapotrzebowanie
na szeroki katalog form niematerialnej pracy z cz³owiekiem. Wyk³ady w tej
czê�ci mog¹ byæ inspiruj¹cym przewodnikiem po przestrzeniach �nowej pra-
cy socjalnej�.

Na czê�æ pi¹t¹ �Praca socjalna w procesie profesjonalizacji� sk³adaj¹ siê
wyk³ady na nastêpuj¹ce tematy: edukacja w zakresie pracy socjalnej (A. Nie-
sporek, U�), podnoszenie jej jako�ci (K. Ornacka, UJ), ustawowe uwarunko-
wania rozwoju zawodu pracownika socjalnego (J. Szmagalski, APS) oraz
miêdzynarodowa perspektywa porównawcza (P. Sa³ustowicz, Uniwersytet
SWPS). Artyku³y poruszaj¹ istotne dla jako�ci praktyki zawodowej dylematy
zwi¹zane z organizacj¹ kszta³cenia pracowników socjalnych (na ile akade-
mickie, na ile praktyczne), z tre�ciami programowymi (czy bardziej humani-
styczne, czy techniczne). W rozwa¿aniach tych szczególn¹ rolê odgrywaj¹
miêdzynarodowe aspekty porównawcze � odniesienia do standardów Miê-
dzynarodowego Stowarzyszenia Szkó³ Pracy Socjalnej (International Asso-
ciation of Schools of Social Work), International Federation of Social Wor-
kers czy Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (Szmagalski, s. 55). Podkre�la
siê te¿ znaczenie utrzymywania merytorycznego kontaktu z debat¹ prowa-
dzon¹ w specjalistycznych pismach, z których do najwa¿niejszych Piotr Sa³u-
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stowicz zalicza: �International Social Work�, �New Global Development.
Journal of International and Comparative Social Welfare�, �Journal of Social
Work Research and Evaluation�, �European Journal of Social Work� (s. 573).

Czê�æ szósta �Kontrapunkty� zawiera dwa teksty: doktoraty w obszarze
pracy socjalnej (O. Maciejewska, UJ), studiowanie pracy socjalnej (J. Pawli-
kowska, UJ). Prezentuje perspektywê osób korzystaj¹cych z akademickiego
systemu kszta³cenia w zakresie pracy socjalnej. W dobie uczenia siê przez
ca³e ¿ycie przedstawione w niej �kontrapunkty�, choæ wa¿ne, wydaj¹ siê
zdecydowanie niewystarczaj¹ce. Nie daj¹ przestrzeni do szerszej informacji
zwrotnej od tych, którzy maj¹ pracê socjaln¹ rozwijaæ w praktyce.

Niedosyt, jaki pozostawia czê�æ szósta, jest dobrym pretekstem, by poru-
szyæ inne zagadnienie podstawowe: Kto tworzy wspólnotê kszta³tuj¹c¹ obecn¹
i przysz³¹ to¿samo�æ pracy socjalnej? Hubert Kaszyñski (s. 28) pisze o tym
fundamentalnym dylemacie w ten sposób: �Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e sprzê-
ganie ze sob¹ na wiele sposobów teorii i badañ empirycznych [�] jest po-
trzebn¹ i bezdyskusyjn¹ czê�ci¹ akademickiej rzeczywisto�ci. Niemniej nadal
do�æ powszechnie absolwenci studiów wy¿szych, które przygotowuj¹ do sze-
roko rozumianej aktywno�ci socjalno-terapeutycznej, zg³aszaj¹ rozd�wiêk
pomiêdzy tym, co abstrakcyjne, uogólnione, wywiedzione z badañ empirycz-
nych, a tym, co faktycznie przydatne i pochodz¹ce ze �wiata praktyki�. Bra-
kuje pomys³u, jak w³¹czyæ w systemowy namys³ nad kszta³tem pracy socjal-
nej osoby, które z niej korzystaj¹ oraz profesjonalnych �pomagaczy� �
pracowników socjalnych. Mimo wci¹¿ podkre�lanej praktyczno�ci omawia-
nej profesji prezentowany zbiór wyk³adów jest prawie w ca³o�ci refleksj¹
teoretyczn¹ nad praktyk¹ spo³eczn¹. Brakuje g³osu i perspektywy postrzega-
nia pracy socjalnej wyra¿anego przez autorytety funkcjonuj¹ce wewn¹trz
praktyki spo³ecznej. Wydaje siê, ¿e jest z tym istotny problem. Nasuwaj¹ce
siê przy tej okazji osoby i �rodowiska (np. siostra Ma³gorzata Chmielewska
� Wspólnota ¯ycia i Chleba, Barbara i Tomasz Sadowscy � Fundacja Barka,
Pawe³ Jordan � BORIS/CAL) to praktycy i eksperci reprezentuj¹cy �wiat
organizacji spo³ecznych, a wiêc dzia³aj¹cy (niekiedy go kontestuj¹c) na obrze-
¿ach systemu pomocy spo³ecznej. Wyra�nie brakuje niezale¿nego g³osu osób
bêd¹cych w �rodku systemu kwalifikowanej pracy socjalnej. Hierarchicznie
skonstruowany publiczny system pomagania skutecznie t³umi niezale¿no�æ
my�lenia. Dlatego nabiera szczególnego znaczenia debata animowana przez
�wiat akademicki, w której warto zadbaæ o swobodn¹ przestrzeñ do spotka-
nia pogl¹dów i �rodowisk wywodz¹cych siê zarówno z teorii, jak i z prakty-
ki. Dziêki temu osoby studiuj¹ce pracê socjaln¹ mog³yby byæ lepiej wyposa¿one
w wiedzê polegaj¹c¹ nie tylko na tym, jak wdra¿aæ istniej¹ce metody i narzê-
dzia, ale te¿ jak zachowaæ autonomiê i sprawczo�æ.
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Lektura omawianego zbioru wyk³adów nasuwa wiêcej tego typu reflek-
sji. Przyjêta i omówiona powy¿ej struktura merytoryczna ksi¹¿ki niekiedy
utrudnia konfrontacjê pewnych wa¿nych aspektów pracy socjalnej. Byæ mo¿e
zestawienie artyku³u o warto�ciach i etyce bezpo�rednio z metodyk¹ dzia³a-
nia pracowników socjalnych, sposobami ewaluacji oraz organizacj¹ publicz-
nej pomocy spo³ecznej mog³oby bardziej uzmys³owiæ czytelnikowi pewne
zasadnicze sprzeczno�ci i bezradno�ci tkwi¹ce w systemie pomagania. Na
przyk³ad: Jak pracownik socjalny ma rozwijaæ empowerment klientów po-
mocy spo³ecznej, kiedy sam jest go pozbawiony przez uwarunkowania syste-
mu? Warto by po³¹czyæ niektóre teksty z czê�ci czwartej (praca socjalna oparta
na dowodach, metodyka pracy socjalnej, nowa praca socjalna) z czê�ci¹ pi¹-
t¹, poniewa¿ wszystkie skupiaj¹ siê na zagadnieniu profesjonalizacji pracy
socjalnej. O¿ywiaj¹cym dialog pomiêdzy tre�ciami poszczególnych wyk³a-
dów móg³by byæ zabieg wprowadzenia odwo³añ � �linków� do innych wy-
k³adów. Czytaj¹c o badaniach prowadzonych w nurcie polityki/praktyki opar-
tej na dowodach przedstawianych przez Jaros³awa Górniaka, nale¿a³oby
powróciæ do niektórych aspektów metodologii badania pracy socjalnej oma-
wianych przez Barbarê Szatur-Jaworsk¹. Podobnych przyk³adów mo¿na po-
daæ du¿o wiêcej, ale redaktor tomu Krzysztof Frysztacki (s. 14) uprzedzi³
moje uwagi, pisz¹c we wstêpie, ¿e ksi¹¿ka jest tylko do pewnego stopnia
podrêcznikiem, bardziej nale¿y j¹ rozumieæ jako zbiorow¹ wypowied� mo-
nograficzn¹.

Bêd¹c pedagogiem spo³ecznym i badaczem zajmuj¹cym siê przede wszyst-
kim aspektami pracy �rodowiskowej, z du¿¹ satysfakcj¹ zauwa¿am wyra�ne
jej przesuniêcie w hierarchii pracy socjalnej, z pozycji do niedawna margi-
nalnej w dyskursie akademickim do wa¿nego punktu odniesienia w refleksji
nad rozwojem omawianej profesji. W zbiorze wyk³adów aspekty spo³eczno-
�ciowej pracy nie ograniczy³y siê do dedykowanego wyk³adu Kazimiery Wódz
�Organizowanie spo³eczno�ci lokalnej�, lecz znacz¹co wybrzmia³y w kilku
innych tekstach dotycz¹cych: historii (M. Rymsza, K. Czekaj), teorii (L. Mi�),
metodologii badañ w dzia³aniu (B. Szatur-Jaworska), edukacji (A. Niespo-
rek), a tak¿e wspó³czesnych nurtów zwi¹zanych na przyk³ad z aktywnym
obywatelstwem (T. Ka�mierczak) czy deinstytucjonalizacj¹ (J. Krzyszkowski).

Na koniec mo¿na zadaæ pytania: Jaki obraz pracy socjalnej wy³ania siê
z tego zbioru trzydziestu monograficznych ujêæ przygotowanych przez przed-
stawicieli wielu dyscyplin naukowych? Czy jest to perspektywa interdyscy-
plinarna, o czym szerzej pisze w wyk³adzie Ewa Kantowicz, czy uda³o siê
przekroczyæ perspektywê odrêbnych dyscyplin? Mo¿e mamy ju¿ do czynie-
nia z zaawansowanym procesem transdyscyplinarnym, podkre�laj¹cym, ¿e
pracy socjalnej nie da siê zrozumieæ i rozwijaæ za pomoc¹ przyjmowanych
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podzia³ów miêdzy poszczególnymi dyscyplinami. Potrzebne jest wyj�cie poza
ich granice oraz zakwestionowanie tradycyjnych podzia³ów, by przedstawi-
ciele ró¿nych dyscyplin solidarnie podejmowali wysi³ek badañ, które dopro-
wadz¹ do zintegrowanego i komplementarnego opisu ca³ej dziedziny. Innym
nasuwaj¹cym siê dylematem jest rozstrzygniêcie, czy praca socjalna rozwija
siê poprzez refleksjê nad zbiorem praktyk, czy odwrotnie, to wiedza akade-
micka wyprzedza praktykê. Ciekawym testem mo¿e siê okazaæ w najbli¿szej
przysz³o�ci wdra¿anie konceptu Centrum Us³ug Spo³ecznych, w ramach któ-
rego pracownicy socjalni bêd¹ wychodziæ poza obecn¹ przestrzeñ selektyw-
nie rozumianych us³ug spo³ecznych. Czy to nowe rozwi¹zanie instytucjonal-
ne zmieni sposób uprawiania pracy socjalnej oraz otworzy nowe �cie¿ki
praktyki i refleksji naukowej?

Na te i inne pytania, jakie mo¿e postawiæ sobie ka¿dy zainteresowany
prac¹ socjaln¹, nie ma prostych i oczywistych odpowiedzi. Lektura prezen-
towanego zbioru wyk³adów z pewno�ci¹ pomo¿e uzbroiæ siê w usystematy-
zowan¹ i wieloaspektow¹ wiedzê w tym zakresie, dziêki której ³atwiej bêdzie
mo¿na samodzielnie znajdowaæ odpowiedzi i stawiaæ kolejne pytania. Ksi¹¿-
ka Praca socjalna pod redakcj¹ Krzysztofa Frysztackiego to z pewno�ci¹ bar-
dzo warto�ciowa pozycja naukowa, któr¹ mo¿na zarekomendowaæ nie tylko
studentom i wyk³adowcom, ale tak¿e ekspertom i praktykom z obszaru za-
wodów pomocowych.
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 (El¿bieta Bojanowska, Miros³aw Grewiñski, Marek Rymsza, Gertruda U�ciñ-
ska (red.), Stulecie polskiej polityki spo³ecznej 1918�2018, Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Narodowe Centrum Kultury, War-
szawa: 2018, ss. 697)

Okr¹g³a rocznica stulecia istnienia niepodleg³ej Polski oznacza³a jedno-
cze�nie obchodzenie wielu równoleg³ych rocznic zwi¹zanych ze stuleciem
istnienia ró¿nych instytucji powo³anych do ¿ycia wraz z przywróceniem su-
werennej pañstwowo�ci w 1918 r. Jedn¹ z takich �bran¿owych� rocznic by³o
stulecie polskiej polityki spo³ecznej. Jej pocz¹tek datuje siê jeszcze przed
powrotem Marsza³ka z Magdeburga � Rada Regencyjna powo³a³a Minister-
stwo Opieki Spo³ecznej i Ochrony Pracy ju¿ 3 stycznia 1918 r. Jubileusz
odbywa³ siê pod auspicjami obecnego sukcesora tej czêsto zmieniaj¹cej na-
zwê instytucji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

W ramach obchodów, podczas konferencji 11 kwietnia 2018 r. premierê
mia³a zbiorowa praca zatytu³owana w³a�nie Stulecie polskiej polityki spo-
³ecznej 1918�2018. Ta obszerna publikacja (697 stron), redagowana przez
czworo redaktorów (El¿bieta Bojanowska, Miros³aw Grewiñski, Marek Rym-
sza, Gertruda U�ciñska), sk³ada siê z 22 rozdzia³ów merytorycznych, napisa-
nych przez 44 autorów, w wiêkszo�ci uznanych polskich ekspertów w dzie-
dzinie polityki spo³ecznej. Wielo�æ autorów i podej�æ stanowi z jednej strony
si³ê ksi¹¿ki, z drugiej � wydatnie utrudni³a redaktorom ujednolicenie mate-
ria³u i nadanie mu po¿¹danej spójno�ci. Ca³o�æ podzielona zosta³a na trzy
czê�ci, które w uproszczeniu odpowiadaj¹ przesz³o�ci, tera�niejszo�ci i przy-
sz³o�ci. Ksi¹¿ka z za³o¿enia ma odnosiæ siê przede wszystkim do praktyki
prowadzenia polityki spo³ecznej w Polsce, nie poddaje analizie rozwijaj¹cej
siê równolegle my�li teoretycznej (s. 18).

Czê�æ pierwsza po�wiêcona jest rekonstrukcji dziejów polskiej polityki
spo³ecznej. Czytelnik znajdzie tu obszerny materia³ faktograficzny, pokazu-
j¹cy kolejne etapy rozwoju (a czasem regresu) tego aspektu dzia³añ pañstwo-
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wych. S¹ one �ci�le powi¹zane z licznymi zwrotami w dwudziestowiecznej
historii Polski. W kolejnych rozdzia³ach omawiane s¹ zatem czasy dwudzie-
stolecia miêdzywojennego i wojny, zmiany zwi¹zane z wprowadzaniem ustroju
socjalistycznego i dalsz¹ ewolucjê tego systemu, wreszcie przemiany doby
transformacji i sytuacjê wspó³czesn¹ od wst¹pienia Polski do UE a¿ do roku
2017. Ciekawym i cennym zabiegiem jest po�wiêcenie w tej czê�ci osobnego
rozdzia³u aspektom spo³ecznym w programie pierwszej �Solidarno�ci� (au-
torstwa El¿biety Ci¿ewskiej-Martyñskiej i Krzysztofa Mazura). Chc¹c od-
tworzyæ korzenie wspó³czesnego dzia³ania i my�lenia na rzecz spo³eczeñstwa,
warto rekonstruowaæ nie tylko historiê dzia³añ instytucji pañstwowych, ale
te¿ propozycje formu³owane przez opozycjê demokratyczn¹ w czasach PRL.
Sporo rozwa¿añ historycznych znajduje siê tak¿e w czê�ci drugiej. Ka¿dy z roz-
dzia³ów po�wiêconych politykom szczegó³owym zaczyna siê bowiem od czê�ci
historycznej. Tutaj jednak ró¿ny jest poziom szczegó³owo�ci. W niektórych
rozdzia³ach czê�ci historyczne s¹ bardzo obszerne, w innych zdawkowe. Jed-
ni autorzy odtwarzaj¹ ca³¹ chronologiê rozwoju swojej domeny, podczas gdy
inni �przeskakuj¹�, pokazuj¹c na przyk³ad tylko rozwi¹zania z II RP i wspó³-
czesne.

Druga, zasadnicza czê�æ tomu, obejmuje zbiór dziesiêciu rozdzia³ów po-
�wiêconych politykom szczegó³owym, takim jak polityka rodzinna, mieszka-
niowa czy pomoc spo³eczna, ale tak¿e polityka zdrowotna, edukacyjna czy
wobec sektora obywatelskiego. Sam dobór tych polityk do przegl¹du jest
zarazem zakre�leniem pola polityki spo³ecznej, któr¹ redaktorzy definiuj¹
jako �wi¹zkê polityk szczegó³owych [�] wspó³tworz¹cych ³ad spo³eczny oraz
ukierunkowanych na rozwi¹zywanie g³ównych problemów spo³ecznych�
(s. 21). Jak podkre�laj¹, zestaw ten jest szerszy ni¿ polityka spo³eczna rozu-
miana �resortowo� (jako domena ministerstwa zajmuj¹cego siê polityk¹ spo-
³eczn¹), ale wê¿szy ni¿ ogó³ polityk publicznych prowadzonych przez pañ-
stwo. Definicja ta sytuuje siê wiêc pomiêdzy kontynentaln¹, niemieck¹
Sozialpolitik a anglosaskim spojrzeniem na Public Policy.

Podobnie jak w odniesieniu do aspektu historycznego, równie¿ w aspek-
cie analizy przemian poszczególnych polityk zawartych w czê�ci drugiej mo¿na
odnie�æ wra¿enie du¿ego zró¿nicowania pomiêdzy autorami. W tytu³ach
wszystkich rozdzia³ów zawarto has³a zaznaczaj¹ce podstawowe kierunki
ewolucji lub dylematy towarzysz¹ce danym obszarom (np. Pomoc spo³eczna:
od opieki do pomocy lub Ubezpieczenia spo³eczne: konfrontowanie solidary-
zmu i indywidualizmu), ale tylko niektóre rozdzia³y zawieraj¹ faktycznie
pog³êbion¹ analizê, ukazuj¹c¹ zarówno zmiany instytucjonalne, jak i stoj¹ce
za nimi przemiany za³o¿eñ i celów, którymi kierowano siê, kszta³tuj¹c te
polityki. Inne teksty maj¹ charakter jedynie sprawozdawczy. Niektórzy au-
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torzy przywo³uj¹ do�æ szczegó³owe dane statystyczne, prezentuj¹c tabele
i wykresy, inni pozostaj¹ na poziomie ogólnych stwierdzeñ. Wreszcie, nie-
którzy koñcz¹ swoje rozdzia³y rekomendacjami dalszych dzia³añ w danym
obszarze, w wiêkszo�ci rozdzia³ów jednak elementu tego brakuje.

We wstêpie do omawianego tomu redaktorzy pisz¹, ¿e zamieszczone w nim
opinie dotycz¹ce polityki spo³ecznej doby transformacji ustrojowej s¹ �naj-
bardziej zniuansowane i zró¿nicowane�, co t³umacz¹ miêdzy innymi tym, ¿e
czê�æ autorów by³a osobi�cie zaanga¿owana w kszta³towanie tej polityki jako
eksperci czy doradcy (s. 23). W mojej ocenie podobny problem dotyczy oce-
ny ostatnich zmian w tej dziedzinie, tj. programów socjalnych Prawa i Spra-
wiedliwo�ci wprowadzanych po 2015 r. W czê�ci tekstów mo¿na znale�æ
do�æ jednostronne przeciwstawienie niedomagaj¹cej i nietrafnej polityki spo-
³ecznej z lat 2004�2014 i pozytywnej rewolucji po 2015 r. Zarzut ten nie
dotyczy oczywi�cie wszystkich autorów. Dobrze poradzili sobie z tym wy-
zwaniem miêdzy innymi Miros³aw Grewiñski i Gra¿yna Firlit-Fesnak w roz-
dziale przegl¹dowym dotycz¹cym polskiej polityki spo³ecznej w latach 2004�
2017, zamykaj¹cym czê�æ �historyczn¹� ksi¹¿ki. Opisuj¹ tam przede wszystkim
fakty dotycz¹ce zarówno konkretnych polityk publicznych, jak i ich efektów
odzwierciedlonych w danych statystycznych. Tam, gdzie przytaczaj¹ s¹dy
warto�ciuj¹ce, równowa¿¹ je kontrargumentami, a ca³o�æ wieñcz¹ tabel¹
przedstawiaj¹c¹ negatywne i pozytywne aspekty dzia³añ w poszczególnych
obszarach tematycznych. Dotyczy to na przyk³ad opisu programu �Rodzina
500+�, podczas gdy w rozdziale o polityce rodzinnej ten sam program opi-
sany jest tylko w superlatywach (podobnie jest tam przedstawiony np. pro-
gram �Mieszkanie Plus�). Warto jednocze�nie dodaæ, ¿e redaktorzy zastoso-
wali w ca³ym tomie �mechanizm obiektywizuj¹cy�, polegaj¹cy na tym, ¿e
wszystkie rozdzia³y z za³o¿enia by³y pisane przez dwoje autorów pochodz¹-
cych z ró¿nych o�rodków akademickich czy instytucji.

Trzecia czê�æ tomu, zawieraj¹ca piêæ rozdzia³ów, jest najbardziej eklek-
tyczna. Mia³a byæ po�wiêcona polskiej polityce spo³ecznej w kontek�cie glo-
balizacji i integracji europejskiej. Pierwszy z tekstów faktycznie dotyczy praw-
nych uwarunkowañ polityki spo³ecznej zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski
w UE, pozosta³e poruszaj¹ zagadnienia lu�niej powi¹zane z tematem. Bardzo
ciekawy i � mo¿na powiedzieæ � najbardziej socjologiczny z ca³ej ksi¹¿ki jest
rozdzia³ Kazimierza Frieskiego i Anny Organi�ciak-Krzykowskiej pt. Przeni-
kanie pojêæ i koncepcji, w którym autorzy wpisuj¹ siê w nurt krytyczny wo-
bec �projektu neoliberalnego� i dokonuj¹ przy tym ciekawej dekonstrukcji
wielu tez funkcjonuj¹cych w obiegu publicznym. Dobrym zakoñczeniem ca³ego
tomu jest rozdzia³ Miros³awa Ksiê¿opolskiego i Piotra Michonia, w którym au-
torzy prezentuj¹ trzy mo¿liwe scenariusze rozwoju polityki spo³ecznej w Polsce.
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Choæ prognozowanie i �futurologia� zawsze obarczone s¹ du¿ym ryzykiem,
zarysowane w tek�cie �cie¿ki rozwojowe stanowi¹ dobry materia³ do reflek-
sji i stanowi¹ �wietn¹ klamrê ca³ej ksi¹¿ki. Sto lat polskiej polityki spo³ecznej
nie koñczy przecie¿ jej historii. Przeciwnie, jeste�my w ciekawym dla niej
momencie rozwojowym, w którym ewoluowaæ mo¿e w wielu kierunkach.

Publikacja Stulecie polskiej polityki spo³ecznej 1918�2018 jest przedsiê-
wziêciem niezwykle ambitnym. Redaktorom nale¿¹ siê najwy¿sze wyrazy
uznania. Wobec licznych zarzutów, ¿e przedsiêwziêcia rocznicowe wokó³ stu-
lecia Polski by³y akcyjne i ulotne, omawiana ksi¹¿ka jest namacalnym przy-
k³adem dzia³ania, które wymaga³o ogromu wcze�niejszej pracy i pozostanie
jednym z trwa³ych efektów obchodów. Jednocze�nie przy tak du¿ym mate-
riale i liczbie autorów trudno by³o osi¹gn¹æ po¿¹dan¹ spójno�æ materia³u.
Ksi¹¿ka na pewno dobrze sprawdzi siê jako kompendium historycznych prze-
mian polityki spo³ecznej od pocz¹tków dwudziestowiecznego niepodleg³ego
pañstwa polskiego. Nieco mniej znajdzie w niej czytelnik socjologicznej anali-
zy wspó³czesnych przemian polityki spo³ecznej, choæ s¹ tutaj pozytywne wy-
j¹tki w poszczególnych obszarach. Jako motto ksi¹¿ki wybrano cytat z wiersza
Przesz³o�æ Cypriana K. Norwida: �Przesz³o�æ � jest to dzi�, tylko cokolwiek
dalej�. Tera�niejszo�æ zdefiniowana jest przez przesz³o�æ, tak jak przysz³o�æ
zdefiniowana bêdzie przez tera�niejszo�æ. Analiza wydarzeñ minionego stu-
lecia mo¿e pomóc nam przygotowaæ siê na kolejne.
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DOROTA BAZUÑ � dr, socjolog. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Doktorat uzyska³a na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ksi¹¿ek i artyku³ów dotycz¹cych ru-
chów spo³ecznych, migracji przymusowych, przedsiêbiorczo�ci spo³ecz-
nej, rewitalizacji.
ORCID: 0000-0003-0403-6257; e-mail: d.bazun@is.uz.zgora.pl

MARTA DANECKA � dr hab., politolog. Profesor w Instytucie Studiów Po-
litycznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zak³adu Przemian Spo-
³ecznych i Instytucjonalnych. Cz³onek Rady Doradczej w miêdzynarodo-
wym projekcie �Legitimacy challenges � An analysis of mistrust in core
institutions and the normative fundament of the welfare state�. Zainte-
resowania naukowe: polityka spo³eczna, pomoc spo³eczna. Realizowane
przez Ni¹ w ostatnich latach badania koncentrowa³y siê na zagadnieniach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu pieczy zastêpczej.
ORCID: 0000-0001-8769-1235; e-mail: mdanecka@isppan.waw.pl

JOANNA FR¥TCZAK-MÜLLER � dr, socjolog. Wyk³adowca w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert Regionalnego Cen-
trum Polityki Spo³ecznej ds. programowania i monitorowania rozwoju
ekonomii spo³ecznej w województwie lubuskim. Jej zainteresowania ba-
dawcze koncentruj¹ siê wokó³ dotycz¹ funkcjonowania sfery publicznej
ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
aktywizacji spo³ecznej i zaanga¿owania obywatelskiego, dzia³ania sieci
spo³ecznych, tworzenia polityk publicznych, wspó³pracy transgranicznej.
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Jest autork¹ i wspó³autork¹ diagnoz z zakresu rodziny i polityki spo³ecz-
nej, ekonomii spo³ecznej i rewitalizacji.
ORCID: 0000-0002-2283-0184; e-mail: j.fratczak-muller@wpps.uz.zgora.pl

EWA GIERMANOWSKA � dr hab., socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest cz³onkiem Za-
rz¹du Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Jury
Nagrody im. prof. Aleksandra Matejki za najlepsz¹ pracê doktorsk¹
z zakresu socjologii pracy. Specjalizuje siê w socjologii pracy i polityce
zatrudnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki zatrudnienia
m³odzie¿y i  osób niepe³nosprawnych oraz spo³ecznych aspektów kszta³-
towania siê stosunków pracy. Autorka analiz i ekspertyz dla instytucji
rz¹dowych, samorz¹dowych i organizacji obywatelskich.
ORCID: 0000-0002-3169-9841; e-mail: e.giermanowska@uw.edu.pl

DOBRONIEGA G£ÊBOCKA D. TRAWKOWSKA � dr hab., socjolog. Pro-
fesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Za-
k³adzie Badañ Problemów Spo³ecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale
Socjologii UAM. Specjalizuje siê w problematyce pomocy i integracji spo-
³ecznej, s³u¿b spo³ecznych pracy socjalnej i asystentury rodziny. Ostatnio
prowadzi³a m.in. kompleksowe badania dotycz¹ce funkcjonowania rz¹-
dowego programu Za ¯yciem.
ORCID: 0000-0001-5774-1780; e-mail: dobroniega.glebocka@amu.edu.pl

MIROS£AW GREWIÑSKI � dr hab., polityk spo³eczny. Profesor nadzwy-
czajny i rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w War-
szawie. Prezes Zarz¹du G³ównego: Polskiego Towarzystwa Polityki Spo-
³ecznej oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Przewodnicz¹cy Rady
Pomocy Spo³ecznej. Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji przy
PARP. Cz³onek European Semester Group przy Komisji Europejskiej,
European Social Network i ESPAnet. Jego zainteresowania badawcze
obejmuj¹: przeobra¿enia welfare state, us³ugi spo³eczne, system pomocy
i integracji spo³ecznej, rynek pracy, ekonomiê spo³eczn¹ i innowacje spo-
³eczne. Wspó³pracuje ekspercko z licznymi organami administracji pañ-
stwowej i instytucjami publicznymi.
ORCID: 0000-0002-2975-9075; e-mail: rektor@wspkorczak.eu

JOLANTA GROTOWSKA-LEDER � dr hab., socjolog. Profesor Szko³y G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, emerytowany profesor Uni-
wersytetu £ódzkiego; wiceprzewodnicz¹ca Komitetu Nauk Demograficz-
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nych PAN; cz³onkini Rady Ekspertów Spo³ecznych Polskiego Komitetu
Europejskiej Sieci Przeciwdzia³ania Ubóstwu EAPN (od 2008 r.), prze-
wodnicz¹ca Kapitu³y Konkursu o Nagrodê im. Profesor El¿biety Tarkow-
skiej (od 2018 r.). Zainteresowania naukowe: wspó³czesne problemy spo-
³eczne � ubóstwo i wykluczenie spo³eczne, sytuacja m³odych ludzi na rynku
pracy oraz proces wchodzenia w doros³o�æ.
ORCID: 0000-0001-5034-0511; e-mail: jolanta_grotowska_leder@sggw.edu.pl

JÓZEFINA HRYNKIEWICZ � prof. dr hab., socjolog. Wieloletni pracow-
nik naukowy i kierownik Zak³adu Profilaktycznych Funkcji Polityki Spo-
³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych na Uniwersytecie
Warszawskim; obecnie profesor emerytowany UW. Przewodnicz¹ca Rz¹-
dowej Rady Ludno�ciowej. W ramach aktywno�ci zawodowej pe³ni³a wiele
funkcji publicznych, m.in. rektora Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Huma-
nistycznej w Skierniewicach (1996�2006), dyrektora Krajowej Szko³y
Administracji Publicznej (2006�2008); pos³anka na Sejm RP VII i VIII ka-
dencji. Specjalizuje siê w zagadnieniach polityki spo³ecznej, demografii i po-
lityki ludno�ciowej, a tak¿e problematyce samorz¹dno�ci terytorialnej oraz
ruchów spo³ecznych i inicjatyw obywatelskich.
e-mail: j.hrynkiewicz@uw.edu.pl

TADEUSZ KAMIÑSKI � dr hab., socjolog i politolog. Profesor Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, kierownik Katedry Polityk Pu-
blicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Zainteresowa-
nia badawcze: funkcjonowanie instytucji pomocy spo³ecznej sektora
publicznego i pozarz¹dowego; praca socjalna i jej zwi¹zki z ideologiami poli-
tycznymi oraz teoriami i praktyk¹ polityki spo³ecznej; miejsce i rola podmio-
tów wyznaniowych w trzecim sektorze i spo³eczeñstwie obywatelskim.
ORCID: 0000-0001-5491-3639; e-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl

TOMASZ KA�MIERCZAK � dr hab., socjolog. Prodziekan Wydzia³u Sto-
sowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz kierownik Zak³adu Teorii i Metod Pracy Socjalnej IPSiR UW. Ob-
szar zainteresowañ naukowo-badawczych: praca socjalna, pomoc spo-
³eczna, s³u¿by spo³eczne, reintegracja spo³eczna i zawodowa, a tak¿e przed-
siêbiorczo�æ spo³eczna i ekonomia spo³eczna. 
ORCID: 0000-0002-0392-1492; e-mail: kazmierczak@uw.edu.pl

ANNA KOTLARSKA-MICHALSKA � dr hab., socjolog. Profesor Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zak³adu Badañ Pro-
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blemów Spo³ecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM. Kie-
rownik kursu specjalizacji: Organizacja Pomocy Spo³ecznej. Wspó³orga-
nizatorka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku praca socjal-
na na UAM. Prezes Zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia Szkó³ Pracy
Socjalnej (2011�2019). Specjalizuje siê w problematyce z zakresu pracy
socjalnej, socjologii rodziny, polityki spo³ecznej, gerontologii, socjologii
problemów spo³ecznych, socjologii dewiacji i patologii spo³ecznej. Aktu-
alnie prowadzi badania nad poczuciem niepewno�ci spo³ecznej oraz prze-
jawami zaradno�ci instytucjonalnej.
ORCID: 0000-0002-2486-4984; e-mail: anna_michalska@poczta.onet.pl

BARBARA KROMOLICKA � prof. dr hab., pedagog spo³eczny. Kierownik
Katedry Pedagogiki Spo³ecznej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk
Spo³ecznych oraz przewodnicz¹ca Rady Naukowej Dyscypliny w Insty-
tucie Pedagogiki na Uniwersytecie Szczeciñskim, cz³onek Prezydium Ko-
mitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Cz³onek Zarz¹du
Polskiego Stowarzyszenia Szkó³ Pracy Socjalnej. Badania naukowe kon-
centruje wokó³ problematyki aktywizacji spo³ecznej osób i grup, a szcze-
gólnie wolontariatu, wiedzy o rodzinie oraz pracy socjalnej.
ORCID: 0000-0002-1831-6623; e-mail: barbara.kromolicka@usz.edu.pl

MARIUSZ KWIATKOWSKI � dr hab., socjolog. Profesor Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, zatrudniony w Instytucie Socjologii UZ, w Pracowni Spój-
no�ci Spo³ecznej. Koordynator miêdzynarodowej, interdyscyplinarnej sieci
badawczej �Connectivity Center�. Prowadzi badania dotycz¹ce proble-
matyki kapita³u spo³ecznego i spójno�ci spo³ecznej oraz przedsiêbiorczo-
�ci spo³ecznej i rewitalizacji spo³ecznej.
ORCID: 0000-0003-0162-9452; e-mail: m.kwiatkowski@is.uz.zgora.pl

KAROLINA LIGNAR-PACZOCHA � mgr, socjolog, specjalistka do spraw
zasobów ludzkich, zainteresowania badawcze obejmuj¹ zagadnienia roz-
woju pracowniczego, socjologii pracy i socjologii profesji. Przygotowa³a
rozprawê doktorsk¹ dotycz¹c¹ problematyki tworzenia siê �rodowiska
zawodowego coachów w Polsce; wspó³pracuje z Instytutem Stosowanych
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
e-mail: karolina.lignar@outlook.com

ANNA MIELCZAREK-¯EJMO � dr, socjolog. Adiunkt w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kieruje Pracowni¹ Spójno�ci Spo-
³ecznej w Instytucie Socjologii UZ. Jej zainteresowania badawcze doty-
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cz¹ pogranicza oraz zagadnieñ wspó³pracy transgranicznej, sieci spo³ecz-
nych w sferze publicznej (governance networks) oraz spo³ecznych aspek-
tów rewitalizacji. Wspó³pracuje jako ekspert z samorz¹dami lokalnymi
oraz organizacjami spo³ecznymi, szczególnie w obszarze rewitalizacji.
ORCID: 0000-0001-9426-942X; e-mail: a.mielczarek-zejmo@wpps.uz.zgora.pl

JOANNA MIROS£AW � mgr, socjolog. Jej zainteresowania badawcze sku-
piaj¹ siê wokó³ problematyki aktywno�ci zawodowej kobiet, a w szcze-
gólno�ci dotycz¹ przedsiêbiorczo�ci kobiet, równowa¿enia pracy z ¿y-
ciem pozazawodowym, zmian demograficznych w kontek�cie rynku pracy,
przemian w modelu rodziny.
e-mail: j.miroslaw@o2.pl

KRZYSZTOF PI¥TEK � prof. dr hab., socjolog. Zatrudniony na stanowisku
profesora zwyczajnego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu, gdzie pe³ni równie¿ funkcjê kierownika studiów dok-
toranckich. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie polityki
spo³ecznej i pracy socjalnej. Przewodnicz¹cy Rady Programowej serii
wydawniczej ,,Problemy Pracy Socjalnej�. Zainteresowania badawcze to
szeroko rozumiane problemy polityki spo³ecznej i pracy socjalnej.
ORCID: 0000-0002-9208-5392; e-mail: crispiat@umk.pl

MARIOLA RAC£AW �  dr hab., socjolog. Pracownik naukowy w Instytucie
Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. G³ówne pola
zainteresowañ badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia siê i nie-
pe³nosprawno�ci, a tak¿e analizy polityki rodzinnej i ludno�ciowej w per-
spektywie socjologicznej. Autorka artyku³ów, publikacji naukowych oraz
analiz i ekspertyz dotycz¹cych obszaru pomocy spo³ecznej, polityki rodzinnej
i ludno�ciowej. Wspó³za³o¿ycielka i wiceprzewodnicz¹ca Sekcji Socjologii
Niepe³nosprawno�ci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Laureatka II
edycji Konkursu o Nagrodê im. Profesor El¿biety Tarkowskiej na pracê
naukow¹ dotycz¹c¹ ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. 
ORCID: 0000-0002-7614-0507; e-mail: m.raclaw@uw.edu.pl

MAREK RYMSZA � dr hab., socjolog. Pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego, kierownik Zak³adu Socjologicznych Analiz Polityk Pu-
blicznych w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych, kierownik  Zak³a-
du Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych UW, cz³onek Redakcji pó³rocznika �Societas/Communitas�. Eks-
pert Narodowej Rady Rozwoju, doradca Prezydenta RP (od 2017 r.).
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Specjalizuje siê w problematyce polityki spo³ecznej, analizie programo-
wania i wdra¿ania polityk publicznych oraz w zagadnieniach spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego i sektora non-profit.
ORCID: 0000-0002-8419-8813; e-mail: marek.rymsza@uw.edu.pl

BOHDAN SKRZYPCZAK � dr hab., pedagog spo³eczny. Kierownik Laborato-
rium Innowacji Spo³ecznej oraz przewodnicz¹cy Rady Naukowej w Instytu-
cie Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes
Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywno�ci Lokalnej CAL. Specjalizu-
je siê w zagadnieniach pracy �rodowiskowej, animacji spo³ecznej i organizo-
wania spo³eczno�ci lokalnej oraz w problematyce pedagogiki publicznej.
ORCID: 0000-0001-6982-8621; e-mail: b.skrzypczak@uw.edu.pl

 BEATA SZLUZ � dr hab., socjolog. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
kierownik Zak³adu Socjologii Rodziny i Problemów Spo³ecznych w In-
stytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaintere-
sowania naukowe obejmuj¹ problematykê socjologii rodziny, socjologii
problemów spo³ecznych oraz pracy socjalnej.
ORCID: 0000-0003-2441-9175; e-mail: bszluz@univ.rzeszow.pl

SZYMON WÓJCIK � dr, socjolog. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Si³ê.
Jego zainteresowania badawcze obejmuj¹: zagadnienia z zakresu spo³eczeñstwa
obywatelskiego i ekonomii spo³ecznej oraz problematykê nowych mediów.
ORCID 0000-0002-3540-481X; e-mail: szymon.wojcik@uw.edu.pl

EL¯BIETA ZAKRZEWSKA-MANTERYS � prof. dr hab., socjolog. Pracuje
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, w Katedrze Aksjologii Ogólnej i Socjologii Moralno�ci. Zajmuje siê
metodologi¹ nauk spo³ecznych oraz problematyk¹ niepe³nosprawno�ci.
Jest autork¹ wielu artyku³ów naukowych i popularnonaukowych oraz
kilku monografii po�wiêconych tej problematyce.
ORCID: 0000-0003-3727-4411; e-mail: e.manterys@uw.edu.pl

DOROTA ̄ UCHOWSKA-SKIBA � dr, socjolog. Pracuje na Wydziale Humani-
stycznym AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zaintereso-
wania naukowe zwi¹zane s¹ z zagadnieniami z zakresu socjologii nowych
mediów oraz socjologii niepe³nosprawno�ci. Szczególn¹ uwagê koncentruje
na aktywno�ci spo³ecznej, publicznej i obywatelskiej osób z niepe³nospraw-
no�ciami wspieranej nowymi technologiami informatycznymi.
ORCID: 0000-0002-8198-9900; e-mail: zuchowsk@wp.pl
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Informacje
dla Autorów

Warunki przyjêcia tekstu

Redakcja �Societas/Communitas� przyjmuje artyku³y naukowe z dziedzi-
ny nauk spo³ecznych; zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne oraz po-
�wiêcone omówieniom wyników badañ empirycznych (ilo�ciowych i jako-
�ciowych).

Artyku³y nie powinny przekraczaæ 25 stron znormalizowanego wydru-
ku komputerowego (1800 znaków na stronie, czyli ok. 30 wierszy, 60 zna-
ków w wierszu), a doniesienia z badañ i komunikaty nie powinny przekra-
czaæ 15 stron. Teksty nale¿y poprzedziæ abstraktami (maks. 150 s³ów) oraz
list¹ pojêæ kluczowych (od 3 do 5) w jêzyku polskim i angielskim. Recenzje
i polemiki mog¹ mieæ do 10 stron. Niezbêdne s¹ krótkie informacje o au-
torze.

Wszystkie teksty prosimy dostarczaæ w formie elektronicznej na adres
redakcji societas@isns.uw.edu.pl.

Recenzje i przyjêcie do druku

Poszczególne numery pisma maj¹ charakter monotematyczny. Do druku
kwalifikowane s¹ prace oryginalne, wcze�niej niepublikowane, tak¿e wykra-
czaj¹ce poza temat danego numeru, a przedstawiaj¹ce doniesienia z warszta-
tów badawczych. Redakcja uznaje zg³oszenie tekstu, który zosta³ jednocze-
�nie zg³oszony do druku w innym miejscu, za nieetyczne. Redakcja zastrzega
sobie prawo zwrotu prac, które s¹ niezgodne z profilem pisma, jak równie¿
decyzji o kolejno�ci i terminie ewentualnego druku tekstów zg³oszonych
a niezamówionych, o czym osoby zainteresowane bêd¹ informowane na bie-
¿¹co. Wszystkie artyku³y naukowe s¹ recenzowane przez dwóch, a w uza-
sadnionych wypadkach przez trzech niezale¿nych recenzentów z zachowa-
niem anonimowo�ci. Ostateczn¹ decyzjê o publikacji oraz zalecenia co do
ewentualnych poprawek przekazuje Autorowi redaktor prowadz¹cy dany
numer, po akceptacji zespo³u redakcyjnego.

Autor otrzymuje egzemplarz autorski.
Raz w roku na stronie internetowej pisma jest publikowana lista recen-

zentów.
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Zjawiska ghostwriting1  i guest authorship2  s¹ przejawem nierzetelno�ci
naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj¹ce au-
torów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dla-
tego te¿ do ka¿dego tekstu nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie, ¿e Autor jest jedy-
nym autorem tekstu lub ujawniæ wk³ad osób trzecich (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod,
protoko³u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Format tekstu

� Artyku³y zamówione i niezamówione przez Redakcjê powinny byæ nade-
s³ane w wersji anonimowej z osobn¹ stron¹, na której znajduje siê imiê i na-
zwisko Autora/Autorki i krótka notka wskazuj¹ca stopieñ (tytu³) naukowy,
miejsce pracy i zainteresowania naukowe.

� Po tytule artyku³u powinien byæ zamieszczony abstrakt (150 s³ów
w jêzyku polskim i angielskim) oraz maksymalnie 5 s³ów kluczowych (w jê-
zyku polskim i angielskim).

� Tytu³ i podtytu³ oraz �ródtytu³y powinny byæ pisane zwyk³¹ czcionk¹
(odpowiednio 16, 14 i 12); prosimy nie boldowaæ, nie podkre�laæ, nie u¿y-
waæ innych znaków utrudniaj¹cych formatowanie.

� Tekst powinien byæ napisany czcionk¹ w rozmiarze 12, Times New
Roman, z podwójnym odstêpem, akapity zaznaczone tabulatorem.

� Tabele, diagramy, rysunki musz¹ mieæ kolejne numery, tytu³y i podane �ród³a.
Tabele powinny byæ sformatowane jak najpro�ciej; rozmiar czcionki 11 lub 10.

� Adresy bibliograficzne w tek�cie wed³ug wzoru: (Kowalski 1999: 12).
� Na koñcu powinna byæ umieszczona bibliografia wed³ug wzoru:
� Szczepañski J. (1972), Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa: PWN.

Je�li trzeba podaæ rok pierwszego wyd., wtedy Szczepañski J. (1972[1963]).
� �wida-Ziemba H. (2006), Indywidualizm m³odych a wiê� spo³eczna,

�Societas/Communitas� 1: 27�144.
� Winch P. (1992), Rozumienie spo³eczeñstwa pierwotnego, prze³. T. Szawiel,

w: Mokrzycki E. (red.), Racjonalno�æ i styl my�lenia, Warszawa: IFiS PAN,
s. 242�295.

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy kto� wniós³ istotny wk³ad w powstanie publikacji,
ale nie ujawniono jego udzia³u jako jednego z autorów lub nie wskazano jego roli w podziêkowaniach
zamieszczonych w publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).

2 Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia³ autora jest zni-
komy lub w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó³autorem publikacji (http://www.na-
uka.gov.pl/).
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� Dla zapewnienia podwójnej anonimowo�ci procesu recenzyjnego ode-
s³ania do publikacji w³asnych Autora/Autorki w egzemplarzu recenzowanym
powinny byæ oznaczone jako (Autor/ka: 12), a pozycje Autora/Autorki usu-
niête z bibliografii.

� Przypisy w tek�cie powinny byæ zamieszczone na dole strony.

Teksty niespe³niaj¹ce powy¿szych warunków nie bêd¹ akceptowane
i poddawane recenzji. Powy¿sze zasady dotycz¹ równie¿ numerów wydawa-
nych w jêzyku angielskim.
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹ siê obok
siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem, zaliczane do ró¿nych
dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem, narodzi³y siê w �rodowisku pra-
cowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to �rodowisko szczególne,
w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿norodno�æ prowadzonych badañ i oferowa-
nych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wy-
miar. Prócz badañ i analiz teoretycznych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycz-
nym, stanowi¹cych podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jednego Insty-
tutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿-
nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji �wiata spo³ecznego
oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl

Nr 1 Problemy wiêzi spo³ecznej
Nr 2 O mediach
Nr 3 Socjologia wiedzy
Nr 4/5 Ruchy Spo³eczne
Nr 6 Kobiety, mê¿czy�ni, p³eæ
Nr 7 Sociology of Law
Nr 8 Polityki pamiêci
Nr 9 W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Nr 10 Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywisto�ci
Nr 11 Antropologia polityczna
Nr 12 Sociology of Law II
Nr 13 Kobiety, migracja i praca
Nr 14 Socjologia emocji
Nr 15 Sociology of Law III: History

 and Development
Nr 16 Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Nr 17 Opis obyczajów na pocz¹tku

 XXI wieku
Nr 18�1 Nowa m³odzie¿ w nowym �wiecie
Nr 18�2 Special Issue. In Memoriam

Aldona Jaw³owska

Nr 19�20 Ma³e ojczyzny
Nr 21 Ma³¿eñstwo i rodzina

w ponowoczesno�ci
Nr 22 Morality, Law and Ethos.

 Maria Ossowska (1896-1974)
 � In Memoriam

Nr 23 Prywatne oraz publiczne obszary
  wychowania i edukacji seksualnej

Nr 24 Gniazdowanie a zmiana pokoleniowa
Nr 25 Interdyscyplinarne spojrzenie na

 spo³eczeñstwo
Nr 26 Socjourbanistyka
Nr 27 Maria Ossowska (1896-1974)
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