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i��formac��a o pro��ekcie

Cel i główne zadania projektu

w�ższa szkoła Peda��o��icz��a twP w warszawie rea�izowała od d��ia 
1 kwie���ia 2009 rok� do 30 kwie���ia 2011 rok� pro��ek� „Społecznie	Odpowie-
dzialna	Uczelnia”. Pro��ek� �z�skał dofi��a��sowa��ie z Pro��ram� operac�����e��o 
Kapi�ał l�dzki w ramach Prior��e�� iV – szko���ic�wo w�ższe i na�ka, Dzia-
ła��ie 4.2. rozwó�� kwa�ifikac��i kadr s�s�em� b+r i wzros� świadomości ro�i 
��a�ki w rozwo��� ��ospodarcz�m.

głów���m ce�em pro��ek�� „Społecznie	Odpowiedzialna	Uczelnia” b�ło w�pra-
cowa��ie ��owa�orskie��o pode��ścia do �sł��� społecz���ch w ramach cz�erech 
i���erd�sc�p�i��ar���ch ��r�p robocz�ch sk�pio���ch wokół �ema�ów związa���ch 
z: wie�osek�orową po�i��ką społecz��ą, peda��o��iką społecz��ą, ��ospodarką spo-
łecz��ą oraz społecz��ie odpowiedzia����m biz��esem. w�bor� ��ch s�bd�sc�p�i�� 
doko��a��o ze wz���ęd� ��a wiążące się z ��imi d�że ��adzie��e ��a �worze��ie więk-
sze�� i���e��rac��i i spó����ości społecz��e��. Powoła��e zos�ał� cz�er� ��r�p� robocze, 
składa��ące się z ��a�kowców, przeds�awicie�i sek�ora p�b�icz��e��o i pozarządo-
we��o oraz biz��esowe��o, a �akże s��de���ów. w ramach każde�� z ��r�p �ocz�ła 
się d�sk�s��a ��a�kowa oraz w�mia��a po���ądów do��cząca perspek��w rozwo��� 
poszcze��ó����ch s�bd�sc�p�i��. umoż�iwiło �o rea�izac��ę ko�e����e��o ce�� ��akim 
b�ła i���e��rac��a środowisk za��m���ąc�ch się szeroko roz�mia��ą po�i��ką spo-
łecz��ą w Po�sce.

wspó����m e�eme���em deba�� b�ło a��a�izowa��ie poszcze��ó����ch s�bd�-
sc�p�i�� przez pr�zma� �sł��� społecz���ch. w ramach ��r�p robocz�ch prze-
a��a�izowa��e zos�ał� �akie cz�����iki de�ermi�����ące rozwó�� �sł��� społecz���ch 
��ak fi��a��sowa��ie, aspek�� praw��e, prod�kc��a i dos�arcza��ie �sł���, p��ra�izm 
�sł���odawców, efek��w��ość i sk��ecz��ość �sł���, ich róż��orod��ość, oce��a 
��akości �sł���.

w w���ik� spo�kań i d�sk�s��i ��a�kowe��, a �akże s��diów i a��a�iz pows�ał� 
cz�er� prace ��a�kowe. �ed��ą z ��ich ��es� książka, k�órą ma��ą Pańs�wo  
w rękach.
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Pozostałe zadania projektu

is�o����m zada��iem przewidzia���m w pro��ekcie „Społecznie	Odpowiedzialna	
Uczelnia” b�ło �powszech��ie��ie m�ś�i zachod��ich eksper�ów i ��a�kowców 
z zakres� ��a�k społecz���ch poprzez prze�ł�macze��ie ��ede��as�� p�b�ikac��i 
książkow�ch. b�ł� �o książki do �e�� por� ��ieobec��e ��a r���k� w wers��i po�skie��, 
a dzięki pro��ek�owi zos�ał� �powszech��io��e wśród środowisk ��a�kow�ch  
i dec�z������ch wraz z p�b�ikac��ami pows�ał�mi w �ok� prac ��r�p robocz�ch.

w ce�� pop��ar�zac��i ��owe�� po�i��ki społecz��e�� �r�chomio��� zos�ał i���er-
ak��w��� por�a� ed�kac������ www.spo�ecz��ieodpowiedzia���i.p�. zawiera o�� 
bo��a�e �reści mer��or�cz��e. Po��ad�o por�a� b�ł ��łów���m ��arzędziem prom�-
��ąc�m działa��ia pro��ek�� „Społecznie	Odpowiedzialna	Uczelnia”.

ma��ąc ��a ce�� �powszech��ie��ie idei społecz��e�� odpowiedzia���ości wśród 
s��de���ów i młod�ch ��a�kowców zor��a��izowa��o ko��k�rs składa��ąc� się 
z części mer��or�cz��e�� i fo�o��raficz��e��. fo�o��rafie b�ł� preze���owa��e pod-
czas mobi���e�� w�s�aw�, k�óra b�ła preze���owa��a w sześci� mias�ach Po�ski 
– czł�chowie, l�b�i��ie, Ka�owicach, o�sz����ie, szczeci��ie, warszawie – ��a 
w�działach w�ższe�� szkoł� Peda��o��icz��e�� twP w warszawie. 

wsz�s�kie rez���a�� i prod�k�� pro��ek�� zos�ał� przeds�awio��e podczas 
�rz�d��iowe��, międz���arodowe�� ko��fere��c��i ��a�kowe��. wzię�i w ��ie�� �dział 
�czes���ic� ��r�p robocz�ch, przeds�awicie�e ��a�ki, biz��es�, s��de��ci, a �akże 
eksperci za��ra��icz��i.

Pro��ek� b�ł rea�izowa��� przez zespół zarządza��ąc� w składzie:
a����a c���a�� – koord���a�orka pro��ek��
dr hab. mirosław grewiński – eksper� ds. po�i��ki społecz��e��
Ka�arz���a Hr�ćko – spec��a�is�ka ds. promoc��i i Pr
e�iza Po��ra – spec��a�is�ka ds. fi��a��sow�ch
marek P�z – spec��a�is�a ds. or��a��izac��i
a����a Świą�ek – as�s�e���ka koord���a�orki pro��ek��



i��forma�io�� abo�� �he pro��ec�

si��ce 1s� apri� 2009 �he Hi��her schoo� of Peda��o��� of �he socie�� of P�b�ic 
K��ow�ed��e i�� warsaw has bee�� carr�i���� o�� �he Socially	Responsible	University 
pro��ec� which wi�� e��d o�� 30�h apri� 2011. the pro��ec� was s�bsidized  
from �he H�ma�� capi�a� opera�io��a� Pro��ramme, Priori�� iV: Hi��her 
ed�ca�io�� a��d scie��ce, meas�re 4.2: Deve�opme��� of r&D s�s�em s�aff 
q�a�ifica�io��s a��d improvi���� �he aware��ess of �he ro�e of scie��ce i�� eco��omic 
��row�h.

the mai�� aim of �he Socially	Responsible	University pro��ec� was deve�opi���� 
a�� i����ova�ive approach �o socia� services wi�hi�� fo�r i���erdiscip�i��ar� 
worki���� ��ro�ps foc�sed o�� �opics co����ec�ed wi�h: �he ��ew socia� po�ic�, 
��ew socia� peda��o���, socia� eco��om� a��d socia��� respo��sib�e b�si��ess. 
these s�bdiscip�i��es were chose�� beca�se of hi��h hopes for be��er socia� 
i���e��ra�io�� a��d i���e��ri�� se� i�� �hem. fo�r worki���� ��ro�ps co��sis�i���� of 
scie���is�s, represe���a�ives of p�b�ic, ��o��-��over��me���a� a��d b�si��ess sec�ors 
a��d ���iversi�� s��de���s, were es�ab�ished. wi�hi�� each ��ro�p �here was 
a scie���ific deba�e ��oi���� o�� co��cer��i���� perspec�ives for deve�opme��� of 
par�ic��ar s�bdiscip�i��es. i� a��owed for rea�izi���� �he ��ex� ob��ec�ive, ��ame��, 
i���e��ra�io�� of comm���i�ies co��cer��ed wi�h socia� po�ic� i�� Po�a��d.

the commo�� e�eme��� of �he deba�es was a��a��si���� par�ic��ar s�bdis-
cip�i��es a��ai��s� socia� services. the worki���� ��ro�ps a��a��sed s�ch fac�ors 
de�ermi��i���� socia� services as fi��a��ci����, �e��a� aspec�s, prod�c�io�� a��d s�pp�� 
of services, p��ra�ism of service providers, effec�ive��ess of services, diversi��, 
eva��a�io�� of service q�a�i��.

as a res��� of �he mee�i����s a��d scie���ific disco�rse, s��dies a��d a��a��ses, 
�here were fo�r scie���ific books crea�ed. o��e of �hem is �he book �o� are 
readi����.
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a�� impor�a��� �ask of �he Socially	Responsible	University was dissemi��a�io�� 
of wes�er�� exper�s’ ideas i�� �he fie�d of socia� scie��ces b� �ra��s�a�i���� e�eve�� 
books. these books had bee�� previo�s�� ���avai�ab�e i�� Po�ish versio��s a��d 
�ha��ks �o �he pro��ec� �he� were dis�rib��ed i�� scie���ific a��d ��over��i���� 
comm���i�ies �o��e�her wi�h p�b�ica�io��s wri��e�� i�� �he worki���� ��ro�ps.

a�� i���erac�ive ed�ca�io��a� websi�e, www.spo�ecz��ieodpowiedzia���i.p�, was 
�a���ch i�� order �o pop��arise ��ew socia� scie��ces. i� co���ai��s rich co���e��� o�� 
�he ma��er. f�r�hermore, �he websi�e was �he mai�� �oo� for promo�i���� �he 
Socially	Responsible	University pro��ec�.

wi�h �he aim of dissemi��a�io�� of �he idea of socia� respo��sibi�i�� amo���� 
���iversi�� s��de���s a��d �o����� scie���is�s, a compe�i�io�� was or��a��ised, 
i��c��di���� a par� co��cer��ed wi�h �he meri�s of �he �opic a��d a pho�o��raph� 
co���es�. the pic��res were prese���ed a�so a� a mobi�e exhibi�io��, which 
visi�ed six Po�ish ci�ies – czł�chów, l�b�i��, Ka�owice, o�sz����, szczeci��, 
warsaw – depar�me���s of �he Hi��her schoo� of Peda��o��� of �he socie�� of 
P�b�ic K��ow�ed��e i�� warsaw.

a�� �he ac�ivi�ies a��d res���s of �he pro��ec� were prese���ed d�ri���� a �hree-
da� i���er��a�io��a� scie���ific co��fere��ce a��e��ded b� members of �he worki���� 
��ro�ps, represe���a�ives from �he fie�ds of scie��ce a��d b�si��ess, ���iversi�� 
s��de���s as we�� as forei���� exper�s. 
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Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach projektu 

„Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”

Seria „Współczesna polityka społeczna”

 1. g. espi����-a��derse��, Społeczne	podstawy	gospodarki	postindustrialnej, warszawa 2010, 
[Social	Foundations	of	Postindustrial	Economies,	oxford u��iversi�� Press, 1999].

 2. �. g. Da�e�, Postępy	w	pracy	socjalnej, warszawa 2010, [Advances	in	Social	Work:	Spe-
cial	Issue	on	The	Futures	of	Social	Work,	i��dia��a u��iversi�� schoo� of socia� work, 
2005].

 3. t. i�����o�, Welfare	States	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	latach	1919–2004, warszawa 
2010, [Welfare	 States	 in	 East	 Central	 Europe,	 1919–2004,	cambrid��e u��iversi�� 
Press, 2008].

 4. n. barr, Państwo	dobrobytu	jako	skarbonka.	Informacja, ryzyko, niepewno��� a rola państwaInformacja,	ryzyko,	niepewno���	a	rola	państwa, 
warszawa 2010, [The	Welfare	State	as	Piggy	Bank:	Information,	Risk,	Uncertainty,	and	
the	Role	of	the	State,	oxford u��iversi�� Press, 2001].

 5. a. He��riq�es, �. richardso��, TBL	czy	wszystko	 się	zgadza?, warszawa 2010, [The	
Triple	Bottom	Line:	Does	 It	All	Add	Up?:	Assessing	 the	Sustainability	 of	Business	 and	
CSR,	ear�hsca��, 2004].

 6. a. bra��ds�ae��er, P. Herrma����, c. o’co����e��, Definiowanie	usług	socjalnych	w	kon-
tek�cie	europejskim	–	od	ogółu	do	szczegółu,	warszawa 2010, [Defining	Social	Services	In	
Europe:	Between	Particular	and	the	General,	nomos, 2007].

 7. �. mair, �. robi��so��, K. Hocker�s (red.),	Przedsiębiorczo���	społeczna,	warszawa 2010, 
[Social	Entrepreneurship,	Pa���rave macmi��a��, 2006].

 8. m. Powe�� (red.), Zrozumie��	 wielosektorową	 gospodarkę	 dobrobytu, warszawa 2010, 
[Understanding	the	Mixed	Economy	of	Welfare, Po�ic� Press, 2009]. 

 9. m. cha�vière, m. sassier, b. bo�q�e�, r. a��ard, b. ribes, Uwarunkowania	polityki	
rodzinnej	w	ujęciu	historycznym,	prawnym	i	politycznym, warszawa 2011, [Les	implicites	
de	la	politique	familiale	Approches	historiques,	juridiques	et	politique, D���od, 2000].

10. a. evers, r.g. Hei��ze (red.),a. evers, r.g. Hei��ze (red.), Niemiecka	polityka	społeczna:	Ekonomizacja	i	przekracza-
nie	barier, warszawa 2011, [Sozialpolitik:	Ökonomisierung	und	Entgrenzung, spri����er 
sbm, 2008].

11. oz a�mo��,oz a�mo��, Wielokulturowy	Izrael, warszawa 2011.
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Seria „Nowa Polityka Społeczna”

1. m. grewiński, b. więckowska (red.), Przeobrażenia	sfery	usług	w	systemie	zabezpiecze-
nia	społecznego	w	Polsce, warszawa 2011.

2. m. grewiński, b. skrz�pczak (red.), Środowiskowe	usługi	społeczne	–	nowa	perspektywa	
polityki	i	pedagogiki	społecznej, warszawa 2011.

3. m. grewiński, m. r�msza (red.), Polityka	 aktywizacji	w	Polsce.	Usługi	 reintegracji	
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dr hab. Mirosław Grewiński
Po�i��k społecz���. za��m���e się wie�osek�orową po�i��ką społecz��ą i �sł���ami 
społecz���mi. a��or 140 p�b�ikac��i ��a�kow�ch, w ��m po��ad 20 książek. Pra-
c���e w w�ższe�� szko�e Peda��o��icz��e�� twP w warszawie, ��dzie ��es� Peł��o-
moc��ikiem rek�ora ds. Pro��ek�ów. �es� doradcą mer��or�cz���m w pro��ekcie 
„społecz��ie odpowiedzia���a ucze���ia”. Peł��i �eż f���kc��ę doradc� Kome��-
da���a głów��e��o oHP. czło��ek Po�skie��o towarz�s�wa Po�i��ki społecz��e�� 
i Po�skie��o oddział� K��b� rz�mskie��o (www.mirek.��rewi��ski.p�).

dr Magdalena Osak
adi���k� w Ka�edrze ubezpieczeń u��iwers��e�� eko��omicz��e��o w Poz��a��i�. 
i���eres���ą ��ą za��ad��ie��ia związa��e z ko��s�r�kc��ą s�s�emów zabezpiecze��ia 
zdrowo���e��o i włącza��iem w ich s�r�k��r� �bezpiecze��ia zdrowo���e��o ��ako 
��ed��e�� z me�od fi��a��sowa��ia świadczeń zdrowo����ch. w obszarze zai���ere-
sowań z��a��d���ą się �akże kwes�ie związa��e z pr�wa����mi �bezpiecze��iami 
zdrowo����mi, ze szcze��ó����m �wz���ęd��ie��iem aspek�� prod�k�owe��o.

dr Joanna Owczarek
adi���k� w Ka�edrze ubezpiecze��ia społecz��e��o sgH, a �akże w�kładowca 
z zakres� �bezpieczeń w i�����ch �cze���iach. w �a�ach 2002–2008 eksper� 
ds. zabezpiecze��ia emer��a���e��o w bi�rze rzecz��ika ubezpieczo���ch, arbi-
�er sąd� Po��bow��e��o prz� rzecz��ik� ubezpieczo���ch. Doradca izb� gospo-
darcze�� towarz�s�w emer��a����ch (2008–2009), a��orka i współa��orka 
p�b�ikac��i z zakres� �bezpieczeń i s�s�emów emer��a����ch.
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dr Joanna Plak
abso�we���ka u��iwers��e�� warszawskie��o (wDinP, iPs). Prac���e w wsP 
twP w warszawie w Ka�edrze Po�i�o�o��ii. Do ��e�� zai���eresowań badawcz�ch 
��a�eż� po�i��ka społecz��a ze szcze��ó����m �wz���ęd��ie��iem włoskie�� po�i��ki 
społecz��e�� oraz �bezpieczeń emer��a����ch. a��orka książki oraz �icz���ch 
ar��k�łów poświęco���ch ��m za��ad��ie��iom. czło��ki��i PtPs. w 2010 r. skoń-
cz�ła s��dia pod�p�omowe z zakres� P�b�ic re�a�io��s w bada��iach ��a�ko-
w�ch. Posiada cer��fika� �re��era akademickie��o.

dr Izabela Rybka
Pracow��ik i��s������ Profi�ak��ki społecz��e�� i Prac� soc��a���e�� w akademii 
Peda��o��iki spec��a���e�� w warszawie. zai���eresowa��ia badawcze do��czą 
przede wsz�s�kim moder��izac��i s�s�em� pomoc� społecz��e�� i rozwo��� prac� 
soc��a���e�� oraz współprac� ��ed��os�ek samorząd� �er��oria���e��o z or��a��iza-
c��ami pozarządow�mi w zakresie rea�izac��i ce�ów i zadań po�i��ki społecz��e��.

dr hab. Ryszard Szarfenberg
adi���k� w i��s����cie Po�i��ki społecz��e�� u��iwers��e�� warszawskie��o. eks-
per� prz� opracowa��i� narodowe�� s�ra�e��ii i���e��rac��i społecz��e�� 2004–2010. 
Przewod��icząc� rad� w�ko��awcze�� Po�skie��o Komi�e�� e�ropea�� a���i-
Pover�� ne�work, czło��ek zarząd� głów��e��o Po�skie��o towarz�s�wa Po�i��ki 
społecz��e��. a��or wie�� p�b�ikac��i z zakres� �eorii po�i��ki społecz��e�� i welfare	
state, rozwo��� społecz��e��o, ewa��ac��i, pomoc� społecz��e��, w�k��cze��ia spo-
łecz��e��o, e�rope��skie�� i międz���arodowe�� po�i��ki społecz��e��. �e��o książka 
Krytyka	i	afirmacja	polityki	społecznej zos�ała �z��a��a przez Komi�e� na�k o Prac� 
i Po�i��ce społecz��e�� Po�skie�� akademii na�k za ��a���epszą pracę ��a�kową 
op�b�ikowa��ą w 2008 r.

dr Elżbieta Szwałkiewicz
�e�� zai���eresowa��ia zawodowe ko��ce���r���ą się ��a poprawie �os� osób, k�óre 
z powod� chorob� ��b �raz� są przew�ek�e chore i ��iesamodzie���e. �es� i��ic��a-
�orem pows�a��ia i prezesem s�owarz�sze��ia ��a rzecz chor�ch Dł���o�rwa�e 
u��ier�chomio���ch „niebieski Paraso�”, k�óre działa w o�sz����ie od 14 �a�. 
od 2001 rok� peł��i f���kc��ę ko��s���a���a kra��owe��o w dziedzi��ie pie�ę����iar-
s�wa przew�ek�e chor�ch i ��iepeł��ospraw���ch. �es� czło��kiem rad� ds. osób 
niesamodzie����ch, działa��ące�� prz� mi��is�rze zdrowia.
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dr Barbara Więckowska
�es� adi���k�em w Ka�edrze ubezpiecze��ia społecz��e��o w sgH. za��m���e się 
przede wsz�s�kim w�korz�s�a��iem me�od� �bezpiecze��ia w zarządza��i� r�z�-
kiem chorob�. czło��ek Po�skie��o towarz�s�wa gero���o�o��icz��e��o (sekre�arz 
oddział� mazowieckie��o) oraz Po�skie��o towarz�s�wa Po�i��ki społecz��e��. 
a��orka �icz���ch ar��k�łów (z zakres� zarządza��ia r�z�kiem, p�b�icz���ch 
i pr�wa����ch �bezpieczeń zdrowo����ch i pie�ę����ac������ch) oraz eksper��z 
(d�a ba��k� Świa�owe��o, se��a��, mi��is�ers�wa zdrowia, Po�skie��o związk� 
lekarskie��o).

dr Ewelina Wiszczun
�es� pracow��ikiem ��a�kow�m u��iwers��e�� Ś�ąskie��o od 2004 rok�. adi���k� 
w zakładzie Po�i��ki społecz��e�� i��s������ na�k Po�i��cz���ch i Dzie����ikar-
s�wa. czło��ki��i Po�skie��o towarz�s�wa Po�i��ki społecz��e��. a��orka �icz���ch 
p�b�ikac��i ��a�kow�ch, a��a�iz i eksper��z z zakres� prob�ema��ki społecz-
��e�� i e�rope��skie��. �e�� zai���eresowa��ia ��a�kowe sk�pia��ą się wokół po�i��ki 
spó����ości ue, ��ospodarcze��o i społecz��e��o w�miar� i���e��rac��i e�rope��skie��. 
w obszarze po�skie�� po�i��ki społecz��e�� sk�pia się ��a bada��i� za��ad��ień zwią-
za���ch z po�i��ką za�r�d��ie��ia i r���k� prac�, ko��cepc��i flexicurity. Poza pracą 
d�dak��cz��ą rea�iz���e się w obszarze pro��ek�ów badawcz�ch i szko�e��iow�ch, 
współprac���ąc prz� ��m z wie�oma i��s����c��ami w Po�sce i e�ropie.
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ws�ęp

odda��em� do rąk cz��e���ika książkę poświęco��ą przeobraże��iom �sł��� 
społecz���ch w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o w Po�sce. Praca �a ��es� 
��ed���m z cz�erech �omów, prz���o�owa���ch przez zespół eksper�ów prac���ą-
c�ch w ramach pro��ek�� „społecz��ie odpowiedzia���a ucze���ia” rea�izowa-
��e��o przez w�ższą szkołę Peda��o��icz��ą towarz�s�wa wiedz� Powszech��e�� 
w warszawie prz� w�korz�s�a��i� środków e�rope��skie��o f���d�sz� społecz-
��e��o. Pro��ek� �moż�iwił zawiąza��ie eksperckie�� ��r�p� robocze�� „Po�i��ka 
społecz��a”, k�óra za��ęła się prob�ema��ką �sł��� społecz���ch w ko���ekście 
procesów zmia�� i reor��a��izac��i welfare	 state w Po�sce ��a ��e reform i��ic��o-
wa���ch w pańs�wach zachod��ich. eksperci sk�pi�i się przede wsz�s�kim ��a 
przemia��ach, k�óre zaobserwować moż��a w cz�erech obszarach s�s�em� 
zabezpiecze��ia społecz��e��o: zdrowi�, opiece dł���o�ermi��owe��, pomoc� 
społecz��e�� i �bezpiecze��iach społecz���ch. w�bór ��ch obszarów, do a��a�iz� 
��a�kowe�� w �e�� książce, pod�k�owa��� b�ł z ��ed��e�� s�ro��� prz���rze��i� się 
w�bra���m, ��a��waż��ie��sz�m obszarom zabezpiecze��ia społecz��e��o, z dr�-
��ie�� s�ro��� �o��iką całe��o pro��ek��, w ramach k�óre��o pracował� ��eszcze �rz� 
i����e ��r�p� robocze, sk�pio��e ��a �akich za��ad��ie��iach ��ak: ak��w��a po�i��ka 
i ��ospodarka społecz��a, praca soc��a���a i ed�kac��a środowiskowa oraz społecz-
��ie odpowiedzia���� biz��es. a za�em w �omie ��m, ab� w�ekspo��ować proces� 
zmia�� w cz�erech w�bra���ch obszarach s�s�em� bezpieczeńs�wa soc��a���e��o, 
ce�owo pomi��ię�o i����e szcze��ółowe po�i��ki społecz��e, �akie ��ak po�i��ka 
r���k� prac�, ed�kac�����a, cz� mieszka��iowa.

ce�em �e�� p�b�ikac��i ��es� sk�pie��ie się przede wsz�s�kim ��a �sł���ach spo-
łecz���ch, k�óre s�a��owią bardzo waż��� se��me��� po�i��ki społecz��e��, w ��m 
zabezpiecze��ia społecz��e��o, a k�óre w Po�sce ��ie są w dos�a�ecz��� sposób 
przea��a�izowa��e od s�ro��� ��a�kowe��, szcze��ó���ie w ko���ekście zmia�� ��akie 
obserw���em� w os�a���ich �a�ach. 

w wie�� opracowa��iach za��ra��icz���ch a��a�iz���e się sferę �sł��� z róż���ch 
s�ro�� – fi��a��sowa��ia, �dos�ęp��ia��ia i prod�kc��i �sł���, s�a��dar�zac��i i ��ako-
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ści, zarządza��ia i koord���ac��i. t�mczasem w Po�sce mam� ��iew�s�arcza��ącą 
wiedzę w ��m wz���ędzie i defic�� opracowań stricte ��a�kow�ch poświęco���ch 
właś��ie �sł���om społecz���m. war�o zaz��acz�ć, że w �i�era��rze zachod��ie��, 
w większości a��a�iz ��a �ema� �zw. ��owe�� po�i��ki społecz��e��, bierze się pod 
�wa��ę przede wsz�s�kim prod�kc��ę świadczeń i dos�arcza��ie �sł��� społecz-
���ch. b�ć może w���ika �o s�ąd, że ��ak �wierdzi �. a�ber, […]	polityka	społeczna	
zmierza	w	kierunku	 �wiadczenia	usług	 społecznych,	które	nieuchronnie	muszą	przeją��	
wiodącą	rolę	w	polityce	społecznej.	Usługi	społeczne	stają	się	coraz	ważniejszym	składni-
kiem	struktury	państwa	opiekuńczego	i	istnieje	pilna	konieczno���	przeorientowania	badań	
w	tym	kierunku1. coraz większe zai���eresowa��ie badacz� prob�ema��ką �sł��� 
społecz���ch związa��e ��es� z ��rwa�a��iem się współcześ��ie ��owe��o parad���-
ma�� po�i��ki społecz��e��, charak�er�z���ące��o się ki�koma waż���mi e�eme��-
�ami, k�óre moż��a sprowadzić do ��as�ęp���ąc�ch za��ad��ień.

w coraz większ�m s�op��i� po�i��ka społecz��a ma charak�er ak��wiz���ąc�. 
Przez wie�e �a� w e�ropie zachod��ie��, a przez os�a���ie dwie dekad� �akże 
w Po�sce, domi��ował mode� pas�w��e�� i osło��owe�� po�i��ki społecz��e��, k�ór� 
opar�� b�ł ��łów��ie ��a �ra��sferach świadczeń fi��a��sow�ch, ewe����a���ie rze-
czow�ch. rozwó�� �sł��� społecz���ch ��ie s�a��owił prior��e�� działań pańs�wa, 
a społeczeńs�wo ��ie miało rozb�dzo���ch po�rzeb w ��m wz���ędzie. współcześ-
��ie ��e��a �o ��ed��ak zmia��ie. coraz więce�� ob�wa�e�i doma��a się respek�owa��ia 
praw soc��a����ch i w�raź��ie�� ar��k�ł���e swo��e oczekiwa��ia, k�óre ma��ą charak-
�er coraz bardzie�� zi��d�wid�a�izowa���ch i róż��orod���ch po�rzeb. Po��ieważ 
pańs�wo ��ie ��es� w s�a��ie spros�ać ��m coraz większ�m oczekiwa��iom społecz-
���m, ko��iecz���m s�a��e się rozwó�� p��ra�izm� i wie�osek�orowości w oferowa��i� 
�sł���. Pos�ęp���e �r���kowie��ie i �społecz��ie��ie �sł��� społecz���ch, a ��awe� ich 
częściowa pr�wa��zac��a. zmie��ia się fi��a��sowa��ie i or��a��izac��a �sł���, �ak ab� 
w róż��orod���m s�s�emie (welfare	mix) każd� z��a�azł coś d�a siebie.

Po��ad�o pos�ęp���e dece���ra�izac��a po�i��ki społecz��e��, po�e��a��ąca ��a zb�i-
że��i� się i��s����c��i do ob�wa�e�a. Podmio�� samorządowe i ob�wa�e�skie coraz 
częście�� m�szą odpowiadać przed społecz��ością �oka���ą za or��a��izac��ę �sł��� 
społecz���ch. ab� spros�ać ��m w�zwa��iom samorząd� �oka���e coraz częście�� 
sz�ka��ą so���sz��ików i róż��orod���ch pozap�b�icz���ch i���eresari�sz� wśród or��a-
��izac��i pozarządow�ch, i��s����c��i koście����ch, cz� �eż pr�wa����ch �sł���odawców. 
roś��ie z��acze��ie par���ers�wa będące��o krokiem k� większe�� i���e��rac��i �sł���.

większe��o z��acze��ia w po�i��ce społecz��e�� ��abiera współcześ��ie pro-
fes��o��a�izac��a i me��edżer�zac��a zadań społecz���ch. coraz więce�� f���kc��i 
soc��a����ch i��s����c��i pańs�wa i i�����ch podmio�ów pod�e��a ewa��ac��i, oce��ie 

1 �. a�ber,�. a�ber, A	Framework	 for	 the	Comparative	Study	 of	Social	Service, “�o�r��a� of e�ropea�� 
socia� Po�ic�” 5/2, s. 132.
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sk��ecz��ości i efek��w��ości, a �akże rac��o��a���ości po��oszo���ch ��akładów. 
w�s�a��dar�zowa��e �sł���i społecz��e s�a��owią dobr� „ma�eriał” do a��a�iz� 
rac��o��a���ości po�i��ki społecz��e��. Kadr� po�i��ki społecz��e�� m�szą pod��osić 
s�a�e kwa�ifikac��e ab� rea�izować ��owe zada��ia po�i��ki społecz��e��.

zwraca się �akże �wa��ę ��a fak�, że �sł���i społecz��e ma��ą charak�er i��we-
s��c������, rozwo��ow�, że są powiąza��e z ��ospodarką i r���kiem prac�. Prz�cz�-
��ia��ą się bowiem do rozwo��� kapi�ał� ��dzkie��o i społecz��e��o, częs�o ma��ą 
charak�er w�przedza��ąc� w s�os���k� do prob�emów społecz���ch, mo��ą b�ć 
waż���m e�eme���em eko��omizac��i po�i��ki społecz��e�� i za�r�d��ie��ia.

międz� i�����mi z �wa��i ��a pow�że�� poda��e prz�cz����, w�sz�iśm� z założe-
��ia w ��m pro��ekcie, że war�o za��ąć się �sł���ami społecz���mi z p���k�� widze-
��ia ��a�kowe��o. t�m bardzie��, że za�ece��ia Komis��i e�rope��skie�� form�łowa��e 
w białe�� i zie�o��e�� Księdze ���. usł��� uż��ecz��ości P�b�icz��e��2 zachęca��ą 
pańs�wa czło��kowskie ue do rozwo��� zi��d�wid�a�izowa���ch, powszech���ch, 
ła�wo dos�ęp���ch �sł��� p�b�icz���ch, odpowiada��ąc�ch ��a po�rzeb� soc��a���e 
społeczeńs�w.

w książce zapreze���owa��o prob�ema��kę �sł��� społecz���ch w ko���ekście 
przemia��, doko�����ąc�ch się ��a ��asz�ch oczach, a k�óre rzadko kied� po�rafim� 
��azwać i zdefi��iować. czasami �eż wo�im� ��ie dos�rze��ać pew���ch procesów, 
szcze��ó���ie �r���kowie��ia i pr�wa��zac��i �sł���, co ��ed��ak ma mie��sce i, ��ak się 
przeko��am� z �reści ��iek�ór�ch rozdziałów, ��ie ��es� �akie w���ą�kowe. Po�i��c� spo-
łecz��i, podob��ie ��ak społeczeńs�wo po�skie, częs�o wzbra��ia��ą się przed �świa-
domie��iem fak��, że �sł���i społecz��e dos�arcza��ą �akże dos�awc� ��iep�b�icz��i. 
t�mczasem w wie�� pańs�wach w e�ropie i ��a świecie �społecz��ie��ie cz� �r���ko-
wie��ie �sł��� ��es� �ak w�sokie, że pańs�wo i sek�or p�b�icz��� bez ��iep�b�icz���ch 
prod�ce���ów, ��ie mo��łob� rea�izować swoich f���kc��i i zadań społecz���ch3.

Prob�emem, k�ór� ���aw��ia się ���ż ��a ws�ępie ��i��ie��sze�� prac� ��es� �kaza-
��ie �ła przemia�� welfare	state i samo zdefi��iowa��ie �sł��� społecz���ch, k�óre 
moż��a rozpa�r�wać w szerokim i w wąskim se��sie. D�a�e��o �eż w rozdzia�e 
pierwsz�m zapreze���owa��o w szersz�m zakresie prob�ema��kę reor��a��izac��i 
po�i��ki społecz��e��, obserwowa��ą ��a ��e doświadczeń pańs�w e�rope��skich 
w os�a���ich �rzech dekadach. scharak�er�zowa��o ��łów��e proces� ��akie wią-
zał� się z reformą pro��ramów społecz���ch w e�ropie w ko���ekście rozwo��� 
�sł��� społecz���ch. omówio��e zos�ał� �akie proces� ��ak: dece���ra�izac��a i de-
mo��opo�izac��a po�i��ki społecz��e��, komerc��a�izac��a i �społecz��ie��ie �sł���, 
me��edżer�zac��a i profes��o��a�izac��a w or��a��izac��i �sł��� społecz���ch.

2 Biała	i	Zielona	Księga	nt.	Usług	Użyteczno�ci	Publicznej, Komis��a e�rope��ska, br�kse�a ma�� 
2003 i 2004.

3 m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 
warszawa 2009.
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rozdział dr���i a��ors�wa r. szarfe��ber��a wprowadza �eore��cz��ie w prob-
�ema��kę �sł��� społecz���ch. zos�ał� w ��im szcze��ółowo przea��a�izowa��e 
za��ad��ie��ia defi��ic�����e �sł��� społecz���ch i zapreze���owa��o ��a�kowe pode��-
ście, ��akie prz���ął zespół a��orów prac�. 

tema�em �rzecie��o rozdział� ��es� ko���rowers������ �ema� pr�wa��zac��i 
i �r���kowie��ia �sł��� społecz���ch w sferze zdrowia. ma��da�e��a osak bar-
dzo szcze��ółowo przea��a�izowała ewo��c��ę fi��a��sowa��ia i dos�arcza��ia �sł��� 
zdrowo����ch w Po�sce oraz �kazała przeksz�ałce��ia włas��ościowe, ��akie �owa-
rz�szą zakładom opieki zdrowo���e�� i szpi�a�om.

w ko�e�����m, czwar��m rozdzia�e, barbara więckowska i e�żbie�a szwałkie-
wicz pod��ęł� �ema� �sł��� świadczo���ch w ramach opieki dł���o�ermi��owe�� w Po�-
sce, wskaz���ąc ��a �icz��e defic��� i prob�em� związa��e z brakiem s�s�emow�ch 
rozwiązań w ��m zakresie. na �wa��ę zasł������e pos���a� ko��iecz��ości w�odręb-
��ie��ia s�s�em� opieki dł���o�ermi��owe�� ��ako pods�s�em� zabezpiecze��ia spo-
łecz��e��o, ��ieza�eż��e��o od s�s�em� opieki zdrowo���e�� i pomoc� społecz��e��.

usł���om soc��a����m w s�s�emie pomoc� społecz��e�� w ��asz�m kra��� w roz-
dzia�e pią��m prz���rzał� się izabe�a r�bka oraz ewe�i��a wiszcz��� wskaz���ąc 
��a �rad�c�����e �sł���i opiek�ńcze, pie�ę����ac�����e, sa��i�ar��e i spec��a�is��cz��e, 
��ak rów��ież ��a ��owe form� �sł��� związa���ch z i���e��rac��ą i ak��wizac��ą spo-
łecz��o-zawodową.

Przedos�a���i, szós�� rozdział, a��ors�wa �oa����� owczarek i �oa����� P�ak, 
��es� eksper�me���em i���e�ek��a����m, ��d�ż a��orki prób���ą kwes�ię �bezpie-
czeń społecz���ch powiązać z �sł���ami społecz���mi. charak�er�z���ąc mie-
sza��� s�s�em �bezpieczeń społecz���ch w Po�sce a��orki zas�a��awia��ą się cz� 
moż��a b�łob� �rak�ować �bezpiecze��ie ��ako quasi �sł���ę społecz��ą?

w os�a���im rozdzia�e barbara więckowska ��akreś�a da�sze kier���ki prze-
mia�� sfer� �sł��� w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o a w zakończe��i� 
�om� ��e��o redak�orz� doko�����ą całościowe��o pods�mowa��ia.

w�rażam� ��adzie��ę, że �ek��ra książki będzie i��spir���ąca d�a cz��e���ików 
i wpł���ie ��a zwiększe��ie zai���eresowa��ia wśród badacz� i działacz� społecz���ch 
prob�ema��ką �sł��� społecz���ch ��a ��e przeobrażeń po�i��ki społecz��e�� ��akie się 
doko�����ą współcześ��ie. �es� �o o ���e is�o���e, ��d�ż ��ak się w�da��e prob�ema��ka 
�a ma współcześ��ie d�że sza��se rozwo���, biorąc pod �wa��ę prak��cz��e doświad-
cze��ia pańs�w e�rope��skich i zachod��i dorobek ��a�kow� w ��m zakresie.

Pra����iem� w ��m mie��sc� podziękować rece��ze���om prac� – Profesorowi 
���ia��owi a��e����erowi i Profesorowi cezarem� żołędowskiem� za ce����e 
�wa��i ��a �ema� dzieła, k�óre prz�cz���ił� się do wzbo��ace��ia wie�� wą�ków 
por�sza���ch w poszcze��ó����ch rozdziałach książki.

warszawa, marzec 2011.
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tra��sformac��a po�i��ki społecz��e�� w e�ropie  
– ��łów��e kier���ki reor��a��izac��i

1. WPROWadzENIE

od zakończe��ia dr���ie�� wo����� świa�owe�� aż do końca �a� 70. XX wiek� 
prak��cz��ie we wsz�s�kich kra��ach e�rope��skich domi��ował s�s�em po�i��ki 
społecz��e�� okreś�a��� mia��em pańs�wa opiek�ńcze��o ��b pańs�wa dobro-
b��� społecz��e��o (welfare	 state). wprawdzie pańs�wo opiek�ńcze rozwi��ało 
się w kra��ach e�rop� zachod��ie�� ���ż od XiX wiek�1, a�e swó�� re��esa��s 
przeż�wało po dr���ie�� wo����ie świa�owe��, kied� powszech��ie akcep�owa��a 
dok�r���a Ke���esa, zos�ała dowar�ościowa��a przez ko��kre���e działa��ia po�i-
��cz��e władz br�����skich. chodzi �� o rapor� społecz��� i pro��ram soc��a���� 
beverid��e’a z rok� 1942, od k�óre��o s�mbo�icz��ie da����e się pows�a��ie wel-
fare	state2. rapor� beverid��e’a zos�ał doda�kowo wzmoc��io��� w a�����ii przez 
bardzo rozpowszech��io��ą póź��ie�� ko��cepc��ę praw ob�wa�e�skich t.H. mar-
sha��a, k�ór� w 1949 r. w swoim dzie�e „Citizenship	and	Social	Class”3 s�wier-
dził, że prawa społecz��e s�ał� się ��ie���ik��io���m prod�k�em ksz�ał�owa��ia 

1 Prz���ęcie od końca �a� 70. XiX wiek� w a�����ii róż��orod���ch rozwiązań praw���ch z ob-
szar� soc��a���e��o ��p. �s�aw� o zdrowi� p�b�icz���m z 1875 rok�, cz� obowiązk� powszech��ości 
ksz�ałce��ia pods�awowe��o z 1870 rok�, �s�aw� o emer��ach z 1908 r., �s�aw� o radach bra��żo-
w�ch z 1909 r., �s�aw� o ��arodow�m �bezpiecze��i� zdrowo����m z 1911 r., �s�aw� o �bezpiecze-
��i� bezrobo����ch z 1911 r. powodowało, że kreowa��o wówczas so�idar�s��cz��� charak�er pańs�wa 
��ako pro�ek�ora ��od���ch war���ków ż�cia ob�wa�e�i. Podob��ie b�ło w niemczech bismarcka. 
Po�i��ka bezpieczeńs�wa soc��a���e��o „że�az��e��o ka��c�erza” opierała się ��łów��ie ��a rozwo��� 
szerokie��o s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch, wpisa���ch w �s�aw� soc��a���e z �a� 1883–1889.  
b�ł� �o m.i��. �s�aw� o: �bezpiecze��i� chorobow�m z 1883 r., o �bezpiecze��i� z ����ł� w�pad-
ków z 1884 r., o �bezpiecze��iach z ����ł� i��wa�idz�wa i wiek� z 1889 r.

2 Porów��a��: g. ma�����szewska-o���ak, Raport	Beveridge’a	–	dobry	przykład	podej�cia	do	kwestii	
społecznej, [w:] Wokół	teorii	polityki	społecznej, b. r�sz-Kowa�cz�k, b. sza��r-�aworska (red.), war-
szawa 2003, s. 291 i ��as�.

3 t.H. marsha��,t.H. marsha��, Citizenship	and	Social	Class, [w:] Sociology	at	the	Cross	Roads, new york 1964 
��b	Class,	Citizenship	and	Social	Development, chica��o 1964.
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się s�s�em� kapi�a�is��cz��e��o, w ��m rów��ież róż��orod���ch k�as społecz���ch 
– pro�e�aria�� cz� b�rż�az��i. Prawa soc��a���e s�awał� się prawami ob�wa�e�-
skimi, a ��ie w�bra���ch ��r�p. fak��cz���m �rzecz�wis���ie��iem idei praw spo-
łecz���ch b�ła d�a marsha��a właś��ie ko��cepc��a welfare	state. Dos�ęp��ość praw 
społecz���ch i zaspoko��e��ie mi��ima����ch po�rzeb b��ow�ch ob�wa�e�i miało 
prowadzić do rea���e��o w�rów���wa��ia poziomów ż�cia, a �akże do zrów��a��ia 
praw osobis��ch i po�i��cz���ch4.

większość pańs�w zachod��ich ma��ąc w �a�ach 50. i 60. XX wiek� „��ad-
w�żkę” dochodów i��wes�owało, z��od��ie z �eorią Ke���esa, w rozwó�� pańs�wa 
opiek�ńcze��o z rozb�dowa���m s�s�emem bezpieczeńs�wa soc��a���e��o i pra-
wami soc��a����mi d�a swoich ob�wa�e�i. właściwie każde pańs�wo e�rop� 
zachod��ie��, biorąc ocz�wiście pod �wa��ę róż��orod��e mode�e welfare	 state5, 
b�ło pańs�wem opiek�ńcz�m, ��ie pozos�awia��ąc�m ob�wa�e�a w po�rzebie bez 
pomoc�. rosł� ��akład� ��a w�da�ki soc��a���e, a�e co ciekawe, mimo bardzo 
w�sokich ��akładów przez��acza���ch ��a s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o, 
zwiększał� się �akże oczekiwa��ia społeczeńs�wa wz���ędem pańs�wa. rów��ież 
w kra��ach e�rop� Środkowo-wschod��ie��, w ��m w Po�sce, ze wz���ęd� ��a prz�-
��ę�ą dok�r���ę �s�ro��ową, domi��owało pańs�wo i ko��cepc��a pa�er��a�izm�6.

Ko��iec �a� 70. XX wiek� �waża��� ��es� za począ�ek kr�z�s� pańs�wa opie-
k�ńcze��o i za począ�ek �ra��sformac��i s�s�emów po�i��ki społecz��e��. Ko��iecz-
��ość wprowadza��ia zmia�� w s�s�emach welfare w�m�szo��e zos�ało ki�koma 
waż���mi z��awiskami. Po pierwsze, wówczas �o po��awił� się pierwsze sk��ki 
kr�z�s� ��af�owe��o z począ�ków �a� 70. Po dr���ie, masowo wzras�ało bezro-
bocie s�r�k��ra���e, ��as�ępowała ko��iecz��ość wzmac��ia��ia ko��k�re��c�����ości 
��ospodarcze�� w dobie �ibera�izac��i ha��d��. Po �rzecie, oecD op�b�ikowała 
ki�ka kr���cz���ch rapor�ów ��a �ema� kosz�ów pańs�wa opiek�ńcze��o. Po 
czwar�e, wie�� eksper�ów b�ło zda��ia, że welfare	 state ��ie rozwiązało wie�� 
prob�emów soc��a����ch (bezrobocie, kr�z�s rodzi���, s�arze��ące się społeczeń-
s�wo) oraz ��ie radzi sobie z ��ow�mi w�zwa��iami �akimi ��ak: ema��c�pac��a 
zawodowa kobie�, kwes�ia bezrobocia s�r�k��ra���e��o, �bós�wo, mi��rac��e, 
kwes�ia eko�o��icz��a7. 

w poszcze��ó����ch pańs�wach róż��ie rea��owa��o ��a kr�z�s po�i��ki społecz-
��e�� i z róż��ą d���amiką wprowadza��o zmia���. Po��awił� się hasła ko��iecz��ości 

4 ibidem.
5 więce�� ��a �e�� �ema�: m. Księżopo�ski, Modele	polityki	społecznej, warszawa 1999.
6 m. Księżopo�ski, Półwiecze	polityki	społecznej	w	Polsce.	Od	quasi	monopolu	państwa	do	paternali-

styczno-rynkowej	hybrydy, [w:] 60	lat	polityki	społecznej	w	Polsce, a. rączaszek (red.), Ka�owice 2006, 
s. 107 i ��as�.

7 więce�� o ��m w: m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	społeczna	–	o	przeobrażeniach	państwa	
opiekuńczego, warszawa 2009.
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red�kc��i ro�i pańs�wa opiek�ńcze��o (retrenchment), res�r�k��r�zac��i (restruc-
turing) i sch�łk� (decline)8. Kr�z�s pańs�wa opiek�ńcze��o spowodował wpro-
wadza��ie reform, k�óre po�e��ał� z ��ed��e�� s�ro��� ��a cięciach w w�da�kach 
społecz���ch i red�kc��i świadczeń soc��a����ch, k�óre b�ł� do prz���ęcia przez 
społeczeńs�wo, a z dr���ie�� s�ro��� ��a poważ��e�� reor��a��izac��i s�s�emowe�� 
i i��s����c��o��a���e�� po�i��ki społecz��e��. reor��a��izac��a �a ��a��częście�� do��cz�ła 
��as�ęp���ąc�ch e�eme���ów: reform� i dece���ra�izac��i admi��is�rac��i p�b�icz��e��, 
demo��opo�izac��i i deko��ce���rac��i zadań społecz���ch w kier���k� or��a��iza-
c��i pozarządow�ch i komerc������ch; zrz�ce��i� większe�� odpowiedzia���ości ��a 
rodzi��ę i ��r�p� ��ieforma���e. a��er��a��w���m sposobem prowadze��ia po�i��ki 
społecz��e��, w s�os���k� do pańs�wa opiek�ńcze��o, miało b�ć pańs�wo pomoc-
��icze, k�óre wspó���ie z podmio�ami z i�����ch sek�orów dos�arcza miesza���ch 
form wsparcia (welfare	mix)9.

now�m parad���ma�em w po�i��ce społecz��e�� s�ał się rozwó�� �sł��� spo-
łecz���ch, k�óre miał� w�pierać świadcze��ia fi��a��sowe, wpisa��e w red�s�r�-
b�c������ s�s�em �rad�c�����e��o pańs�wa opiek�ńcze��o. wie�e reform w po�i��ce 
społecz��e��, a �akże �icz��e proces� prz� okaz��i reor��a��izac��i welfare	state do��-
cz�ł� właś��ie �sł��� społecz���ch. zas�a��awia��o się ��ad rozwi��a��iem �sł���, 
��ad ich �epszą or��a��izac��ą i zarządza��iem, s�a��dar�zac��ą i zapew��ie��iem 
odpowied��ie�� ��akości – �ak ab� w bardzie�� zi��d�wid�a�izowa��� sposób zaspo-
ka��ał� o��e róż��orod��e po�rzeb� społecz��e. Po��awił� się ��łos�, że o prz�szłości 
��owe�� po�i��ki społecz��e�� będą dec�dował� rozwi��ię�e i dos�ęp��e d�a ob�wa-
�e�i �sł���i społecz��e, k�óre będą dos�arcza��e przez róż��orod��e podmio�� 
w ramach s�s�em� welfare	pluralism10.

ce�em ar��k�ł� ��es� �kaza��ie ��łów���ch procesów i �e��de��c��i, k�óre po��a-
wił� się prz� �ra��sformac��i s�s�emów po�i��ki społecz��e�� w pańs�wach e�ro-
pe��skich w ko���ekście rozwo��� �sł��� społecz���ch oraz próba ich kró�kie��o 
scharak�er�zowa��ia. w ar��k��e prz���ę�o ��orma��w��e pode��ście do zmia�� 
i��s����c��i sfer� społecz��e��, d�a�e��o sk�pio��o się ��a o��ó����ch procesach i �e��-
de��c��ach, �akich ��ak: 1. Dece���ra�izac��a i demo��opo�izac��a po�i��ki społecz��e��; 
2. Komerc��a�izac��a po�i��ki społecz��e�� w aspekcie pr�wa��zac��i i �r���kowie-
��ia; 3. uspołecz��ie��ie po�i��ki społecz��e��; 4. me��edżer�zac��a �sł��� społecz-
���ch. 

 8 s. go�i��owska, Od	państwa	opiekuńczego	 (welfare	 state)	do	państwa	wspierającego	pracę, [w:] 
Praca	i	polityka	społeczna	wobec	wyzwań	integracji, b. ba�cerzak-Paradowska (red.), warszawa 2003, 
s. 21.

 9 m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	społeczna	–	o	przobrażeniach	państwa	opiekuńczego, war-
szawa 2009. 

10 m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	społecz-
nych, warszawa 2010. 
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2. dECENTRalIzaCJa I dEMONOPOlIzaCJa  
POlITykI SPOłECzNEJ

�ed��ą z ��a��waż��ie��sz�ch zmia�� ��aką wprowadzo��o do s�s�emów po�i��ki 
społecz��e�� w os�a���ich 30 �a�ach w większości pańs�w e�rope��skich b�ła 
dece���ra�izac��a f���kc��i soc��a����ch pańs�wa. Dece���ra�izac��a oz��acza prze-
��iesie��ie kompe�e��c��i prowadze��ia po�i��ki społecz��e��, w ��m �sł��� społecz-
���ch, ��a szczebe� �er��oria����, b�iższ� ob�wa�e�owi. Proces dece���ra�izac��i 
zdob�ł prz�ch����ość zarów��o po�i��cz��ą, ��ak i społecz��ą m.i��. ze wz���ęd� ��a 
fak�, że związa��� b�ł z zasadą s�bs�diar��ości, po�e��a��ącą ��a odda��i� kompe-
�e��c��i społecz���ch podmio�om z��a��d���ąc�m się ��a��b�iże�� ob�wa�e�i i sam�ch 
prob�emów. �ak �wierdzi �. Hr���kiewicz…centralne	podejmowanie	decyzji	przynosi��	
może	bowiem	negatywne	 skutki,	 szczególnie	w	sferze	 społecznej,	gdyż	ogranicza	wpływ	
obywateli	i	ich	wspólnot	na	kształtowanie	procesu	decentralizacji	władzy	publicznej	i	wy-
nika	z	zasady	pomocniczo�ci	oraz	zasad	ładu	społecznego	i	warunków	życia.	Nadrzędnym	
celem	powołania	 samorządu	 jest	budowanie	 społeczeństwa	obywatelskiego,	upodmioto-
wienie	społeczeństwa,	zapewnienie	jednostkom	oraz	społeczno�ciom	lokalnym	wpływu	na	
bieg	spraw	publicznych11. 

Po��ad�o dece���ra�izac��a b�ła sposobem ��a zm��ie��sze��ie ��iew�do���o-
ści ce���ra����ch, p�b�icz���ch i��s����c��i, k�óre w sposób zbi�rokra��zowa���, 
forma���� i częs�o bardzo �ech��icz���, rea�izował� zada��ia społecz��e. Dece��-
�ra�izac��a b�ła, i częs�o ��es�, d�a same��o pańs�wa w���od��ie��sza, ��d�ż odpo-
wiedzia���ość za rea�izac��ę po�i��ki społecz��e�� i �sł��� społecz���ch spada ��a 
��iższe poziom�, a pańs�wo dzięki róż���m zabie��om może ��rz�mać ko���ro�ę 
prowadzo��e�� po�i��ki. 

Dece���ra�izac��a może mieć róż��orod��e waria����. może �o b�ć dece���ra�i-
zac��a fiska���a ��b admi��is�rac�����a. w pierwsz�m prz�padk� rząd ce���ra���� 
przekaz���e całkowi�ą odpowiedzia���ość za fi��a��sowa��ie �sł��� społecz���ch 
władzom �oka����m. w dr���im ��a�omias� władze �oka���e samodzie���ie dec�-
d���ą o a�okac��i środków i zarządza��i� kompo��e���ami społecz���mi, �ecz fi��a��-
sowa��ie prz���m���ą od rząd� ce���ra���e��o12. w �i�era��rze przedmio�� dzie�i 
się dece���ra�izac��ę rów��ież ��a: – de�e��ac��ę – kied� ce���ra���e or��a��� pańs�wa 
zos�a��ą z�oka�izowa��e w �ere��ie, ab� s�worz�ć �epsze war���ki dos�ęp� ob�-
wa�e�i do ��ch i��s����c��i, – dewo��c��ę – środki i zada��ia zos�a��ą przekaza��e 
rządow�m a��e��c��om (działa��ąc�m �akże w �ere��ie) i – deko��ce���rac��ę – kied� 

11 �. Hr���kiewicz, Państwo,	rynek,	społeczeństwo	obywatelskie, [w:] Wokół	teorii	polityki	społecznej, 
b. r�sz-Kowa�cz�k, b. sza��r-�aworska (red.), warszawa 2003, s. 254.

12 s. go�i��owska, Decentralizacja	–	inny	wymiar	polityki	społecznej, [w:] Dekada	polskiej	polityki	
społecznej	 od	 przełomu	do	 końca	wieków, warszawa 2000 [za:] Polityka	 społeczna	–	 teksty	 źródłowe, 
l. Dziewięcka-bok���, K. zamorska (red.), wrocław 2003, s. 59.
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or��a��� władz� �ere��owe�� prze��m���ą całkowicie od or��a��ów ce���ra����ch kom-
pe�e��c��e i f���kc��e soc��a���e13.

Dece���ra�izac��ę wie�� f���kc��i soc��a����ch przeprowadzo��o m.i��. w Da��ii, 
fra��c��i, niemczech, włoszech, Ho�a��dii, norwe��ii, Hiszpa��ii, szwec��i, wie�-
kie�� br��a��ii i s�a��ach z��ed��oczo���ch. w niemczech i Ho�a��dii proces 
dece���ra�izac��i �sł��� społecz���ch wzmac��iała zasada s�bs�diar��ości. Proces 
dece���ra�izac��i we włoszech zaczął się ��a dobre wraz z �s�awą 833, prz���ę�ą 
w rok� 1978, kied� odpowiedzia���ość za opiekę społecz��ą i zdrowo���ą spadła 
��a 8000 ��ed��os�ek admi��is�rac������ch, k�óre �s�a��owił� �oka���e oddział� opieki 
zdrowo���e�� odpowiedzia���e za opiekę zdrowo���ą i soc��a���ą. fra��c��a, his�o-
r�cz��ie ��ede�� z ��a��bardzie�� sce���ra�izowa���ch kra��ów, w �a�ach 1981–1982  
rów��ież wprowadziła zmia��� s�r�k��ra���e, po�e��a��ące ��a zwiększe��i� ��ie-
za�eż��ości depar�ame���ów i rad ��mi�����ch. zmia��� w wie�kie�� br��a��ii b�ł� 
bardzie�� zróż��icowa��e – dece���ra�izac��a obe��mowała sferę po�i��cz��ą, ��ed��o-
cześ��ie ce���ra�iz���ąc i����e14.

w Hiszpa��ii od rok� 1978 do 1995 przeprowadzo��o sk��ecz��e reform� 
dece���ra�izac�����e po�e��a��ące ��a przekaza��i� �praw��ień soc��a����ch pańs�wa 
��a wspó���o�� a��o��omicz��e i ��mi���. Po�i��ka społecz��a w Hiszpa��ii ma od 
�e��o czas� przede wsz�s�kim charak�er re��io��a����. to re��io��� w Hiszpa��ii 
dec�d���ą o ksz�ałcie praw���m i i��s����c��o��a����m s�s�em� po�i��ki społecz��e��, 
o zarządza��i� i koord���ac��i �sł���ami społecz���mi. ma��ą o��e z��acz��ie więk-
sze �praw��ie��ia a��iże�i rząd ce���ra����. wprawdzie, w �i�era��rze pod��osi się, 
że dece���ra�izac��a za�rz�mała się w Hiszpa��ii ��a poziomie re��io��ów, ��d�ż 
��mi��� w da�sz�m cią��� ��ie ma��ą w peł��i �praw��ień soc��a����ch, �o z p���k�� 
widze��ia zarządza��ia i koord���ac��i �sł��� społecz���ch s�s�em re��io��a���� rea-
�izac��i po�i��ki społecz��e�� ��es� w ��m kra��� odbiera��� poz���w��ie15. w grec��i 
i Por����a�ii dece���ra�izac��a po�i��ki społecz��e�� i sł�żb społecz���ch b�ła ��a�o-
mias� z��acz��ie słabsza, a��iże�i w i�����ch pańs�wach śródziem��omorskich16.

13 s. go�i��owska, Polityka	 społeczna	 samorządów	 terytorialnych.	Warunki	większej	 efektywno�ci, 
[w:] „Po�i��ka społecz��a” 4/2006, s. 1.

14 n. �oh��so��,n. �oh��so��, The	Mixed	Economy	of	Welfare,	Her�fordshire 1999, s. 92–134
15 l. more��o, a. arriba,l. more��o, a. arriba, Welfare	and	Decentralization	 in	Spain, f�ore��c��a: eui (e�ropea��f�ore��c��a: eui (e�ropea�� 

for�m, wP 1999/8).
16 z��ikoma dece���ra�izac��a p�b�icz��e�� po�i��ki społecz��e�� w grec��i, ��ak rów��ież o��ra-

��iczo��a i��ic��a��wa dobrowo����ch s�owarz�szeń, podkreś�a��ą wiodącą ro�ę rząd� ce���ra���e��o 
i parae�a��zm or�odoks�����e��o Kościoła w ksz�ał�owa��i� ��reckie��o pańs�wa dobrob���. z ko�ei 
refere��d�m z 8 �is�opada 1998 w Por����a�ii w�kazało odrz�ce��ie przez Por����a�cz�ków p�a��� 
re��io��a�izac��i pańs�wa por����a�skie��o. Pomimo �o, ��a�eż� pamię�ać, że wprowadze��ie re��io-
��ów a��o��omicz���ch zos�ało �z��a��e w Por����a�ii w Ko��s����c��i z 1976 rok�, w związk� z cz�m 
��ie moż��a w�k��cz�ć większe��o s�op��ia dece���ra�izac��i i deko��ce���rac��i w prz�szłości.
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Po��awiał� się �akże działa��ia zmierza��ące w przeciw���m kier���k�. na 
prz�kład w Da��ii i Ho�a��dii, dwóch w�soce zdece���ra�izowa���ch pańs�wach 
pod��ę�o ki�ka prób w kier���k� rece���ra�izac��i. na�omias� o��ó���� �re��d 
w e�ropie zachod��ie��, ce���ra���e�� i wschod��ie�� po�e��ał ��a szeroko zakro��o��e�� 
dece���ra�izac��i po�i��ki społecz��e��, w ��m �sł��� społecz���ch.

w Po�sce proces dece���ra�izac��i f���kc��i społecz���ch �rwa od począ�k� 
�a� 90. XX w. i do��cz�ł przekaz�wa��ia zadań w kier���k� samorządow�ch 
��ed��os�ek �er��oria����ch. Proces �e�� ��ie b�ł ��ed��ak pozbawio��� ko��flik-
�ów. w���ikał� o��e w większości prz�padków z rozdźwięk� międz� s�op��iem 
�praw��ień i kompe�e��c��i podmio�ów samorządow�ch, a ich moż�iwościami 
fi��a��sowa��ia17. także podział zadań i kompe�e��c��i ��a poszcze��ó���e szczeb�e 
samorząd� �er��oria���e��o – ��mi��ę, powia� i wo��ewódz�wo pozos�awiał wie�e 
do ż�cze��ia i b�ł, w m��ie��sz�m ��b większ�m s�op��i�, prz�cz���ą wie�� prob-
�emów ��a��r� or��a��izac�����e�� i wdroże��iowe��. w���ikało �o z ��iedos�a�ecz��e�� 
a��a�iz� kr���cz��e�� procesów dece���ra�izac������ch, ��iew�s�arcza��ąc�ch kwa-
�ifikac��i i kompe�e��c��i me��edżerskich kadr samorząd� �er��oria���e��o, ��ie 
zawsze adekwa���e��o prz�porządkowa��ia poszcze��ó����ch po�i��k do odpo-
wied��ie��o szczeb�a samorząd�, a �akże z �r�d��ości koord���ac��i i brak� mo��-
wac��i do samodzie���e�� kooperac��i. Podkreś�a się, że w Po�sce dece���ra�izac��a 
po�i��ki społecz��e�� ��ie ma charak�er� s�s�emowe��o, a�e racze�� reak��w���, 
odpowiada��ąc� ��a zapo�rzebowa��ie po�i��cz��e18.

Popraw��ie zor��a��izowa��a dece���ra�izac��a f���kc��i soc��a����ch pańs�wa 
powi����a prz�cz���iać się do większe�� samoor��a��izac��i społecz��ości �oka����ch, 
rozwo��� samorząd��ości i �worze��ia war���ków do bardzie�� harmo��i����e��o roz-
wo��� i większe�� spó����ości społecz��o-��ospodarcze��. sprz���ać powi����a �akże 
rozwo��owi społeczeńs�wa ob�wa�e�skie��o i �worze��i� kapi�ał� społecz��e��o, 
opar�e��o ��a za�fa��i� i zacieś��ia��i� więzi społecz���ch. wzmac��ia��ie pocz�-
cia prz���a�eż��ości społecz��ości �oka����ch do wspó���o� sprz���ać powi����o �akże 
większe�� ak��w��ości ob�wa�e�skie�� i większe�� par��c�pac��i w rozwiąz�wa��i� 
�oka����ch prob�emów19.

niek�órz� badacze za��ad��ień z zakres� po�i��k p�b�icz���ch są zda��ia, 
że dece���ra�izac��a ��es� ko��iecz��a �akże z i�����ch powodów20. w dzisie��sz�m 
społeczeńs�wie i��formac������m, ��dzie o sk��ecz��ości i efek��w��ości po�i��ki 

17 zobacz: z. gi�owska, Decentralizacja	systemu	budżetowego	jako	warunek	konieczny	zasady	sub-
sydiarno�ci, [w:] Subsydiarno���, D. mi�czarek (red.), warszawa 1998, s. 173–181.

18 s. go�i��owska, Polityka	 społeczna	 samorządów	 terytorialnych.	Warunki	większej	 efektywno�ci, 
op. ci�., s. 1–9.

19 Porów��a�� z: �. Hr���kiewicz, Państwo,	rynek,	społeczeństwo	obywatelskie, op. ci�., s. 256.
20 D. osbor��e, t. gaeb�er, Rządzi��	 inaczej.	Jak	duch	przedsiębiorczo�ci	przenika	 i	przekształca	

administrację	publiczną,	Poz��ań 2005, s. 341–343.
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dec�d���e i��formac��a i sz�bkość pode��mowa��ia dec�z��i i rea��owa��ia ��a prob-
�em�, ��ie ma czas� ��a �o, ab� s�osować zb�� sce���ra�izowa��e s�s�em� władz�. 
w epoce i��forma��cz��e�� ko��iecz��ość sz�bkie��o pode��mowa��ia dec�z��i kłóci 
się z coraz większą zawiłością i ��iez��a��omością środowiska, k�óre��o dec�-
z��e ma��ą do��cz�ć. i��s����c��e zdece���ra�izowa��e ma��ą z��acz��ą przewa��ę ��ad 
sce���ra�izowa���mi, po��ieważ21:
– są bardzie�� e�as��cz��e, mo��ą sz�bcie�� rea��ować ��a zmia��� war���ków i po-

�rzeb� be��efic��e���ów,
– działa��ą bardzo częs�o efek��w��ie�� i sk��ecz��ie�� a��iże�i i��s����c��e sce���ra-

�izowa��e,
– są o wie�e bardzie�� skło����e do wprowadza��ia i����owac��i,
– działa��ą mobi�iz���ąco ��a za�r�d��io���ch w ��ich ��dzi, w�zwa�a��ąc w ��ich 

większą prod�k��w��ość i skła��ia��ąc do większe��o zaa����ażowa��ia w roz-
wiąz�wa��ie prob�emów �oka����ch.
obok dece���ra�izac��i, dr���im waż���m zabie��iem reor��a��izac��i s�s�emów 

po�i��ki społecz��e�� ��es� demo��opo�izac��a p�b�icz���ch i��s����c��i po�i��ki spo-
łecz��e�� i przekaza��ie rea�izac��i części zadań społecz���ch or��a��izac��om poza-
rządow�m ��b podmio�om pr�wa����m, k�ór�m ko���rak����e się rea�izac��ę 
ko��kre����ch zadań i �sł��� soc��a����ch.

wedł��� m. r�msz�, ko���rak�owa��ie �o…zlecanie	przez	administrację	rządową	
i	 samorządową	w ramach	umów	kontraktowych	 realizacji	 usług	 publicznych	podmio-
tom	niepaństwowym22. z ko�ei wedł��� c. t�rbi�� ko���rak�owa��ie �rak����e się 
��ako…instrument,	przez	który	dobra	 i	usługi	wymagane	przez	 rządowe	departamenty	
dostarczane	są	z	prywatnego	sektora23.

K. Kowa�ska prz���m���e, że skoro ram� ko���rak�� dec�d���ą o w�sokości 
kosz�ów �owarz�sząc�ch w�mia��ie i mo��w���ą do okreś�o���ch zachowań, �o 
��a�eż� s�wierdzić, że ko���rak�owa��ie �o…transakcja	o	wyraźnej	strukturze,	w której	
partnerzy	przyjmują	na	siebie	konkretne	zobowiązania	i	okre�lają	je	mianem	kontraktu. 
a��orka �a powoł���e się �akże ��a słowa f�r�bo��� i rich�er, k�órz� poda��ą 
��as�ęp���ącą defi��ic��ę: …kontrakt	może	by��	 rozumiany	 jako	dwustronna	transakcja,	
w której	dwie	strony	zgadzają	się	co	do	pewnych	swoich	zobowiązań.	Oprócz	porozumie-
nia	się	 stron	w sprawach	swoich	relacji	 (planowanie	relacji),	 istnienie	 legalnych	zasad	
(prawne	egzekwowanie)	jest	uznane	za	charakterystyczną	cechę	kontraktu24.

21 ibidem, s. 343–345.
22 m. r�msza, Kontraktowanie	usług	społecznych	z	podmiotami	pozarządowymi	–	decentralizacja	czy	

urynkowienie	 sfery	publicznej?, [w:] „rocz��iak. Pismo o or��a��izac��ach pozarządow�ch w Po�sce, 
o k����rze ko���rak��”, boris, warszawa 1998, s. 45.

23 c. t�rbi��,c. t�rbi��, Government	Procurement	and	Contracts,	lo����ma��, Har�ow 1989, s. iX.
24 K. Kowa�ska, Kontraktowanie	 i	 koszty	 transakcji	w nowej	 ekonomii	 instytucjonalnej, [w:] 

„gospodarka narodowa” ��r 7-8, szkoła głów��a Ha��d�owa, warszawa 2005, s. 53.
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Ko���rak�owa��ie zadań i �sł��� społecz���ch może b�ć rea�izowa��e zarów��o 
przez p�b�icz��e pomio�� ce���ra���e ��ak i p�b�icz��e i��s����c��e samorządowe. 
w prz�padk� ko���rak�ac��i zadań międz� z�eca��ąc�m podmio�em p�b�icz���m 
a prz���m���ąc�m zada��ie podmio�em ��iep�b�icz���m (w ��m pr�wa����m) 
dochodzi do quasi	r���kowe�� �ra��sakc��i. Ko���rak�owa��ie s�os���e się ��a��częście�� 
w zakresie świadcze��ia �sł��� społecz���ch, chociaż ��ie ��es� �o ��ed���a po�i��ka 
p�b�icz��a, ��dzie ma mie��sce podz�eca��ie ��iep�b�icz���m podmio�om rea�iza-
c��ę zadań.

„K����rę ko���rak��” wprowadzo��o ��a��wcześ��ie�� w s�a��ach z��ed��oczo���ch, 
a �akże w wie�kie�� br��a��ii podczas ko��serwa��w���ch rządów m. tha�cher. 
�e�� rząd propa�����ąc opc��e r���kowe i p��ra�is��cz��e s�arał się doprowadzić do 
zm��ie��sze��ia ro�i pańs�wa i ��ed��ocześ��ie zwiększe��ia efek��w��ości w�ko���-
wa���ch przez ��ie��o zadań25. moż�iwe �o b�ło poprzez ��owe kroki „że�az��e�� 
dam�” dążące do pr�wa��zac��i pańs�wa. wie�� badacz� podkreś�a, że �ri�m-
fa���� powró� or��a��izac��i społecz���ch ��a br�����ską sce��ę w �a�ach osiemdzie-
sią��ch XX w. s�ał się moż�iw� dzięki m.i��. ko���rak�ac��i zadań społecz���ch26. 
oce��a efek��w��ości i sk��ecz��ości ko���rak�owa��ia ��es� bardzo �r�d��a. wśród 
badacz� są zarów��o �ac�, k�órz� oce��ia��ą poz���w��ie z��awisko demo��opo�iza-
c��i �sł��� społecz���ch m.i��. poprzez „k����rę ko���rak��”, ��ak i �ac�, k�órz� ��ą 
kwes�io�����ą. Pew��e ��es� ���ko �o, że ko���rak�owa��ie rzecz�wiście w is�o���� 
sposób zmie��iło charak�er i ob�icze i��s����c��i p�b�icz���ch, a �akże or��a��i-
zac��i non-profit oraz sek�ora pr�wa���e��o dos�arcza��ące��o �sł���i społecz��e. 
wsz�s�kie ��r�p� i��s����c��i �podab��ia��ą się do firm biz��esow�ch, działa��ąc�ch 
komerc�����ie. zaciera��ą się �akże róż��ice międz� �rzema sek�orami, k�óre 
zresz�ą zacz���a��ą się wza��em��ie prze��ikać i ��akładać ��a siebie27.

Prz���m���e się, że rozwó�� �sł��� społecz���ch ��es� moż�iw� przede wsz�s�kim 
w s�s�emach po�i��ki społecz��e�� o charak�erze zdece���ra�izowa���m i zdemo-
��opo�izowa���m, ��dzie i��s����c��e prod�k���ące i dos�arcza��ące �sł���i są zor��a-
��izowa��e b�iże�� ob�wa�e�a, �epie�� z��a��ą spec�fikę �oka���ą i po�rzeb� społecz��e 
mieszkańców. Dece���ra�izac��a po�e��a ��a �oka����m rozpoz��a��i� po�rzeb, or��a-
��izac��i i��s����c��o��a���e�� �sł��� i fi��a��sowa��i� �sł���. w prz�padk� defic��� 

25 g.a. Hod��e,g.a. Hod��e, Competetive	Tendering	and	Contracting	out:	Rhetoric	or	Realisty?, [w:] „P�b�ic 
Prod�c�ivi�� & ma��a��eme��� review”, vo�. 22, ��o. 4, ����e 1999, s. 455.

26 więce�� zobacz: i. Pieczą�ka, Kontraktowanie	 jako	 nowa	 kategoria	w	 polityce	 społecznej	 np.	
Wielkiej	Brytanii, ��iep�b�ikowa��a praca ma��is�erska ��apisa��a pod kier���kiem �. a��e����era, 
wsP twP, warszawa 2007.

27 w całości ��a pods�awie: m. r�msza, Kontraktowanie	zadań	publicznych	 jako	 forma	współ-
działania	państwa	 i	 organizacji	non-profit, [w:] Wokół	 teorii	polityki	 społecznej,	B.	r�sz-Kowa�cz�k, 
b. sza��r-�aworska (red.), warszawa 2003, s. 261–277.
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środków pańs�wo może wspierać władze samorządowe i rodzi��� we współfi-
��a��sowa��i� �sł��� społecz���ch28. 

3. kOMERCJalIzaCJa POlITykI SPOłECzNEJ  
– PRyWaTyzaCJa Czy URyNkOWIENIE?

is�o���ą zmia��ę w s�s�emach welfare wprowadziła komerc��a�izac��a po�i��ki 
społecz��e��. Po�e��a o��a ��a pr�wa��zac��i i/��b �r���kowie��i� po�i��ki społecz-
��e��29. Doko�����e się o��a przede wsz�s�kim poprzez „pr�wa��zac��ę odpowie-
dzia���ości” (i��d�wid�a�izac��a odpowiedzia���ości za siebie i swoich ��a��b�iższ�ch 
oraz adresowa��ie pomoc� do ��r�p ��a��bardzie�� za��rożo���ch soc��a���ie) oraz 
poprzez doko���wa��ie przeksz�ałceń włas��ościow�ch w kier���k� pr�wa����ch 
�sł���odawców zamias� �sł���odawców p�b�icz���ch. Komerc��a�izac��a w z��a-
cze��i� �r���kawia��ia po�i��ki społecz��e�� po�e��a ��a�omias� ��a wprowadza��i� 
quasi	rynków wewnętrznych do sek�ora p�b�icz��e��o i dop�szcze��ia róż��orod���ch 
podmio�ów do dos�arcza��ia �sł��� społecz���ch. Powod���e �o komerc��a�izac��ę 
p�acówek świadcząc�ch �sł���i społecz��e i po��awie��ie się mecha��izmów ko��-
k�re��c��i, pomimo, że podmio�� �e mo��ą b�ć fi��a��sowa��e ze środków p�b�icz-
���ch30 i same mo��ą b�ć podmio�ami p�b�icz���mi.

Pr�wa��zac��a po�i��ki społecz��e�� doko��ała się w wie�� pańs�wach. b�ła 
o��a moż�iwa, ��d�ż ��a��bardzie�� odpowiadała „pos�ford�s��cz��e��” or��a��izac��i 
prod�kc��i i ko��s�mpc��i. o i�e „ford�zm”, charak�er�zował się ��m, że ko��-
s�mpc��a i prod�kc��a b�ł� zor��a��izowa��e w sposób masow�, o ���e pos�ford�ści 
�waża��ą, że czas� po�ęż��e�� bi�rokrac��i, �dos�ęp��ia��ące�� ��ed��o�i�e �sł���i d�a 
wsz�s�kich ���ż mi��ęł�. �ak za�waż�ł P. Ho����e��31 …Żyjemy	w	epoce	postbiurokra-
tycznych	 form	udostępniania	 �wiadczeń	 społecznych. cechą charak�er�s��cz��ą ��es� 
�o, że or��a��izac��a �sł��� m�si odpowiadać sz�bkim i e�as��cz���m zamia��om 
po�rzeb róż��orod���ch ��r�p be��efic��e���ów. Pr�wa��zac��a może b�ć za�em ��ed-
���m ze sposobów osią��a��ia �epsz�ch efek�ów w ��m obszarze.

�ak �wierdzi s. go�i��owska pr�wa��zac��a sfer� społecz��e�� może mieć 
róż��e ob�icza. Po pierwsze, może o��a oz��aczać ode��ście od rozwiązań ob�i-

28 a. bra��ds�ae��er, P. Herrma����, c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	usług	socjalnych	w	kon-
tek�cie	europejskim;	od	ogółu	do	szczegółu, wsP twP, warszawa 2010.

29 nawiąz���e ���a�� do podział� zas�osowa��e��o w: m. Drakeford, Privatisation	and	Social	
Policy, Har�ow, essex 2000, s. 18–19.

30 e. leś,	Od	filantropii	do	pomocniczo�ci	–	studium	porównawcze	rozwoju	i	działalno�ci	organizacji	
społecznych, op. ci�., s. 145; s. go�i��owska, Od	państwa	opiekuńczego	(welfare	state)	do	państwa	wspie-
rającego	pracę…,	op. ci�., s. 22–24.

31 P. Ho����e��,P. Ho����e��, A	New	Management	 for	 the	Public	Sector? [w:] „Po�ic� a��d Po�i�ics” 19/1991, 
s. 247.
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��a�or������ch i ���iwersa����ch do��cząc�ch całe�� pop��ac��i poprzez w�łącza��ie 
z po�i��ki społecz��e�� zamoż��ie��sz�ch ��r�p społeczeńs�wa poprzez odpowied��i 
targeting	świadczeń i �sł��� do ��r�p ��a��bardzie�� poszkodowa���ch. Po dr���ie, 
może po�e��ać ��a przes���ięci� ��a r���ek ��iek�ór�ch f���kc��i społecz���ch, k�óre 
zaspoka��a��ą po�rzeb� o charak�erze bardzie�� ��ks�sow�m. z ��ch dóbr korz�-
s�a��ą ��r�p� zamoż��ie��sze. Po �rzecie, może wreszcie oz��aczać wprowadze��ie 
do sek�ora p�b�icz��e��o �zw. r���k� wew��ę�rz��e��o, po�e��a��ące��o ��a komerc��a-
�izac��i p�acówek prod�k���ąc�ch �sł���i społecz��e32.

ge��era���ie w �i�era��rze przedmio�� moż��a w�róż��ić dwa ko��k�re��c�����e 
mode�e pr�wa��zac��i. Pierwsz� mode� „sch�mpe�erowski”33 charak�er�z���e 
się ��m, że podkreś�a z��acze��ie włas��ości pr�wa���e�� per	 se. oz��acza �o, że 
prze��ście włas��ości p�b�icz��e�� w pr�wa���e ręce samois���ie spowod���e w�zwo-
�e��ie d�cha przedsiębiorczości i i����owac�����ości. w mode�� ��m s�r�k��ra 
r���k� ma m��ie��sze z��acze��ie – ��ieza�eż��ie od �e��o cz� ��es� mo��opo�is��cz��a 
cz� ko��k�re��c�����a, włas��ość pr�wa���a powi����a ��e��erować więce�� korz�ści ��iż 
p�b�icz��a. Dr���i mode�, ��az�wa��� – ko��k�re��c������m, ��es� ��ieco odmie����� 
i z�sk���e w os�a���ich �a�ach ��a z��acze��i�. w mode�� ��m �o war���ki r���kowe 
a ��ie forma włas��ości z�sk���e większe z��acze��ie. wo���e, ko��k�re��c�����e r���ki 
zapew��ia��ą w�da����ość i w�m�sza��ą świadcze��ia ��a��w�ższe�� ��akości �sł���, 
�dos�ęp��ia���ch po ��a����iże�� ce��ie. mecha��izm ce��ow� zapew��ia w�da����e 
roz�okowa��ie zasobów, ��rz�m���ąc w rów��owadze pop�� i podaż. w mo-
de�� ��m, w przeciwieńs�wie do pierwsze��o mode��, i��s����c��e p�b�icz��e 
mo��ą działać spraw��ie, ��eś�i zapew��i im się ko��k�re��c�����ość, podob��ie ��ak 
i przedsiębiors�wa pr�wa���e mo��ą działać bardzo ��ieefek��w��ie w prz�padk�  
mo��opo��.

ukaza��ie pow�ższ�ch dwóch mode�i pr�wa��zac��i ��es� o ���e is�o���e d�a 
po�i��ki społecz��e��, że dowodzi, iż pr�wa��zac��ę i �r���kowie��ie ��a�eżałob� 
po��mować ��ako dwa osob��e z��awiska. o i�e cz�s�a pr�wa��zac��a ��es� pozb�-
ciem się przez pańs�wo „ba�as��” fi��a��sowa��ia i prod�kowa��ia dóbr i �sł��� 
społecz���ch, o ���e �r���kowie��ie powod���e, że rząd w da�sz�m cią��� fi��a��s���e 
dobra i �sł���i p�b�icz��e, a�e ich d�s�r�b�c��ę i prod�kc��ę pozos�awia sek�orowi 
pr�wa���em�. �ak �wierdzą �. Vickers i V. wri��h�…nie	ma	logicznego	powiązania	
prywatyzacji	z	konkurencyjno�cią	to	jednak	z	całą	pewno�cią	niektóre	założenia	deregu-
lacji	wprowadzano	równocze�nie	z	prywatyzacją	i	niektórzy	uznali	je	za	zjawiska	�ci�le	
powiązane	ze	sobą34.

32 s. go�i��owska, Przyszło���	państwa	opiekuńczego	i	systemu	zabezpieczenia	społecznego, [w:] „Po�i-
��ka społecz��a”, ��r 11–12/2005, s. 5.

33 od ��azwiska a�s�riackie��o eko��omis�� �osepha sch�mpe�era.
34 �. Vickers, V. wri��h�,�. Vickers, V. wri��h�, The	Politics	of	Privatisation	in	Western	Europe, lo��do�� 1989. c��a� 

za: m. Drakeford, Privatisation	and	Social	Policy, cardiff 2000, s. 22.
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wprowadze��ie mecha��izm� pr�wa��zac�����e��o z końcem �a� 80. XX w. 
w ��iek�ór�ch pańs�wach e�rope��skich (��p. w wie�kie�� br��a��ii) miało wpro-
wadzić ko��k�re��c�����ość w rea�izac��i pro��ramów i �sł��� społecz���ch i prz�-
cz���ić się do zwiększe��ia ich efek��w��ości i sk��ecz��ości za ko��k�re��c�����ą 
ce��ę. Podob��ie ��ak �o b�ło w prz�padk� or��a��izac��i pozarządow�ch proces 
�e�� opar�� b�ł ��a k����rze ko���rak�owa��ia �sł��� społecz���ch. Prz�kładowo 
w wie�kie�� br��a��ii ���ko w �a�ach 80. �bie��łe��o s���ecia dw�kro���ie wzro-
sła �iczba łóżek szpi�a����ch zare��es�rowa���ch w pr�wa����ch szpi�a�ach i p�a-
cówkach opieki, i aż �rz�kro���ie wzrosła �iczba pr�wa����ch domów s�arości 
i domów opieki społecz��e��. Po�roiła się �akże �iczba mie��sc w pr�wa����ch 
mieszka��iach soc��a����ch. Pod ko��iec �a� 90. ���ż 52% domów opieki społecz��e�� 
z��a��dowało się w wie�kie�� br��a��ii w pr�wa����ch rękach35.

te��de��c��e k� pr�wa��zac��i i �r���kowie��i� ��iek�ór�ch �sł��� społecz-
���ch moż��a a��a�izować ��a prz�kładach wie�� pańs�w e�rope��skich36. nas�-
wa��ące się p��a��ia do��czące pr�wa��zac��i �sł��� soc��a����ch do��czą ��ra��ic 
rozpowszech��ia��ia ��ch �sł���, ko��ce���rac��i w poszcze��ó����ch po�i��kach spo-
łecz���ch oraz moż�iwości ko���ro�i i mo��i�orowa��ia ��akości �sł��� ze s�ro��� 
pańs�wa. eksperci za��m���ąc� się �ra��sformac��ą po�i��ki społecz��e�� i dop�sz-
cza��ąc� ko��cepc��e r���kowe do s�s�emów welfare ��ie są z��od��i co do �e��o ��ak 
da�eko powi����� pó��ść proces� pr�wa��zac��i i �r���kowie��ia po�i��ki społecz��e��. 
moż��a �� w�róż��ić ��r�pę rad�ka����ch zwo�e����ików ��ieo��ra��iczo��e��o roz-
wo��� i��s����c��i komerc������ch, ��ak i skrz�dło �miarkowa��e, doce��ia��ące wkład 
sek�ora komerc�����e��o, a�e widzące �akże za��roże��ia �e��o sek�ora i ko��iecz-
��ość wprowadza��ia odpowied��ich �imi�ów oraz o��ra��iczeń.

D�a prz�kład� n. �oh��so�� a��a�iz���ąc doświadcze��ia br�����skie w prowa-
dze��i� �sł��� społecz���ch przez podmio�� pr�wa���e (dom� pomoc� d�a osób 
s�arsz�ch i pr�wa���e szpi�a�e) �wierdzi, że w sek�orze ��m dochodzi do czę-
s��ch ��ad�ż�ć w pos�aci ��iskie�� ��akości �sł��� i brak� profes��o��a�izm� kadr�, 
d�a�e��o �ak waż��e ��es� s�worze��ie odpowied��ich mecha��izmów mo��i�ori�����, 
ko���ro�i i ewa��ac��i d�a �e��o sek�ora37. zwo�e����ic� pr�wa��zac��i z ko�ei pod-
kreś�a��ą, że pr�wa��zac��a przedefi��iow���e f���kc��e soc��a���e pańs�wa, pode��mo-
wa��e działa��ia i ce�e, a �akże reor��a��iz���e s�os���ki pomiędz� i��s����c��ami 

35 n. �oh��so��,n. �oh��so��, Problems	 for	 the	Mixed	Economy	of	Welfare, [w:] The	Foundations	of	 the	Welfare	
State	–	Volume	I, r. goodi��, D. mi�che�� (eds.), op. ci�., s. 371.

36 więce�� zobacz: u. asco�i, c. ra��ci (eds.),więce�� zobacz: u. asco�i, c. ra��ci (eds.), Dilemmas	of	the	Welfare	Mix	–	The	New	Struc-
ture	of	Welfare	in	an	Era	of	Privatization,	new york 2002, a �akże: m. Drakeford, Privatisation	and	
Social	Policy, cardiff 2000; m. Powe��, m. Hewi��, Welfare	State	and	Welfare	Change, b�cki����ham 
2002; �. rod��er, From	a	Welfare	State	to	a	Welfare	Society, lo��do�� 2000; �. wiś��iewski, Ewolucja	
szwedzkiego	i	brytyjskiego	modelu	polityki	społecznej, warszawa 2005.

37 n. �oh��so��,n. �oh��so��, Problems	for	the	Mixed	Economy	of	Welfare, op. ci�., s. 371–375.
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społecz���mi oraz ��r�pami odbiorców pomoc�. wedł��� ��ich ��a��waż��ie��sze 
korz�ści pł���ące z pr�wa��zac��i �sł��� społecz���ch są ��as�ęp���ące:
– klienci	zamiast	odbiorców – s�a��s osób korz�s�a��ąc�ch z �sł��� ma wzros��ąć 

ze wz���ęd� ��a �o, że w sek�orze pr�wa����m ko��s�me��� ma ��a��w�ższą wła-
dzę, a w sek�orze p�b�icz���m zos�a��e o�� „zde�ro��izowa���” przez s�bs�dia 
i mo��opo�e;

– nabywcy	zamiast	dostawców – w �rad�c������m welfare	state	pańs�wo za��mowało 
się �dos�ęp��ia��iem świadczeń i dos�arcza��iem szerokie��o zakres� �sł���, 
włącz��ie z ich �worze��iem. w ��ow�m mode�� f���kc��e �e zos�a��ą rozdzie-
�o��e. rząd wskaz���e �sł���i, k�óre ma��ą zos�ać zapew��io��e, a�e odpowie-
dzia���ość za ich �dos�ęp��ia��ie przechodzi ��a róż��orod��e or��a��izac��e 
pr�wa���e i społecz��e. Proces �e�� ��az�wa��� ��es� e�eme���em „w�drąża��ia” 
pańs�wa;

– menedżerowie	 zamiast	 administratorów – pr�wa��zac��a sł�ż� wprowadza��i� 
��owoczes���ch me�od zarządza��ia or��a��izac��ami społecz���mi. zamias� 
admi��is�rowa��ia wie�kimi bi�rokrac��ami, ��dzie �rzęd��ic� �worzą swo��e 
imperia, me��edżerowie ��a rozdrob��io���m r���k� są odpowiedzia���i za 
efek��w��e i sk��ecz��e zarządza��ie m��ie��sz�mi podmio�ami;

– konkurencja	zamiast	odgórnej	alokacji – wie�e świadczeń społecz���ch, �akże �e 
związa��e z ed�kac��ą cz� zdrowiem, przes�a��ą b�ć �rak�owa��e ��ako dobra 
i��wes��c�����e i s�a��ą się b�ć dobrami ko��s�mpc������mi;

– regulacja	 zamiast	planowania – i���eres p�b�icz��� ��es� zapew��io��� poprzez 
apara� sk��ecz���ch re����ac��i. Pr�wa��zac��a przedsiębiors�wa p�b�icz��e��o 
��ie oz��acza bowiem zakończe��ia ko���ro�i ��ad ��im przez sek�or p�b�icz���. 
Pr�wa��zac��a ��ie ��es� �cieczką od pańs�wa �ecz zmia��ą �r�b� i���erwe��c��i 
– z re����ac��i ��a włas��ość;

– równo���	 szans	 zamiast	 równo�ci	 wyników – r���ek ma zapew��ić rów��ość ��a 
s�arcie, �z��. �aki s�s�em, ��dzie poszcze��ó���e osob� �z�sk���ą w���iki dzięki 
włas���m w�siłkom i �mie��ę���ościom, a ��ie dzięki i���erwe��c��i pańs�wa.
na�eż� podkreś�ić, że w większości pańs�w moder��iz���ąc�ch swó�� s�s�em 

po�i��ki społecz��e�� częście�� wprowadza��o mecha��izm� r���kowe do �sł��� spo-
łecz���ch, a��iże�i ��e stricte pr�wa��zowa��o. tam ��dzie współzawod��ic�wo i ko��-
k�re��c��a b�ła ��iemoż�iwa ��a��częście�� wprowadza��o outsourcing	��b �dzie�a��ie 
�ice��c��i. szcze��ó���e z��acze��ie ��p. w wie�kie�� br��a��ii miało po��ęcie quasi	
rynków, k�óre rozwi��ął przede wsz�s�kim �. le gra��d38. odróż��iał o�� r���ki 

38 ���ia�� le gra��d �wierdził, iż wszystkie	reformy	zapoczątkowane	przez	Margaret	Thatcher	miały	
na	celu	wprowadzenie	pozytywnego	procesu,	który	w	literaturze	angielskiej	nazywany	był	quasi-market	czyli	
quasi-rynkiem.	Termin	ten	miał	wpłyną��	znacząco	na	możliwo���	dostarczania	usług	pomocy	społecznej.	Inten-
cją	państwa	było	zaprzestanie	bycia	jednocze�nie	fundatorem	i	dostarczycielem	usług.	Zamiast	tego	państwo	
brytyjskie	„kupowało”	usługi	od	różnych	prywatnych,	woluntarystycznych	czy	publicznych	dostarczycieli,	któ-
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w sferze społecz��e�� od war���ków pa�����ąc�ch ��a r���kach „��ospodarcz�ch”. to 
co róż��iło quasi	rynki	społeczne od ��ch „prawdziw�ch” ��ospodarcz�ch �o m.i��.: 
mo��wem działa��ia r���ków świadczeń społecz���ch ��ie m�si b�ć chęć z�sk�; 
��ab�wc�, k�ie��ci ��ie z�ż�wa��ą włas���ch zasobów; źródłem fi��a��sowa��ia pozo-
s�a��ą bardzo częs�o środki p�b�icz��e; k�ie���ami ��a quasi	rynku rzadko są ��ed-
��os�ki, a częście�� ich przeds�awicie�e ��p. �oka����ch f���d�sz� ��b podmio�ów 
dos�arcza��ąc�ch �sł���i39.

Pr�wa��zac��a �sł��� społecz���ch ��es� za��ad��ie��iem wzb�dza��ąc�m d�że 
emoc��e, szcze��ó���ie wśród ��ch, k�órz� po�i��kę społecz��ą w sposób „fabia-
��is��cz���” �rak����ą ��ako dome��ę ���ko i w�łącz��ie pańs�wa opiek�ńcze��o. 
Po��awia��ą się ��łos�, że pr�wa��zac��a ��es� za��roże��iem dos�ęp��ości do �sł��� 
wie�� odbiorcom oraz że prz�cz���i się do wprowadze��ia odpła���ości, prz� 
��iskie�� ��akości �sł���. �ed��akże w�da��e się, że �raf��ie proces �e�� oce��ił ��ede�� 
z badacz� działań pr�wa��zac������ch w po�i��ce społecz��e�� �. mi�che��40:  
…postrzeganie	prywatyzacji	jako	wycofywania	się	państwa	jest	zarówno	uproszczone	jak	
i	nietrafne.	Działania	zmierzające	do	przeniesienia	�rodków	lub	stymulowania	konkuren-
cji	zmieniają	charakter	zaangażowania	państwa,	ale	go	nie	eliminują. tak cz� i��acze�� 
��a�eż� podkreś�ić, że e����z��azm i kr���ka pańs�wowe�� ��b pr�wa���e�� form� 
włas��ości w�s�ęp���e w po�i��ce społecz��e�� c�k�icz��ie – rozczarowa��ie ��ed��ą 
z ��ich powod���e, że większe ��adzie��e zacz���a się pokładać w �e�� dr���ie��.

a za�em ��a�eż� podkreś�ić, że �r���kowie��ie �sł��� społecz���ch ��es� współ-
cześ��ie s�a��dardem, k�ór� s�os���e się coraz częście�� i powszech��ie�� w poszcze-
��ó����ch se��me���ach po�i��ki społecz��e��. Proces �e�� zapew��ia ko��k�re��c�����ość 
w prod�kc��i �sł��� i prowadzi do �epsze�� dos�ęp��ości, a �akże ��akości �sł���41. 
bardzie�� ko���rowers������m procesem ��es� pr�wa��zac��a �sł���, cz��i przeka-
z�wa��ie pr�wa����m właścicie�om i��s����c��i �sł���odawcz�ch. Doświadcze��ia 
pr�wa��zac�����e pł���ące z róż���ch pańs�w są zarów��o poz���w��e ��ak i ��e��a-
��w��e, d�a�e��o ��a�eż� zachować szcze��ó���ą �wa��ę prz� ich s�osowa��i�42.

rzy	ze	sobą	konkurowali	na	równych	zasadach.	Było	to	możliwe	dzięki	głoszeniu	przez	Thatcher	wyższo�ci	
wolnego	 rynku	nad	 interwencjonizmem	państwowym. więce�� zobacz w: �. le gra��d,więce�� zobacz w: �. le gra��d, Ownership	and	
Social	Policy, the Po�i�ica� Q�ar�er�� P�b�ishi����, b�ackwe�� P�b�ishers, 1998.

39 ibidem.ibidem.
40 �. mi�che��, c��a� za: m. Drakeford,�. mi�che��, c��a� za: m. Drakeford, Privatisation	and	Social	Policy, cardiff 2000, s. 27.
41 m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 

warszawa 2009.
42 m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	społecz-

nych, warszawa 2010.
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4. USPOłECzNIENIE POlITykI SPOłECzNEJ  
– W kIERUNkU POdMIOTóW TRzECIEGO SEkTORa43

uspołecz��ie��ie we współczes��e�� po�i��ce społecz��e�� moż��a roz�mieć ��ako 
„�wraż�iwie��ie” społeczeńs�wa ob�wa�e�skie��o i sek�ora pozarządowe��o ��a 
prob�em� soc��a���e ob�wa�e�i i przekaza��ie �rzeciem� sek�orowi kompe�e��-
c��i soc��a����ch w ��m zakresie przez pańs�wo i samorząd44. ze wz���ęd� ��a 
fak�, że ro�a �rzecie��o sek�ora w os�a���ich dw�dzies�� �a�ach z��acz��ie wzra-
s�a w większości pańs�w e�rope��skich w s�s�emach po�i��ki społecz��e�� war�o 
mo��i�orować ��akie sk��ki prz���iesie mode� ob�wa�e�skie�� po�i��ki społecz��e��, 
��ak ��iekied� się ��o ��az�wa45.

rozwó�� or��a��izac��i pozarządow�ch w po�i��ce społecz��e�� moż��a prz�pi-
s�wać �eoriom eko��omicz���m, soc��o�o��icz���m i po�i�o�o��icz���m, w ramach 
�o k�ór�ch moż��a posz�kiwać ram d�a is���ie��ia s�owarz�szeń non-profit. 
z eko��omicz��e��o p���k�� widze��ia se��s działa��ia or��a��izac��i pozarządow�ch 
zawiera się w dwóch �eoriach – zawod��ości r���k� oraz – w �eorii zawod��ości 
pańs�wa. skoro dwa wie�kie „mecha��izm�” – r���ek i pańs�wo zawodzą �o 
��a�eż� posz�kiwać i�����ch i��s����c��i, k�óre będą w s�a��ie zaspoka��ać ��dzkie 
po�rzeb� i dos�arczać róż��orod��e �sł���i soc��a���e. z p���k�� widze��ia soc��o�o-
��icz��e��o dobrowo���e i��s����c��e non-profit są w�razem ko�ek��w��e��o działa��ia 
d�a rozwiąz�wa��ia ko��kre����ch prob�emów i są ema��ac��ą sił� społeczeńs�wa 
ob�wa�e�skie��o, co przekłada się ��a spó����ość społecz��ą i si���ie��sze więzi spo-
łecz��e ��a poziomie �oka����m cz� re��io��a����m. or��a��izac��e pozarządowe 
ma��ą z��acze��ie �akże w �eoriach po�i�o�o��icz���ch, ��ako, że s�a��owią o��e 
�rzo�� społeczeńs�wa ob�wa�e�skie��o i są zarów��o zap�eczem, wer�fika�orem 
��ak i ko���ro�erem działa���ości po�i��cz��e�� władz46.

�ed��ą z ��a��waż��ie��sz�ch eko��omicz���ch ko��cepc��i �eore��cz���ch, w���aś-
��ia��ącą is���ie��ie or��a��izac��i pozarządow�ch ��es� ko��cepc��a dóbr p�b�icz���ch 
(public	goods	theory) b. weisbroda47. w���ściow�m ar���me���em ��es� ���a�� �o, że 
mecha��izm� r���kowe ��ie sprz���a��ą w ��ed��akow�m s�op��i� rozwo��owi wsz�s�-
kich dziedzi�� ��ospodarki. zawod��ość r���k� �widacz��ia się bardzo częs�o 

43 m. grewiński, Podmioty	„trzeciego	systemu”	–	nowy	partner	sektora	publicznego	w	polityce	pomocy	
i	integracji	społecznej – eksper��za prz���o�owa��a ��a z�ece��ie mcPs, warszawa 2009.

44 war�o w ��m mie��sc� podkreś�ić, że �akie�� defi��ic��i �społecz��ie��ia ��ie ��a�eż� m��ić 
z roz�mie��iem �e��o �ermi��� w czasach rea���e��o soc��a�izm�, ��dzie �społecz��ie��ie �rak�owa��e 
b�ło w ��ieco i����� sposób, a mia��owicie ��ako �pańs�wowie��ie (��ac��o��a�izac��a) włas��ości pr�-
wa���e��.

45 m. grewiński, s. Kamiński, Obywatelska	polityka	społeczna, warszawa 2007.
46 s. go�i��owska, Teoretyczne	podstawy	działania	organizacji	pozarządowych, [w:] Polityka	 spo-

łeczna	–	teksty	źródłowe, l. Dziewięcka-bok���, K. zamorska (red.), wrocław 2003, s. 63–64.
47 b. weisbrod,b. weisbrod, The	Voluntary	Nonprofits	Sector, lexi�����o�� 1977.



Transformacja	polityki	społecznej	w	Europie	–	główne	kierunki	reorganizacji 35

w sferze społecz��e��, k�óra ze wz���ęd� ��a swo��ą spec�fikę (powszech��ość dóbr 
i �sł���) ���iemoż�iwia rea�izac��ę dóbr p�b�icz���ch w formie, ��wara������ące�� 
dos�ęp do ��ich wsz�s�kim ob�wa�e�om. w s���ac��i ��iew�do���ości r���k� is�-
��ie��e �zasad��io��a po�rzeba i����ere��c��i pańs�wa, a�e bardzo częs�o i rząd ��ie 
może w peł��i za��wara���ować zaspoko��e��ia wsze�kich po�rzeb zbiorow�ch. 
w rez���acie ��akaś część po�rzeb pozos�a��e ��iezaspoko��o��a i w �o mie��sce 
wchodzą w sposób ��a��ra���� or��a��izac��e pozarządowe. na��częście�� odpowia-
da��ą o��e po�rzebom społecz���m, k�ór�ch ��ie są w s�a��ie zapew��ić a��i i��s��-
��c��e pańs�wowe a��i r���kowe.

i����ą ko��cepc��ą eko��omicz��ą rozwo��� or��a��izac��i pozarządow�ch ��es� ko��-
cepc��a wiar���od��ości (thrust	teorie) oraz wad�iwości ko���rak�� (contract	failure), 
w k�ór�ch podkreś�a się prob�em as�me�rii i��formac��i wśród osób ��ab�wa��ą-
c�ch dobra i �sł���i ��a r���k�. Ko��s�me��ci ��ie d�spo�����ą �aką samą wiedzą 
do��czącą ��akości i moż�iwości o�rz�ma��ia pew���ch �sł���, w związk� z ��m 
po�rzeb��e ��es� wsparcie i��s����c��i społecz���ch, k�óre pos�rze��a��e są ��ako s�b-
s����� r���k� w dos�arcza��i� �sł���. or��a��izac��e pos�rze��a��e są ��ako bardzie�� 
wiar���od��e w rea�izowa��i� �sł���, po��ieważ ��ie ciąż� ��ad ��imi ko��iecz��ość 
zarabia��ia pie��iędz�48.

wśród ko��cepc��i soc��o�o��icz���ch i po�i�o�o��icz���ch prób���ąc�ch odpowie-
dzieć ��a p��a��ie d�acze��o or��a��izac��e pozarządowe od��r�wa��ą is�o���ą ro�ę 
społecz��ą, ��a�eżą ko��cepc��e – pańs�wa opiek�ńcze��o (welfare	 state	 theory), 
współza�eż��ości sek�ora p�b�icz��e��o i or��a��izac��i �rzecie��o sek�ora (interde-
pendence	theory), ewo��c��i s�s�emów społecz���ch poszcze��ó����ch pańs�w (social	
origins	theory).

wedł��� l. sa�amo��a i H. a��heiera49, w piśmie����ic�wie ��a �ema� pańs�wa 
opiek�ńcze��o domi��ował przez �a�a mode� pos�rze��a��ia or��a��izac��i pozarzą-
dow�ch ��ako i��s����c��i ��ie od��r�wa��ąc�ch większe��o z��acze��ia w s�s�emie 
świadcze��ia dóbr i �sł���. w ich opi��ii współczes��a deba�a i d�sk�rs ��a�kow� 
całkowicie i����orował z��acze��ie or��a��izac��i pozarządow�ch zarów��o w w�mia-
rze his�or�cz���m ��ak i w deba�ach poświęco���ch rozwo��owi społecz��em�. 
Dopiero w�raź��� kr�z�s pańs�wa opiek�ńcze��o spowodował, że or��a��izac��e 
pozarządowe z��a�azł� się po��ow��ie w ce���r�m �wa��i środowiska ��a�ko-
we��o.

e. leś prz��acza w ��ed��e�� ze swoich prac ar���me���� spec��a�is�ów ��a �ema� 
rozwo��� or��a��izac��i pozarządow�ch50. i �ak d�a w. seibe�a rozwó�� or��a��izac��i 

48 e. leś, Organizacje	społeczne	–	studium	porównawcze, warszawa 1998, s. 48–49.
49 l. sa�amo��, H. a��heier,l. sa�amo��, H. a��heier, Social	Origins	 of	Civil	Society	 –	Explaning	 the	Nonprofit	Sector	

Cross	Nationally – worki���� Papers of �he �oh��s Hopki��s compara�ive no��profi� sec�or Pro��ec�, 
1996.

50 e. leś, Organizacje	społeczne	–	studium	porównawcze, op. ci�., s. 51.
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społecz���ch ��es� moż�iw�, ��d�ż s�a��owią o��e…instytucjonalne	rozwiązanie,	które	
umożliwia	współczesnym	społeczeństwom	o	złożonej	strukturze	radzi��	sobie	z	problemami	
politycznymi	 i	 społecznymi,	 które	 nie	mogą	 by��	 rozwiązane.	Funkcją	 organizacji	 spo-
łecznych	nie	jest	jednak	rozwiązywanie	problemów,	lecz	swoiste	przechowywanie	kwestii	
społecznych,	 które	nie	mogą	by��	podjęte	 z	 różnych	powodów	przez	 rząd. or��a��izac��e 
pozarządowe są za�em ���a�� społecz��o-po�i��cz���m b�forem, k�ór� ��rz�m���e 
mecha��izm społecz��e�� koord���ac��i s�s�emów.

H. a��heier i D. ma����io z ko�ei zwraca�i �wa��ę ��a fak�, że de�e��owa��ie 
przez welfare	 state coraz większe�� i�ości �sł��� społecz���ch pr�wa����m i spo-
łecz���m or��a��izac��om w ce�� ��rz�ma��ia s�abi���ości, s�a��owi w�raz kr�z�s� 
�e��i��mizac��i pańs�wa. może b�ć ��ed��ak i �ak, że e�i�� mo��ą w�korz�s��wać 
�e or��a��izac��e i i����e quasi p�b�icz��e podmio�� do rea�izac��i poprzez ��ie włas-
���ch, częs�o par��k��ar���ch, i���eresów.

l. sa�amo�� ��ako ��ede�� z pierwsz�ch zwrócił z ko�ei �wa��ę ��a �o, że wza-
��em��e s�os���ki sek�ora pańs�wowe��o i or��a��izac��i społecz���ch pos�rze��a��e 
są ��iema� w�łącz��ie w ka�e��oriach ko��fro���ac��i, r�wa�izac��i. t�mczasem 
międz� podmio�ami p�b�icz���mi a społecz���mi ��es� moż�iwe współdziała-
��ie, par���ers�wo oraz �łoże��ie dobr�ch re�ac��i. wedł��� ��ie��o or��a��izac��e 
pozarządowe częs�o sz�bcie�� d�spo�����ą wiedzą i �mie��ę���ościami ��a �ema� 
róż��orod���ch �oka����ch prob�emów i ich rozwiązań, d�a�e��o w i���eresie pań-
s�wa �eż� korz�s�a��ie z ich dorobk�. wie�e or��a��izac��i społecz���ch d�spo-
�����e �akże odpowied��im prz���o�owa��iem w zakresie w�wiera��ia ��acisk� ��a 
po�i��cz��e ��remia co łącz� się z �mie��ę���ością ��e��oc��ac��i i w�pracow�wa��ia 
kompromis�. sa�amo�� podkreś�a ��ed��ak, że podob��ie ��ak pańs�wo i r���ek, 
�akże or��a��izac��e pozarządowe posiada��ą �icz��e słabości, z k�ór�ch ��a�eż� 
zdawać sobie sprawę. or��a��izac��e pozarządowe mo��ą od��r�wać róż��orod��e 
ro�e w za�eż��ości od his�or�cz��e�� �rad�c��i s�s�emów po�i��cz���ch i ro�i ��ch 
or��a��izac��i w ��ch s�s�emach.

w�róż��ia��ąc za sa�amo��em i a��heierem cz�er� mode�e or��a��izac��i wpi-
s���ące się w s�s�em� �s�ro��owe poszcze��ó����ch pańs�w: mode� �ibera����, 
korporac������, s�a��cz���, soc��a�demokra��cz��� – ��a�eż� w�raź��ie zaz��acz�ć 
i����ą ro�ę or��a��izac��i w ��ch s�s�emach. mode� �ibera���� charak�er�z���e się 
��iez��acz���m �działem pańs�wa i d�żą ro�ą or��a��izac��i pozarządow�ch, prz� 
moc��o rozwi��ię�e�� k�asie śred��ie�� (wie�ka br��a��ia, usa). mode� korpora-
c������ w�róż��ia w�soki �dział pańs�wa w fi��a��sowa��i� świadczeń społecz���ch 
i rów��ocześ��ie w�soki �dział or��a��izac��i społecz���ch prz� ��ed��oczes��e�� d�że�� 
wo�i e�i� w zakresie rea�izac��i wspó���e�� po�i��ki społecz��e�� i osią��a��i� ce�ów 
społecz���ch (niemc�, a�s�ria). w s�a��cz���m mode�� pańs�wo posiada ��ad-
rzęd��ą ro�ę w wie�� dziedzi��ach po�i��ki społecz��e��. or��a��izac��e pozarzą-
dowe ma��ą swó�� �dział w dos�arcza��i� �sł��� soc��a����ch, k�ór� ��ed��ak się ��ie 
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zwiększa (fra��c��a, Po�ska). Pańs�wo w rea�izac��i po�i��ki społecz��e�� wspiera��e 
��es� przez e�i�� ��ospodarcze. mode� soc��a�demokra��cz��� �o mode� rozb�do-
wa��e��o pańs�wa opiek�ńcze��o z o��ra��iczo��ą ro�ą or��a��izac��i społecz���ch, 
prz� is���ie��i� sił po�i��cz���ch w�wodząc�ch się z r�chów robo���icz�ch i pra-
cow��icz�ch (kra��e ska��d���awskie)51.

i���eres���ącą �eorię do��czącą rozwo��� or��a��izac��i społecz���ch przeds�a-
wił �. Do����as. �e��o ko��cepc��a kategorycznych	ograniczeń do��cz� ��iew�do���ości 
sek�ora p�b�icz��e��o i o��ra��iczo���ch moż�iwości rząd�. Do����as s�wierdza, że 
podmio�� p�b�icz��e ma��ą z��acz��ie większe o��ra��icze��ia i��ic��owa��ia ��owa-
�orskich i i����owac������ch działań w dziedzi��ie po�i��ki społecz��e��, a��iże�i 
or��a��izac��e pozarządowe, co sprz���a rozwo��owi ��ch dr���ich. Po��ad�o or��a-
��izac��e społecz��e ��ie pod�e��a��ą, ��ak ��es� w prz�padk� rząd�, bezpośred��ie�� 
oce��ie i kr���ce opi��ii p�b�icz��e�� (w�borców). Pozwa�a �o im przeprowadzać 
w sposób z��acz��ie ła�wie��sz� wie�e a��er��a��w���ch i ��iepop��ar���ch działań. 
Po��ad�o sek�or pozarządow� może zapew��iać większą e�as��cz��ość i róż��o-
rod��ość oferowa���ch �sł���, podczas ��d� rząd �za�eż��io��� ��es� �� od wo�i roz-
wiązań akcep�owa���ch przez większość ��b o��ół społeczeńs�wa. Po �rzecie 
or��a��izac��e p�b�icz��e są „��opio��e” w o��ra��icze��iach admi��is�rac�����o-bi�-
rokra��cz���ch, k�ór�ch ��ie z��a��ą or��a��izac��e pozarządowe52.

wie�� eksper�ów i badacz� związa���ch z sek�orem pozarządow�m �wier-
dzi, że w rea�izac��i wie�� zadań społecz���ch, w ��m �sł��� społecz���ch, sek�or 
pozarządow� ��es� ��iezas�ąpio���, ze wz���ęd� ��a fak�, że sz�bcie�� i sk��ecz��ie�� 
dociera do odbiorców pomoc�, ��es� bardzie�� e�as��cz���, i����owac������ i efek��w-
��ie��sz� fi��a��sowo53. Po��ad�o sek�orowi pozarządowem� prz�pis���e się ro�ę 
�rampo�i��� do rozwo��� społeczeńs�wa ob�wa�e�skie��o, zacieś��ia��ia więzi spo-
łecz���ch i po��łębia��ia i���e��rac��i społecz��e��. �es� o�� �eż waż���m pracodawcą. 
w ��iek�ór�ch pańs�wach e�rope��skich (��p. w be���ii, cz� Ho�a��dii) w sek�orze 
��m z��a��d���e za�r�d��ie��ie od 10% do 14% wsz�s�kich za�r�d��io���ch54.

nie wsz�sc� z��adza��ą się ��ed��ak z ��m, że sek�or pozarządow� ��es� sk�-
�ecz��ie��sz� od i��s����c��i p�b�icz���ch w działa���ości społecz��e��. D�a prz�kład� 
r. szarfe��ber�� w ��ed���m ze swoich ar��k�łów przes�rze��a i ��ed��ocześ��ie 
iro��iz���e, że �ak ��ak w XiX wiek� r���ek ��ie rozwiązał kwes�ii społecz���ch, 
a w XX wiek� rozczarowa��ie prz���iosło pańs�wo opiek�ńcze, �ak w XXi 
wiek� może ��as spo�kać zawód ze s�ro��� or��a��izac��i pozarządow�ch55. w �i�e-

51 więce�� ��a �ema� �eorii or��a��izac��i społecz���ch: ibidem, s. 47–59.
52 ibidem, s. 54–55.
53 Elementarz	III	sektora, s�owarz�sze��ie K�o��-�awor, warszawa 2005, s. 15–21.
54 Da��e K�o�� �awor, www.����o.p�, 2010.
55 r. szarfe��ber��, Słabo�ci	trzeciego	sektora	i	partnerstwa	publiczno-prywatnego, [w:] „trzeci sek-

�or”, ��r 4/2005, s. 118–127.
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ra��rze ��a�kowe�� moż��a po��ad�o z��a�eźć opi��ie, że �rzeci sek�or ��es� zb�� 
idea�izowa���, i że częs�o or��a��izac��e non-profit cech���e w rzecz�wis�ości par-
��k��ar�zm, �z��a��iowość, brak profes��o��a�izm�, ��iew�s�arcza���ość zasobów, 
��ka odpowiedzia���ości. Par��k��ar�zm po�e��a ��a ��m, że or��a��izac��e poza-
rządowe rea�iz���ą ��łów��ie swo��e i���eres� ��r�powe, k�óre wca�e ��ie m�szą b�ć 
z��od��e z dobrem o��ół�. z ko�ei pa�er��a�izm �rzecie��o sek�ora powod���e, że 
or��a��izac��e ��ie mo��ąc �worz�ć prawa, świadczą �sł���i w sposób �z��a��iow�. 
wie�e or��a��izac��i ��ie posiada �akże odpowied��ie��o zap�ecza, zasobów i kadr 
co powod���e ich ama�orskie pode��ście do wie�� zadań56.

w�da��e się ��ed��ak, że współcześ��ie ��iedoce��ia��ie sek�ora pozarządowe��o 
w rea�izac��i �sł��� społecz���ch ��es� poważ���m błędem. w wie�� pańs�wach, 
��ak chociażb� w niemczech, we fra��c��i, w wie�kie�� br��a��ii, w Hiszpa��ii, 
we włoszech podmio�� �rzecie��o sek�ora w wie�� szcze��ółow�ch �sł���ach, 
d�spo�����ą po��ad połową całe��o r���k�. zrez�����owa��ie z ich �sł��� mo��łob� 
w sposób bardzo z��acząc� zachwiać cał�m s�s�emem welfare57.

5. MENEdżERyzaCJa USłUG SPOłECzNyCh

�ed���m z e�eme���ów �ra��sformac��i po�i��ki społecz��e�� w wie�� pańs�wach 
s�ała się me��edżer�zac��a i��s����c��i p�b�icz���ch, odpowiedzia����ch za rea�izac��ę 
zadań soc��a����ch i �sł��� społecz���ch. me��edżer�zac��a po�e��ała ��a wprowadze-
��i� do działań i or��a��izac��i p�b�icz���ch i��s����c��i społecz���ch mecha��izmów 
sprawdzo���ch w zarządza��i� or��a��izac��ami biz��esow�mi. za�ważo��o bowiem, 
że zwiększa��ące się środki ��a pro��ram� p�b�icz��e ��ie speł��iał� w�mo��ów sk�-
�ecz��ości (osią��a��ia zakłada���ch rez���a�ów) i efek��w��ości (po��iesio���ch 
��akładów). coraz częście�� kwes�io��owa��o ��akość działań apara�� „rozdę�e��” 
admi��is�rac��i p�b�icz��e��, a i��s����c��e p�b�icz��e �rak�owa��o w d�ż�m s�op��i� 
��ako zbi�rokra��zowa��e i ze�a��zowa��e podmio��, w d�ż�m s�op��i� ham���ące 
rozwó�� i ko��serw���ące �rad�c�����e rozwiąza��ia. w �i�era��rze przedmio�� ��arł 
się �ermi�� „pańs�wa ��iezdo���e��o do rządze��ia” (ungovernability). z��awisk� 
�em� miał� sprz���ać ��as�ęp���ące proces�58:
– o��ó���� spadek akcep�ac��i d�a prz�wódz�wa po�i��cz��e��o,
– wzros� po�i��cz��e��o rad�ka�izm� i pop��izm�,
– osłabie��ie poz�c��i �rad�c������ch par�ii po�i��cz���ch,

56 ibidem.
57 więce�� ��a �e�� �ema� w: m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	społeczna	–	o	przeobrażeniach	

państwa	opiekuńczego, warszawa 2009.
58 �. Ha�s��er, Od	idealnej	biurokracji	do	zarządzania	publicznego, [w:] Studia	z	zakresu	zarządza-

nia	publicznego, �. Ha�s��er i m. K�kiełka (red.), Kraków 2002, �. ii, s. 54. 



Transformacja	polityki	społecznej	w	Europie	–	główne	kierunki	reorganizacji 39

– rozwó�� ��ow�ch r�chów społecz���ch,
– wzros� przes�ępczości i repr�wa��zac��a środków bezpieczeńs�wa,
– kr�z�s pańs�wa opiek�ńcze��o.

me��edżer�zac��a po�i��ki społecz��e�� związa��a ��es� z ko��cepc��ą New	Public	
Management, k�órą �powszech��io��o ��a począ�k� �a� 90. XX wiek� za sprawą 
��łoś��e��o ar��k�ł� ch. Hood’a – A	Public	Management	for	All	Seasons59 i ��iezw�-
k�e pop��ar��e�� książki D. osbor��e’a i t. gaeb�er’a p�. Rządzi��	inaczej	–	jak	duch	
przedsiębiorczo�ci	przenika	administrację	publiczną60. a��orz� ci przeds�awi�i prze-
obraże��ia sek�ora p�b�icz��e��o w usa propo�����ąc is�o���e zmia��� w kier���k� 
pode��ścia me��edżerskie��o. New	Public	Management ��es� wedł��� ��ich mode�em 
or��a��izac��i sek�ora p�b�icz��e��o opar��m ��a profes��o��a����m zarządza��i� 
i w�korz�s��wa��i� ��arzędzi sprawdzo���ch w sek�orze pr�wa����m.

mode� ��owe��o zarządza��ia p�b�icz��e��o ��es� opis�wa��� w �i�era��rze przed-
mio�� za pomocą wie�� róż��orod���ch okreś�eń. bardzo pop��ar���mi �ermi��ami, 
charak�er�z���ąc�mi ��owe pode��ście w admi��is�rowa��i� sek�orem p�b�icz���m, 
są ��eszcze61: me��edżer�zm, r���kowa admi��is�rac��a p�b�icz��a, władze przedsię-
biorcze, zarządza��ie ��a zasadach biz��esow�ch, me��edżer�zm p�b�icz���.

zmia��� doko�����ące się z sek�orze p�b�icz���m okreś�a się bardzo częs�o 
mia��em „rewo��c��i me��edżerskie��” ��b po��awie��iem się ��owe��o parad���-
ma�� zarządza��ia ��m sek�orem. niewą�p�iwie ��a rozwó�� ��owe��o pode��ścia 
do sek�ora p�b�icz��e��o prz�cz���ił� się ��as�ęp���ące e�eme����:
– coraz powszech��ie�� akcep�owa��a przez eko��omis�ów, i ��ie ���ko ich, ko��-

cepc��a „pańs�wa mi��im�m”, a �akże rozwó�� eko��omicz���ch �eorii w�bor� 
p�b�icz��e��o oraz �eorii a��e��c��i,

– pos�ęp c�wi�izac������ i zmia��� w sek�orze pr�wa����m, doko�����ące się 
w ramach ���oba�izac��i, i���er��ac��o��a�izac��i s�os���ków w�mia��� oraz coraz 
większe�� pres��i ko��k�re��c�����ości,

– d���amicz��� proces i��forma��zac��i i �ech��o�o��izac��i sek�ora pr�wa���e��o, 
k�óre w�m�sił� ko��iecz��e zmia��� w sek�orze p�b�icz���m,

– zmia��� po�i��cz��e i ideo�o��icz��e po�e��a��ące ��a dos�osow�wa��i� się rzą-
dząc�ch do wo�i w�borców i opi��ii p�b�icz��e��.
wedł��� c��owa��e��o pow�że�� ch. Hood’a fi�ozofia „nowego	zarządzania	pub-

licznego” baz���e ��a ��as�ęp���ąc�ch e�eme���ach składow�ch, k�óre powi����� 
zos�ać wprowadzo��e62:

59 ch. Hood’a,ch. Hood’a, A	Public	Management	 for	All	Seasons, [w:] „P�b�ic admi��is�ra�io��”, ��r 69 
(1)/1991.

60 t���ł or���i��ał� z 1992 rok� �o:t���ł or���i��ał� z 1992 rok� �o: Reinventing	Government.
61 m. zawicki, New	Public	Management,	Public	Governance, [w:] Studia	z	zakresu	zarządzania	

publicznego, �. Ha�s��er, m. K�kiełka (red.), Kraków 2002, �. ii, s. 78.
62 ch. Hood’a,ch. Hood’a, A	Public	Management	for	All	Season, op. ci�., s. 4–5.
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– is���ie��e ko��iecz��ość wprowadze��ia profes��o��a���e��o, me��edżerskie��o, 
zarządza��ia w sek�orze p�b�icz���m,

– ��a�eż� ��as��o okreś�ić s�a��dard� i mier��iki działa���ości,
– ��a�eż� ��as�awić się ��a deza��re��ac��ę ��ed��os�ek sek�ora p�b�icz��e��o,
– ��a�eż� wprowadzić ko��k�re��c��ę do sek�ora p�b�icz��e��o,
– ��a�eż� w większ� sposób w�korz�s��wać w sek�orze p�b�icz���m me�od� 

i �ech��iki zarządza��ia s�osowa��e w sek�orze pr�wa����m,
– ��a�eż� położ�ć większ� ��acisk ��a d�sc�p�i��ę i oszczęd��ość w�korz�s�a��ia 

zasobów.
z ko�ei w. Kicker�, baz���ąc ��a dorobk� oecD, wskaz���e ��a ki�ka pod-

s�awow�ch �re��dów, będąc�ch wspó����m mia��ow��ikiem róż���ch pode��ść do 
��owe��o zarządza��ia p�b�icz��e��o63:
– dece���ra�izac��a władz� i zapew��ie��ie e�as��cz��ości,
– �z�skiwa��ie rez���a�ów, ko���ro�a i odpowiedzia���ość za w���iki,
– poprawa ko��k�re��c��i i moż�iwości doko���wa��ia w�bor�,
– dos�arcza��ie �sł��� odpowiada��ąc�ch zapo�rzebowa��i�,
– dosko��a�e��ie i rozwó�� zasobów ��dzkich,
– op��ma�izowa��ie �ech��o�o��ii i��forma��cz���ch,
– dosko��a�e��ie ��akości s�osowa���ch re����ac��i,
– wzmac��ia��ie f���kc��i s�er���ące�� ��a ce���ra����m szczeb�� władz�.

w ��ow�m zarządza��i� p�b�icz���m d�żą wa��ę prz�wiąz���e się do oddzie-
�e��ia ro�i k�ie���a (be��efic��e���a) od dos�awc� i ko���rak�ora �sł��� p�b�icz���ch, 
a �akże do rozwo��� �mów ko���rak�owa��ia i odpowiedzia���ości za efek��, 
sk��ki rez���a�ów działań. Podkreś�a się �akże ko��iecz��ość oddzie�e��ia cz���-
��ości po�i��cz���ch od procesów zarządza��ia i pode��mowa��ia dec�z��i. wpro-
wadza się e�eme���� r���kowe i quasi r���kowe. D�żo większ� ��acisk kładzie 
się ��a proces� dece���ra�izac�����e i w�korz�s�a��ie władz samorządow�ch do 
prowadze��ia spraw��e�� po�i��ki p�b�icz��e�� (public	policy).

ge��era���ie prze���ąd dorobk� ��a�kowe��o i prak��cz���ch rozwiązań New	
Public	 Management pozwa�a ��a �o��ó���ie��ie, że ko��cepc��ę me��edżer�zm� 
charak�er�z���e przede wsz�s�kim zorie���owa��ie ��a dece���ra�izac��ę sek�ora 
p�b�icz��e��o, wprowadze��ie i��s�r�me���ów dere����ac������ch, pr�wa��zac��i 
i �r���kowie��ia. D�żą ro�ę od��r�wa �akże „o�warcie” ��a or��a��izac��e społecz��e 
i współpracę międz�sek�orową (par���ers�wo p�b�icz��o-pr�wa���e, p�b�icz��o-
społecz��e) oraz wew��ą�rzsek�orową (par���ers�wo p�b�icz��o-p�b�icz��e). 
wprowadza się do sek�ora p�b�icz��e��o �akże ko��k�re��c��ę, po�e��a��ącą ��a 
ko���rak�owa��i� �sł��� w ramach prze�ar��ów p�b�icz���ch. władze p�b�icz��e 

63 w. Kicker�,w. Kicker�, Public	Governance	in	the	Netherlands.	An	Alternative	to	Anglo-American	Manageral-
ism, [w:] „P�b�ic admi��is�ra�io��” 75/1997, oxford.
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s�warza��ą war���ki do rozwo��� form zarządza��ia a ��ie admi��is�rowa��ia sek-
�orem p�b�icz���m. w ��m ce�� przekaz���ą swo��e �praw��ie��ia ob�wa�e�om 
(�społecz��ie��ie), k�órz� ko���ro����ą i oce��ia��ą spraw��ość działa���ości a��e��-
c��i rządow�ch. władze �worzą spraw��e, prz���az��e ob�wa�e�owi i��s����c��e, 
a ��ie zbi�rokra��zowa��e i sforma�izowa��e podmio��, k�óre ko��ce���r���ą się 
��a �zasad��ia��i� włas��e��o f���kc��o��owa��ia. w ko��cepc��i ��owe��o zarządza��ia 
p�b�icz��e��o d�żą wa��ę prz�wiąz���e się do osią��a���ch rez���a�ów, ko���ro�i 
w���ików w oparci� o w���e��erowa��e wskaź��iki oraz da��e pochodzące z me�od 
ewa��ac������ch i z s�s�emów mo��i�ori����� i a�d���. Podmio�� p�b�icz��e więk-
szą wa��ę prz�wiąz���ą do rekr��ac��i i rozwo��� zasobów ��dzkich wprowadza��ąc 
ko��k�rs�, za�r�d��ie��ie ko���ak�owe i bardzie�� e�as��cz��e form� świadcze��ia 
prac�64.

me��edżer�zac��a w ko���ekście �sł��� społecz���ch po�e��a �akże ��a efek-
��w���m zarządza��i� procesami �dos�ęp��ia��ia i prod�kc��i �sł���. chodzi �� 
o całościową koord���ac��ę s�s�em� �sł��� społecz���ch, k�óra powi����a b�ć pro-
fes��o��a���ie zor��a��izowa��a ��a poziomie re��io��a����m ��b s�bre��io��a����m. 
róż��orod��i dos�awc� �sł��� powi����i b�ć odpowied��io kierowa��i i ko���ro�o-
wa��i przez władze re��io��a���e ��b s�bre��io��a���e (��p. powia�owe) i w razie 
po�rzeb� �sł���i powi����� b�ć i���e��rowa��e w ce�� zapew��ie��ia komp�eksowe�� 
�sł���i d�a odbiorc�. nies�e�� w Po�sce ��ie mam� wie�� poz���w���ch doświad-
czeń w ��m zakresie65. b�ć może ��es� �o spowodowa��e is���ie��ąc�mi w da�sz�m 
cią��� defic��ami w zakresie profes��o��a�izac��i po�i��ki społecz��e��. na wie�� 
szczeb�ach dec�z������ch brak���e wiedz� i �mie��ę���ości z zakres� ��owoczes��e�� 
po�i��ki społecz��e��, baz���ące�� ��a rozwi��ię��ch �sł���ach społecz���ch. niska 
świadomość ��a �ema� po�i��ki społecz��e�� sk��k���e brakiem ��owoczes���ch 
s�ra�e��ii �oka����ch i wiz��i rozwo��� �sł��� społecz���ch66.

6. POdSUMOWaNIE

wsz�s�kie pow�że�� opisa��e proces� miał� mie��sce prz� reformowa��i� 
s�s�emów po�i��ki społecz��e�� w pańs�wach e�rope��skich, ocz�wiście z róż��ą 
d���amiką w poszcze��ó����ch kra��ach. ma��ą o��e waż��e ko��sekwe��c��e d�a roz-
wo��� �sł��� społecz���ch. na��większe reform� zos�ał� pod��ę�e w pańs�wach 

64 Por.: a. frączkiewicz-wro��ka, O	potrzebie	wprowadzenia	zasad	zarządzania	publicznego	do	
organizacji	publicznych, [w:] Wokół	polityki	społecznej, K. głąbicka, m. grewiński (red.), warszawa 
2008, s. 111 i ��as�.

65 m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	społecz-
nych, warszawa 2010.

66 m. grewiński, a. Karwacki (red.), Strategie	w	polityce	społecznej, warszawa 2009.
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o si����ch wpł�wach ��eo�ibera����ch (��p. w wie�kie�� br��a��ii), ��a��m��ie��sze 
w pańs�wach o dł���ie�� �rad�c��i soc��a�demokra��cz��e�� (��p. pańs�wa ska��d�-
��awskie), ��dzie f���kc��o�����ące dł���o pańs�wo opiek�ńcze b�ło zb�� si���e, ab� 
moż��a b�ło przeprowadzić z��aczące zmia���. Prz� cz�m war�o podkreś�ić, że 
zarów��o w norwe��ii ��ak i w szwec��i, fi���a��dii oraz Da��ii prz� reformowa��i� 
s�s�emów �sł��� społecz���ch ��ie �ż�wa��o w o��ó�e słów pr�wa��zac��a, �r���ko-
wie��ie cz� dere����ac��a. termi��� �e w k����rze pańs�w ska��d���awskich bar-
dzo ź�e się ko��arz�ł� i b�ł� bardzo częs�o �po�i��cz��ia��e. z ko�ei w wie�kie�� 
br��a��ii podkreś�a��o i ekspo��owa��o �e �ermi��� ��ako ��ową ��akość w zarzą-
dza��i� po�i��ką społecz��ą, w ��m �sł���ami społecz���mi. w i�����ch kra��ach 
e�rope��skich, w za�eż��ości od �kład� sił po�i��cz���ch i prz�zwo�e��ia opi��ii 
p�b�icz��e��, wprowadzo��o częściowe zmia��� dążąc do red�kc��i ��b pod�rz�ma-
��ia do��chczasowe��o mode�� po�i��ki społecz��e��67.

tra��sformac��a po�i��ki społecz��e�� ��ie ��es� ��ed��ak procesem zakończo���m, 
�rwa da�e��. Prz�szłość pokaże ��aki mode� �ksz�ał����e się �akże w Po�sce, po 
dw�dzies�� �a�ach przemia�� �s�ro��ow�ch. cz� będzie �o mode� z rozwi��ię-
��mi �sł���ami społecz���mi, cz� �eż ��ie przeko��am� się pew��ie w ��a��b�iższe�� 
prz�szłości.

67 �. Krz�szkowski, Między	 państwem	 opiekuńczym,	 a	 opiekuńczym	 społeczeństwem, op. ci�.,  
s. 36–37.
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Po�i��ka społecz��a i �sł���i społecz��e

1. WPROWadzENIE

w zai���eresowa��iach po�skie�� ��a�ki o po�i��ce społecz��e�� zasad��icze 
mie��sce za��m���ą prob�ema��ka prac� i zabezpiecze��ia społecz��e��o, a �� 
w szcze��ó���ości �bezpiecze��ie społecz��e i pomoc społecz��a. obszar� �e 
�rad�c�����ie ko��arzo��e b�ł� ��łów��ie ze świadcze��iami pie��ięż���mi. odkąd 
wsz�s�kie ��b d�ża ich część zaczęła b�ć za�icza��a do i��s�r�me���ów pas�w-
���ch i ko��arzo��a ��łów��ie z „r�bą”, a ��ie „wędką”, �wa��a obserwa�orów i a��a-
�i��ków prz���az���ch po�i��ce społecz��e�� zaczęła ko��ce���rować się ��a �sł���ach  
społecz���ch.

Doda�kow� k� �em� imp��s dał� d�sk�s��e w�woła��e ko���rowers��ami wokół 
pierwo���e��o pro��ek�� d�rek��w� �sł���owe��, k�óra miała zd���amizować r���ek 
�sł��� w u��ii e�rope��skie��. os�a�ecz��ie zła��odzo��o ��e�� pierwo���e zapis�, a�e 
w międz�czasie pows�ało wie�e dok�me���ów omawia��ąc�ch prob�ema��kę 
�sł��� społecz���ch i���eres� o��ó���e��o (��b poż��k� p�b�icz��e��o).

D�ch dzisie��sz�ch czasów w re�or�ce współczes���ch rządów i or��a��iza-
c��i międz���arodow�ch, a �akże �icz���ch eksper�ów i akademików �o przede 
wsz�s�kim ak��wizac��a i ed�kac��a. ak��w��e pro��ram� r���k� prac� oraz roz-
mai�e szko�e��ia w połącze��i� z �e�as��cz��ia��iem re����ac��i r���k� prac� ma��ą 
b�ć remedi�m ��a współczes��e prob�em� społecz��e. �es� �o ocz�wiście zes�aw 
�sł��� o charak�erze proza�r�d��ie��iow�m.

w ar��k��e sprób���ę odpowiedzieć ��a p��a��ia do��czące po��ęcia �sł��� spo-
łecz���ch w ko���ekście po��ęć po�i��ki społecz��e��, welfare	state, świadczeń spo-
łecz���ch i �sł��� ��ako �akich. usł���i społecz��e mo��ą b�ć roz�mia��e szeroko 
i wąsko, w każd�m z ��ch z��aczeń moż��a w�róż��ić wie�e rodza��ów ��ch �sł���. 
Pods�mowa��iem �e�� części ar��k�ł� są rozważa��ia ��a �ema� cech defi��ic���-
���ch ��łów��e��o po��ęcia.
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2. POlITyka SPOłECzNa, welfare state  
I USłUGI SPOłECzNE

t���łowe �ermi��� są ze sobą ��a ���e ściś�e związa��e, że w defi��ic��ach 
pierwsz�ch czasem po��awia się �e�� os�a���i, w szcze��ó���ości, ��d� mam� do 
cz���ie��ia z w�powiedziami a��orów a�����osaskich. zobraz���m� �o �wierdze��ie 
dwoma dł�ższ�mi c��a�ami, ��ed���m z da�sze�� his�orii i �akim, k�óre zawiera 
wz���ęd��ie współczes��ą defi��ic��ę welfare	state1.
− Po�i��ka społecz��a ...oznacza	politykę	rządów	dotyczącą	działania	mającego	bezpo-
�redni	wpływ	na	dobrobyt	obywateli	przez	dostarczanie	im	usług	lub	dochodu2.

− w wąskim se��sie, welfare	 state	może	odnosi��	 się	do	państwowych	 instrumentów	
dostarczania	usług	 społecznych	 (często	ograniczonych	do	ochrony	zdrowia,	 edukacji,	
mieszkalnictwa,	podtrzymania	dochodu	i	osobistych	usług	społecznych). w szersz�m 
���ęci� welfare	state �z��a��e się za (1)	szczególny	rodzaj	państwa,	(2)	odrębną	formę	
ustroju	(polity),	 (3)	specyficzny	typ	społeczeństwa...,	w	którym	państwo	interweniuje	
w	procesy	 ekonomicznej	 reprodukcji	 i	dystrybucji	w	celu	 realokacji	 szans	 życiowych	
między	jednostkami	i/lub	klasami	społecznymi3.

− Welfare	 state �o dostarczanie	 usług	 społecznych	 przez	 państwo;	 strategia	 rozwoju	
wzajemnie	powiązanych	usług	�wiadczonych	w	razie	szerokiej	gamy	problemów	spo-
łecznych;	 ideał,	w	którym	usługi	 �wiadczone	 są	w	pełnym	zakresie	 i	na	najlepszym	
możliwym	poziomie4.
t.H. marsha�� zdefi��iował po�i��kę społecz��ą ��awiąz���ąc do po��ęcia �sł���, 

bez dodawa��ia prz�mio���ika „społecz���ch”. moż��a s�ąd w��ioskować, że 
społecz��e będą ���ko �e �sł���i, k�óre moż��a będzie bez większ�ch wą�p�iwo-
ści �z��ać za ��a�eżące do obszar� po�i��ki społecz��e��. odróż��ił o�� prz� ��m 
�sł���i od dochod� i prz���ął, że w�wiera��ą o��e bezpośred��i wpł�w ��a dobro-
b��. marsha�� wskaz�wał, że ce�ami po�i��ki społecz��e�� są eliminacja	ubóstwa,	
maksymalizacja	dobrobytu	i	osiąganie	równo�ci5. może �o ��am posł�ż�ć do posz�-
kiwa��ia spec�ficz���ch d�a po�i��ki społecz��e�� �sł���, k�óre bezpośred��io będą 
zm��ie��szał� �bós�wo i ��ierów��ości. Prz�kładowo, pomoc społecz��a �o ��łów��ie 
róż��e �sł���i oferowa��e osobom �bo��im, ��p. praca soc��a���a �rak�owa��a ��ako 

1 termi�� róż��ie �ł�maczo��� ��a ��ęz�k po�ski, ��p. pańs�wo opiek�ńcze, pańs�wo dobro-
b���, w ar��k��e będzie �ż�wa��� w or���i��a�e. Prze���ąd defi��ic��i �e��o po��ęcia i d�sk�s��i wokół 
��ie��o pa�rz r. szarfe��ber��, Krytyka	i	afirmacja	polityki	społecznej, w�daw��ic�wo ifis Pan, war-
szawa 2008.

2 t.H. marsha��,t.H. marsha��, Social	Policy, H��chi��so�� u��iversi�� librar�, lo��d��� 1967, s. 7.
3 ch. Pierso��,ch. Pierso��, Beyond	 the	Welfare	State:	The	New	Political	Economy	of	Welfare, Po�i�� Press, 

cambrid��e 1998, s. 7.
4 P. spicker,P. spicker, Social	Policy:	Themes	and	Approaches, Pre���ice Ha��, Harves�er whea�sheaf, 

Heme� Hemps�ead 1995, s. 274.
5 t.H. marsha��,t.H. marsha��, Social	Policy, H��chi��so�� u��iversi�� librar�, lo��d��� 1967, s. 169.
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�sł���a, �sł���i opiek�ńcze w środowisk� zamieszka��ia i w domach pomoc� 
społecz��e��. tr�d��ie�� podać prz�kład� �sł���, k�óre zm��ie��sza��ą ��ierów��ości. 
częście�� w ��m ko���ekście mowa o s�s�emie poda�kowo-�ra��sferow�m (�ra��s-
fer� soc��a���e – róż��e form� dochod� w pos�aci świadczeń społecz���ch cz� 
po�i��ki społecz��e��), a ��ie o �sł���ach. na�eż� ��ed��ak pamię�ać, że �dzie�e��ie 
osobie �bo��ie�� ��ieodpła���e�� �sł���i przez i��s����c��ę p�b�icz��ą zwiększa ��e�� 
dochód do d�spoz�c��i o ���e, i�e m�siałab� o��a w�dać ��a zak�p �e�� �sł���i ��a 
r���k� (zakłada��ąc, że w o��ó�e b� �ę �sł���ę k�piła). w każd�m razie w bada-
��iach porów��awcz�ch po�i��ki społecz��e�� zaczę�o �wz���ęd��iać rów��ież ro�ę 
e��a�i�ar�z���ącą �sł���, za k�óre o��a odpowiada.

re�ac��e międz� welfare	state a po�i��ką społecz��ą są ocz�wiście bardzo b�i-
skie, w szcze��ó���ości ��d� weźmiem� pod �wa��ę wąski se��s �e��o pierwsze��o 
po��ęcia. o po�i��ce społecz��e�� zaczę�o mówić w związk� z większ�m zaa��-
��ażowa��iem pańs�wa w obszarze s�os���ków prac� ��a��em��e�� (��p. re����ac��e 
form w���a��rodze��ia, czas� prac�, zakaz prac� dzieci i�p.) i zabezpiecze��ia 
b��� (pod wz���ędem dochod� i �sł���) ��ch pracow��ików, k�órz� z róż���ch 
wz���ędów czasowo ��b �rwa�e przes�a�i b�ć zdo���i do prac�. �eże�i s�mbo�em 
śred��iowiecz��e�� po�i��ki społecz��e�� �cz���im� mie��ską pomoc d�a �bo��ich 
w s���� a����ie�skim, �o s�mbo�em XX-wiecz��e�� po�i��ki społecz��e�� są ��iewą�-
p�iwie pańs�wowe �bezpiecze��ia obe��m���ące ��a��pierw przede wsz�s�kim pra-
cow��ików ��a��em���ch, a po�em wie�e i�����ch ��r�p, łącz��ie z przedsiębiorcami 
i ro���ikami.

w �akim ���ęci�, słabie�� mieszczą się re����ac��e r���k� prac� – czasem łączą 
się o��e ze świadcze��iami pie��ięż���mi, do k�ór�ch pańs�wo zobowiąz���e pra-
codawców (��p. w���a��rodze��ie za czas chorob�, odpraw� d�a zwa���ia���ch pra-
cow��ików). a ��ak �o w����ąda w perspek��wie �sł���? moż��a próbować �z��ać 
re����ac��ę r���k� prac� ��ako złożo��ą �sł���ę d�a �czes���ików �e��o r���k�, a�bo 
�dzie�a��ie �r�opów pracow��ikom ��ako obowiązkową �sł���ę ze s�ro��� praco-
dawc�. t�pow�mi �sł���ami społecz���mi są ��ed��ak �sł���i za�r�d��ie��iowe, ��p. 
pośred��ic�wo prac� cz� o��ó���ie�� – ak��wizac��a zawodowa.

w dr���im i �rzecim c��acie przeds�awio���m pow�że��, �o welfare	 state, 
cz��i pańs�wo dos�arcza �sł��� społecz���ch, do k�ór�ch oba�� a��orz� za�icz��i 
zabezpiecze��ie społecz��e i pod�rz�ma��ie dochod�, zdrowie, ed�kac��ę, miesz-
ka���ic�wo oraz pracę soc��a���ą i osobis�e �sł���i społecz��e. zabezpiecze��ie spo-
łecz��e oz��acza s�s�em świadczeń społecz���ch, do k�ór�ch prawo �z�sk���e się 
��a��częście�� poprzez �bezpiecze��ie społecz��e (obowiązkowe opłaca��ie składki 
do wspó���e��o f���d�sz�), pomoc społecz��ą (dochod� ��iższe ��iż ofic��a���a ��ra-
��ica �bós�wa) i zaopa�rze��ie społecz��e (szcze��ó���a s���ac��a da��ąca �praw-
��ie��ie do świadczeń pie��ięż���ch bez war���k� opłaca��ia składki i ��iskie��o 
dochod�). te �rz� pods�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o ko��arzą się ��a o��ół 
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z ��m, co ��es� ich ��łów���m prod�k�em, cz��i emer���rami, re���ami, zasił-
kami, doda�kami – są �o pie��ięż��e świadcze��ia społecz��e, ��az�wa��e przez 
eko��omis�ów �ra��sferami soc��a����mi.

na��bardzie�� z �sł���ami ��ako �akimi ko��arzą się ocz�wiście zdrowie (�sł���i 
med�cz��e, �ecz��icze, zdrowo���e, opieki zdrowo���e��, ochro��� zdrowia) i ed�-
kac��a (�sł���i szko�e��iowe, ed�kac�����e, oświa�owe, w�chowawcze, szko���e, 
przedszko���e). zbiór moż�iw�ch �sł��� z obszar� zdrowia może się ��am bar-
dzo powiększ�ć, ��eże�i weźmiem� ��eszcze pod �wa��ę zdrowie p�b�icz��e, cz��i 
�e wsz�s�kie �sł���i, k�óre ma��ą zapew��iać zdrowe, cz�s�e i bezpiecz��e śro-
dowisko ż�cia. Podob��ie z ed�kac��ą, ��d� włącz�m� do ��ie�� rów��ież opiekę 
i w�chowa��ie ��ad dziećmi ��ako f���kc��e róż���ch i��s����c��i oświa�ow�ch.

Praca soc��a���a �o złożo��e po��ęcie, o k�ór�m będzie mowa da�e��. w ko���ek-
ście praw���m w Po�sce, o prac� soc��a���e�� �rak����e ��łów��ie �s�awa o pomoc� 
społecz��e��, �z��a��o ��ą �am za świadcze��ie ��iepie��ięż��e. osobis�e �sł���i spo-
łecz��e b�wa��ą roz�mia��e ��ako po��ęcie szersze od prac� soc��a���e�� i obe��m���ące 
rów��ież opiekę społecz��ą, ��p. �sł���i opiek�ńcze zapew��ia��e przez pańs�wo 
poza s�s�emem opieki zdrowo���e��, w środowisk� zamieszka��ia cz� w domach 
pomoc� społecz��e��.

na��m��ie�� z �sł���ami może się ko��arz�ć mieszka���ic�wo, ze wz���ęd� ��a �o, 
że mieszka��ie ��es� spec�ficz���m dobrem �rwałe��o �ż��k�. Pamię�a��m� ��ed-
��ak, że w���a��em za ��iższ� cz���sz mieszka��ia kom���a���e��o (��a�eżące��o do 
��mi���) osobom �bo��im �o ��ak ��a��bardzie�� �sł���a o charak�erze społecz���m. 
moż��a �eż sz�kać �sł��� społecz���ch wśród bardzo róż���ch �sł��� mieszka��io-
w�ch, ��p. archi�ek�o��icz���ch, b�dow�a���ch, remo���ow�ch, pomoc� domowe��, 
�bezpiecze��iow�ch (ma��ą�kow�ch), ochro��iarskich, w���a��m�, ha��d�ow�ch, 
fi��a��sow�ch (kred��� hipo�ecz��e). Prz�kładowo pańs�wo re�������e cał� obszar 
mieszka���ic�wa ��arz�ca��ąc ��orm� bezpieczeńs�wa, może b�ć �o i���erpre�o-
wa��e ��ako �sł���a chro��iąca bezpieczeńs�wo �ż��kow��ików mieszkań. Dr���i 
prz�kład do��cz� kred��ów hipo�ecz���ch oraz rozwiązań, k�óre sprawia��ą, że 
są o��e bardzie�� dos�ęp��e d�a m��ie�� zamoż��e�� części pop��ac��i.

Dochod�, dobra i �sł���i dos�arcza��e przez pańs�wo ��az�wa��e są świadcze-
��iami społecz���mi. w leks�ko��ie Po�i��ki społecz��e�� (lPs) zdefi��iowa��o ��e 
��as�ęp���ąco: Wszelkie	�rodki	pieniężne,	dobra	materialne	i	usługi,	które	służą	zaspo-
kajaniu	indywidualnych	potrzeb	jednostek	i	rodzin;	uzyskiwane	bezekwiwalentnie,	czyli	
niebędące	bezpo�rednim	wynagrodzeniem	za	pracę;	finansowane	ze	�rodków	publicznych;	
gromadzenie	i	wydatkowanie	�rodków	na	ten	cel…	odbywa	się	z	udziałem	instytucji	pań-
stwa	lub	pod	ich	nadzorem6.

6 b. r�sz-Kowa�cz�k (red.), Leksykon	polityki	 społecznej, ofic���a w�daw��icza asPra-�r, 
warszawa 2001, s. 207.
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w lPs z��a�azło się hasło „�sł���i społecz��e” z ods�łaczem do hasła „świad-
cze��ia społecz��e”. Podob��ie, ��ak marsha��, odróż��io��o w ich defi��ic��i środki 
pie��ięż��e i dobra ma�eria���e od �sł���, w związk� z ��m moż��a w�róż��ić �rz� 
rodza��e świadczeń społecz���ch – środki pie��ięż��e, dobra ma�eria���e, �sł���i. 
wsz�s�kie o��e m�szą speł��iać cech� defi��ic�����e świadcze��ia społecz��e��o 
��ako �akie��o, a�e w defi��ic��i ��ie poda��o i��formac��i, co odróż��ia �sł���i będące 
świadcze��iami społecz���mi od pozos�ał�ch rodza��ów świadczeń. Pamię�a��m� 
�eż, że d�a spickera �sł���ami społecz���mi b�ło �eż zabezpiecze��ie społecz��e, 
k�óre��o prod�k�em są ��łów��ie świadcze��ia w formie środków pie��ięż���ch. 
oba pode��ścia zos�a��ą pokaza��e ��a schema�ach 1 i 2.

Schemat 1. Usługi społeczne jako rodzaj świadczeń społecznych

Państwo Świadczenia społeczne:
dochody, dobra, usługi

Ludzie i ich
potrzeby

Wzrost poziomu
zaspokojenia potrzeb,

wzrost dobrobytu

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Schemat 2. Usługi społeczne jako podsystemy polityki społecznej

Państwo
Usługi społeczne:

zabezpieczenie społeczne,
mieszkalnictwo, zdrowie...

Ludzie i ich
potrzeby

Wzrost poziomu
zaspokojenia potrzeb,

wzrost dobrobytu

Źródło: opracowa��ie włas��e.

na schemacie 2 przeds�awio��o �proszczo��� obraz po�i��ki społecz��e�� 
pańs�wa z �wz���ęd��ie��iem ko��cepc��i �sł��� społecz���ch spickera. możem� 
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w związk� z ��m zap��ać, ��ak ma się �aka ko��cepc��a �sł��� społecz���ch do po��ę-
cia świadczeń społecz���ch z lPs? moż��a �ę re�ac��ę ���ąć �ak, że prod�k�em 
�sł��� społecz���ch są świadcze��ia społecz��e, ��p. prod�k�em �sł���i społecz-
��e�� ��az�wa��e�� zabezpiecze��iem społecz���m ��es� m.i��. pie��ięż��e świadcze��ie 
społecz��e ��az�wa��e emer���rą, prod�k�em �sł���i społecz��e�� zdrowie ��es� 
�sł���a �ekarza po�e��a��ąca ��a �ecze��i�, a prod�k�em �sł���i społecz��e�� ��az�-
wa��e�� pracą soc��a���ą ��es� m.i��. �sł���a po�e��a��ąca ��a pomoc� w zdob�ci� środ-
ków do ż�cia. oba ���ęcia zos�a��ą ���ę�e razem ��a ko�e�����m schemacie.

Schemat 3.  Usługi społeczne jako podsystemy polityki społecznej i świadczenia 
społeczne w formie usług

Usługi społeczne:
zabezpieczenie społeczne,
mieszkalnictwo, zdrowie,
praca socjalna, edukacja

Państwo

Świadczenia społeczne:
świadczenia pieniężne,

rzeczowe, usługowe

Ludzie i ich
potrzeby

Wzrost poziomu
zaspokojenia potrzeb,

wzrost dobrobytu

Źródło: opracowa��ie włas��e.

schema� 3 przeds�awia próbę po��odze��ia ze sobą po��ęć �sł��� społecz���ch 
i świadczeń społecz���ch prz��oczo���ch w�że��. Pańs�wo or��a��iz���e s�s�em 
�sł��� społecz���ch (przez or��a��izac��ę moż��a roz�mieć co ��a��m��ie�� �re���-
�owa��ie w �s�awie pods�aw or��a��izac������ch i zawodow�ch da��e�� �sł���i), 
dos�arcza��ąc�ch ��dziom świadczeń społecz���ch (w ��m w formie �sł���), 
k�óre zaspoka��a��ą ich po�rzeb� i w �e�� sposób prz�cz���ia��ą się do zwiększe��ia 
ich dobrob���. m��ące może b�ć ��az�wa��ie �sł���ami społecz���mi zarów��o 
pods�s�emów po�i��ki społecz��e��, ��ak i �e��o, co ��es� ich prod�k�em, w szcze-
��ó���ości ��d� pracę soc��a���ą za�icz�m� ��ed��ocześ��ie do pods�s�emów i świad-
czeń.

z pow�ższ�ch kró�kich rozważań w���ika, że po��ęcia po�i��ki społecz��e��, 
welfare	 state, świadczeń społecz���ch i �sł��� społecz���ch są b�isko ze sobą 
powiąza��e. w prz�padk� �sł��� społecz���ch mam� do cz���ie��ia z bardzo 
d�ż�m i zróż��icowa���m zbiorem. �e��o ��ra��ice zos�a��ą w�z��aczo��e dość arbi-
�ra���ie (a��orz� a�����osasc� po pros�� w�mie��ia��ą prz�kład� �akich �sł���) 
i za�eżą o��e od �e��o, ��ak roz�mieć będziem� po�i��kę społecz��ą, w szcze��ó�-
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��ości pańs�wową cz� p�b�icz��ą. gd� �a ��iezb�� so�id��a, spa��a��ąca rama zos�a-
��ie �s���ię�a ��asz zbiór rozpad��ie się ��a wie�e m��ie��sz�ch, a�e za �o bardzie�� 
spó�����ch, sko��ce���rowa���ch wokół �sł���i wiodące�� cz� parad���ma��cz��e��, 
z k�ór�ch ��a��bardzie�� w�razis��mi w�da��ą się �bezpiecze��ie, �ecze��ie, ��a�cza-
��ie, w�chowa��ie cz� opieka.

u��mowa��ie �sł��� społecz���ch z perspek��w� po�i��ki społecz��e�� ��ie da��e 
��am zasad��icz�ch odpowiedzi ��a �ema� �e��o, cz�m �sł���i społecz��e są i cz�m 
róż��ią się od i�����ch rodza��ów �sł���. D�a�e��o po��iże�� rozważa��e będą defi��i-
c��e �sł��� ��ako �akich oraz �sł��� społecz���ch ��ieza�eż��ie od ko��cepc��i po�i��ki 
społecz��e��. na ��m ��e zos�a��ie pokaza��a spec�fika z��acze��ia po��ęcia �sł��� 
społecz���ch w róż���ch ���ęciach.

3. CEChy dEfINICyJNE USłUG

w zroz�mie��i� �e��o, z cz�m mam� do cz���ie��ia może ��am pomóc pro-
s�a ko��s�a�ac��a, że �sł���i społecz��e ��a�eżą do szersze�� ka�e��orii �sł��� ��ako 
�akich. m�szą więc podzie�ać z i�����mi �sł���ami pew��e wspó���e cech�, a prz� 
��m mieć spec�ficz��e właściwości, k�óre odróż��ią ��e od �sł���, k�ór�ch ��ie 
�z��am� za społecz��e7.

spó��rzm� ��a��pierw ��a ki�ka ��pow�ch defi��ic��i �sł��� ��ako �akich sform�ło-
wa���ch przez przeds�awicie�i róż���ch ��a�k.

Tabela 1. definicje usług

definicja Źródło

„Działa���ość sł�żąca do zaspoka��a��ia po�rzeb ��dzkich, 
k�óra ��ie z��a��d���e żad��e��o �cie�eś��ie��ia w ��ow�ch 
dobrach ma�eria����ch”

Mała	encyklopedia	
ekonomiczna, Pwe, 
warszawa 1962, s. 764.

„wsze�kie cz�����ości związa��e bezpośred��io ��b pośred-
��io (��p. prz� podzia�e prod�k�ów) z zaspoka��a��iem 
po�rzeb ��dzkich, a�e ��ie sł�żące bezpośred��io do 
w��warza��ia przedmio�ów ��az�wam� �sł���ami”

oskar la����e, Ekonomia	
polityczna, �om 1, 
warszawa 1959, s. 15.

7 gd�b� prz���ąć, że a�r�b�� społecz��ości ��es� s�op��iowa����, mie�ib�śm� moż�iwość mówie-
��ia o �sł���ach m��ie�� ��b bardzie�� społecz���ch. Doda�kową �r�d��ość w po�skie�� �i�era��rze 
s�a��owi odróż��ia��ie �e��o, co społecz��e od �e��o, co soc��a���e. nie ���ko więc ��a�eżałob� �i��ię 
demarkac��i w�z��acz�ć międz� �sł���ami społecz���mi i ��iespołecz���mi, a�e �akże międz� spo-
łecz���mi i soc��a����mi. Domi�����ąc�m rozwiąza��iem ��es� �z��a��ie, że �sł���i soc��a���e �o część 
�sł��� społecz���ch, pozos�a��ą więc �sł���i społecz��e ��ie będące ��ed��ak soc��a����mi.
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definicja Źródło

„i�ekroć mowa o �sł�dze ma się ��a m�ś�i zw�k�e ��ed��o 
z �ro����a: bądź �sł���ę ��ako cz�����ość pomoc��iczą d�a 
ko��oś i����e��o ��iż sam ��e�� sprawca, bądź �sł���ę ��ako 
działa��ie cz���iące zadość cz���e��ś po�rzebie bezpośred-
��io, bądź �sł���ę ��ako ��akąś akc��ę m��ie�� ��b bardzie�� 
prze�o���ą w przeciwieńs�wie do ��akichś �rwa�sz�ch 
�porcz�w�ch w�siłków”

tade�sz Ko�arbiński, 
Zagadnienie	produkcyjno�ci	
usług, Prakseo�o��ia ��r 33, 
1969, s. 7.

„usł���a �o każda cz�����ość ��b korz�ść, k�óra może b�ć 
�dzie�o��a przez ko��oś kom�ś i����em� i ��es� ��iema�e-
ria���a oraz ��ie ma żad���ch sk��ków w pos�aci włas��o-
ści cze��oko�wiek. �e�� prod�kc��a może b�ć ��b ��ie b�ć 
powiąza��a z fiz�cz���m prod�k�em”

Phi�ip Ko��er, za: 
b. Ho��i��s, s. shi��ki��s, 
Managing	Service	Operations:	
Design	and	Implementation, 
sage p�b�ica�io��s, 
tho�sa��d oaks 2006, s. 8.

„usł���i �o ��ź��o zdefi��iowa��a ��r�pa działań ��ospodar-
cz�ch w�ma��a��ąc�ch d�że��o zaa����ażowa��ia sił� robocze�� 
i do��cząc�ch fi��a��sów, sprzedaż�, d�s�r�b�c��i (�ra��s-
por�, ha��de�, ha��de� h�r�ow�) oraz przedsięwzięć i zawo-
dów związa���ch z róż���mi formami opieki osobis�e��”

gordo�� marsha�� (red.), 
Słownik	socjologii	i	nauk	
społecznych, w�daw��ic�wo 
na�kowe Pwn, warszawa 
2005, s. 411.

Źródło: opracowa��ie włas��e.

w defi��ic��ach zamieszczo���ch w �abe�i podkreś�o��� zos�ał ��iema�eria���� 
charak�er �sł���: ��ie z��a��d���ą �cie�eś��ie��ia w dobrach, ��ie sł�żą bezpośred��io 
do w��warza��ia dóbr, są ��iema�eria���e, ��ie moż��a ich posiadać. wiem� �eż, że 
podob��ie ��ak dobra, �sł���i pośred��io ��b bezpośred��io zaspoka��a��ą po�rzeb� ��dzi.

Prawdę mówiąc z ��ch defi��ic��i ��iewie�e się dowiad���em� o is�ocie �sł��� 
poza wskaza��iem cz�m o��e ��ie są – ��ie są ma�eria���e, ��ie sł�żą w��warza-
��i� dóbr ma�eria����ch. wiem� ���e, że ��es� �o coś ��iema�eria���e��o i poż�-
�ecz��e��o, co w�ma��a d�że��o ��akład� prac� i bardzie�� się wiąże z pew���mi 
obszarami ��ospodarki.

zes�aw cech �sł���i ��ako �akie�� oraz ich ko��sekwe��c��i eko��omicz���ch 
zos�ał przeds�awio��� w ko�e����e�� �abe�i.

wśród cech defi��ic������ch �sł���, poza wcześ��ie�� ���ż w�mie��ia��ą ��ie-
ma�eria���ością oraz ��iemoż��ością ��ab�cia ich ��a włas��ość, mam� ko�e����e 
propoz�c��e cech defi��ic������ch: ��ed��oczes��ość świadcze��ia i ko��s�mpc��i, ��ie-
��ed��o�i�ość i ��ie�rwałość. w �abe�i ��ie ���ę�o bardzo is�o���e�� ko��sekwe��c��i 
�sł���, a mia��owicie �e��o, że �r�d��o ��es� zm��ie��sz�ć ich pracochło����ość. skoro 
�sł���a zawsze w�ma��a obec��ości �dzie�a��ące��o ��e�� człowieka i obec��ości �e��o, 
kom� ��es� �dzie�a��a i po�e��a ��a cz�����ościach zaspoka��a��ąc�ch po�rzeb�, �o 
��ie moż��a ��e�� zas�ąpić masz���ami, komp��erami i�d. Prz�kładowo, �r�d��o 

Tabela 1. (cd.)
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��es� zas�ąpić fr�z��erów cz� �ekarz� a��oma�ami fr�z��erskimi ��b �ekarskimi, 
k�óre b� ��dzi s�rz���ł� ��b �ecz�ł�. część �sł��� „�dzie�a���ch rzeczom” da��e 
się a��oma��zować, ��p. �sł���a po�e��a��ąca ��a pra��i� �brań – pra�ki, �sł���a 
po�e��a��ąca ��a m�ci� ��acz�ń – zm�warki. a��oma��zac��a prac� prod�kc�����e�� 
cz� w��wórcze��, k�óre�� w��worem są rzecz� ma�eria���e, może b�ć w większ�m 
s�op��i� poddawa��a a��oma��zac��i (��p. robo�� przem�słowe). z �e��o w���ika��ą 
o��ra��icze��ia w zwiększa��i� w�da����ości �sł���, bez ob��iża��ia ich ��akości, ��p. 
cz� z��odzi�ib�śm� się ��a �aśmowe fr�z��ers�wo, �ecz��ic�wo cz� ��a�cza��ie?8

Tabela 2. Cechy definicyjne usług i ich konsekwencje ekonomiczne

Cechy usług Implikacje dla przedsiębiorstwa usługowego i konsumentów

niema�eria���ość – �sł���i ��ie mo��ą b�ć oce��io��e przez po�e��c��a���e��o ��ab�wcę za 
pomocą zm�słów

– �sł���i ��ie mo��ą b�ć pokaz�wa��e i przechow�wa��e

�ed��oczes��ość 
proces� 
świadcze��ia 
i ko��s�mpc��i

– o��ra��iczo��� czas dos�ęp��ości �sł���i d�a ��ab�wc�
– o��ra��iczo��e moż�iwości zwiększa��ia ska�i świadcze��ia �sł���
– praca perso��e�� wpł�wa ��a w���iki proces� świadcze��ia �sł���i
– brak moż�iwości zachowa��ia �a��em��ic� prod�kc��i, a ��m sam�m 

brak ochro��� pa�e���owe��

nie��ed��o�i�ość 
�sł���

– ��iemoż��ość oferowa��ia s�a��dardow�ch prod�k�ów �sł���ow�ch, 
ze wz���ęd� ��a �o, że os�a�ecz��e cech� �sł���i ksz�ał�owa��e są 
przez perso��e� firm� �sł���owe��, same��o �sł���obiorcę oraz 
współ�sł���obiorców

– ��r�d��ie��ia w w��icza��i� kosz�ów świadcze��ia poszcze��ó����ch 
�sł���, a co za ��m idzie – ��r�d��ie��ia w prowadze��i� rac��o��a�-
��e�� po�i��ki ce��owe��

nie�rwałość 
�sł���

– ��iemoż��ość składowa��ia �sł���, a za�em rów��ież ich w��warza-
��ia ��a zapas

– wie�kość ko��s�mpc��i o��ra��iczo��a ��es� ak��a���ą wie�kością 
po�e��c��ał� ��dzkie��o i rzeczowe��o zaa����ażowa��e��o w świad-
cze��ie da��e�� �sł���i

brak moż�iwości 
��ab�cia �sł��� 
��a włas��ość

– świadczo��e ��a cz���ąś rzecz �sł���i ��ie mo��ą b�ć przedmio�em 
w�ór��e��o obro��

Źródło: f�e���erski i i��. (red.), Współczesna	ekonomika	usług, Pwn, warszawa 2005, s. 43.

wą�p�iwości b�dzą ko��sekwe��c��e pierwsze�� z cech, z pew��ością moż��a 
pokaz�wać �sł���i; ��ede�� sposób �o ��a��ra��ie ich obraz�, ��p. ��ak k�oś ��es� 

8 o procesach, k�óre ��ed��ak mo��ą prowadzić do �akich ko��sekwe��c��i pisał g. ri�zer, 
Makdonaldyzacja	społeczeństwa, muza, warszawa 2009.
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m���, ��ak odb�wa się zabie��, ��ak k�oś �cz� i�����ch. �eże�i moż��a pokaz�wać 
zare��es�rowa��e �sł���i, �o mo��ą b�ć �eż oce��ia��e za pomocą zm�słów przez 
po�e��c��a����ch ��ab�wców. i����� sposób pokaz�wa��ia �sł���i po�e��ać może ��a 
��e�� demo��s�rac��i przed p�b�icz��ością ��a ż�wo.

Dr���a refleks��a do��cz� �bezpieczeń, w szcze��ó���ości wobec war���k� ��ed-
��oczes��e��o proces� świadcze��ia i ko��s�mpc��i. na pierwsz� rz�� oka międz� 
��ab�wcami �sł���i �ecz��icze��, ed�kac�����e�� cz� ochro��� osobis�e�� a ��ab�wcą 
po�is� �bezpiecze��iowe��, cz� osobą �bezpieczo��ą obowiązkowo, ��es� ch�ba 
dość zasad��icza róż��ica. w pierwsz�ch �rzech prz�padkach w�ma��a��a ��es� 
bezpośred��ia obec��ość obsł������ące��o, w prz�padk� �bezpiecze��ia osobowe��o 
��ic �akie��o racze�� ��ie w�s�ęp���e (��es� się �bezpieczo���m, a ��ie cią���e �bez-
piecza���m przez ko��kre���e��o człowieka w ��asz�m o�ocze��i�). moż��a ��ed-
��ak �z��ać, że �sł���a �bezpiecze��ia da��e bezpieczeńs�wo (pew��ość, że szkoda 
zos�a��ie zrekompe��sowa��a) cał� czas w �rakcie �rwa��ia �mow�, więc mam� 
��ed��ak do cz���ie��ia z ��ed��oczes��ością świadcze��ia �sł���i �bezpiecze��iowe�� 
i ko��s�mpc��i w pos�aci pocz�cia b�cia zabezpieczo���m.

o i�e ��iema�eria���ość i ��ed��oczes��ość prod�kc��i i ko��s�mpc��i w�da��ą się 
b�ć ��ieza�eż���mi cechami, �o ��ie��ed��o�i�ość, ��ie�rwałość i brak moż�iwości 
��ab�cia ��a włas��ość moż��a �z��ać za ko�e����e ko��sekwe��c��e ��iema�eria���ości 
i rów��oczes��ości ��ab�cia i z�ż�cia.

Tabela 3. Wymiary definiowania usług

Wymiar definiowania 
usług

Opis

ma�eria���ość większość �sł��� ma charak�er ��iema�eria����, ��ie moż��a 
ich do�k��ąć, ��p. porad� praw��e�� cz� w�cieczki, chociaż 
moż��a zobacz�ć ich sk��ki

Prze��oś��ość większość �sł��� ��ie może b�ć prze��oszo��a z mie��sca ��a 
mie��sce i w związk� z ��m ��ie może b�ć ekspor�owa��a

Przechowa���ość ��ako ��iema�eria���e �sł���i ��ie mo��ą b�ć ma��az���o-
wa��e

Ko���ak� ko��s�me���a w prz�padk� dóbr ma�eria����ch ��ie mam� ko���ak�� 
z procesem ich prod�kc��i, w prz�padk� �sł��� prod�kc��a 
i ko��s�mpc��a są ��ed��oczes��e, więc �aki ko���ak� w�s�ę-
p���e, da��e �o moż�iwość peł��ie��sze�� oce��� ��akości �sł���i

�akość w prz�padk� dóbr ma�eria����ch ła�wie�� ��ą zmierz�ć 
i po�rak�ować i�ościowo, oce��a ��akości �sł��� ��es� ��łów-
��ie ��akościowa

Źródło: b. Ho��i��s, s. shi��ki��s, Managing	Service	Operations:	Design	and	Implementation, sage 
P�b�ica�io��s, tho�sa��d oaks 2006, s. 8.
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większość wą�ków pow�arza się ��b ��es� podob��a do ��ch, ��a k�óre zwró-
co��o �wa��ę w �abe�i 2. nowe ��es� �wz���ęd��ie��ie ��akości �sł��� – z ��ed��e�� 
s�ro��� ła�wie�� ��es� oce��ić ��ą ko��s�me���owi (a prz���a��m��ie�� �e cech� �sł���i, 
k�óre są m� bezpośred��io zm�słowo dos�ęp��e), z dr���ie�� – ��es� o��a �r�d��o 
mierza���a w ka�e��oriach i�ościow�ch. u�r�d��ie��ia w s�a��dar�zac��i �sł���, 
podkreś�a��e w�że��, o��ra��icza��ą �eż moż�iwość ko���ro�owa��ia ��akości �sł��� 
oraz wpł�wa��ia ��a ��ią za pomocą świadomie �worzo���ch zbiorów w�mo��ów 
do��cząc�ch ��akości (s�a��dard�). nie ��es� �o ��ed��ak ��iemoż�iwe i w coraz 
większ�m s�op��i� się �o prak��k���e9.

spośród ��iez�iczo���ch rodza��ów prac� możem�, w za�eż��ości od ��e�� 
w��wor�, w�róż��ić �aką, k�óra da��e ko��kre���� prod�k� ma�eria���� i �aką, k�ó-
re�� prz�pisać ��o ��ie moż��a, co ��ie z��acz�, że ��es� bezprod�k��w��a. w prz��o-
czo���ch pow�że�� ���ęciach eko��omicz���ch �o właś��ie z ��m dr���im rodza��em 
prac� łącz� się po��ęcie �sł���i. �es� �o �a praca, k�óra da��e coś, co ��es� kom�ś 
prz�da���e, a co ��ed��ak ��ie ma�eria�iz���e się ��ako ��ow� przedmio�10.

odda��e �ą róż��icę zes�awie��ie prac�, k�óre�� prod�k�em ��es� ch�eb, książka, 
samochód, s�ół, komp��er, pro��ram komp��erow� cz� dom, z pracą po�e��a-
��ącą ��a karmie��i� i m�ci�, masowa��i� ��dzi, s�rz�że��i� i mode�owa��i� fr�-
z�r, �dzie�e��i� im porad, podwoże��i� ich, �cze��i�, opiece, ochra��ia��i� przed 
i�����mi, w�ko���wa��i� zabie��ów �ecz��icz�ch, sprzą�a��i� � ko��oś, podawa��i� 
kom�ś posiłków, ��aprawia��i� zeps���ch rzecz�, i��wes�owa��i� cz� przecho-
w�wa��i� pie��iędz� i�p. Prod�k�em �e�� dr���ie�� ��r�p� prac są w pew���m se��-
sie m��ie�� ��b bardzie�� odmie��ie��i ��dzie (�m�ci, w�masowa��i, os�rz�że��i, 
poi��formowa��i, ��a�cze��i, ochro��ie��i, prze�ra��spor�owa��i, w��ecze��i) ��b 
rzecz� będące ich włas��ością (posprzą�a��e mieszka��ie, zak�pio��� posi-
łek prz���o�owa��� i poda��� do s�oł�, dobrze działa��ąca rzecz, k�óra przed-
�em b�ła zeps��a ��b ��ie całkiem spraw��a, zai��wes�owa��e i przechowa��e  
pie��iądze i�d.).

�ako, że prz���ę�iśm� w�że��, że �sł���i społecz��e są rodza��em �sł���, m�sim� 
prz���rzeć się o��ó���ie��sz�m pode��ściom do k�as�fikac��i �sł���, cz��i podziałów 
ich ��a rodza��e.

 9 r. szarfe��ber��, Standaryzacja	usług	społecznych, eksper��za d�a pro��ek�� 1.18, zada��ie 2, 
tworze��ie i rozwi��a��ie s�a��dardów �sł��� pomoc� i i���e��rac��i społecz��e��, wrzos, warszawa 
2010.

10 moż��a zas�a��awiać się ��ad ma�eria����mi ko��sekwe��c��ami �sł���, ��p. �sł���a fr�z��era 
po�e��a m.i��. ��a obci��a��i� włosów. ma o��a ocz�wiście ma�eria���e ko��sekwe��c��e w pos�aci 
obcię��ch włosów i ��owe�� fr�z�r�. i����ic�����ie ��ed��ak róż��ica międz� ��ową fr�z�rą (��ow�m 
s�a��em ko��oś, k�o ���ż b�ł) a ��ow�m �e�ewizorem (��ową rzeczą) w�da��e się b�ć is�o���a. napra-
wia��ie �e�ewizora cz� ��e��o odk�rze��ie ��es� �sł���ą, ��d�ż zmie��ia s�a�� cze��oś co ���ż zos�ało 
w��worzo��e i co ���ż is���ie��e.
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4. klaSyfIkaCJE USłUG a USłUGI SPOłECzNE

usł���i zorie���owa��e ��a bezpośred��ie zapew��ia��ie dobros�a���11 podzie�ić 
moż��a ��a �sł���i po�e��a��ące ��a obsł���iwa��i� ��dzi (zabie��i do��czące ciała, 
emoc��i, �m�sł�), zwierzą� (hodowa���ch, a�e �eż prac���ąc�ch, ��ak i domow�ch 
cz� dzikich, m.i��. ochro��a zwierzą�) oraz związa��e racze�� z zapew��ia��iem 
dobre��o s�a��� i właściwe��o f���kc��o��owa��ia przedmio�om (szeroko roz�mia-
���m, ���. włącz��ie z s�mbo�icz���mi, ��p. pie��iądze, oraz cał�mi s�s�emami 
�rządzeń, ��p. sieciami komp��erow�mi, sieciami e��er��e��cz���mi), k�óre ���ż 
zos�ał� w��worzo��e. moż��a dodać do �e��o całą ��amę �sł��� związa���ch z ob-
sł���ą większ�ch zbiorowości ��dzkich, ��ak i prz�rod��icz�ch – �sł���i ma��ące 
��a ce�� dobros�a�� cał�ch m��ie��sz�ch ��b większ�ch społecz��ości (��arodów, 
��dów, społecz��ości mie��skich, wie��skich i ��eszcze m��ie��sz�ch) oraz �sł���i d�a 
ekos�s�emów, ��p. po�e��a��ące ��a ich ochro��ie. 

Prz���rz���m� się �eraz ��iek�ór�m k�as�fikac��om �sł���, k�óre moż��a spo�kać w �i-
�era��rze. Pierwsza z ��ich zes�awia razem dwa kr��eria podział� �sł��� ��a rodza��e 
– obec��ość e�eme���ów ��iema�eria����ch i obiek�, ��a k�ór� skierowa��a ��es� �sł���a.

Tabela 4. klasyfikacja usług w dwóch wymiarach

Charakter czynności 
usługowych

Obiekty czynności usługowych

ludzie Przedmioty

e�eme����  
ma�eria���e 

usł���i skierowa��e ��a 
��dzkie ciała: 
– opieka zdrowo���a 
– rehabi�i�ac��a 
– kosme��cz��e 
– fr�z��ers�wo 
– �ra��spor� pasażerski 

usł���i skierowa��e ��a 
rzecz�: 
– �ra��spor� �owarow� 
– �sł���i ochro��iarskie 
– �sł���i porządkowe 
– pra��ie chemicz��e 

e�eme���� 
��iema�eria���e 

usł���i skierowa��e ��a 
��dzkie �m�sł�: 
– ed�kac�����e 
– i��formac�����e 
–  k����ra���e (świadczo��e 

przez ki��a, �ea�r�, m�zea) 

usł���i skierowa��e ��a dobra 
��iema�eria���e: 
– ba��kowe 
– praw��e 
– �bezpiecze��iowe 

Źródło: ch. H. love�ock, [za:] s. f�e���erski i i��. (red.), Współczesna	ekonomika	usług, Pwn, war-
szawa 2005, s. 5212.

11 odróż��ie��ie rzecz� od dobros�a���, k�ór� za ich pomocą osią��am� zaspoka��a��ąc ��asze 
po�rzeb� i pra����ie��ia w�da��e się ocz�wis�e. róż��ica w ��m ko���ekście po�e��a ��a s�a��ie przed 
zaspoko��e��iem po�rzeb� ��a coś i po ��e�� zaspoko��e��i� ��m cz�mś. Prz��oczo��e w�że�� defi��ic��e 
�sł���i operował� po��ęciem zaspoka��a��ia po�rzeb ��b dos�arcza��ia korz�ści.

12 w ar��k��e chris�ophera H. love�ocka – Classifying	Services	to	Gain	Strategic	Marketing	
Insights (�o�r��a� of marke�i����, �om 47, ��r 3, 1983) ��es� �eż i���eres���ące pods�mowa��ie wie�� 
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w szcze��ó���ości i���eres���ące są �e �sł���i, k�óre skierowa��e są bezpośred-
��io do ��dzi, po�e��a��ące ��a ich obsł���iwa��i�. Poza ciałem (s�s�em or��a��ów, 
�ka��ek) i �m�słem (pamięć, wiedza), mam� �eż emoc��e, więc moż��a próbować 
w�odręb��ić ��eszcze �sł���i skierowa��e ��a �e�� aspek�. część �sł��� ��ie bardzo 
da się zasz�fladkować w �aki sposób, ��p. opieka ps�chia�r�cz��a ��es� częścią 
opieki zdrowo���e��, a�e racze�� związa��a ��es� z �sł���ami skierowa���mi ��a �m�-
sł� i emoc��e, a ��ie ��a ciała (chorob� �m�słowe a chorob� soma��cz��e i ich 
wza��em��e związki). na razie ��ie ma bezpośred��ich wskazówek, ��dzie z��a��d���ą 
się �sł���i społecz��e. wiem� ��ed��ak z pierwsze��o p���k��, że �z��a��e się za ��ie 
międz� i�����mi opiekę zdrowo���ą i ed�kac��ę, więc wchodził�b� w ��rę �sł���i 
skierowa��e ��a ��dzkie ciała i �m�sł�. �eże�i za �sł���ę społecz��ą �z��am� �eż 
�bezpiecze��ia społecz��e, �o po��awia się prob�em, ��dzie ��e włącz�ć w �e�� k�as�fi-
kac��i, cz� �am, ��dzie obiek�em cz�����ości �sł���ow�ch są emoc��e (pocz�cie bez-
pieczeńs�wa), cz� �eż �am, ��dzie obiek�em są dobra ��iema�eria���e? osobis�e 
�sł���i społecz��e w pos�aci prac� soc��a���e�� cz� opieki społecz��e�� ��ie po��awia��ą 
się w o��ó�e. opieka ��a pew��o si���ie związa��a ��es� z �sł���ami d�a ciała, z ko�ei 
w�chowa��ie cz� praca soc��a���a mo��ą b�ć bardzie�� ��as�awio��e ��a �sł���i d�a 
�m�sł� i ewe����a���ie emoc��i (mo��wowa��ie do rozwo���, do działa��ia).

D�ża część ��ospodarki opiera się ��a �sł���ach. zobacz�m� �o w bardzie�� 
rozb�dowa��e�� k�as�fikac��i �sł��� (schema� 4).

Schemat 4. klasyfikacja usług w kontekście gospodarki
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Źródło: m. r��ke, [za:] K. Dobrzański, Zatrudnienie	w	usługach	 społecznych, akademia eko��o-
micz��a w Poz��a��i�, Poz��ań 1992, s. 46 (z mod�fikac��ami w k�as�fikac��i �sł��� ��iema�eria����ch).

zas�a���ch ko��cepc��i k�as�fikac������ch �sł��� oraz ki�ka doda�kow�ch propoz�c��i, poza prz��o-
czo��ą. Ka�e��oria �sł��� społecz���ch ��ie po��awia się �am bezpośred��io.
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w or���i��a�e a��or w ��ed���m b�ok� �mieścił ochro��ę zdrowia, opiekę spo-
łecz��ą i k����rę fiz�cz��ą. zamias� admi��is�rac��i p�b�icz��e�� b�ła admi��is�rac��a 
pańs�wowa i ochro��a porządk� p�b�icz��e��o. wprowadzo��e zmia��� rozdzie-
�a��ą ochro��ę zdrowia od opieki społecz��e��, do k�óre�� zos�ała �eż doda��a pomoc 
(w rozszerza��ące�� i���erpre�ac��i obe��m���e �eż pomoc d�a bezrobo����ch, a�e ��ie 
pomoc d�a chor�ch cz� pomoc d�a pozbawio���ch wiedz� k�óre obe��mowa��e 
są przez �sł���i ochro��� zdrowia oraz z zakres� oświa��)13. na schemacie ��ie 
�wz���ęd��io��o �bezpieczeń społecz���ch. moż��a próbować ��e włącz�ć do dział� 
fi��a��se i �bezpiecze��ia, ��ako ��ede�� z rodza��ów �bezpieczeń.

Prz���a��m��ie�� część z w�róż��io���ch rodza��ów �o zbiorcza ��azwa wie�� 
rozmai��ch �sł��� szcze��ółow�ch i składow�ch, ��p. ochro��a zdrowia może 
oz��aczać �sł���i obe��m���ące d�ż� zes�aw róż��orod���ch cz�����ości związa���ch 
z �ecze��iem i pomoc��icz�ch wobec ��ie��o, a�e rów��ież z zakres� zdrowia p�b-
�icz��e��o (�sł���i d�a hi��ie��� środowiska, ��p. ocz�szcza��ie ścieków, o��ra��icza-
��ie emis��i spa�i�� i�p.). wie�e �sł��� zachodzi ��a siebie, ��p. oświa�a zdrowo���a. 
schema� bardzo �praszcza rzecz�wis�ość i pokaz���e ��ą s�a��cz��ie.

trzeba pamię�ać, że �sł���i ��iema�eria���e ma��ą bardzo d�że z��acze��ie 
d�a prod�kc��i dóbr ma�eria����ch (��a�ka a �ech��iki w��warza��ia, oświa�a 
a kwa�ifikac��e w��wórców, ochro��a zdrowia, k����ra i sz��ka a e�os, w�da����ość 
i zdo���ość do prac�) i odwro���ie (b�dow��ic�wo a i��fras�r�k��ra �sł��� ��ie-
ma�eria����ch, prod�kc��a rozmai��ch dóbr ma�eria����ch, k�óre �moż�iwia��ą 
i wspoma��a��ą �sł���i ��iema�eria���e, ��p. sprzę�, rozmai�e pomoce d�dak-
��cz��e, med�cz��e, ��a�kowe i�d.). Po��ad�o �sł���i ma�eria���e speł��ia��ą �icz��e 
f���kc��e w ko���ekście �sł��� ��iema�eria����ch, ��p. �ra��spor� med�cz���, prze-
kaz�wa��ie i��formac��i o �sł���ach ��iema�eria����ch, ha��de� ��mi �sł���ami, 
zarządza��ie ��imi i�d.

na pow�ższ�m schemacie rów��ież ��ie po��awił� się �sł���i społecz��e, a��i �eż 
soc��a���e, więc ��dzie o��e są? rozważm� �eraz pode��ścia a��orów, k�órz� bezpo-
śred��io w swoich k�as�fikac��ach �wz���ęd��i�i �sł���i społecz��e. t�powe pode��-
ście do �e��o za��ad��ie��ia w ko���ekście po�i��ki społecz��e�� przeds�awił gos�a 
espi����-a��derse�� za tomem e�fri����iem. usł���i społecz��e przeds�awio��e 
zos�ał� ��ako ��ede�� z rodza��ów �sł���, poza ��m w�mie��ił o�� �sł���i prod�k-
c�����e, d�s�r�b�c�����e i osobis�e14. Do społecz���ch za�icz�ł �sł���i ed�kac�����e, 
zdrowo���e oraz związa��e z opieką (care-giving	activities). D�a ��ch os�a���ich 
podał dwa prz�kład� – opiekę ��ad dziećmi oraz �sł���i po�e��a��ące ��a pomoc� 
w dom� (home	help	services). sam e�fri���� zdefi��iował w �e�� k�as�fikac��i �sł���i 

13 nie chodzi �� o po�ocz��e roz�mie��ie opieki społecz��e�� ��ożsamia��e�� z pomocą spo-
łecz��ą, a�e o �e �sł���i, k�óre ma��ą opiek�ńcz� charak�er.

14 g. espi����-a��derse��,g. espi����-a��derse��, Social	Foundations	 of	 Postindustrial	Economies, oxford u��iversi�� 
Press, oxford 1999, s. 104–107.
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społecz��e s�wierdza��ąc: …różnią	się	od	pozostałych	tym,	że	mają	nierynkowy	charak-
ter.	Są	one	głównie	udzielane	przez	państwo,	ale	też	przez	organizacje	działające	nie	dla	
zysku,	prywatne	firmy	i	profesje.	W	tych	ostatnich	przypadkach	zwykle	są	subsydiowane	
przez	państwo.	Podsektor	usług	 społecznych	 składa	 się	z	 czterech	kategorii:	wła�ciwych	
dla	państwa	 (usługi	 cywilne	 i	wojskowe),	usług	zdrowotnych,	usług	edukacyjnych	oraz	
różnorodnych	[innych]	usług	społecznych15.

Da�e�� e�fri���� wiąże os�a���ią ka�e��orię „i�����ch �sł���” z welfare	services, co 
moż��a prze�ł�macz�ć ��ako �sł���i soc��a���e ��b opiek�ńcze. w pode��ści� ��m 
mam� wskaza��e �rz� cech� ka��d�d���ące do defi��ic������ch – ��ier���kow� cha-
rak�er, �dzie�a��ie przez pańs�wo, a ��eże�i ��ie przez pańs�wo, �o za pie��iądze 
p�b�icz��e. wśród �ak okreś�o���ch �sł��� społecz���ch z��a�azł� się ��ed��ak rów-
��ież �e s�ric�e pańs�wowe (��p. �sł���i sądow��icze cz� wo��skowe), o k�ór�ch ���ż 
��ie wspom��iał espi����-a��derse��. nie ma w ��ch rozważa��iach mow� o �bez-
piecze��i� społecz���m, zapew��e �rak�owa���m ��ako dział �sł��� �bezpiecze-
��iow�ch ��b ko��arzo���m ��ie z �sł���ami, a�e z mecha��izmem w���a��rodze��ie 
– składka – świadcze��ie (pie��ięż��e).

Dr���ie pode��ście do odróż��ie��ia �sł��� społecz���ch od i�����ch �sł��� zapre-
ze������ę za barbarą sza��r-�aworską16. w�mie��iła o��a ��as�ęp���ące cech�  
defi��ic�����e �sł��� społecz���ch, prz���m���ąc ��a��pierw, że ��es� �o forma świad-
czeń:
1. są cz�����ościami pode��mowa���mi w ce�� bezpośred��ie��o zaspoko��e��ia 

��dzkich po�rzeb i ��ie po�e��a��ą ��a w��warza��i� dóbr ma�eria����ch.
2. sł�żą zaspoka��a��i� i��d�wid�a����ch po�rzeb ��ed��os�ek i rodzi��, choć ich 

��akość i dos�ęp��ość ma��ą wpł�w ��a f���kc��o��owa��ie szersz�ch zbiorowości 
i ��r�p społecz���ch.

3. mo��ą b�ć fi��a��sowa��e, or��a��izowa��e i dos�arcza��e zarów��o przez i��s��-
��c��e p�b�icz��e, ��ak i ��iep�b�icz��e (pr�wa���e).

4. uz�skiwa��e są bezekwiwa�e�����ie, częściowo odpła���ie ��b w peł��i odpła�-
��ie.
a��orka �e��o pode��ścia podzie�iła �sł���i społecz��e ��a p�b�icz��e i ��ie-

p�b�icz��e ze wz���ęd� ��a źródło fi��a��sowa��ia. zawar�ość i��formac�����a cech� 
pierwsze�� oraz �rzecie�� i czwar�e�� ��es� mi��ima���a d�a ce�ów odróż��ie��ia �sł��� 
społecz���ch od i�����ch �sł���. Pierwsza od��osi się do �sł��� w o��ó�e (chociaż 
w�łącza �sł���i po�e��a��ące ��a działa��iach pośred��io prz�cz���ia��ąc�ch się do 
zaspoka��a��ia po�rzeb, ��p. �sł���i re����ac�����e pańs�wa świadczo��e r���kom), 
a dwie os�a���ie ��ie dos�arcza��ą cech w�róż��ia��ąc�ch. cecha dr���a w części 

15 t. e�fri����,t. e�fri����, New	Evidence	 on	 the	 Expansion	 of	 Service	 Employment	 in	 Advanced	 Economies, 
review of i��come a��d wea��h, seria 35, ��r 45, 1989, s. 412.

16 b. sza��r-�aworska, Służba	społeczna,	służby	społeczne,	usługi	społeczne	–	zagadnienia	termino-
logiczne, preze���ac��a.
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pokr�wa się z pierwszą. Pozos�a��e ���ko „wpł�w ��a f���kc��o��owa��ie szersz�ch 
zbiorowości i ��r�p społecz���ch” ��ako ewe����a���� w�róż��ik �sł��� społecz���ch. 
te�� wpł�w podkreś�ał rów��ież maks�mi�ia�� Pohori��e, prz��acza��ąc k�as�fi-
kac��ę oskara la����e��o �sł��� d�a ��d��ości (obsł���a ��ab�wc�; obsł���a osob� 
– m.i��. �ecze��ie; obsł���a osobowości, m.i��. ed�kac��a), k�ór� wskaz�wał, że 
�ecz��ic�wo i oświa�a ze wz���ęd� ��a ich „waż��e efek�� zew��ę�rz��e” d�a ��ospo-
darki powi����� b�ć w�dzie�o��e ��ako osob��a ��r�pa17. efek�� zew��ę�rz��e, w ��m 
prz�padk� �o poz���w��e sk��ki �bocz��e, ��p. ��dzie zdrowi i w�ksz�ałce��i 
mo��ą b�ć bardzie�� w�da�����mi pracow��ikami. war�o pamię�ać, że poz���w��e 
sk��ki �bocz��e �dzie�a��ia �sł��� społecz���ch mo��ą się od��osić rów��ież do 
i�����ch sfer ��iż ��ospodarka, ��p. bardzie�� w�ksz�ałce��i ��dzie mo��ą b�ć �eż 
�epsz�mi ob�wa�e�ami, �epsz�mi rodzicami i�d. w prz��oczo���m ���ęci� �sł���i 
społecz��e �rak�owa��e są ��ako forma świadczeń, a więc �r�d��o b�łob� za�icz�ć 
do �sł��� społecz���ch zabezpiecze��ie społecz��e (pa�rz rozwiąza��ie zapropo-
��owa��e w dr���im p���kcie ar��k�ł�).

trzecie pode��ście do odróż��ie��ia �sł��� społecz���ch od i�����ch �sł��� zos�ało 
w�pracowa��e w ramach pro��ek�� Q�/a/si ii (Project	 investigating	quality	and	
accessibility	of	 sustainable	 social	 services	 for	 social	 inclusion). w ��e��o ramach zde-
fi��iowa��o osobis�e �sł���i poż��k� p�b�icz��e��o (general	interest) zorie���owa��e 
��a osobę18:
1. udzie�a��e są po �o, ab� zwiększ�ć dobros�a�� ��ed��os�ek.
2. zorie���owa��e są ��a osobę i w i���eresie o��ó����m.
3. opar�e są ��a soc��a����ch prawach człowieka.
4. Prz�cz���ia��ą się do spó����ości społecz��e�� i szersz�ch więzi społecz���ch.
5. s�warza��ą moż�iwości ��ed��os�kom i �podmio�owia��ą ��e.

moż��a mieć wą�p�iwość, cz� �sł���i ��ako �akie ��ie ma��ą ��a ce�� zaspoka-
��a��ia po�rzeb, a więc zwiększa��ia dobros�a��� (w�ed� ��ie w�róż��ia �o �sł��� 
społecz���ch). orie���ac��a ��a osobę, a ��ie ��a obsł���ę prod�kc��i, b��ów ko�ek-
��w���ch cz� b��ów ��ie��dzkich w�róż��ia ��ie ���ko �sł���i społecz��e (��p. fr�-
z��ers�wo ��es� ��pową �sł���ą skierowa��ą ��a osobę). z ko�ei i���eres o��ó���� oraz 
prz�cz���ia��ie się do spó����ości społecz��e�� i szersz�ch więzi ��ieco prz�pomi��a 
„wpł�w ��a f���kc��o��owa��ie szersz�ch zbiorowości i ��r�p społecz���ch” oraz 
��a „waż��e efek�� zew��ę�rz��e”. cecha os�a���ia ��es� si���ie powiąza��a z �sa-
modzie���ia��iem i �z�skiwa��iem a��o��omii przez ��dzi, k�ór�m �dzie���e są 
�sł���i społecz��e (s�ąd, ab� opieka b�ła �sł���ą społecz��ą m�siałab� mieć 
aspek� �podmio�owia��ąc�, opieka �bezwłas��owo���ia��ąca b�łab� mało spo-

17 m. Pohori��e, Model	konsumpcji	w	ustroju	socjalistycznym, Pańs�wowe w�daw��ic�wo eko��o-
micz��e, warszawa 1971, s. 258.

18 i��formac��e o pro��ekcie z defi��ic��ą �sł��� społecz���ch: < h��p://www.e�rodiaco��ia.or��/
pro��ec�s/q�asi/fi�es/Q�asiii.h�m�>.
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łecz��a w ��m ko���ekście). uz��a��ie za cechę defi��ic�����ą oparcia ��a soc��a�-
���ch prawach człowieka sprawia, że �sł���i, do k�ór�ch ��ie mam� prawa 
w świe��e szcze��ó���e�� ��r�p� praw człowieka (��p. okreś�o���ch w zrewidowa��e�� 
e�rope��skie�� Karcie społecz��e��) ��a�eżałob� �z��ać za ��iespołecz��e ��b mało 
społecz��e. Pode��ście �o ma bardzie�� ��orma��w��� charak�er, cz��i wskaz���e 
��łów��ie ��a poz���w��e ce�e ��b ko��sekwe��c��e �dzie�a��ia �sł���, a ��ie ��a �o, 
cz�m się o��e róż��ią od i�����ch �sł��� ��ieza�eż��ie od swoich ce�ów i ko��se-
kwe��c��i.

war�o ��eszcze prz��ocz�ć ar���me����, k�óre ma��ą przemawiać za w�odręb-
��ie��iem �sł��� społecz���ch: 1) po�rzeb� zaspoka��a��e przez ��ie są �eż kre-
owa��e dzięki ��im (obowiązkowa ko��s�mpc��a), a �o sprawia, że ��ie działa 
mecha��izm r���kow�; 2) poprzez ��ie rea�izowa��e są pods�awowe zasad� po�i-
��ki społecz��e�� pańs�wa; 3) od��r�wa��ą is�o���e z��acze��ie w procesie reprod�k-
c��i i�ościowe�� i ��akościowe�� zasobów prac� oraz zm��ie��sza��ą ��e��a��w��e sk��ki 
prod�kc��i; 4) ma��ą d�że z��acze��ie d�a ksz�ał�� i s�r�k��r� ko��s�mpc��i19.

t�m razem zwróco��o �wa��ę ��a ��as�ęp���ące cech� �sł��� społecz���ch: 
obowiązkowość i d�a�e��o ��ier���kow� charak�er, waż��e efek�� zew��ę�rz��e 
(sk��ki �bocz��e): 1) d�a prod�kc��i: reprod�kc��a zasobów prac�, o��ra��icza��ie 
��e��a��w���ch sk��ków prod�kc��i; 2) d�a ko��s�mpc��i: wpł�w ��a ��e�� wie�kość 
i s�r�k��rę.

Pewie�� porządek do rozważać może w��ieść odróż��ie��ie �sł��� społecz���ch 
w szersz�m i węższ�m z��acze��i�.

Tabela 5. Szerokie i wąskie znaczenie pojęcia usług społecznych

Rodzaj ujęcia Opis

szerokie „wsz�s�kie działa��ia i admi��is�rac��e, k�óre za��m���ą się społecz-
���mi po�rzebami ob�wa�e�i, cz��i �ra��sfer� pie��ięż��e, �sł���i opieki 
zdrowo���e��, ed�kac��a, osobis�e �sł���i społecz��e, �sł���i opiek�ń-
cze, �sł���i mieszka��iowe, �sł���i za�r�d��ie��iowe i w�spec��a�izo-
wa��e �sł���i d�a róż���ch ��r�p doce�ow�ch (dzieci, ��ad�ż�wa��ąc� 
s�bs�a��c��i ps�choak��w���ch, ��dzie z prob�emami ps�chospołecz-
���mi e�c.)”

wąskie „opis���ą świadcze��ia w ��a��rze (in	 kind) w przeciwieńs�wie do 
świadczeń pie��ięż���ch i zasad��iczo od��oszą się do opieki ��ad 
dziećmi, osobami s�arsz�mi i ��iepeł��ospraw���mi oraz do w�spe-
c��a�izowa���ch �sł��� związa���ch z profes��ą prac� soc��a���e��”

Źródło defi��ic��i: t. fi�zpa�rick i i��. (red.), International	Encyclopedia	of	Social	Policy, ro���ed��e, 
lo��do��, new york 2006, s. 1300.

19 s. go�i��owska, K. t�mowska, Kierunki	reformy	gospodarczej	w	sferze	usług	społecznych, [w:] 
Usługi	społeczne, a. ł�kaszewicz (red.), Pwe, warszawa 1984, s. 24–25.
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is�o���e, że w ���ęci� szersz�m powiąza��o �sł���i społecz��e z po�rzebami 
społecz���mi, k�óre b�ł� �z��awa��e za bardzo is�o���� w�róż��ik po�i��ki spo-
łecz��e��. ab� ��ed��ak w�korz�s�ać ko��s�r�k��w��ie �o powiąza��ie �rzeba d�s-
po��ować w miarę przeko�����ącą ko��cepc��ą po�rzeb społecz���ch. Do �sł���, 
k�óre od��oszą się do ��ch po�rzeb za�iczo��o �eż �akie, k�ór�ch prod�k�em 
są świadcze��ia pie��ięż��e, a �akże �sł���i za�r�d��ie��iowe (��p. pośred��ic�wo 
prac�). w ���ęci� wąskim pow�arza się obec��e w po�skie�� �i�era��rze odróż-
��ia��ie �sł��� od i�����ch form świadczeń społecz���ch, z si����m powiąza��iem 
świadczeń �sł���ow�ch z pracą soc��a���ą i opieką (społecz��ą).

�eże�i powiążem� po�rzeb� społecz��e z r�z�kami soc��a����mi, ��p. r�z�ka 
soc��a���e �o ��powe s���ac��e ���iemoż�iwia��ące samodzie���e ��rz�ma��ie się 
z włas��e�� prac�, s�ąd każda �aka s���ac��a związa��a ��es� z ��pową po�rzebą 
�dzie�e��ia pomoc�, cz��i po�rzebą społecz��ą. Prz�kładowo, ��ed���m z r�z�k 
soc��a����ch ��es� s�arość, a więc ��dziom s�ar�m po�rzeb��a ��es� pomoc w ��rz�-
ma��i�. �eże�i �z��am� �o roz�mowa��ie za przeko�����ące moż��a s�worz�ć k�a-
s�fikac��ę �sł��� społecz���ch wedł��� �is�� r�z�k soc��a����ch.

Tabela 6. klasyfikacja usług społecznych według typologii ryzyk socjalnych

Ryzyko Usługi

choroba ubezpiecze��ie chorobowe; pomoc społecz��a d�a osób chor�ch; 
opieka zdrowo���a; zdrowie p�b�icz��e; bezpieczeńs�wo i hi��ie��a; 
opieka; pie�ę����ac��a… 

niepeł��o-
spraw��ość 

ubezpiecze��ie re���owe; pomoc społecz��a d�a osób 
��iepeł��ospraw���ch; rehabi�i�ac��a �ecz��icza, zawodowa, społecz��a, 
peda��o��icz��a, ps�cho�o��icz��a; opieka; pie�ę����ac��a… 

s�arość ubezpiecze��ie emer��a���e; pomoc społecz��a d�a osób s�arsz�ch; 
pomoc w codzie�����m f���kc��o��owa��i�; opieka; pie�ę����ac��a… 

Śmierć czło��ka 
rodzi��� 

ubezpiecze��ie re���owe; pomoc społecz��a d�a siero�; sprawie��ie 
po��rzeb�; pomoc ps�cho�o��icz��a w żałobie… 

rodzi��a, dzieci ed�kac��a; porad��ic�wo i �erapia małżeńska i rodzi����a; 
rodzicie�s�wo zas�ępcze; opieka zas�ępcza rodzi����a ��b 
i��s����c��o��a���a; w�chowa��ie; pie�ę����ac��a… 

bezrobocie ubezpiecze��ie od bezrobocia; pomoc społecz��a d�a bezrobo����ch; 
pośred��ic�wo prac�; porad��ic�wo zawodowe; ed�kac��a; szko�e��ia… 

mieszka���i-
c�wo 

Pomoc społecz��a d�a osób bezdom���ch; zapew��ie��ie schro��ie��ia 
d�a bezdom���ch; doradz�wo w sprawach mieszka��iow�ch… 

w�k��cze��ie 
społecz��e 
i pozos�ałe 

Pomoc społecz��a; praca soc��a���a; resoc��a�izac��a społecz��a… 

Źródło: opracowa��ie włas��e.
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w �abe�i pomi��ię�e zos�ał� świadcze��ia pie��ięż��e (��p. r�z�ko s�arości 
– świadcze��ie pie��ięż��e: emer���ra, zasiłek s�ał�), a�e ��ie s�s�em�, k�ór�ch 
��łów���m ce�em ��es� pod�rz�ma��ie dochod�, a więc ich prod�k�em są przede 
wsz�s�kim świadcze��ia pie��ięż��e. �eże�i ��a �bezpiecze��ie społecz��e pa�rz�m� 
��ak ��a �sł���ę, cz��i ��ie ���e waż��� ��es� prod�k� co �sł���a, k�óra da��e w rez��-
�acie zabezpiecze��ie i pocz�cie bezpieczeńs�wa, �o ��m sam�m �sł���ą będzie 
�eż pomoc społecz��a. �e�� prod�k�em są �eż m.i��. świadcze��ia pie��ięż��e, a�e 
o��a sama ��es� pew��e��o rodza��� �sł���ą �dzie�a��ą �bo��im (pa�rz da�e��). 

Pozos�a��ąc prz� ko��cepc��i róż���ch rodza��ów świadczeń społecz���ch, k�óre 
są prod�k�em działa��ia s�s�emów �sł��� społecz���ch (�bezpiecze��ia społecz-
��e��o, pomoc� społecz��e�� i�d.), moż��a rozważać międz� i�����mi prob�em, k�ór� 
rodza�� świadczeń powi��ie�� b�ć preferowa��� i w ��akich s���ac��ach. cz� świad-
cze��ia pie��ięż��e, z k�ór�mi ��dzie mo��ą zrobić co chcą, cz� w ��a��rze, ��d� 
swoboda d�spo��owa��ia ��m, co zos�ało prz�z��a��e ��es� m��ie��sza. odróż��ia-
��ąc formę rzeczową od �sł���, zapew��e ��a��m��ie�� swobod� świadcze��iobiorc� 
pozos�awia��ą właś��ie �e dr���ie, ��d�ż ��ie moż��a zrobić z ��imi �e��o, co moż��a 
za pomocą pie��iędz�, a��i �eż �e��o, co moż��a zrobić z rzeczami. Pod wz���ędem 
swobod� d�spo��owa��ia pie��iądze pozos�awia��ą ��e�� więce�� ��iż rzecz�, a rzecz� 
– więce�� ��iż �sł���i, k�ór�ch ��ie moż��a oddzie�ić od �sł���odawc�.

5. USłUGI SPOłECzNE W UJęCIU WąSkIM

Doprec�zowa��ie ���ęcia wąskie��o �sł��� społecz���ch możem� rozważ�ć ��a 
pods�awie ich defi��ic��i z ��ed��e��o ze słow��ików prac� soc��a���e��: Działalno���	
pracowników	socjalnych	i	innych	polegająca	na	promowaniu	zdrowia	i	dobrostanu	ludzi,	
na	pomaganiu	ludziom,	aby	stali	się	bardziej	samowystarczalni;	na	zapobieganiu	uzależ-
nieniu	od	pomocy	(dependency);	wzmacnianiu	więzi	rodzinnych;	przywracaniu	jednostek,	
rodzin,	grup	i	społeczno�ci	do	pomy�lnego	funkcjonowania	społecznego20. 

is�o����m ko���eks�em w ��m prz�padk� ��es� po��ęcie prac� soc��a���e��21. �es� 
�o ���ęcie ��orma��w��e, ��d�ż w��icza ce�e, k�óre ma��ą charak�er�zować �e 
�sł���i. Dobros�a�� możem� w�łącz�ć ��ako cechę defi��i���ącą �sł���i ��ako �akie 
(działa��ia zaspoka��a��ące po�rzeb� ��ie będące prod�kc��ą cz� w��wórczoś-
cią). z ko�ei promowa��ie zdrowia wskaz�wałob� racze�� ��a �sł���i zdrowo���e, 
��iem��ie�� odręb��e od �sł��� ��powo med�cz���ch cz� �ecz��icz�ch. Pozos�a��ą 
ce�e ka��d�d���ące do spec�ficz���ch d�a �e��o rodza��� �sł��� i po�e��a��ące ��a 

20 r.l. barker,r.l. barker, The	Social	Work	Dictionary, nasw Press, washi�����o�� D.c. 1995, s. 453.
21 więce�� ��a �e�� �ema� pa�rz: t. Kaźmierczak, Usługi	społeczne.	Przegląd	problematyki, eks-

per��za w�ko��a��a d�a wrzos, warszawa 2006.
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1) �samodzie���ia��i� od pomoc� i�����ch (samow�s�arcza���ość, ��ieza�eż��ość); 
2) wzmac��ia��i� więzi rodzi�����ch; oraz 3) prz�wraca��i� do pom�ś���e��o f���k-
c��o��owa��ia społecz��e��o.

w szcze��ó���ości w�mie��io��o �am ��as�ęp���ące prz�kład� �e��o rodza��� 
�sł���:
– poma��a��ie ��dziom w zdob�wa��i� środków fi��a��sow�ch ��a zaspoko��e��ie 

po�rzeb,
– oce��ia��ie zdo���ości ��dzi do opieki ��ad dziećmi ��b i�����mi podopiecz-

���mi,
– porad��ic�wo i ps�cho�erapia,
– skierowa��ia i kierowa��ie [do pro��ramów cz� �sł���],
– mediac��a,
– rzecz��ic�wo ce�ów społecz���ch,
– i��formowa��ie or��a��izac��i o ich obowiązkach wobec ��ed��os�ek,
– �ła�wia��ie �dzie�a��ia opieki zdrowo���e��,
– łącze��ie k�ie���ów z zasobami.

�eże�i �sł���i społecz��e są charak�er�s��cz��e d�a prac� soc��a���e��, �o roz�-
mia��a o��a ��es� �� szeroko – w prz�kładach ��es� ps�cho�erapia (moż��a ��ą 
za�icz�ć do �sł��� z zakres� zdrowia ps�chicz��e��o), rzecz��ic�wo ce�ów spo-
łecz���ch (charak�er�s��cz��e d�a działa���ości r�chów społecz���ch, par�ii po�i-
��cz���ch).

war�o zwrócić �wa��ę ��a „poma��a��ie w zdob�wa��i� środków ��a zaspo-
ko��e��ie po�rzeb”. Da��e �o moż�iwość ���ęcia ��ako �sł��� społecz���ch zarów��o 
��pow�ch �sł��� za�r�d��ie��iow�ch (��p. pośred��ic�wo prac�), ��ak i ��powe�� 
pomoc� społecz��e��, k�óre�� s�mbo�em są świadcze��ia pie��ięż��e d�a �bo��ich. 
w pierwsz�m prz�padk� poma��am� z��a�eźć za�r�d��ie��ie, k�óre pozwa�a 
��dziom zdob�wać środki ��a zaspoko��e��ie po�rzeb. �ed��ocześ��ie osią��am� 
ce� po�e��a��ąc� ��a ���ieza�eż��ie��i� od pomoc�. w dr���im, poma��am� poprzez 
�dzie�a��ie świadczeń pie��ięż���ch (zawsze pod pew���mi war���kami), za 
k�óre ��dzie zdob�wa��ą (��ab�wa��ą) �o, co zaspoka��a ich po�rzeb�. nie są �o 
ocz�wiście wsz�s�kie moż�iwe sposob� poma��a��ia �e��o rodza���, ��p. pomoc 
w �z�ska��i� orzecze��ia o ��iezdo���ości do prac� da��e sza��sę ��a o�rz�ma��ie 
re����, cz��i wz���ęd��ie s�ałe��o źródła ��rz�ma��ia. w prz�padk� świadczeń 
pie��ięż���ch poziom ���ieza�eż��ie��ia od poma��a��ąc�ch ��es� większ�, ��d�ż pie-
��iądze moż��a w�dawać ��ak się chce.

Dr���i war� od��o�owa��ia rodza�� �sł���, ��a k�óre rzadko się zwraca �wa��ę, 
�o �sł���i po�e��a��ące ��a skierowa��i� do i�����ch �sł���. rozważm� dwa prz�-
kład�. w �proszcze��i�, ab� dos�ać się do �ekarza spec��a�is�� i skorz�s�ać 
bezpła���ie z ��e��o �sł���, cz� zrobić bada��ia dia����os��cz��e, m�sim� mieć 
skierowa��ie od �ekarza pierwsze��o ko���ak�� (z pew���mi w���ą�kami). Dr���i 
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prz�kład do��cz� i��s�r�me���ów ak��w��e�� i���e��rac��i okreś�o���ch w dok�me��-
�ac��i imp�eme���ac�����e�� prior��e�� Vii Po Kl oraz pro��ek�ów s�s�emow�ch. 
wśród wie�� �akich i��s�r�me���ów większość poprzedzo��o słowem „skierowa-
��ie”, ��p. skierowa��ie do za��ęć w ce���r�m i���e��rac��i społecz��e��, skierowa��ie 
do prac� w is���ie��ące�� spółdzie���i soc��a���e��, skierowa��ie i sfi��a��sowa��ie za��ęć 
szko����ch związa���ch z �z�peł��ie��iem w�ksz�ałce��ia, skierowa��ie i sfi��a��-
sowa��ie pro��ram� korekc�����o-ed�kac�����e��o d�a osób s�os���ąc�ch przemoc 
w rodzi��ie22.

bardzie�� rozb�dowa��ą k�as�fikac��ę osobis��ch �sł��� społecz���ch, cz��i 
�sł��� w wąskim z��acze��i�, zapropo��ował w �a�ach 70. XX w. a�fred �. Kah��. 
Do ��łów���ch f���kc��i ��ch �sł���, cz��i, czem� ma��ą o��e sł�ż�ć, Kah�� za�i-
cz�ł:
1. wzmoc��ie��ie i ��aprawa f���kc��o��owa��ia rodzi��� i ��ed��os�ki pod wz���ę-

dem ró� rozwo��ow�ch.
2. zapew��ie��ie ��ow�ch i��s����c��i d�a soc��a�izac��i, rozwo��� i pomoc�, ró�, k�óre 

kied�ś b�ł� zapew��ia��e przez małą ��b rozszerzo��ą rodzi��ę, sąsiadów cz� 
sieć pokrewieńs�wa.

3. rozwó�� i��s����c��o��a����ch form d�a ��ow�ch ��ed��os�ek, rodzi�� i ��r�p ak��w-
��ości w złożo���m mie��skim środowisk�.
za pods�awę podział� �sł��� społecz���ch ��a rodza��e prz���ął o�� ich f���k-

c��e w s�os���k� do: 1) soc��a�izac��i i rozwo���; 2) �erapii, pomoc�, rehabi�i�ac��i 
i ochro��� soc��a���e��; 3) dos�ęp�, i��formac��i i porad (po��iże�� �abe�a 7 z prz�kła-
dow�mi �sł���ami, ��akie za�icz�ł o�� do poszcze��ó����ch ka�e��orii).

i���eres���ące ��es� w �e�� k�as�fikac��i w�róż��ie��ie �sł��� społecz���ch, k�óre 
ma��ą �ła�wiać dos�ęp do i�����ch �sł��� społecz���ch. w�da��e się �o szcze��ó�-
��ie �zasad��io��e w ko���ekście prac� soc��a���e��, a�e d�a zw�kł�ch �sł��� komer-
c������ch ��es� �o rów��ie waż��e – marke�i���� �sł��� �o przede wsz�s�kim róż��e 
sposob� �powszech��ia��ia i��formac��i o ��ich. część działa���ości komerc������ch 
podmio�ów świadcząc�ch �sł���i po�e��a ��a �ła�wia��i� dos�ęp� do ��ch �sł���, 
od �e��o bowiem za�eż� poziom sprzedaż�.

Kah�� ��ed��ocześ��ie podkreś�ał, że moż�iwe są �eż i����e podział� �sł��� 
społecz���ch ��a rodza��e: 1) skierowa��e ��a ��ed��os�kę, ��r�pę ��b i��s����c��ę; 
2) ma��ące ��a ce�� ko���ro�ę i ��adzór, zmia��ę ��b s�abi�izac��ę dewia���ów; 
3) ko��kre���a pomoc w pos�aci ż�w��ości, mieszka��ia i�p. oraz pomoc zorie��-
�owa��a ��a re�ac��e międz���dzkie.

22 Zasady	przygotowania,	realizacji	i	rozliczania	projektów	systemowych	O�rodków	Pomocy	Społecznej,	
Powiatowych	Centrów	Pomocy	Rodzinie	oraz	Regionalnego	O�rodka	Polityki	Społecznej	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007–2013, mi��is�ers�wo rozwo��� re��io��a���e��o, pierwo���a wers��a 
2007 r.
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Tabela 7. klasyfikacja osobistych usług społecznych

Socjalizacja i rozwój
Terapia, pomoc, 

rehabilitacja i ochrona 
socjalna

dostęp, informacja, porady

− opieka dzie����a ��b 
pro��ram� związa��e  
z rozwo��em dzieci,

− ce���ra i hos�e�e d�a 
młodzież�,

− ko�o��ie i oboz� �e���ie,
− p�a��owa��ie rodzi���,
− pro��ram� zapew��ia��ia 

posiłków w szkołach 
i kościołach,

− ce���ra d�a se��iorów,
− dos�awa do dom� 

ciepł�ch posiłków,
− ��r�p� wsparcia 

rodziców,
− pro��ram� wakac��i d�a 

rodzi���.

− �sł���i �erapii rodzi����e��,
− pro��ram� ma��ące ��a 

ce�� dobro dzieci, 
szcze��ó���ie opieka 
zas�ępcza, adopc��a, 
ochro��a dzieci,

− �sł���i probac�����e 
d�a ��ie�e���ich,

− �erapia ��r�powa,
− odwiedzi��� � osób 

��iepeł��ospraw���ch 
i s�arsz�ch,

− oboz� �erape���cz��e,
− i��s����c��e d�a ��ie�e���ich 

w ko��flikcie z prawem 
i i�����ch dzieci, k�óre 
w�ma��a��ą ��adzor�,

− pro��ram� pomoc� d�a 
mi��ra���ów i imi��ra���ów, 

− szko���a praca soc��a���a 
d�a dzieci ma��ąc�ch 
kłopo��,

− praca soc��a���a 
w �ecz��ic�wie,

− pro��ram� porad��icze 
d�a dzieci,

− �sł���i ochro��� d�a 
se��iorów.

− �powszech��ia��ie 
i dos�arcza��ie 
i��formac��i, ��p. ce���ra 
i��formac�����e,

− porad��ic�wo,
− skierowa��ia,
− prz���mowa��ie 

i rozpa�r�wa��ie skar��, 
i��s����c��a omb�dsma��a,

− rzecz��ic�wo 
w poszcze��ó����ch 
prz�padkach i d�a cał�ch 
��r�p społecz���ch,

− pomoc praw��a,
− ed�kac��a w zakresie 

prz�sł������ąc�ch praw,
− �ła�wia��ie �czes���ic�wa 

i pro��ram� 
�podmio�owie��ia 
poprzez 
samoor��a��izac��ę, pomoc 
wza��em��ą.

Źródło: a�fred �. Kah��, Social	 Policy	 and	 Social	 Services, ra��dom Ho�se, new york 1979,  
s. 26–31.

�eże�i ���ż mowa o �sł���ach społecz���ch w ko���ekście prac� soc��a���e��, 
zobaczm� ��akie świadcze��ia ��iepie��ięż��e przewid���e po�ska �s�awa o pomoc� 
społecz��e�� z 2004 r.:
1) praca soc��a���a,
2) bi�e� kred��owa���,
3) składki ��a �bezpiecze��ie zdrowo���e,
4) składki ��a �bezpiecze��ia społecz��e,
5) pomoc rzeczowa, w ��m ��a eko��omicz��e �samodzie���ie��ie,
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 6) sprawie��ie po��rzeb�,
 7) porad��ic�wo spec��a�is��cz��e,
 8) i���erwe��c��a kr�z�sowa,
 9) schro��ie��ie,
10) posiłek,
11) ��iezbęd��e �bra��ie,
12) �sł���i opiek�ńcze w mie��sc� zamieszka��ia, w ośrodkach wsparcia oraz 

w rodzi�����ch domach pomoc�,
13) spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze w mie��sc� zamieszka��ia oraz w ośrod-

kach wsparcia,
14) mieszka��ie chro��io��e,
15) pob�� i �sł���i w dom� pomoc� społecz��e��,
16) opieka i w�chowa��ie w rodzi��ie zas�ępcze�� i w p�acówce opiek�ńczo-

-w�chowawcze��,
17) pomoc w �z�ska��i� odpowied��ich war���ków mieszka��iow�ch, w ��m 

w mieszka��i� chro��io���m, pomoc w �z�ska��i� za�r�d��ie��ia, pomoc ��a 
za��ospodarowa��ie – w formie rzeczowe�� d�a osób �samodzie���ia���ch,

18) szko�e��ia, porad��ic�wo rodzi����e i �erapia rodzi����a prowadzo��e przez 
ośrodki adopc�����o-opiek�ńcze.

w porów��a��i� z zes�awie��iem Kah��a ��es� �o zbiór m��ie�� �icz���. moż��a 
do ��ie��o dodać ��eszcze za�r�d��ie��ie soc��a���e re����owa��e i����ą �s�awą, a�e 
w�raź��ie kierowa��e do odbiorców pomoc� społecz��e�� (w szcze��ó���ości z �sł�-
��ami wiążą się za��ęcia rei���e��rac��i społecz��e�� i zawodowe��)23. w zes�awie��i� 
�s�awow�m wie�ow�miarowe �sł���i (��p. praca soc��a���a) z��a�azł� się obok 
bardzie�� rzeczow�ch świadczeń, ��p. posiłek cz� ��iezbęd��e �bra��ie. 

nieporoz�mie��ie bierze się z ki�k� powodów. Po pierwsze praca soc��a���a 
może b�ć roz�mia��a ��ako po��ęcie zbiorcze, k�óre oz��acza wsz�s�kie w�mie-
��io��e �sł���i o charak�erze pomocow�m. Prz�kładowo defi��ic��a praca	socjalna	
to	działalno���	zawodowa	polegająca	na	pomaganiu	ludziom,	którzy	tego	potrzebują obe��-
mie ��a��róż��ie��sze form� pomoc� �dzie�a��e�� przez profes��o��a���e sł�żb� za�r�d-
��io��e w sek�orze p�b�icz���m ��b ��iep�b�icz���m. Po dr���ie, praca soc��a���a 
może b�ć roz�mia��a ��ako odręb��a �sł���a po�e��a��ąca ��a prz�kład ��a koord�-
��owa��i� całe��o s�s�em� �sł��� społecz���ch w wąskim roz�mie��i� oraz i��for-
mowa��i� i kierowa��i� do ��ich w za�eż��ości od rozpoz��a��ia da��e��o prz�padk�. 
Po �rzecie, pomiesza��o �� �sł���i z ��m co ��es� ich prod�k�em, ��p. posiłek ��es� 
w���ikiem działa��ia zes�aw� �sł��� po�e��a��ąc�ch ��a zak�pie��i� półprod�k�ów, 

23 możem� zas�a��awiać się, cz� za�r�d��ie��ie soc��a���e ��b o��ó���ie�� za�r�d��ie��ie s�bs�dio-
wa��e, ��ako �akie ��es� �sł���ą społecz��ą. a ��eże�i ��ią ��es�, k�o ��e�� �dzie�a i kom�?
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prz���o�owa��i� posiłk� i ��e��o poda��i�, a wsz�s�ko �o w ko���ekście i��s����-
c��o��a����m (��adłoda����ia) ��b środowiskow�m (zapew��ie��ie posiłków osobom 
przeb�wa��ąc�m w dom�). Prz�kładowo, moż��a ��apisać, że świadcze��iem ��ie-
pie��ięż���m ��es� �r�m��a i mie��sce ��a cme���arz�, a�bo, że ��es� ��im sprawie��ie 
po��rzeb�, cz��i zes�aw �sł��� po��rzebow�ch.

w ko��k��z��i moż��a s�wierdzić, że szeroko roz�mia��e �sł���i społecz��e 
obe��m���ą rów��ież �sł���i zdrowo���e i ed�kac�����e, a wąsko roz�mia��e ���ko 
osobis�e �sł���i społecz��e, cz��i przede wsz�s�kim pomoc i opiekę społecz��ą. 
moż��a prz���ąć ko��we��c��ę, że ��azwa �sł���i społecz��e do��cz� szerokie��o roz�-
mie��ia �e��o po��ęcia, a �sł���i społecz��e wąsko roz�mia��e będziem� ��az�wać 
�sł���ami soc��a����mi.

6. dEfINICJa SyNTETyCzNa USłUG SPOłECzNyCh

na��w�ższ� czas zebrać wsz�s�kie w�że�� wskaz�wa��e cech� defi��ic�����e sze-
roko i wąsko roz�mia���ch �sł��� społecz���ch i poddać ��e refleks��i.

Pierwsze prz�b�iże��ie cech defi��ic������ch wraz z ko��sekwe��c��ami d�a oz��a-
cza��e��o przez ��ie obszar� zos�ało �kaza��e w �abe�i 8.

Tabela 8. konsekwencje definicji usług społecznych

Cecha definicyjna usług 
społecznych

Opis

Po�e��a��ą ��a bezpośred��im za��-
mowa��i� się ��dźmi

w�k��czam� w �e�� sposób obsł���ę ��b �sł���i d�a 
przedmio�ów, zwierzą�, ekos�s�emów. Pozos�a��e 
wą�p�iwość do��cząca �sł��� d�a ��ed��os�ek i �sł��� 
d�a m��ie��sz�ch ��b większ�ch ��r�p (��p. �sł���i 
d�a rodzi��, d�a społecz��ości wie��skich, d�a cał�ch 
��dów i ��arodów)

udzie�a��e są ��ieodpła���e d�a 
obsł���iwa���ch, a�bo odpła���ość 
��ie pokr�wa peł���ch kosz�ów 
�sł���i (współpłace��ie)

w�k��czam� w �e�� sposób wsz�s�kie �sł���i, k�óre 
�dzie�a��e są za peł��ą odpła���ością, w k�ór�ch 
fi��a��sowa��i� ��ie �czes���icz� społeczeńs�wo

udzie�a��e są przez ��dzi spoza 
��a��b�iższe��o krę��� więzi �cz�-
ciow�ch

w�k��czam� w �e�� sposób wsz�s�kie �sł���i, k�ó-
r�ch �dzie�a��ą ��am ��a��b�iżsi w ramach więzi �cz�-
ciow�ch i zobowiązań mora����ch

fi��a��sowa��e są ze środków 
zebra���ch dobrowo���ie i/��b 
obowiązkowo od i�����ch ��iż 
sami �sł������ąc�

w�k��czam� s���ac��e i��d�wid�a���e�� dobrocz�����o-
ści – �dzie�a��ie �sł��� obc�m całkowicie ��a włas��� 
kosz�
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Cecha definicyjna usług 
społecznych

Opis

udzie�a��ą ich profes��o��a�iści w�k��czam� �sł���i �dzie�a��e przez ama�orów, 
chociaż w pew���ch s���ac��ach odróż��ie��ie ich od 
profes��o��a�is�ów może b�ć �r�d��e

ma��ą charak�er pomoc�, wspo-
ma��a��ia obsł���iwa���ch w f���k-
c��o��owa��i�

w�k��czam� w �e�� sposób �e �sł���i, k�óre mo��ł�b� 
b�ć bez prob�emów zas�ąpio��e samoobsł���ą

Źródło: opracowa��ie włas��e.

bardzie�� s����e��cz��e pode��ście z �wz���ęd��ie��iem defi��ic��i f���kc��o��a����ch 
pokaza��e zos�ało w �abe�i 9.

Tabela 9. lista cech definicyjnych usług społecznych

Cechy usług społecznych bez związku
z ich celami czy konsekwencjami

Cele, funkcje, konsekwencje
usług społecznych

1.  zorie���owa��e bezpośred��io 
��a osobę, a ��ie ��a przedmio��, 
�rządze��ia, ��r�p� cz� zbiorowości.

2. nier���kow� charak�er.
3. obowiązkowe w ko��s�mpc��i.
4. udzie�a��e przez pańs�wo.
5.  s�bs�diowa��e ze środków 

p�b�icz���ch.
6. udzie�a��e są bezekwiwa�e�����ie.
7. opar�e są ��a prawach soc��a����ch.
8. udzie�a��e są przez profes��o��a�is�ów.

 1. zwiększa��ą dobrob�� ��b dobros�a�� 
��ed��os�ki.

 2. ma��ą d�ż� wpł�w ��a ��ospodarkę 
poprzez związek z reprod�kc��ą 
zasobów prac� oraz wie�kością 
i s�r�k��rą ko��s�mpc��i.

 3. usamodzie���ia��ą, �podmio�owia��ą, 
poszerza��ą moż�iwości.

 4. Prz�wraca��ą do pom�ś���e��o 
f���kc��o��owa��ia społecz��e��o.

 5. zaspoka��a��ą po�rzeb� społecz��e.
 6. zabezpiecza��ą przed 

ko��sekwe��c��ami r�z�k soc��a����ch.
 7. ła��odzą ��ierów��ości i w�rów�����ą 

sza��se ż�ciowe.
 8. Ksz�ał����ą zachowa��ia eko��omicz��e, 

rodzi����e i ob�wa�e�skie.
 9. wzmac��ia��ą więzi społecz��e.
10. wzmac��ia��ą więzi rodzi����e.

Źródło: opracowa��ie włas��e.

zbiera��ąc róż��e pode��ścia do defi��iowa��ia �sł��� społecz���ch ��ako spec�-
ficz���ch �sł��� ��b defi��iowa��ia świadczeń społecz���ch, k�ór�ch rodza��em są 
�sł���i społecz��e, cz��i bez cech defi��ic������ch �sł��� ��ako �akich, o�rz�m���em� 

Tabela 8. (cd.)
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defi��ic��ę s����e��cz��ą. w �abe�i oddzie�o��o cech� ��ie��orma��w��e od ��orma-
��w���ch (poz���w��e ce�e, f���kc��e, ko��sekwe��c��e �sł��� społecz���ch w�mie-
��ia��e w defi��ic��ach).

Każda z w�mie��io���ch cech w�k��cza m��ie��szą ��b większą część �sł��� 
i zm�sza do po�rak�owa��ia ich ��ako ��iespołecz���ch (prz�kład� w �abe�i 8). 
skome������m� ��iek�óre z ��ich. a�r�b�� ��ier���kowości może oz��aczać, że 
�sł���i społecz��e ��ie są przedmio�em wo���e��o ha��d��, ewe����a���ie ��ie pod�e-
��a��ą prawom pop��� i podaż�. �ako że większość współczes���ch r���ków �sł��� 
pod�e��a re����ac��i moż��a b� �z��ać, że wsz�s�kie ma��ą ��ier���kow� charak�er. 
na pierwsz� rz�� oka �akie pode��ście ��ed��ak �r�d��o ��rz�mać, ��d�ż międz� 
r���kiem ��awe� bardzo re����owa���m a brakiem r���k� w o��ó�e ��es� zasad-
��icza róż��ica. z ��m os�a���im mam� do cz���ie��ia w �sł���ach społecz���ch 
z zakres� sek�ora p�b�icz��e��o, ��p. pańs�wo ��es� właścicie�em szpi�a�i i szkół, 
w k�ór�ch bezpła���ie �dzie�a się �sł��� zdrowo����ch i ed�kac������ch wsz�s�kim 
ob�wa�e�om z okreś�o���ch ka�e��orii, ���. chor�m i w wiek� obowiązk� szko�-
��e��o. �ak ma działać �� r���ek skoro ko��s�me��� ��ic ��ie płaci, cz��i ��ie ma 
s�ro��� pop��owe�� d�a r���kowe��o mecha��izm� w�z��acze��ia ce��?

zwróćm� ��ed��ak �wa��ę ��a �o, że w p�b�icz���ch �sł���ach społecz���ch 
wprowadza��o �zw. r���ki wew��ę�rz��e ��b quasi-rynki. mecha��izm pop��� 
i podaż� oraz ko��k�re��c��i zos�a��e od�worzo��� po rozdzie�e��i� p�b�icz��e��o 
pła���ika i p�b�icz��e��o �sł���odawc� oraz �s�a��owie��i� zasad� ko��k�re��c��i 
o poz�skiwa��ie pie��iędz� p�b�icz���ch. Pop�� repreze������e p�b�icz��� pła���ik 
a podaż p�b�icz��i �sł���odawc�. Po s�ro��ie pop��� ��ie ma ko��k�re��c��i, ch�ba, 
że �s�a��owi się wie�� p�b�icz���ch pła���ików, po s�ro��ie podaż� ���ż ��es�, ��d�ż 
p�b�icz��e podmio�� m�szą ko��k�rować o o��ra��iczo��e środki p�b�icz��e. cz� 
�ak zor��a��izowa��e �sł���i p�b�icz��e ma��ą ��ier���kow� charak�er? z��a��d���ą 
się o��e pomiędz� bie�����em w peł��i r���kow�ch �sł��� oraz bie�����em całkowi-
cie ce���ra���e��o p�a��owa��ia, w�łącza��ące��o wsz�s�kie e�eme���� mecha��izm� 
r���kowe��o. �eże�i będziem� żądać od �sł��� społecz���ch w peł��i ��ier���ko-
we��o charak�er�, �o kosz�em �e��o będzie w�łącza��ie coraz większe��o obszar� 
�sł��� poza �sł���i społecz��e.

obowiązkowość ko��s�mpc��i w�s�ęp���e ��łów��ie w �sł���ach ed�kac������ch 
oraz w �bezpiecze��iach społecz���ch. nie w�s�ęp���e zaś w �sł���ach zdrowo�-
���ch (poza w���ą�kami związa���mi z ��roź��ie��sz�mi chorobami zakaź���mi, 
cz� ra�owa��iem ż�cia płodów wbrew wo�i ma�ek, a�bo ra�owa��ia ż�cia samo-
bó��ców) i w osobis��ch �sł���ach społecz���ch (��ie ma prz�m�s� korz�s�a��ia 
z �sł��� pomoc� społecz��e��). nie ��es� �o cecha ���iwersa���a, więc ��a�eż� ��ą 
�s���ąć z zes�aw� defi��ic�����e��o. �eże�i �e��o ��ie zrobim� wie�e �sł��� �z��awa-
���ch do�ąd za społecz��e z��a��dzie się poza ��aszą �wa��ą.
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Do bardzie�� ko���rowers������ch obec��ie cech (w �abe�i) ��a�eż� zapew��e 
�dzie�a��ie �sł��� przez pańs�wo (włącza��ąc w �o samorząd �er��oria����) i za-
�r�d��io���ch przez sek�or p�b�icz��� profes��o��a�is�ów. w�k��cza �o bowiem, 
ab� �sł���ami społecz���mi b�ł� �sł���i świadczo��e przez or��a��izac��e i����e ��iż 
pańs�wowe i przez ama�orów (��p. w ��r�pach samopomocow�ch, w rodzi��ie). 
w ko��cepc��i wie�osek�orowe�� cz� ob�wa�e�skie�� po�i��ki społecz��e��24, �sł���i 
�dzie�a��e przez podmio�� z �e��o obszar� są �eż �z��awa��e za społecz��e. żeb� 
��e włącz�ć �rzeba �s���ąć kr��eri�m pańs�wowości w �dzie�a��i� �sł���, co pro-
wadzi do odróż��ie��ia �sł��� społecz���ch �dzie�a���ch przez profes��o��a�is�ów 
za�r�d��io���ch przez or��a��izac��e ��a�eżące do pańs�wa (p�b�icz��e �sł���i spo-
łecz��e) oraz �sł��� społecz���ch �dzie�a���ch przez profes��o��a�is�ów za�r�d��io-
���ch w or��a��izac��ach ��iepańs�wow�ch (��iep�b�icz��e �sł���i społecz��e).

odrz�ce��ie cech� �dzie�a��ia �sł��� przez pańs�wo ��ie prowadzi a��oma-
��cz��ie do ��e��o z�peł��e��o �s���ięcia z po�a widze��ia, co widzim� w ko�e�����ch 
kr��eriach, cz��i s�bs�diowa��i� przez pańs�wo, bezekwiwa�e����m �dzie�a��i� 
�sł��� (i��acze��: bezpośred��io ��ieodpła���ie d�a korz�s�a��ące��o z �sł���i) oraz 
oparci� ��a prawach społecz���ch i soc��a����ch. nieodpła���ość d�a �sł���obiorc� 
oz��acza, że kosz� �sł���i pokr�wa k�oś i����� – �rzecia s�ro��a w s�os���k� do 
�dzie�a��ące��o �sł���i oraz korz�s�a��ące��o z ��ie��. trzecią s�ro��ą może b�ć pła�-
��ik p�b�icz���, cz��i �sł���odawca opłaca��� ze środków p�b�icz���ch. może b�ć 
��im �eż pła���ik ��iep�b�icz���, ��p. f���dac��a dobrocz�����a. żąda��ie od �sł��� 
społecz���ch zarów��o bezekwiwa�e�����ości, ��ak i s�bs�diowa��ia p�b�icz��e��o 
sprawia, że ro�a pańs�wa ��ada� ma charak�er defi��ic������. sama bezpła�-
��ość o ��m ��ie przesądza, prz� cz�m może b�ć o��a zb�� w�ma��a��ąca, biorąc 
pod �wa��ę moż�iwość, iż w prz�padk� wie�� �sł��� społecz���ch ��b �sł��� im 
�owarz�sząc�ch wprowadza się ofic��a���ie odpła���ość, ��p. Ustawa	może	dopu�ci��	
�wiadczenie	niektórych	usług	edukacyjnych	przez	publiczne	szkoły	wyższe	za	odpłatno�cią 
(ar�. 70, pk�. 2 Ko��s����c��i). gd�b� prz���ąć, że �sł���a m�si b�ć całkowicie 
bezpła���a d�a korz�s�a��ące��o, �o odpła���e �sł���i p�b�icz��e��o szko���ic�wa 
w�ższe��o ��a�eżałob� �z��ać za ��iespołecz��e.

całkowi�e ��b częściowe s�bs�diowa��ie p�b�icz��e w�da��e się b�ć ocz�wis�e 
i ko��iecz��e ��eże�i �s�awodawca ��adał ob�wa�e�om prawa do pew���ch �sł���, 
a w prz�padk� ��iek�ór�ch z ��ich są o��e ��ie ���ko przedmio�em �praw��ie��ia, 
a�e �eż obowiązkiem (��d� korz�s�a��ie z ��ich ��es� obowiązkowe). mam� więc 
prawo do ed�kac��i i obowiązek szko����, prawo do zabezpiecze��ia społecz��e��o 
i obowiązek �bezpiecze��ia społecz��e��o. samo �s�a��owie��ie �akich praw 
i obowiązków b�łob� zapew��e całkowi�ą fikc��ą, ��d�b� ��ie �owarz�sz�ł� im 

24 m. grewiński, Wielosektorowa	 polityka	 społeczna.	 O	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 
wsP twP, warszawa 2009.
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i��s����c��e p�b�icz��e fi��a��sowa��e ze środków p�b�icz���ch. załóżm�, że każd� 
ma prawo do ed�kac��i pods�awowe�� i śred��ie�� i obowiązek �kończe��ia szkół, 
k�óre ich dos�arcza��ą i działa �� całkowicie wo���� r���ek �sł��� ed�kac������ch. 
część ob�wa�e�i mo��łab� ��ie chcieć pos�łać dzieci do szkoł� z róż���ch powo-
dów, z ko�ei ��ch, k�órz� b� �e��o chcie�i, może ��ie b�ć ��a �o s�ać. bez okre-
ś�e��ia, co się składa ��a ed�kac��ę pods�awową i śred��ią oraz ��aki ma b�ć ��e�� 
poziom, zapew��e zróż��icowa��ie �reści i ��akości �sł��� ed�kac������ch międz� 
szkołami pr�wa����mi da��ąc�mi �e same d�p�om� b�łob� bardzo d�że. z �e��o 
prz�kład� w���ika, że okreś�e��ie praw i obowiązków ob�wa�e�i w ko���ekście 
�sł��� pocią��a za sobą ko��iecz��ość da�sze�� re����ac��i, powoł�wa��ia i��s����c��i 
p�b�icz���ch oraz ich p�b�icz��e��o fi��a��sowa��ia. na �e�� pods�awie moż��a pró-
bować �s�a�ić o��ó���ie��sze kr��eri�m defi��ic�����e �sł��� społecz���ch powiąza��e 
z pańs�wem i ��ier���kow�m charak�erem – są �o �e �sł���i, k�óre są przedmio-
�em �praw��ień i obowiązków ob�wa�e�skich, a ��m sam�m są w większ�m 
s�op��i� ��iż i����e re����owa��e przez pańs�wo, cz��i, w k�ór�ch swoboda �sł�-
��odawców i �sł���obiorców ��es� bardzie�� o��ra��iczo��a w porów��a��i� z i�����mi 
rodza��ami �sł���.

Profes��o��a�izm moż��a roz�mieć róż��ie, �praszcza��ąc chodzi o działa�-
��ość w�ma��a��ącą spec��a�is��cz��e�� wiedz� i �mie��ę���ości po�wierdzo���ch 
ofic��a���ie (d�p�omami szko����mi, cer��fika�ami zawodow�mi) oraz prowa-
dzo��ą za w���a��rodze��iem. w�k��cza �o ��ed��ak z defi��ic��i �sł���i świadczo��e 
przez ama�orów, roz�mia���ch ��ako osob� ��ie speł��ia��ące ��ed��e��o ��b ob� 
war���ków, ��p. bez cer��fika�ów zawodow�ch oraz świadcząc�ch �sł���i bez 
w���a��rodze��ia (wo�o���aria�). mam� więc �sł���i społecz��e �dzie�a��e przez 
profes��o��a�is�ów w ramach i��d�wid�a���e�� prak��ki cz� za�r�d��ie��ia p�b�icz-
��e��o ��b ��iep�b�icz��e��o oraz �sł���i ��iespołecz��e – ide����cz��e ��eże�i chodzi 
o ich �reść – ��d� �dzie�a��e są przez ��ieprofes��o��a�is�ów. zwo���ie��ie z �e��o 
war���k� sprawi, że odrz�cim� oba kr��eria defi��ic�����e, cz��i �dzie�a��ie przez 
pańs�wo oraz �dzie�a��ie przez profes��o��a�is�ów.

Pozos�ałe cech� defi��ic�����e zebra��e w �abe�i 9 ma��ą charak�er ��orma-
��w���, cz��i ��ie ���e do��czą �e��o, cz�m �sł���i społecz��e są z defi��ic��i, a�e 
�e��o, ��akie powi����� mieć o��e wpł�w ��a war�ości ce��io��e przez ��dzi. nie-
k�óre z ��ch cech ma��ą �aki charak�er w m��ie��sz�m s�op��i�, ��p. s�wierdze��ie, 
że �sł���i społecz��e �o �akie �sł���i, k�óre ma��ą d�ż� wpł�w ��a prod�kc��ę, 
reprod�kc��ę kapi�ał� ��dzkie��o cz� ko��s�mpc��ę ��ie ma charak�er� ��orma-
��w��e��o, a�e empir�cz���. żeb� s�wierdzić, k�óre �sł���i są społecz��e, ��a�e-
żałob� ��a��pierw badać wpł�w poszcze��ó����ch �sł��� ��a �e obszar�, w�róż��ić 
wśród ��ich �e o wpł�wie większ�m i m��ie��sz�m, po cz�m s�wierdzić, że �e 
o wpł�wie większ�m są społecz��e.
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s�osowa��ie cech ��orma��w���ch w defi��ic��i ��es� ko���rowers�����e. załóżm�, 
że defi��i���em� �sł���ę X ��ako społecz��ą w �e�� sposób: „�sł���a X ��es� spo-
łecz��a, ��eże�i �rwa�e poprawia samopocz�cie ��dzi”. może �o oz��aczać, że 
�sł���a X ��es� społecz��a, ��eże�i �dzie�a��ąc� ��e�� ��b obserwa�orz� �wierdzą, że 
poprawia �rwa�e samopocz�cie ��dzi, a�bo ��d� empir�cz��ie s�wierdzo��o, że 
rzecz�wiście �aki ��es� ��e�� wpł�w. ocz�wiście wie�e róż���ch �sł��� może popra-
wiać samopocz�cie ��dzi, więc �akie pode��ście w�z��acza po�e��c��a���ie bardzo 
d�że zbior�. �eże�i będziem� w�ma��a�i �rwałe��o i ��ed��oczes��e��o poz���w��e��o 
wpł�w� ��a war���ki ż�cia i s�os���ki międz���dzkie, �o �e�� obszar może się 
is�o���ie zm��ie��sz�ć.

część eko��omis�ów, badacz� społecz���ch i kome���a�orów �wierdzi ��ed-
��ak, że p�b�icz��e �sł���i społecz��e ma��ą ��e��a��w��� wpł�w ��a śred��i poziom 
zamoż��ości ob�wa�e�i i ��ie ���ko. i��acze�� mówiąc, �wierdzą, że �sł���i przez 
��ed���ch �z��awa��e za społecz��e w ��orma��w���m se��sie, powi����� b�ć �z��a��e 
za ��iespołecz��e. Prz�kładowo, leszek ba�cerowicz �wierdził, że po�i��ka 
soc��a���a ��es� a����społecz��a, ��d�ż ma w�soce ��iepożąda��� wpł�w ��a ��ospo-
darkę i mora���ość25. femi��is�ki kr���kował� �sł���i społecz��e za pod�rz�-
m�wa��ie pa�riarcha����ch s�os���ków władz�, a działacze a����rasis�owsc� za 
��aw��� ��b �kr��� rasizm (��p. se��re��ac��a rasowa w p�b�icz���m szko���ic�wie, 
mieszka���ic�wie). Podob��ie za a����społecz��e mo��ą zos�ać �z��a��e �sł���i 
z ��azw� społecz��e, a�e ma��ące ko��sekwe��c��e sprzecz��e z i�����mi ideałami. 
w ko���ekście cech w��iczo���ch w �abe�i 9 chodzi o �akie �sł���i, k�ór�ch 
wpł�w ��es� sprzecz��� z ��orma��w��ą wiz��ą, ��p. zamias� ła��odzić ��ierów��ości 
��rwa�a��ą ��e, zamias� w�zwa�ać z��iewa�a��ą i�p.

w świe��e pow�ższ�ch refleks��i, k�óre z cech �sł��� powi����iśm� �z��ać za 
defi��ic�����e d�a �sł��� społecz���ch? na�eż� sobie zdawać sprawę z �e��o, że im 
więce�� cech defi��ic������ch odrz�cim�, ��m więce�� �sł��� będzie �rzeba �z��ać 
za społecz��e. odrz�ćm� ��a��pierw wsz�s�kie kr��eria ��orma��w��e, ��ako ��a��-
bardzie�� wą�p�iwe26. co pozos�a��e? Po pierwsze, orie���ac��a ��a osobę – �sł���i 
społecz��e �o �sł���i po�e��a��ące ��a bezpośred��im obsł���iwa��i� osób (ich ciał, 
�m�słów i emoc��i), cz��i odrz�cam� moż�iwość ab� �sł���ami społecz���mi 
b�ło obsł���iwa��ie cał�ch ��r�p społecz���ch (me�a-�sł���ą społecz��ą moż��a 
��azwać �sł���ę po�e��a��ącą ��a or��a��izowa��i� i zarządza��i� ��dźmi �dzie�a��ą-
c�mi �sł��� społecz���ch).

Po dr���ie, �sł���i ��ako przedmio� prawa i obowiązków ob�wa�e�skich, co 
wiąże się z re�a��w��ie większą re����ac��ą pańs�wową. reas�m���ąc – �sł���i 

25 „...w wie�� kra��ach mam� do cz���ie��ia z w���a��rze��iami �e��o, co ��az�wa się po�i��ką 
soc��a���ą. bo co �o za po�i��ka, ��az�wa��a soc��a���ą, k�óra prod�k���e bezrobocie? o��a ��es� prze-
cież a����społecz��a”, l. ba�cerowicz, Rzekomi	obrońcy	ludu, w�wiad, ż�cie z 19.01.2002.

26 w wie�� ���ęciach �o ��ed��ak o��e w�da��ą się b�ć dec�d���ące o is�ocie �sł��� społecz���ch. 
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społecz��e �o �sł���i po�e��a��ące ��a bezpośred��im obsł���iwa��i� osób i ��ed��o-
cześ��ie �z��a��e za pods�awowe prawa i/��b obowiązki ob�wa�e�i, a ��m sam�m 
w większ�m s�op��i� re����owa��e przez pańs�wo w porów��a��i� z i�����mi �sł�-
��ami �e��o rodza���. re����ac��a prze��awia się międz� i�����mi w �dzia�e sek-
�ora p�b�icz��e��o, ��p. p�b�icz��a opieka zdrowo���a, p�b�icz��e szko���ic�wo, 
p�b�icz��e pośred��ic�wo prac�, p�b�icz��e �bezpiecze��ia cz� p�b�icz��a pomoc 
i opieka. z �e��o zes�aw� b�ć może w�pad��ie mieszka���ic�wo, k�óre��o se��-
me��� p�b�icz��� (kom���a����) sz�bko się k�rcz�, prz���a��m��ie�� w ��iek�ór�ch 
kra��ach, ze wz���ęd� ��a po�i��kę pr�wa��zac��i, ��iem��ie�� poziom re����ac��i ��es� 
�� d�ż�, �dział w�da�ków p�b�icz���ch ��a pro��ram� mieszka��iowe, k�óre ma��ą 
�ła�wić dos�ęp do kred��� hipo�ecz��e��o i włas��e��o mieszka��ia �eż może b�ć 
re�a��w��ie d�ż�.

cz� �o w�s�arcz�, ab� zamk��ąć zakres �e��o po��ęcia bez w�k��cze��ia ��akie��ś 
szcze��ó���ie is�o���e�� ��r�p� �sł��� �rad�c�����ie za�icza���ch do społecz���ch oraz 
włącze��ia �sł���, ��a o��ół za �akie ��ie �z��awa���ch?

7. POdSUMOWaNIE

refleks��a ��ad po�i��ką społecz��ą przez dł���i czas b�ła zdomi��owa��a przez 
za��ad��ie��ia związa��e ze świadcze��iami pie��ięż���mi i zabezpiecze��iem 
dochod� ��a w�padek r�z�k soc��a����ch. Świadcze��ia pie��ięż��e �o obec��ie 
��łów��� prod�k� s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o, w k�ór�m zasad��iczą 
ro�ę od��r�wa��ą �bezpiecze��ia społecz��e. Pos�awie��ie prob�em� �sł��� spo-
łecz���ch w ��m ko���ekście od raz� kier���e �wa��ę rów��ież ��a i����e dział� 
po�i��ki p�b�icz��e�� i sek�ora p�b�icz��e��o.

trad�c�����ie ��a��większ� obszar za��m���ą �� �sł���i ed�kac�����e i zdrowo���e. 
o��e same są wew��ę�rz��ie zróż��icowa��e, a wokół ��ich pows�ał� odręb��e, zło-
żo��e i wszechs�ro����ie rozwi��ię�e s�s�em� i��s����c��o��a���e z włas���mi i��s��-
��c��ami, zawodami, ksz�ałce��iem, �rad�c��ami, d�sc�p�i��ami akademickimi 
i �i�era��rą. w �eorii po�i��ki społecz��e�� czasem zas�a��awia��o się ��a i�e �e 
obszar� wchodzą w ��e�� zakres, w szcze��ó���ości do��cz�ło �o ed�kac��i i po�i��ki 
ed�kac�����e��.

trzeci obszar �sł���, k�ór� w XX wiek� pozos�awał w si���ie��sz�m związk� 
z po�i��ką społecz��ą �o �sł���i z zakres� prac� soc��a���e��. wraz ze wzros�em 
prob�emów dł���o�rwałe��o bezrobocia, �bós�wa i w związk� z ��m w�k��cze-
��ia społecz��e��o, a �akże zmia�� wzorów ż�cia rodzi����e��o zwiększa się �eż ro�a 
pomoc� społecz��e��. �es� �ak zarów��o w ko���ekście świadczeń pie��ięż���ch 
(mi��ima���� dochód ��wara���owa���), ��ak i świadczeń w formie �sł���.
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�ed���m z waż���ch i��s�r�me���ów rac��o��a�izac��i s�s�em� �sł��� społecz���ch 
oraz osią��a��ia war�ości is�o����ch d�a społeczeńs�wa ��es� s�a��dar�zac��a �sł���. 
o��a sama ��ed��ak ��ie w�s�arcza – ��awe� prz���ęcie przez pańs�wo dosko��ał�ch 
dok�me���ów s�a��dar�zac������ch ��ie przekłada się a��oma��cz��ie ��a prak��kę 
s�os���ków �sł���ow�ch. �eże�i bi�a��s ko��sekwe��c��i odbie��a��ia od s�a��dardów 
��es� poz���w���, �o może ��ie ��es� �o powód do ��arzekań. Prob�em w ��m, że 
�wa��a p�b�icz��a zw�k�e sk�pia się ��a rażąc�ch ��ar�sze��iach �e��o, co w�da��e 
się b�ć s�a��dardami ��a��bardzie�� pods�awow�mi.



magDalena osaK

usł���i społecz��e w sferze zdrowia  
– w kier���k� pr�wa���e��o �czes���ic�wa

1. WPROWadzENIE

włącza��ie ochro��� zdrowia do sfer� �sł��� społecz���ch ��ie b�dzi wą�p�iwo-
ści. Dowodzi �e��o ���r����owa��e w �i�era��rze przedmio�� defi��iowa��ie „�sł��� 
społecz���ch” poprzez odwoł�wa��ie do �mow��ie �s�a�o��e��o zbior� dziedzi��, 
k�óre s�a��owią zaakcep�owa��� przez badacz� „zes�aw �sł��� społecz���ch”1. 
Ka�e��or�zac��a �a ma ��ed��ak charak�er bardzo o��ó����. Posł���iwa��ie się ��ią 
��ie pozwa�a ��a ��ed��oz��acz��e zakreś�e��ie ��ra��ic przedmio�ow�ch �sł��� spo-
łecz���ch w sferze zdrowia. to zaś ��es� war���kiem ko��iecz���m a��a�izowa��ia 
(wer�fikowa��ia), cz� zide����fikowa��e kier���ki reor��a��izac��i po�i��ki spo-
łecz��e�� w o��ó���ości2 da��ą się zaobserwować �akże w s�s�emie zdrowo����m. 
�ak sł�sz��ie za�waża emi�ia De��ek enumeratywne	definiowanie	badanych	zjawisk	
można	traktowa��	tylko	jako	pewne	przybliżenie	do	pojęcia	„usługi	społeczne”,	szczególnie	
gdy	zdajemy	sobie	sprawę,	że	każda	z	wymienionych	grup	usług	nie	 jest	zbiorem	jedno-
rodnym,	 lecz	bardzo	złożonym	zarówno	pod	względem	podmiotowym,	 jak	 i	przedmioto- 
wym3.

w raporcie międz���arodowe�� or��a��izac��i zdrowia (wHo) cz��am�, że 
dokład��e zdefi��iowa��ie s�s�em� zdrowo���e��o, okreś�e��ie ��e��o części skła-
dow�ch, ��ak rów��ież wskaza��ie ��e��o ��ed��oz��acz���ch ��ra��ic (począ�k� 
i końca) może b�ć �r�d��e. na s�s�em �e��, wedł��� wHo, składa��ą się wszelkie	
aktywno�ci,	których	podstawowym	(zasadniczym)	 celem	 jest	promowanie,	przywracanie	

1 Por. e. De��ek, Rola	samorządu	terytorialnego	w	�wiadczeniu	usług	społecznych, [w:] e. De��ek 
(red.), Usługi	społeczne	w	gospodarce	samorządu	terytorialnego, ae Poz��ań, Poz��ań 2003, s. 8; m. �a-
��oś-Kresło, Usługi	społeczne	w	procesie	przemian	systemowych	w	Polsce,	sgH, mo��o��rafie i opraco-
wa��ia ��r 512, warszawa 2002, s. 18.

2 Pa�rz rozdz. mirosława grewińskie��o.
3 e. De��ek, op. ci�., s. 8.
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lub	utrzymanie	 zdrowia4. t�m sam�m waż��a s�a��e się świadomość cz�����ików 
wpł�wa��ąc�ch ��a s�a�� zdrowia człowieka. to działa��ia w s�os���k� do ��ich 
są dro��ą �rzecz�wis���ia��ia „ak��w��ości”, o k�ór�ch mowa w defi��ic��i wHo. 
w ob�icz� wie�ości ��ch cz�����ików5 złożo��ość przedmio�owa i podmio�owa 
działań w sferze zdrowia ��es� racze�� bezd�sk�s�����a. m��o��ość i róż��orod��ość 
moż�iw�ch obszarów a��a�iz� �sł��� społecz���ch w ko���ekście oddział�wa��ia 
��a dobros�a�� „zdrowie” �e��ła � pods�aw o��ra��icze��ia zakres� przedmio�o-
we��o opracowa��ia do �sł��� społecz���ch w opiece zdrowo���e��. uzasad��ie��iem 
d�a �akie��o pos���ięcia są opisowe (w odróż��ie��i� od e���mera��w���ch) kr�-
�eria w�róż��ia��ia �sł��� społecz���ch ze zbior� wsze�kich �sł���. chodzi ���a�� 
przede wsz�s�kim o prz�woł�wa��e w piśmie����ic�wie „oddział�wa��ie człowieka 
(zespoł� ��dzi) ��a i����e��o człowieka, od��oszące się do zdo���ości �m�słow�ch 
i/��b fiz�cz���ch człowieka” i związa��e z ��m adresowa��ie działań do i��d�wi-
d�a���e��o (a ��ie masowe��o, ��ieoz��aczo��e��o) odbiorc�6. Działa��ia �sł���owe 
w ko���ekście i�����ch a��iże�i opieka zdrowo���a cz�����ików de�ermi�����ąc�ch 
s�a�� zdrowia, bardzo częs�o prz���m���ą pos�ać ��ie bezpośred��ie��o oddział�wa-
��ia ��a człowieka, a�e oddział�wa��ia pośred��ie��o (via s�a�� środowiska, zasob� 
mieszka��iowe, bezpieczeńs�wo ż�w��ości, e�c.).

zawęże��ie po�a a��a�iz� do opieki zdrowo���e�� ��ie w peł��i rozwiąz���e ��ed��ak 
kwes�ię ��ie��ed��orod��ości rodza��owe�� i podmio�owe�� świadczeń dos�arcza���ch 
przez i��s����c��e opieki zdrowo���e��. rozs�rz�����ięcia w�ma��a za�em kwes�ia, 
cz� wsz�s�ko co ��es� przedmio�em świadcze��ia opieki zdrowo���e�� odpowiada 
�sł�dze społecz��e��.

2. ŚWIadCzENIa OPIEkI zdROWOTNEJ  
JakO USłUGa SPOłECzNa

i��s����c��e opieki zdrowo���e�� są dos�arcz�cie�ami świadczeń zdrowo����ch. 
termi�� „świadcze��ie zdrowo���e” posiada swo��ą defi��ic��ę praw��ą. w us�awie 
o zakładach opieki zdrowo���e�� (da�e�� �s�awa o zoz) za �akie świadcze��ie 
�z��a��o działa��ia sł�żące zachowa��i�, ra�owa��i�, prz�wraca��i� i poprawie 
zdrowia oraz i����e działa��ia med�cz��e w���ika��ące z proces� �ecze��ia ��b 
przepisów odręb���ch re�������ąc�ch zasad� ich w�ko���wa��ia, w szcze��ó���ości 

4 The	World	Health	Report	2000.	Health	Systems:	Improving	Performance, wHo 2000, s. 5.
5 zob. g. Dah���re��, m. whi�ehead,zob. g. Dah���re��, m. whi�ehead, Policies	 and	 Strategies	 to	 Promote	 Social	 Equity	 in	

Health, back��ro���d Doc�me��� �o wHo – s�ra�e��� Paper for e�rope, 1991, i��s�i���e for 
f���res s��dies, repri���ed 2007, dos�ęp��e h��p://www.fram�idss��dier.se/fi�eba��k/fi�es/
20080109$110739$fi�$mz8uVQv2wQfshmrf6c�t.pdf (dos�ęp��e ��a 2010.08.20).

6 zob. e. De��ek, op. ci�., s. 9; m. �a��oś-Kresło, op. ci�., s. 17.
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związa��e z: 1) bada��iem i poradą �ekarską, 2) �ecze��iem, 3) bada��iem i �era-
pią ps�cho�o��icz��ą, 4) rehabi�i�ac��ą �ecz��iczą, 5) opieką ��ad kobie�ą ciężar��ą 
i ��e�� płodem, porodem, poło��iem oraz ��ad ��oworodkiem, 6) opieką ��ad zdro-
w�m dzieckiem, 7) bada��iem dia����os��cz���m, w ��m z a��a�i��ką med�cz��ą, 
8) pie�ę����ac��ą chor�ch, 9) pie�ę����ac��ą ��iepeł��ospraw���ch i opieką ��ad ��imi, 
10) opieką pa�ia��w��o-hospic�����ą, 11) orzeka��iem i opi��iowa��iem o s�a��ie 
zdrowia, 12) zapobie��a��iem pows�awa��i� �razów i chorób poprzez działa��ia 
profi�ak��cz��e oraz szczepie��ia ochro����e, 13) cz�����ościami �ech��icz���mi 
z zakres� pro�e��ki i or�odo��c��i, 14) cz�����ościami z zakres� zaopa�rze��ia 
w przedmio�� or�oped�cz��e i środki pomoc��icze7.

za kr��eri�m ��az�wa��ia prz���ę�o za�em zamierzo��� sk��ek (ce�) pode��mo-
wa���ch działań. Pozos�a��ie ���ko ��a poziomie �e��o ce��, k�ór�m ��es� zacho-
wa��ie, ra�owa��ie, prz�wraca��ie i poprawa zdrowia, m�siałob� sk��kować 
„powro�em do p���k�� w���ścia”, pod k�ór�m roz�miem ���a�� c��owa��ą wcześ-
��ie�� defi��ic��ę s�s�em� zdrowo���e��o wHo. Świadcze��ie zdrowo���e m�siałob� 
b�ć �ożsame z ��akimiko�wiek działa��iami pode��mowa���mi wobec w�mie��io-
���ch de�ermi��a��� s�a��� zdrowia, pod war���kiem z��od��ości ce��.

is�o����m w defi��ic��i praw��e�� świadcze��ia zdrowo���e��o w�da��e się za�em 
sform�łowa��ie „oraz i����e działa��ia med�cz��e”. to właś��ie o��o wskaz���e, 
że �e pode��mowa��e w okreś�o���m ce�� działa��ia, w prz�padk� świadcze��ia 
zdrowo���e��o ma��ą zawsze charak�er działa��ia med�cz��e��o. w ko��sekwe��c��i, 
w ścisł�m �e��o słowa z��acze��i�, działa��ie med�cz��e może b�ć w�ko���wa��e 
przez podmio�� do �e��o �praw��io��e – profes��o��a�is�ów med�cz���ch. współ-
��ra �o z ��ed��ą z cech defi��ic������ch w�odręb��ia��ia �sł��� społecz���ch, o cz�m 
w da�sze�� części. o��ra��icze��ie podmio�owe prawa do �dzie�a��ia świadczeń 
zdrowo����ch ���ę�o �akże w ram� praw��e8.

uż�cie w �reści przepis� słów „w szcze��ó���ości” powod���e, że ka�a�o�� 
w�mie��io���ch w �s�awie o zoz sfer �dzie�a��ia świadczeń zdrowo����ch 
��es� ka�a�o��iem o�war��m. niepeł��ość �e��o zbior�, ��e��o pos�rze��a��ie, ła��o-
dzi ��ed��ak s�osowa��a przez �s�awodawcę zasada ko��s�r�owa��ia przepisów 
zawiera��ąc�ch ka�a�o��i ��iezamk��ię�e, w k�ór�ch po „w szcze��ó���ości” w�mie-
��ia się e�eme���� pods�awowe, ��powe, ��a��częście�� w�s�ęp���ące, pozos�awia-

7 ar�. 3 �s�aw� z d��ia 30 sierp��ia 1991 rok� o zakładach opieki zdrowo���e�� (�eks� ��ed��. 
Dz. u. z 2007 rok�, ��r 14, poz. 89 z póź��. zm.). w �s�awie z d��ia 27 sierp��ia 2004 rok� o świad-
cze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��sowa���ch ze środków p�b�icz���ch (�eks� ��ed��. Dz. u. z 2008 
rok�, ��r 164, poz. 1027 z póź��. zm.), prz�woł�wa��e�� da�e�� ��ako „�s�awa o świadcze��iach”, 
poprzes�a��o ���ko ��a defi��ic��i poprzez odwoła��ie do działa��ia i ��e��o ce�� (rez��������ąc z e���me-
ra��w��e��o w��icze��ia) – por. ar�. 5 pk� 40. Podob��e rozwiąza��ie zas�osowa��o w pro��ek�owa��e�� 
ak��a���ie �s�awie o działa���ości �ecz��icze�� – por. ar�. 2 pk� 9 pro��ek�� �s�aw� o działa���ości 
�ecz��icze�� opa�rzo��e��o da�ą 13.10.2010.

8 zob. ar�. 2 w związk� z ar�. 4 i 10 �s�. 1 �s�aw� o zoz.
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��ąc o�war�e po�e ��ed���ie d�a ��ieda��ąc�ch się s��pizować, przewidzieć a�bo 
�wz���ęd��ić z powod� z��acz��e�� �iczb�9.

Defi��ic��a �e��a���a po�wierdza rodza��owe zróż��icowa��ie świadczeń zdrowo�-
���ch. Do ka�e��orii �e�� za�icza się świadcze��ia o charak�erze dia����os��cz���m, 
�ecz��icz�m, rehabi�i�ac������m, pie�ę����ac������m, opiek�ńcz�m, profi�ak��cz-
���m, a �akże poradę �ekarską10. tak opisa��e działa��ie(a) med�cz��e ma(��ą) 
charak�er �sł���ow�. nie sposób ��ed��ak pomi��ąć fak��, że w rzecz�wis�ości 
��ie da się ob��ąć wsz�s�kich świadczeń opieki zdrowo���e�� mia��em �sł���. usł�-
��om ��m �owarz�szą bowiem dobra rzeczowe, przede wsz�s�kim �eki, pro-
d�k�� or�oped�cz��e i środki pomoc��icze. Podkreś�a �o �akże �s�awodawca 
�z��a��ąc za świadcze��ie opieki zdrowo���e��, obok „cz�s�e��o” świadcze��ia zdro-
wo���e��o, właś��ie świadcze��ie zdrowo���e rzeczowe oraz świadcze��ie �owa-
rz�szące11. Pod ��m os�a���im kr���e się zakwa�erowa��ie i w�ż�wie��ie (a więc 
po��ow��ie w�miar rzeczow�) w zakładzie opieki zdrowo���e�� (całodobowe�� ��b 
całodzie����e��) oraz �sł���i �ra��spor�� sa��i�ar��e��o. cz� za�em moż��a w pro-
s�� sposób prz���ąć, że �a część świadczeń opieki zdrowo���e��, k�óra ��ie ma 
charak�er� �sł���owe��o, a rzeczow� ��ie będzie s�a��owiła �sł���i społecz��e��, 
��d�ż �sł���ą społecz��ą ��ie może b�ć coś co ��ie ��es� w pierwsze�� ko�e����ości 
�sł���ą? li�era���a w�kład��ia w�da��e się ���a�� da�eko pos���ię�ą drobiaz��o-
wością. Prz���m���ąc ar���me���ac��ę �a��a sobiecha, k�ór� s�wierdza, że wszelkie	
usługi	nazywane	niematerialnymi,	do	których	zalicza	się	opieka	zdrowotna	nie	występują	
na	ogół	w	„czystej”	postaci	lecz	są	najczę�ciej	�wiadczone	wraz	z	pewnymi	dobrami	(…),	
bez	których	nie	można	byłoby	z	tych	usług	korzysta��12 �z��a��o, że zasad��e (z p���k�� 
widze��ia ��i��ie��sze��o opracowa��ia) ��es� rozpa�r�wa��ie świadczeń opieki zdro-
wo���e��, ��ako pew��e�� ka�e��orii o��ó���e��, bez ��e�� podział� ��a część �sł���ową 
i rzeczową. usł���a med�cz��a ��es� bowiem zawsze zasad��iczą składową świad-
cze��ia opieki zdrowo���e��, rów��ież w�ed�, ��d� „dołączo���” do ��ie�� zos�a��e 
e�eme��� rzeczow�13. moż��a ���a�� dosz�kiwać się pew��e�� a��a�o��ii do roz��ra-

 9 Por. �zasad��ie��ie do w�rok� sąd� na��w�ższe��o z 20.10.2006, s�����. iV csK 125/06, 
[za:] leX ��r 357585.

10 Por. �akże ar�. 27 �s�. 2 �s�aw� o zoz. o ��m zróż��icowa��i� rodza��ow�m war�o pamię-
�ać, chociażb� w ko���ekście s�osowa��e��o �ermi��� „kosz�� �ecze��ia”, pod k�ór�m powi����o się 
roz�mieć kosz�� wsze�kich świadczeń zdrowo����ch, a ��ie ���ko ściś�e kosz�� świadczeń o cha-
rak�erze �ecz��icz�m.

11 ar�. 5 pk� 34, 37, 38 „�s�aw� o świadcze��iach”.
12 �. sobiech, Warunki	wyboru	 ekonomiczno-finansowych	mechanizmów	 kierowania	 opieką	 zdro-

wotną, akademia eko��omicz��a w Poz��a��i�, zesz��� na�kowe, seria ii, zesz�� 109, Poz��ań 
1990, s. 10 (prz�pis 7).

13 Por. i. r�dawska, Opieka	zdrowotna	–	aspekty	rynkowe	i	marketingowe,	Pwn, warszawa 2007, 
s. 14.
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��icza��ia �sł���i od ma�eria���e��o ��arzędzia ��e�� świadcze��ia14 (��oś��ika �sł���i 
społecz��e��15), choć od��osi się o��o w pierwsze�� ko�e����ości przede wsz�s�kim 
do i��fras�r�k��r� (zasobów rzeczow�ch) ��iezbęd���ch prz� �dzie�a��i� świad-
czeń zdrowo����ch. t�m sam�m �praw��io��e ��es� �akże ��ożsamia��ie z �sł���ą 
(społecz��ą) opieki zdrowo���e�� ��ako �akie�� (���ęcie makro), w odróż��ie��i� od 
��iew�ar��k�łowa��e��o, a�e zakłada��e��o do�ąd ���ęcia mikro, ���. posz�k���ące��o 
�sł��� społecz���ch wśród świadczeń składow�ch opieki zdrowo���e��. w ko��se-
kwe��c��i �praw��io��e ��es� ��az�wa��ie repreze���a���ów podaż� opieki zdrowo���e�� 
�sł���odawcami, choć �s�awodawca zarezerwował d�a ich oz��acze��ia ��azwę 
„świadcze��iodawca”16, a ko��s�me���ów ich �sł��� – �sł���obiorcami. biorąc 
pod �wa��ę pow�ższe, w ��i��ie��sz�m opracowa��i� par� po��ęć: „świadcze��io-
dawca” i „�sł���odawca” oraz „świadcze��iobiorca” i „�sł���obiorca”, ��ak rów-
��ież „świadcze��ie zdrowo���e” i „�sł���a opieki zdrowo���e��/�sł���a zdrowo���a” 
roz�mia��e są ��ako swo��e rów��oważ��iki (s���o��im�). Ko��we��c��a �a, choć ��es� 
pew���m �proszcze��iem, szcze��ó���ie ��a płaszcz�ź��ie świadcze��iodawca 
– �sł���odawca17, da��e się obro��ić, ze wz���ęd� ��a domi��ac��ę s�r�mie��ia �sł�-
��owe��o w świadcze��iach opieki zdrowo���e��, a�e przede wsz�s�kim w ob�icz� 
zaaprobowa��e��o pos�rze��a��ia opieki zdrowo���e�� ��ako �akie�� (bez ar��k�łowa-
��ia rodza��owe�� róż��orod��ości ��e�� świadczeń) ��ako �sł���i społecz��e��.

Do��chczasowe rozważa��ia miał� ��a ce�� w�kaza��ie �sł���owe��o charak-
�er� świadczeń opieki zdrowo���e��. �es� �o bowiem war���ek sine	qua	non �za-
sad��ia��ia ko�e����e�� ka�e��or�zac��i ��ch świadczeń, a mia��owicie za�icza��ia ich 
do zbior� �sł��� społecz���ch. ocz�wis��m ��es� bowiem, że �sł���i społecz��e 
s�a��owią podzbiór szersze�� ka�e��orii ��aką są �sł���i ��ako �akie. w ��m ce�� 
cech� �sł��� społecz���ch, zide����fikowa��e i scharak�er�zowa��e w rozdzia�e 
a��ors�wa r. szarfe��ber��a, zos�a��ą sko��fro���owa��e z rzecz�wis�ością świad-
czeń opieki zdrowo���e��. efek�em �e��o „zderze��ia” ��es� wskaza��ie obsza-
rów prob�emow�ch, ��iepodda��ąc�ch się ��ed��oz��acz��em� zaszere��owa��i� ze 
wz���ęd� ��a okreś�o��ą cechę �sł��� społecz���ch. Po���ądowo repreze������e �o 
�abe�a 1.

14 Por. wikipedia, hasło: �sł���a, h��p://p�.wikipedia.or��/wiki/us%c5%82���a (kwiecień 
2010).

15 m. �a��oś-Kresło, op. ci�., s. 29.
16 zob. ar�. 5 pk� 41 „�s�aw� o świadcze��iach” w powiąza��i� z re����ac��ami „�s�aw� 

o zoz”.
17 w���ika �o z fak��, że os�a�ecz���m �sł���odawcą ��es� zawsze przeds�awicie� profes��i 

med�cz��e��. t�m sam�m „świadcze��iodawcę” moż��a �akże �rak�ować ��ako szerszą od �sł�-
��odawc� ka�e��orię po��ęciową, odpowiada��ącą pew��e�� or��a��izac��i (i��s����c��i) powoła��e�� do 
�dzie�a��ia �sł��� opieki zdrowo���e�� poprzez profes��o��a�is�ów med�cz���ch. w �akim pode��ści� 
�sł���odawc� s�a��owią zasób ��dzki (kadrow�) świadcze��iodawc�.
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Tabela 1.  Cechy usług społecznych a świadczenia opieki zdrowotnej – obszary 
problemowe jednoznacznej kategoryzacji

Cecha definicyjna usług 
społecznych 

(wg R. Szarfenberga)*
Problemy jednoznacznej kategoryzacji

bezpośred��ie za��mowa��ie 
się ��dźmi

– świadcze��ia zi��d�wid�a�izowa��e (po�rzeb� ��ed-
��os�kowe) a zbiorowe po�rzeb� zdrowo���e

– �eki, środki pomoc��icze i or�oped�cz��e

udzie�a��e ��ieodpła���ie ��b 
częściowo odpła���ie

– ka�a�o�� świadczeń ��wara���owa���ch
– ce����iki �sł��� pr�wa����ch świadcze��iodawców
– szczepie��ia spoza ka�e��darza szczepień obowiąz-

kow�ch
– poz���w��� ka�a�o�� świadczeń w s�oma�o�o��ii

udzie�a��e przez osob� spoza 
��a��b�iższe��o krę��� więzi

– „prz��cze��ie” czło��ków rodzi��� do �dzie�a��ia 
świadczeń – zaa����ażowa��ie w proces świadcze-
��ia 

– rodzi��� �ekarskie

fi��a��sowa��ie ze środków 
„zew��ę�rz���ch”

– bezpośred��ie po��osze��ie kosz�ów �ecze��ia przez 
pac��e���a w mome��cie korz�s�a��ia (a����. out-of-
pocket)

udzie�a��e przez 
profes��o��a�is�ów

– wo�o���aria�
– samo�ecze��ie

wspoma��a��ie obsł���iwa���ch 
w f���kc��o��owa��i�

– orzeka��ie i opi��iowa��ie o s�a��ie zdrowia ��ako 
rodza�� świadcze��ia zdrowo���e��o

* Por. rozważa��ia (szcze��ó���ie �abe�a 8) w rozdzia�e r. szarfe��ber��a.

Źródło: opracowa��ie włas��e.

bezpośred��ie za��mowa��ie się ��dźmi zakłada po pierwsze perspek��wę 
cz�����ościową (za��mować się – coś robić), po dr���ie, �akże ��ako ko��sekwe��c��a 
pierwsze��o założe��ia, i���erakc��ę (re�ac��ę) pomiędz� �sł���odawcą a �sł���o-
biorcą. re���ł� �e są speł��io��e w od��iesie��i� do i��d�wid�a����ch, dos�osow�-
wa���ch med�cz��ie do da��e��o pac��e���a (ko��s�me���a), �sł��� zdrowo����ch. Do 
�e�� części świadczeń pas���e okreś�e��ie ich ��ako „świadczo���ch ��a z�ece��ie”18, 
��dzie z�ece��iodawcą – chociażb� w mi��ima����m zakresie i��ic�����ąc�m „pierw-
sz� ko���ak�” z �sł���odawcą – ��es� pac��e���. Profes��o��a�iści med�cz��i �czes�-
��iczą ��ed��ak �akże w rea�izac��i zadań z zakres� szeroko po��ę�e��o zdrowia 
p�b�icz��e��o, będące��o, obok i��d�wid�a���e�� opieki zdrowo���e��, dopeł��ie��iem 

18 i. r�dawska, op. ci�., s. 14.
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s�s�em� ochro��� zdrowia19. chodzi za�em o współ�dział i��s����c��i opieki 
zdrowo���e�� w zaspoka��a��i� części �zw. zbiorow�ch po�rzeb zdrowo����ch. �erz� 
leowski mówi w �akie�� s���ac��i o „��iek�i��icz���ch działa��iach sł�żb� zdro-
wia”, k�ór�ch prz�kładem może b�ć ��adzór epidemio�o��icz���, szczepie��ia 
ochro����e, ��adzór ��ad ż�w��ością, cz� wreszcie promoc��a zdrowia20. w ��m 
prz�padk� ��iekied� �r�d��o o bezpośred��i ko���ak� dos�awc� i odbiorc� �sł���i, 
co do��cz� chociażb� kampa��ii i��formac������ch. Po��iekąd ��ed��ak �akże prz� 
��ch �sł���ach ko��s�mowa���ch zbiorowo a rea�izowa���ch przez ��ed��os�ki 
opieki zdrowo���e��, w przeważa��ące�� mierze do��dzie do spo�ka��ia świadcze-
��iodawc� z ko��kre����m ko��s�me���em świadcze��ia. Ko��s�mpc��a zbiorowa 
oz��aczać zaś będzie ���a�� ��ie ���e rów��oczes��e dos�arcza��ie okreś�o��e��o 
rodza��� świadczeń wsz�s�kim czło��kom społeczeńs�wa (cz� �eż w�bra���ch 
��r�p społecz���ch), �ecz �z��a��ie zbiorowe�� po�rzeb� zdrowo���e�� ��ako pods�aw� 
zaprasza��ia/zachęca��ia ��b prz�m�sza��ia do skorz�s�a��ia z ��ch świadczeń. 
i��ic��a�orem ko��s�mpc��i �akie�� �sł���i będzie pańs�wo. Dobr�m prz�kładem 
��es� med�c���a prac�, bada��ia przesiewowe, cz� obowiązkowe szczepie��ia 
ochro����e. o dos�arcza��i� ��ch �sł��� zdrowo����ch dec�d���ą ��a��częście�� i����e 
rac��e, a��iże�i i��d�wid�a���ie w�rażo��e po�rzeb� zdrowo���e.

nieodpła���ość �sł��� społecz���ch, ��ako ko�e����ą cechę defi��ic�����ą �e�� 
ka�e��orii �sł���, zła��odzo��o dop�szcza��ąc ich częściową odpła���ość. �es� �o 
��iezmier��ie waż��e w prz�padk� �sł��� opieki zdrowo���e��. brak �akie�� �ibe-
ra�izac��i war���k� z��acząco o��ra��icz�łb� zbiór �sł��� społecz���ch w opiece 
zdrowo���e��. co więce��, w�da��e się, że ów brak poddałb� w wą�p�iwość zasad-
��ość mówie��ia o komerc��a�izac��i �sł��� społecz���ch, pod cz�m roz�mie się 
właś��ie wzros� pr�wa���e�� odpła���ości za �sł���i społecz��e21. Po��awie��ie się 
odpła���ości oz��aczałob� a��oma��cz��ie w�k��cze��ie da��e�� �sł���i ze zbior� 
�sł��� społecz���ch. te same zas�rzeże��ia do��czą �akże fi��a��sowa��ia �sł��� 
społecz���ch ze środków „zew��ę�rz���ch”. war���ek �e�� częs�okroć ��ie b�łb� 
speł��io��� w prz�padk� opłaca��ia kosz�ów opieki zdrowo���e�� przez same��o 
pac��e���a w mome��cie korz�s�a��ia ze świadcze��ia (�zw. pła���ość z kiesze��i, 
a����. out-of-pocket). Pomi��a��ąc prz�padki ref���dac��i �akich kosz�ów (��p. przez 
pr�wa���e��o �bezpiecz�cie�a cz� ośrodki pomoc� społecz��e��) pac��e��ci po��o-

19 zob. �. leowski, Polityka	zdrowotna	a	zdrowie	publiczne.	Ochrona	zdrowia	w	gospodarce	rynkowej, 
ceDew�, warszawa 2004, s. 72.

20 ibidem, s. 17; zob. �akże s. 88–90. Dobra i �sł���i ko��s�mowa��e i��d�wid�a���ie odróż��ia 
się od dóbr i �sł��� ko��s�mowa���ch zbiorowo m.i��. w w�miarze f���kc��o��a����m (obok źródeł 
fi��a��sowa��ia i dos�awców świadczeń) międz���arodowe�� K�as�fikac��i d�a rach���ków zdrowia 
(a����. International	Classification	for	Health	Accounts	–	ICHA), s�worzo��e�� przez oecD ��a po�rzeb� 
s�s�em� rach���ków zdrowia – zob. D. Kawiorska, Narodowe	Rachunki	Zdrowia,	zakam�cze, Kra-
ków 2004, s. 67–71.

21 Por. m. �a��oś-Kresło, op. ci�., s. 6.
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szą ��e ��a��częście�� ze swoich dochodów ��e��o. szerze�� współodpowiedzia���ość 
fi��a��sowa be��efic��e���ów opieki zdrowo���e�� będzie przedmio�em rozważań 
w da�sze�� części rozdział�. urzecz�wis���ia o��a bowiem ��ede�� z procesów 
przeobrażeń zachodząc�ch w opiece zdrowo���e�� ��ako �sł�dze społecz��e��.

nas�ęp���m w�róż��ikiem �sł��� społecz���ch, ze spek�r�m wsze�kich �sł���, 
ma b�ć ich �dzie�a��ie przez osob� spoza krę��� ��a��b�iższ�ch więzi. w �akim 
prz�padk� powi����o ��as�ąpić oddzie�e��ie świadcze��ia �sł���i społecz��e�� od 
wza��em��e�� pomoc� opar�e�� ��a więziach rodzi�����ch, prz���acie�skich. Kwes�ia 
�a wiąże się bezpośred��io z i����ą cechą ko��iecz��ą �sł��� społecz���ch, w�mie-
��io��ą przez r. szarfe��ber��a, mia��owicie z w�mo��iem profes��o��a�izac��i 
świadcze��ia. zawęża o��a doda�kowo krą�� �sł���odawców �sł��� społecz���ch. 
ma ��im b�ć ���ż ��ie ���ko k�oś, ko��o ��ie wiążą b�iskie re�ac��e z �sł���obiorcą, 
a�e k�o dos�arcza przedmio�ow�ch �sł��� zawodowo, w ramach w�ko���wa��e�� 
profes��i, cz� prowadzo��e�� w da��e�� dziedzi��ie działa���ości. takie res�r�kc�����e 
pode��ście do �sł��� społecz���ch ��ie współbrzmi z ��owoczes���mi �e��de��-
c��ami rea�izac��i zadań społecz���ch, do k�ór�ch za�icz�ć moż��a współprod�k-
c��ę i �dział odbiorców w świadcze��i� �sł��� społecz���ch22. Profes��o��a�izac��a 
świadcze��ia z��acząco o��ra��icza po�e zaa����ażowa��ia sam�ch �ż��kow��ików 
w proces świadcze��ia.

w opiece zdrowo���e�� dos�arcza��ie świadczeń przez profes��o��a�is�ę w�ko-
�����ące��o zawód med�cz��� ��es� ko��iecz��e z �wa��i ��a za��roże��ie ��akie ��iosłob� 
ze sobą powierze��ie zdrowia człowieka w ręce osób bez �dok�me���owa��e��o 
prz���o�owa��ia zawodowe��o. nawe� ���a�� ��ie w�k��cza �o ��ed��ak świadome��o 
włącza��ia pac��e���ów w proces współprod�kc��i �sł���i zdrowo���e��. zaa����ażo-
wa��ie pac��e���a w proces �ecze��ia ��es� właściwie pros�ą ko��sekwe��c��ą �sł���o-
we��o charak�er� świadcze��ia zdrowo���e��o. w pew���m mi��ima����m zakresie 
(��p. i��formac��a o ob��awach, his�orii chorobowe��) moż��a mówić ��awe� o swo-
is��m prz�m�sie �czes���ic�wa, ��ie��ako z pomi��ięciem świadomości ko��s�-
me���a co do peł��io��e�� ro�i w procesie �sł���ow�m. z ko�ei bardzie�� świadome 
współdziała��ie pac��e���a z �ekarzem może wpł�wać ��a powodze��ie proces� 
�ecze��ia. Przes�rze��a��ie za�eceń �ekarskich, ich wprowadza��ie w cz��� ��es� 
���ż dome��ą pac��e���a, a ��e��o zachowa��ia w ��m zakresie są ��ie��ako przedł�że-
��iem �dzie�o��e�� �sł���i, a częs�okroć war���kiem ��e�� „zadziała��ia”.

na oz��acze��ie przeobrażeń zachodząc�ch wśród ko��s�me���ów �sł���, k�ó-
rz� z bier���ch odbiorców �sł��� w��warza���ch d�a ��ich przez ko��oś i����e��o 
s�a��ą się ak��w���mi �czes���ikami proces� w��wórcze��o �k��o ��awe� ��eo-

22 szeroko, ��łów��ie w od��iesie��i� do �sł��� opieki ��ad dziećmi V. Pes�off, Demokratyczne	
rządzenie:	współprodukcja,	trzeci	sektor	i	udział	obywateli	w	�wiadczeniu	usług	społecznych, (�ł�m. �. ti�-
b�r�), „zarządza��ie P�b�icz��e” 2007, ��r 2, s. 81–96.
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�o��izm – „pros�mpc��a”23. Pows�ał o�� właś��ie przez połącze��ie dwóch słów: 
prod�ce��� i ko��s�me��� (producer i consumer). w „prawdziwe��” pros�mpc��i cho-
dzi o zaciera��ie ��ra��ic międz� prod�ce���em a ko��s�me���em, o „zwiększa��ie 
zaa����ażowa��ia ko��s�me���a w speł��ia��ie zadań poprzed��io w�ko���wa���ch 
d�a ��ie��o przez ko��oś i����e��o”24. w sferze zdrowia dosz�kam� się adekwa�-
��e��o prz�kład� – ��es� ��im samo�ecze��ie. w�da��e się ��ed��ak, że �powszech-
��ie��ie par��c�pac��i pac��e���a w procesie �ecze��ia ��a miarę pros�mpc��i ��es�, 
ze wz���ędów prz�woł�wa���ch w�że��, ��ie ���ko ��iemoż�iwe, a�e ��awe� ��iepo-
żąda��e.

samo�ecze��iem ��es� świadcze��ie �sł���i zdrowo���e�� d�a same��o siebie, ��a��-
częście�� rów��o�e���e z w�korz�s�a��iem �eków bezrecep��row�ch (�zw. otc), 
��iekied� �akże w poroz�mie��i� z i�����mi osobami25 posiada��ąc�mi doświad-
cze��ie w samo�ecze��i�. samo�ecze��ie ��ie podda��e się pros�e�� ko��s�a�ac��i, 
w ko���ekście włącza��ia ��o, bądź ��ie do sfer� �sł��� społecz���ch. ro�ę samo-
�ecze��ia d�a s�s�em� ochro��� zdrowia oraz działań ��a rzecz promowa��ia 
i �mac��ia��ia �e�� pos�aw� podkreś�a się w dok�me���ach i��s����c��i międz���a-
rodow�ch, m.i��. Par�ame���� e�rope��skie��o i międz���arodowe�� or��a��izac��i 
zdrowia (wHo)26.

w raporcie poświęco���m s�s�emom zdrowo����m wHo wskaz���e, że brak 
profes��o��a����ch kwa�ifikac��i med�cz���ch ��ie ��es� ��ed��oz��acz��� z w�k��-
cze��iem osob� �dzie�a��ące�� �sł���ę o charak�erze świadcze��ia zdrowo���e��o 
z krę��� świadcze��iodawców, a sami �sł���obiorc� mo��ą peł��ić �akże ro�ę 
dos�awc� �sł���i27. Dobr�m prz�kładem będzie ���a�� właś��ie samo�ecze��ie, 
cz� zaa����ażowa��ie osób b�iskich chore��o w cz�����ości o char�erze opiek�ń-
cz�m i „��adzor���ąc�m” �ecze��ie (��p. pomoc w ćwicze��iach rehabi�i�ac������ch, 
przes�rze��a��ie ord���owa���ch �eków), cz� w końc� „prz��cze��ie się” i w�ko-
���wa��ie ��iek�ór�ch cz�����ości o charak�erze med�cz���m (��p. podawa��ie 
domięś��iow�ch i��iekc��i). ze wz���ęd� ��a �war���kowa��ia praw��e �sł���i �e 
��ie będą świadcze��iami opieki zdrowo���e��28 w z��acze��i� opieki zi��s����c��o-
��a�izowa��e��. niem��ie�� ��ed��ak �r�d��o pomi��ać �e�� „��ieprofes��o��a���� ka��ał 

23 Do �i�era��r� pop��ar��o��a�kowe�� �rafił o�� za sprawą amer�kańskie��o f���ro�o��a 
a�vi��a tofflera – zob. a. toffler, Trzecia	fala, Pańs�wow� i��s����� w�daw��icz�, warszawa 1997 
(w�da��ie amer�kańskie �kazało się w 1980 rok�).

24 ibidem, s. 415.
25 co może rodzić rów��ież za��roże��ie, szcze��ó���ie w war���kach ��r�d��io��e�� dos�ęp��ości 

do �ekarz�, prze��awia��ące się w rez�����ac��i z oczekiwa��ia ��a poradę profes��o��a�is�� ��a rzecz 
korz�s�a��ia z porad zdrowo����ch z��a��om�ch.

26 zob. t. Korkosz, Samoleczenie,	„gaze�a lekarska” ��r 5, 2009.
27 The	World	Health	Report	2000…, op. ci�., s. 51.
28 Kwa�ifikac��e i �praw��ie��ia w��wórc� świadczeń zdrowo����ch od��oszą się �akże do 

świadcze��ia w ramach wo�o���aria��.
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świadcze��ia” �sł���, k�óre prze��awia��ą charak�er �sł��� zdrowo����ch. takie 
przeobraże��ia po s�ro��ie ��ed��oczes���ch biorców i dos�arcz�cie�i �sł���i moż��a 
oce��iać �akże w ka�e��oriach przemia�� zachodząc�ch w sferze �sł��� społecz-
���ch. Pos���ować moż��a za�em, ab� cechom podmio�� świadczące��o, ��ak 
i więziom w ��akich pozos�a��e o�� z �sł���obiorcą, ��ie ��adawać mia��a war���k� 
brze��owe��o w�róż��ia��ia sfer� �sł��� społecz���ch. ar���me���em przemawia-
��ąc�m za �akim rozwiąza��iem ��es� �akże s���ac��a prak��cz��a, kied� �sł���i 
zdrowo���e ��a rzecz chore��o są świadczo��e przez osobę z krę��� ��a��b�iż-
sz�ch więzi, z �e�� pros�e�� prz�cz����, że w�ko�����e o��a ��ed��ocześ��ie profes��ę 
med�cz��ą. nadrzęd��a d�a zakreś�a��ia ��ra��ic �sł��� społecz���ch ��ako �akich 
powi����a b�ć za�em f���kc��o��a���ość i �ż��ecz��ość z p���k�� widze��ia rea�izac��i 
ce�ów po��ad��ed��os�kow�ch, a ��ie osoba świadcze��iodawc�. w his�orii �sł��� 
społecz���ch doko��ała się ��a��pierw „profes��o��a�izac��a sposob� świadcze��ia” 
z ��e��o przes���ięciem do sfer� p�b�icz��e��29, zaś s���ac��e wzmia��kowa��e pow�-
że�� mo��ą świadcz�ć o dzie��ąc�m się procesie odwro����m.

3. PRzEOBRażENIa W OPIECE zdROWOTNEJ  
– dOŚWIadCzENIa POlSkIE

usł���i opieki zdrowo���e�� �rak����e się ��ako dobro społecz��e30, �o z��acz� 
�akie, k�óre ze wz���ęd� ��a cech� fiz�cz��e może b�ć dobrem pr�wa����m, a�e 
ze wz���ęd� ��a ce�e po�i��ki społecz��e�� (w ��m w�padk� zdrowo���e��) zos�ało 
�z��a��e za dobro p�b�icz��e, ���. ��iepod�e��a��ące „cz�s�e��” a�okac��i r���kowe��31.

Przesła��ki poz��awcze wskaz���ące ��a zawod��ość a�okac��i r���kowe�� w opiece 
zdrowo���e��32 przemawia��ą za ��iepeł���m �r���kowie��iem �e�� sfer�. t�m ��ie-
m��ie�� reform� s�s�emów opieki zdrowo���e�� ��a świecie prz���iosł� z��acz��� 
wzros� z��acze��ia mecha��izmów r���kow�ch w ��ch s�s�emach. „zawod��ość 
r���k� ��ako pods�awowe��o re����a�ora s�s�em� opieki zdrowo���e�� ��ie oz��acza, 

29 V. Pes�off, op. ci�., s. 82.V. Pes�off, op. ci�., s. 82.
30 u i�����ch a��orów po��awia��ą się �akie �ermi��� ��ak: dobro „q�asi-p�b�icz��e” cz� „dobra 

zespołowe” – i. r�dawska, op. ci�., s. 33 i powoła��a �am �i�era��ra. �.e. s�i���i�z �ż�wa okreś�e-
��ia „dobra pr�wa���e pochodzące ze źródeł p�b�icz���ch” – �.e. s�i���i�z, Ekonomia	sektora	publicz-
nego,	w�daw��ic�wo na�kowe Pwn, warszawa 2004, s. 161.

31 s. owsiak, Finanse	publiczne.	Teoria	i	praktyka, w�daw��ic�wo na�kowe Pwn, warszawa 
2000, s. 27.

32 szerze�� K.�. arrow, Lecznictwo	z	punktu	widzenia	niepewno�ci	i	ekonomii	dobrobytu, [w:] Eseje	
z	 teorii	 ryzyka, Pwn, warszawa 1979, s. 181–213; n. barr, Ekonomika	polityki	 społecznej, �ł�m. 
m. ż�kowski, w�daw��ic�wo akademii eko��omicz��e�� w Poz��a��i�, Poz��ań 1993, s. 320–339; 
�.e. s�i���i�z, op. ci�.,	s. 370–384; a.r. Die�rich, Szczególne	cechy	opieki	zdrowotnej	i	ich	konsekwencje	
dla	alokacji, „Prob�em� Po�i��ki społecz��e��” ��r 4, 2002, s. 63–81.
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że wie�e e�eme���ów �e��o s�s�em� ��ie powi����o b�ć re����owa���ch mecha��i-
zmami r���kow�mi”33, cze��o e��zemp�ifikac��ą ��es� chociażb� idea ko��k�re��c��i 
re����owa��e��34. zapoczą�kowa��e w �a�ach osiemdziesią��ch XX wiek�, ��a fa�i 
eko��omii ��eo�ibera���e��, zwróce��ie się w s�s�emach zdrowo����ch kra��ów roz-
wi��ię��ch w kier���k� rozwiązań r���kow�ch spowodowało m.i��.35:
– oddzie�e��ie f���kc��i ��ab�wc� świadczeń zdrowo����ch, powierzo��e�� i��s����-

c��o��a���ie w�odręb��io��em� pła���ikowi, od f���kc��i dos�awc� ��ch świadczeń, 
a w ko��sekwe��c��i imp�eme���ac��i mecha��izm� ko���rak�owa��ia i �worze��i� 
�zw. r���k� wew��ę�rz��e��o,

– w�odręb��ie��ie f���kc��i me��edżerskich w opiece zdrowo���e�� (z��od��ie z ideą 
me��edżer�zm�) i powierze��ie me��edżerom odpowiedzia���ości za b�dże-
�owa��ie, za �worze��ie zasobów kadrow�ch i ma�eria����ch, cz� �eż za or��a-
��izac��ę proces� świadcze��ia,

– zreformowa��ie s�s�em� b�dże�owa��ia i kreowa��ie bodźców (��arzędzi) 
fi��a��sow�ch ma��ąc�ch ��a ce�� poprawę w�da����ości/w���ików (performance) 
��ed��os�ek dos�arcza��ąc�ch świadczeń, a w ko��sekwe��c��i w���ików całe��o 
s�s�em� (��p. wprowadza��ie fi��a��sowa��ia w oparci� o ��ed��orod��e ��r�p� 
pac��e���ów, cz� współpła���ości ze s�ro��� pac��e���ów).
imp�eme���ac��a rozwiązań r���kow�ch w ce�� pod��osze��ia w�da����ości 

s�s�emów opieki zdrowo���e��, ��es� ��ada� ko�������owa��a36, a opieka zdrowo���a 
pozos�a��e obszarem, w k�ór�m pożąda��e ��es� współis���ie��ie pańs�wa i r���k�. 
z��od��ie z ��m co s�wierdzo��o w rozdzia�e a��ors�wa mirosława grewińskie��o, 
o koe��z�s�e��c��i �e�� mówi się ��ako o �r���kowie��i� opieki zdrowo���e��37.

w prz�padk� przeobrażeń w sferze społecz��e�� częs�o �r�d��o przepro-
wadzić sz��w��ą �i��ię demarkac�����ą oddzie�a��ącą ��ede�� proces od dr���ie��o. 
niekied� zachodzą o��e rów��o�e���e, i�����m razem okreś�o��e zmia��� w�wo-
ł���ą ewo��c�����ie ko�e����e zmia��� cz� �eż pew��e w�róż��io��e proces� mo��ą 
b�ć e�eme���em składow�m szerze�� roz�mia���ch �e��de��c��i. nie i��acze�� ��es� 
w prz�padk� przemia�� w opiece zdrowo���e��. u�r�d��ia �o za�em w ��akimś 
zakresie empir�cz��ą wer�fikac��ę �eore��cz��ie zakreś�o���ch �e��de��c��i. t�m 

33 Stanowisko	RSSG	nt.:	Poszukiwania	i	propozycje	naprawy	systemu	ochrony	zdrowia, s. go�i��ow-
ska (opr.), [w:] System	ochrony	zdrowia.	Kontrowersje	i	dylematy, rapor� rad� s�ra�e��ii społecz��o-
gospodarcze��, ��r 37, warszawa 2004, s. 16.

34 szerze�� ��a �e�� �ema� zob. b. więckowska, Konkurencja	między	płatnikami	w	bazowym	syste-
mie	zabezpieczenia	zdrowotnego, er��s�&yo����� Po�ska, warszawa 2010, s. 41–51.

35 r. go��d,r. go��d, Health	and	Health	Care	In	Post-industrial	Society, [w:] The	Welfare	State	in	Post-
Industrial	Society.	A	Global	Perspective, �. Powe��, �. He��dricks (ed.), spri����er 2009, s. 126–127.

36 choć kra��e rozwi��ię�e zaczęł� odchodzić pod ko��iec �a� 90. �bie��łe��o s���ecia od s�s�e-
mów zdrowo����ch imp�eme������ąc�ch idee ��eo�ibera�izm� ��a rzecz soc��a���e�� demokrac��i – ibi-
dem, s. 127.

37 szerze�� ��p. i. r�dawska, op. ci�.szerze�� ��p. i. r�dawska, op. ci�.i. r�dawska, op. ci�.,	s. 43–45.
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��iem��ie�� wsz�s�kie o��e wpis���ą się w, zapoczą�kowa��e w kra��ach e�rope��-
skich przed około �rz�dzies�� �a��, reformowa��ie s�s�em� opieki zdrowo���e�� 
w kier���k� współis���ie��ia sek�ora p�b�icz��e��o i pr�wa���e��o (public-pri-
vate	mix), a więc rez�����ac��i pańs�wa z pos�rze��a��ia opieki zdrowo���e�� ��ako 
dome��� ��ed���ie swo��e��o zaa����ażowa��ia38. biorąc pod �wa��ę pow�ższe, ce�em 
��i��ie��sze��o opracowa��ia ��es� wer�fikac��a �ez� o ma�e��ąc�m zaa����ażowa��i� 
pańs�wa (ak�orów p�b�icz���ch) w w�peł��ia��ie w�róż��io���ch f���kc��i s�s�em� 
opieki zdrowo���e�� ��a rzecz wzros�� �czes���ic�wa pr�wa���e��o, obe��mowa��e��o 
���a�� zbiorcz�m �ermi��em „pr�wa��zac��a”. wie�oaspek�owość i �r�d��ość 
��ed��oz��acz��e�� ko��cep��a�izac��i pr�wa��zac��i opieki zdrowo���e�� powod���e, 
że w a��a�izach prz���m���e się rozwiąza��ia pra��ma��cz��e, zakłada��ące bada-
��ie zmia��, k�óre moż��a b� ob��ąć mia��em pr�wa��zac��i zre�a��wizowa��e�� do 
da��e��o w�miar� a��a�iz�. i �ak w prz�padk� opieki zdrowo���e�� przeobraże-
��ia pr�wa��zac�����e a��a�izować moż��a z perspek��w�: 1) fi��a��sowa��ia opieki 
zdrowo���e��, 2) w��warza��ia świadczeń zdrowo����ch, 3) zarządza��ia w opiece 
zdrowo���e�� oraz 4) i��wes��c��i w ��m sek�orze ��ospodarki. wpis���ą się o��e 
w zapropo��owa��ą w �i�era��rze ko��cepc��ę w�miarów a��a�iz� s�s�em� opieki 
zdrowo���e�� (r�s. 1) i s�a��owią pods�awę opis� w ��i��ie��sz�m opracowa��i�.

Rysunek 1. System opieki zdrowotnej – wymiary (aspekty) analizy

Regulacja

Finansowanie

cele / wartości

płatnicy / podmioty
finansujące

dostawcy
świadczeń

potencjalni beneficjenci

Dostarczanie
świadczeń

Źródło: H. ro�h��a���� e� a�, The	Changing	Public-Private	Mix	 in	OECD	Health-Care	Systems, [w:] 
m. see�eib-Kaiser (ed.), Welfare	State	Transformations.	Comparative PerspectivesComparative	Perspectives, Pa���rave macmi�-
�a��, 2008, s. 133.

zas�osowa��e w opracowa��i� pode��ście sprowadza��ące a��a�izowa��e prze-
obraże��ia do proces� pr�wa��zac��i może ��iekied� w�woł�wać ko���rowers��e 
i sprzeciw cz��e���ików. Ko��sekwe�����ie w ś�ad rozważań a��ors�wa mirosława 

38 Por. H. maarse,Por. H. maarse, The	Privatization	of	Health	Care	in	Europe:	An	Eight-Country	Analysis, „ �o�r-
��a� of Hea��h Po�i�ics, Po�ic� a��d law” 2006 (vo�. 31), ��r 5, s. 981–982.
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grewińskie��o39 ��a�eżałob� odróż��iać pr�wa��zac��ę od �r���kowie��ia opieki 
zdrowo���e��. zada��ie �o w�da��e się ��ed��ak pros�sze ��a poziomie opis� ko��-
cep��a���e��o procesów, a��iże�i ��a poziomie ich empir�cz��e�� obserwac��i. nie 
��es� moż�iwa peł��a pr�wa��zac��a opieki zdrowo���e��, w z��acze��i�, o k�ór�m 
pisze m. grewiński, ���. „pozb�cie się przez pańs�wo „ba�as��” fi��a��sowa��ia 
i prod�kowa��ia dóbr i �sł��� społecz���ch”40. z dr���ie�� s�ro��� w rea�iach po�-
skich będąc�ch przedmio�em bada��ia, da się w�kazać obszar� �sł��� zdrowo�-
���ch, w k�ór�ch pańs�wo z siebie �e�� ciężar zrz�ciło (��p. ka�a�o�� świadczeń 
w s�oma�o�o��ii), co powi����o mieścić się w po��ęci� pr�wa��zac��i zakreś�o���m 
przez m. grewińskie��o. z ko�ei ��p. dop�szcze��ie sek�ora pr�wa���e��o ��ako 
prod�ce���a �sł��� zdrowo����ch odpowiadałob� po��ęci� �r���kowie��ia. z��ow� 
szersze spo��rze��ie ��a róż��orod��ość właścicie�ską ��iep�b�icz���ch �sł���odaw-
ców i po��awie��ie się wśród ��ich i��s����c��i ��iedochodow�ch powi����o kierować 
m�ś�i w s�ro��ę �społecz��ie��ia. wspomi��a��e ���ż prze��ika��ie i współw�s�ę-
powa��ie róż���ch procesów przeobrażeń zadec�dowało o prz���ęci� pode��ścia 
�proszczo��e��o (zbiorcze��o), co – w ��adziei a��orki – może �akże �ła�wić 
ko��ce���rac��ę ��a obserwac��i zmie��ia��ące�� się ro�i pańs�wa w sferze �sł��� spo-
łecz���ch, ��ako pew��e�� ka�e��orii �o��ó���ia��ące�� poszcze��ó���e, zreko��s�r�owa��e 
w ��i��ie��sze�� p�b�ikac��i, proces� przeobrażeń w po�i��ce społecz��e��.

3.1. Przeobrażenia w sferze finansowania opieki zdrowotnej

na fi��a��sowa��ie opieki zdrowo���e�� składa się: 1) poz�skiwa��ie środków, 
2) ich repar��c��a (o i�e �moż�iwia �o mecha��izm poz�skiwa��ia) i 3) a�okac��a 
f���d�sz�41. Poz�skiwa��ie f���d�sz� a��a�izować moż��a w �rzech aspek�ach, ���. 
poprzez42:
• źródła poz�skiwa��ia środków fi��a��sow�ch, co wiąże się z p��a��iem od ko��o 

pochodzą pie��iądze w�da�kowa��e ��a świadcze��ia zdrowo���e?
• mecha��izm� (sposob�) poz�skiwa��ia pie��iędz� (��p. poda�ki, �bezpiecze-

��ia, da�ki char��a��w��e),
• pła���ików d�s�r�b����ąc�ch środki do �sł���odawców opieki zdrowo���e��.

39 rozdział 1 w ��m �omie.
40 nawe� w amer�kańskim s�s�emie zdrowo����m, pos�rze��a���m ��ako ��a��bardzie�� pr�-

wa���� s�s�em opieki zdrowo���e�� ��a świecie, fi��a��sowa��ie opieki zdrowo���e�� ze środków p�b-
�icz���ch się��a 50% wo��me��� w�da�ków.

41 e. mossia�os, a. Dixo��,e. mossia�os, a. Dixo��, Funding	Health	Care:	An	Introduction, [w:] e. mossia�os (ed.) e� 
a�., Funding	Health	Care:	Options	for	Europe, ope�� u��iversi�� Press, wor�d Hea��h or��a��iza�io�� 
2002, s. 3–7.

42 Health	at	a	Glance	2009.	OECD	Indicators, oecD P�b�ishi����, Paris 2009, s. 170.
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Dos�ęp��e (poz�ska��e) środki są ��as�ęp��ie a�okowa��e, co doko�����e się 
poprzez ��ab�wa��ie �sł��� zdrowo����ch � świadcze��iodawców. t�m sam�m sze-
rokie pode��ście do prob�ema��ki fi��a��sowa��ia s�s�em� zdrowo���e��o osc�����e 
wokół �rzech p��ań: „k�o płaci za �sł���i i dobra opieki zdrowo���e�� (pła���ik/
źródła fi��a��sowa��ia), kom� się płaci (w��wórcom) i ��aką f���kc��ę w s�r�k��rze 
s�s�em� opieki zdrowo���e�� speł��ia��ą �sł���i i dobra, za k�óre płacim�”43.

w ko���ekście opis� przeobrażeń w fi��a��sowa��i� �sł��� opieki zdrowo�-
��e�� is�o���e ��es� przede wsz�s�kim prz���rze��ie się re�ac��i w�da�ków p�b�icz-
���ch i w�da�ków pr�wa����ch w łącz���ch w�da�kach ��a zdrowie. za począ�ek 
okres� a��a�i��cz��e��o prz���ę�o w ��i��ie��sz�m opracowa��i� rok 1990 (zapoczą�-
kowa��ie �zw. trzecie�� rzeczpospo�i�e��), zaś ��ór��a ��ra��icz��a da�a w�z��acza��a 
��es� przez dos�ęp��ość ��a��bardzie�� ak��a����ch da���ch.

z��od��ie z ��ome��k�a��rą oecD44, s�osowa��ą prz� ��romadze��i� da���ch 
i�ościow�ch p�b�ikowa���ch w ramach corocz��e�� – w�korz�s��wa��e�� w ��i��ie��-
sz�m opracowa��i� – baz� da���ch OECD	Health	Data, ��a p�b�icz��e w�da�ki 
��a zdrowie składa��ą się w�da�ki z f���d�sz� p�b�icz���ch, ���. po��oszo��e przez 
rząd ce���ra���� i władze �oka���e (re��io��a���e) oraz przez f���d�sze zabezpie-
cze��ia społecz��e��o. Ka�e��oria łącz���ch p�b�icz���ch w�da�ków ��a zdrowie 
�wz���ęd��ia �akże w�da�ki o charak�erze i��wes��c������m, ��e��erowa��e przez 
w�że�� wskaza���ch pła���ików, ��ak rów��ież p�b�icz��e �ra��sfer� pie��ięż��e do 
sek�ora pr�wa���e��o, sł�żące fi��a��sowa��i� i��wes��c��i i��fras�r�k��ra����ch 
i w�posaże��ia45. z ko�ei do w�da�ków pr�wa����ch za�icza��e są bezpośred-
��ie w�da�ki ��ospodars�w domow�ch ��a zdrowie (�zw. „w�da�ki z kiesze��i 
pac��e���a” – out-of-pocket), w�da�ki ��a pr�wa���e �bezpiecze��ia zdrowo���e, 
��ak rów��ież w�da�ki pochodzące z f���d�sz� char��a��w���ch oraz po��o-
szo��e przez pracodawców w związk� z bezpośred��im ��ab�wa��iem przez 
��ich �sł��� zdrowo����ch ��a rzecz swoich pracow��ików. na�eż� dodać, że ��a 
w�da�ki „z kiesze��i pac��e���a” składa��ą się róż��e form� szerokoroz�mia��e��o  

43 Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Zielona	Księga	II, wers��a 3, warszawa, sierpień 2008, 
s. 8.

44 zob. defi��ic��e poszcze��ó����ch ka�e��orii w�da�ków dos�ęp��e ��a: h��p://www.ecosa���e.
or��/i��dex2.php?base=ocDe&�a����h=eng&�a����s=eng&sessio��id=6a105aa33a58f0b485c
ba6db5803336e&so�rce=13 (��a dzień 2010.08.30). 

45 na�eż� dodać, że w�da�ki i��wes��c�����e są ��ed����m e�eme���em �zw. f���kc��i powiąza-
���ch z ochro��ą zdrowia, k�óre �wz���ęd��ia się w ka�e��orii „łącz��e w�da�ki ��a zdrowie” (a����. 
total	 expenditure	 on	health) –	 ibidem. zob. �akże a. bara��, Narodowy	 rachunek	 zdrowia.	Wydatki	
na	ochronę	zdrowia	1999,	2004,	2005	 i	2006, [w:] K. r�ć, z. skrz�pczak (red.), Ochrona	zdrowia	
i	gospodarka.	Mechanizmy	rynkowe	a	regulacje	publiczne, u��iwers��e� warszawski, warszawa 2008, 
s. 63. odpowiada �o prz���ę�em� ��a począ�k� zakresowi przedmio�owem� opracowa��ia, z��od-
��ie z k�ór�m a��a�izie pod�e��a opieka zdrowo���a (a ��ie szerokoroz�mia��a ochro��a zdrowia) 
��ako �sł���a społecz��a.
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współpłace��ia46, peł��a odpła���ość za świadcze��ia, ��ak rów��ież w�da�ki ��ie-
forma���e47. Poza �ą ka�e��orią pozos�a��ą zaś ob�i��a�or�����e (��arz�co��e przez 
obowiąz���ące prawo) poda�ki cz� składki, z k�ór�ch ��as�ęp��ie fi��a��sowa��e 
są wsz�s�kie ��b ��ed���ie w�bra��e �sł���i opieki zdrowo���e��, ��d�ż wie�kość �a 
odzwiercied�o��a ��es� ���ż w w�da�kach p�b�icz���ch.

w cał�m a��a�izowa���m okresie łącz��e w�da�ki ��a zdrowie w Po�sce rosł�. 
te��de��c��a wzros�owa do��cz�ła zarów��o w�da�ków p�b�icz���ch, ��ak i w�da�ków 
pr�wa����ch, co preze������e w�kres 1. w 2007 rok� łącz��e w�da�ki ��a zdrowie 
w Po�sce w���iosł� ��ieco po��ad 75,5 m�d zł, z cze��o ok. 22 m�d zł odpowiadało 
w�da�kom pr�wa����m (zob. �abe�a 2). oz��acza �o, że w�da�ki pr�wa���e s�a��o-
wił� w kome���owa���m rok� 29,1% wsz�s�kich w�da�ków ��a zdrowie.

Porów�����ąc wie�kości ��omi��a���e w�da�ków ��a zdrowie w 2007 rok� z ro-
kiem bazow�m (1990) od��o�owa�iśm� po��ad 89-kro���� wzros� w�da�ków 
pr�wa����ch i prawie 20-kro���� wzros� w�da�ków p�b�icz���ch (�abe�a 2). 
wzros�� ob� ka�e��orii w�da�ków ��ie będą ���ż �ak diame�ra���ie róż��e, ��d� 
i��deks� d���amiki zos�a��ą w�z��aczo��e d�a rok� 1991, �ak ab� pomi��ąć war-
�ości ods�a��ące d�a w�da�ków pr�wa����ch. Po �akie�� korekcie moż��a mówić 
o 17-kro����m48 wzroście w�da�ków pr�wa����ch, prz� ��ed��oczes���m 13-kro�-
���m wzroście w�da�ków p�b�icz���ch.

46 uż��o ���a�� zbiorcze��o �ermi��� „współpłace��ie” d�a oz��acze��ia wsze�kich form obcią-
że��ia podmio�� �praw��io��e��o do korz�s�a��ia ze świadczeń fi��a��sowa���ch przez pła���ika 
�rzecie�� s�ro��� częścią kosz�� �e��o świadcze��ia. w �ermi��o�o��ii a�����o��ęz�cz��e�� �e�� zbiorcz� 
�ermi�� okreś�a��� ��es� ��ako cost-sharing, cz��i „�czes���ic�wo w koszcie”, ��a k�óre składa się: 
1) pła���ość przez pac��e���a s�ałe��, okreś�o��e�� kwo��, prz���ę�e�� d�a okreś�o��e��o rodza��� świad-
cze��ia zdrowo���e��o (i �o ���a�� po��awia się a����ie�ski odpowied��ik po�skie��o słowa współpła-
ce��ie – co-payment, 2) pła���ość przez pac��e���a kwo�� s�a��owiące�� �s�a�o��� (s�ał�) proce���ow� 
�dział w koszcie świadcze��ia (a����. co-insurance) – odpowiada po��ęci� „�dział� włas��e��o 
w szkodzie” s�osowa��em� w �ermi��o�o��ii �bezpieczeń, 3) pła���ość przez pac��e���a okreś�o-
��e�� kwo��, k�óra m�si zos�ać przez ��ie��o w�da�kowa��a, ab� �z�skał o�� prawo do fi��a��sowa-
��ia świadczeń przez pła���ika �rzecie�� s�ro���. w ��m ko���ekście po��awia się a����ie�skie słowo 
deductibles	�ł�maczo��e w �bezpiecze��iach, ��ako fra��sz�za red�kc�����a, co oz��acza kwo�ę zawsze 
�m��ie��sza��ącą pła���ość �bezpiecz�cie�a (���a�� zobowiąza��e��o do fi��a��sowa��ia pac��e���owi 
świadczeń zdrowo����ch). t�m sam�m �akie oz��acze��ie �dział� w koszcie ��icz�m ��ie róż��i-
łob� się od i��s�r�me���� opisa��e��o w p���kcie 1). w omawia���m prz�padk� chodzi ��ed��ak 
��ie o po�rąca��ie s�ałe�� kwo�� prz� każd�m ko��s�mowa���m świadcze��i� zdrowo����m, a�e 
o za��re��owa��ą fra��sz�zę red�kc�����ą – kwo�ę łącz���ch w�da�ków obciąża��ąc�ch �bezpie-
czo��e��o pac��e���a, k�óre są w�łączo��e w okresie �bezpiecze��ia z pokr�cia �bezpiecze��io-
we��o i k�óre m�szą zos�ać po��iesio��e w pierwsze�� ko�e����ości przez pac��e���a, ab� da�sze 
w�da�ki mó��ł o�� fi��a��sować z �bezpiecze��ia. �es� �o rozwiąza��ie a��a�o��icz��e do �bezpie-
cze��ia ��a pierwsze r�z�ko, z ��mże „pierwsze r�z�ko” obciąża ���a�� �bezpieczo��e��o, a ��ie  
�bezpiecz�cie�a.

47 e. mossia�os, a. Dixo��, op. ci�., s. 22–24.
48 �eże�i ��ie zaz��aczo��o i��acze��, wsze�kie charak�er�s��ki �e��de��c��i odpowiada��ą ob�icze-

��iom włas���m ��a pods�awie da���ch OECD	Health	Data	2009 (ed�c��a �is�opadowa).
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Wykres 1.  Publiczne i prywatne wydatki na zdrowie w Polsce w latach  
1990–2007 (mln zł)
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie OECD	Health	Data	2009 (ed�c��a �is�opadowa).

na��większ�, skokow� wzros� fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e�� ze środków 
pr�wa����ch od��o�owa��o właś��ie w �a�ach 1990–1991. w 1991 rok� w�da�ki 
pr�wa���e ��a zdrowie b�ł� o po��ad 420% w�ższe ��iż w rok� poprzed��im, pod-
czas ��d� w�da�ki p�b�icz��e w a��a�o��icz���m okresie wzrosł� ��ed���ie o 48%. 
w ko��sekwe��c��i �ksz�ał�owała się ��owa, diame�ra���ie róż��a w s�os���k� do 
rok� bazowe��o, s�r�k��ra łącz���ch w�da�ków ��a zdrowie w podzia�e ��a pr�-
wa���e i p�b�icz��e źródła fi��a��sowa��ia. to właś��ie w�ed� �dział w�da�ków 
pr�wa����ch w całkowi��ch w�da�kach ��a zdrowie wzrósł z 8,3% do 24,4%. tak 
spek�ak��ar��e zmia��� pr�wa��zac�����e w fi��a��sowa��i� opieki zdrowo���e�� we 
wskaza���m okresie moż��a �ł�macz�ć zmia��ami s�s�emow�mi, ��akie zapo-
czą�kowa��o w ��asz�m kra��� w 1989 rok� oraz ��iskim ��omi��a����m wo��me-
��em w�da�ków w „p���kcie s�ar�ow�m”.

Pomi��ięcie w bada��i� da���ch z rok� 1990 powod���e, że ska�a pr�wa��zac��i 
fi��a��sowa��ia, mierzo��a wzros�em �dział� środków pr�wa����ch w łącz���ch 
w�da�kach ��a zdrowie, pomiędz� 1991 a 2007 rokiem ��ie w����ąda ���ż �ak 
„impo�����ąco”. w ��m okresie zare��es�rowa��o bowiem wzros� �dział� fi��a��so-
wa��ia pr�wa���e��o o 4,7 p���k�� proce���owe��o. co więce�� ��a�eż� od��o�ować, 
że w bada���m okresie moż��a w�odręb��ić �aki podokres, w k�ór�m zaobser-
wować moż��a spadek �dział� fi��a��sowa��ia ze środków pr�wa����ch. �e��o 
począ�ek prz�pada ��a 1998 rok, kied� �o �dział fi��a��sowa��ia pr�wa���e��o 
osią����ął ��a��w�ższ� poziom i w���osił 34,6%. Począwsz� od 1999 rok�, cz��i 
de fac�o od we��ścia w ż�cie �s�aw� z d��ia 6 ���e��o 1997 rok� o powszech-
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���m �bezpiecze��i� zdrowo����m i ode��ścia od fi��a��sowa��ia b�dże�owe��o ��a 
rzecz fi��a��sowa��ia �bezpiecze��iowe��o49, �dział środków pr�wa����ch w w�-
da�kach ��a zdrowie osc�����e s�a�e pomiędz� ok. 29% a 30%. za�em rów��ież 
w ��asz�m kra��� po�wierdza się, zaobserwowa��� w kra��ach oecD, przebie�� 
�re��dów pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e��. mia��owicie, w więk-
szości pańs�w oecD wzros� z��acze��ia fi��a��sowa��ia pr�wa���e��o b�ł za�wa-
ża���� w �a�ach osiemdziesią��ch i dziewięćdziesią��ch poprzed��ie��o s���ecia, 
zaś z począ�kiem ��owe��o mi��e��i�m przeobraże��ia pr�wa��zac�����e zaczęł� 
w���asać50. trzeba mieć �akże ��a �wadze, że ska�a red�kc��i �dział� fi��a��-
sowa��ia p�b�icz��e��o w „zło��m okresie pr�wa��zac��i” róż��iła się ��ie ���ko 
d�a poszcze��ó����ch kra��ów, a�e �akże d�a ��r�p s�s�emów51. zmia��ę w s�r�k-
��rze p�b�icz��o-pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e�� ��a przes�rze��i 
�a� 1990–2007 d�a większości kra��ów oecD preze������e w�kres 2. Kra��e 
�wz���ęd��io��e ��a w�kresie �szere��owa��o wedł��� �dział� środków p�b�icz-
���ch w łącz���ch w�da�kach ��a zdrowie, ��aki od��o�owa��o w ��ch kra��ach 
w 1990 rok�, od kra��ów o ��a��w�ższ�m do kra��ów o ��a����iższ�m poziomie �e��  
zmie����e��.

�ak w���ika z w�kres� 2, Po�ska wraz z i�����mi kra��ami pos�soc��a�is��cz-
���mi z��a��d���e się w czołówce kra��ów o ��a��w�ższ�m s�op��i� zred�kowa��ia 
�dział� źródeł p�b�icz���ch w fi��a��sowa��i� �sł��� opieki zdrowo���e��. w��ł�-
macze��iem �ak si����ch �e��de��c��i pr�wa��zac������ch w ��ch kra��ach ��es� ich 
przeszłość s�s�emowa, ���. f���kc��o��owa��ie pańs�wowe�� opieki zdrowo���e�� 
opar�e�� ��a �zw. mode�� siemiaszki, w k�ór�m �o ideo�o��icz��ie rzecz ���m�-
��ąc zakłada��o peł��e fi��a��sowa��ie p�b�icz��e. Przodow��ic�wo słowac��i w���ika 
zaś z wprowadze��ia w ��m kra��� w 2004 rok� powszech��e��o współpłace��ia 
pac��e���ów za świadcze��ia zdrowo���e52.

49 a de fac�o �bezpiecze��iowo-b�dże�owe��o. odręb���m prob�emem ��es�, cz� s�s�em 
w Po�sce ma rzecz�wiście charak�er �bezpiecze��iow�, cz� racze�� zaopa�rze��iow� „opakowa��� 
w �bezpiecze��ie”. z p���k�� widze��ia charak�er� w�da�ków ��ie ma �o z��acze��ia, ��d�ż zarów��o 
fi��a��sowa��ie poprzez społecz��e �bezpiecze��ie zdrowo���e, ��ak i fi��a��sowa��ie b�dże�owe 
poprzez poda�ki podpada pod ka�e��orię fi��a��sowa��ia ze środków p�b�icz���ch.

50 H. ro�h��a���� e� a�,H. ro�h��a���� e� a�, The	Changing	Public-Private	Mix	 in	OECD	Health-Care	Systems, [w:] 
m. see�eib-Kaiser, Pa���rave macmi��a�� (ed.),	Welfare	State	Transformations.	Comparative	Perspec-
tives, 2008, s. 135–136.

51 Por. ��p. s. grimmeise��, H. ro�h��a����,s. grimmeise��, H. ro�h��a����, The	Changing	Role	of	the	State	In	Europe’s	Health	
Care	 Systems, Paper Prepared for �he seco��d a�����a� esPa��e� co��fere��ce, u��iversi�� of 
oxford, sep�ember 2004, s. 10–12.

52 Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Zielona	Księga	II, op. ci�., s. 152.
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Wykres 2.  zmiana udziału finansowania publicznego w łącznych wydatkach 
na zdrowie na przestrzeni lat 1990*–2007 (liczba punktów %)
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie OECD	Health	Data	2009 (ed�c��a �is�opadowa).

na pods�awie zapreze���owa���ch ��a w�kresie 2 war�ości wz���ęd���ch moż��a 
w�s���ć w��iosek, że w Po�sce doko��ała się rewo��c��a pr�wa��zac�����a w fi��a��-
sowa��i� opieki zdrowo���e��. uwz���ęd��ia��ąc ��ed��ak war�ości bezwz���ęd��e 
w�da�ków (por. �ab. 2), okaz���e się, że w cał�m bada���m okresie ��as�ępował 
rokrocz��� wzros� w�da�ków p�b�icz���ch oraz w�da�ków pr�wa����ch w s�o-
s���k� do rok� poprzed��ie��o. w���ą�kiem b�ł ��ed���ie rok 1999, w k�ór�m �o 
w�da�ki pr�wa���e �ksz�ał�ował� się ��a poziomie ok. 89% w�da�ków pr�wa�-
���ch rok� poprzedza��ące��o. Porów��a��ie łańc�chow�ch i��deksów d���amiki 
ob� ka�e��orii f���d�sz� ��ie wskaz���e ��a żad��ą domi�����ącą �e��de��c��ę. i�����mi 
słow� żade�� z rodza��ów w�da�ków ��ie w�kaz�wał s�a�e w�ższe�� d���amiki od 
dr���ie��o.

w �a�ach 1990–2007 w�da�ki pr�wa���e w każd�m ��as�ęp���m rok� s�a��o-
wił� przecię���ie 130,26% w�da�ków pr�wa����ch rok� poprzed��ie��o. w a��a-
�o��icz���m okresie war�ość �a d�a w�da�ków p�b�icz���ch w���osiła 119,18%53. 
Pomi��a��ąc w a��a�izie, z prz�cz��� wskaza���ch wcześ��ie�� rok 1990, o�rz�m�-
��em� śred��iookresow� i��deks wzros�� ��a poziomie 119,38 d�a w�da�ków 
pr�wa����ch i 117,57 d�a w�da�ków p�b�icz���ch. �eszcze m��ie��sze róż��ice 
w śred��im �empie wzros�� ob� ka�e��orii w�da�ków moż��a zaobserwować d�a 
�a� 1999–2007. w okresie ��m w�da�ki pr�wa���e rosł� przecię���ie z rok� ��a 
rok o 9,04%, podczas ��d� w�da�ki p�b�icz��e w �empie 8,86% rocz��ie. na�eż� 

53 ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie da���ch z �abe�i 2.
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pamię�ać, że prz�woł�wa��e pow�że�� i��deks� w�z��aczo��e zos�ał� d�a war�ości 
��omi��a����ch, poda���ch w ce��ach bieżąc�ch. w ce�� �rea���ie��ia w�da�ków 
w czasie, �wórc� baz� da���ch OECD	Health	Data skor���owa�i da��e ��omi��a���e 
w oparci� o i��deks ce�� z 2000 rok�. w��iczo��e w oparci� o �e da��e śred��io-
okresowe i��deks� wzros�� w���iosł� w �a�ach 1990–2007 odpowied��io 104,07 
d�a w�da�ków p�b�icz���ch i 113,75 d�a w�da�ków pr�wa����ch. o w�da�kach 
��a zdrowie �iczo���ch w ce��ach s�ał�ch z 2000 rok� możem� za�em powiedzieć, 
że rosł�, prz� cz�m ich część pr�wa���a rosła sz�bcie�� ��iż p�b�icz��a. t�m ��ie-
m��ie�� skraca��ie czasookres� a��a�iz� poprzez pod��osze��ie ��e�� do���e��o pro��� 
po�wierdza wzmia��kowa��e w�że�� „w�cisza��ie” procesów pr�wa��zac������ch. 
D�a porów��a��ia w �a�ach 1997–2007 w�da�ki pr�wa���e (�iczo��e wedł��� ce�� 
z 2000 rok�) rosł� przecię���ie w �empie 6,05% rocz��ie, a w�da�ki p�b�icz��e 
o 5,51% rocz��ie. obie wie�kości od��o�ow�wał� w�ższe wzros��, a��iże�i śred-
��iorocz��� wzros� PKb w Po�sce w�z��aczo��� d�a �a� 1997–2007 (por. w�kres 3). 
t�m sam�m ��a w�ższ� od wzros�� PKb śred��iorocz��� wzros� w�da�ków ��a 
zdrowie w prze�icze��i� ��a ��ed��e��o mieszkańca „prac���e” w Po�sce wzros� ob� 
ka�e��orii źródeł fi��a��sowa��ia.

Wykres 3.  Średnioroczny realny wzrost wydatków na zdrowie per capita oraz 
PkB w krajach OECd w latach 1997–2007 (%)
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Źródło: Health	at	a	Glance	2009.	OECD IndicatorsOECD	Indicators, oecD 2009, s. 161.
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Hei��z ro�h��a���� i i����i piszą54, że w ob�icz� przeobrażeń pr�wa��zac������ch 
w fi��a��sowa��i� opieki zdrowo���e�� ��a�eż� mówić ��ed���ie o re�a��w���m55 w�co-
f�wa��i� się pańs�wa (poprzez p�b�icz��e źródła fi��a��sowa��ia) z fi��a��sowa��ia 
opieki zdrowo���e��, a ��m sam�m re�a��w��e�� pr�wa��zac��i �e��o fi��a��sowa��ia56. 
re�a��wizac��ę �ę badacze �ł�maczą fak�em, że pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia 
�owarz�sz� ros��ąc� �dział w�da�ków ��a zdrowie w re�ac��i do PKb, i �o ��ie 
���ko w od��iesie��i� do w�da�ków pr�wa����ch, a�e właś��ie �akże w�da�ków 
p�b�icz���ch. Po��ad�o p�b�icz��e fi��a��sowa��ie opieki zdrowo���e�� z�sk���e ��a 
z��acze��i� w prz�padk� kra��ów, w k�ór�ch zasad��icze z��acze��ie od��r�wał� 
przede wsz�s�kim źródła pr�wa���e, co obraz���e zamieszczo��� wcześ��ie�� 
w�kres ��r 2. te�� os�a���i w��iosek moż��a odwrócić i s�wierdzić a��a�o��icz��ie, 
że fi��a��sowa��ie pr�wa���e z�skało ��a z��acze��i� w kra��ach, w k�ór�ch w dacie 
począ�kowe�� prowadzo��e�� a��a�iz� pierwszop�a��ową ro�ę od��r�wał� p�b�icz��e 
źródła fi��a��sowa��ia.

re�a��wizac��a pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia doz��a��e d�a rea�iów po�skich pew-
��e��o o��ra��icze��ia. choć ��a przes�rze��i a��a�izowa���ch �a� ��as�ąpił w Po�sce 
wzros� �dział� w�da�ków p�b�icz���ch w PKb, �o b�ł o�� z��ikom� i w���iósł 0,2 
p���k� proce���owe��o (z 4,4% w 1990 rok� do 4,6% w 2007 rok�), podczas ��d� 
w ��m czasie �dział w�da�ków pr�wa����ch ��a zdrowie w PKb wzrósł z 0,4% 
do 1,9%. na�eż� �eż mieć ��a wz���ędzie, że Po�ska p�as���e się wśród kra��ów 
oecD w ��r�pie pańs�w o w�ższ�m ��iż przecię���e zaa����ażowa��i� środków 
pr�wa����ch w fi��a��sowa��ie s�s�em� zdrowo���e��o. Śred��io d�a kra��ów oecD 
�dział środków pr�wa����ch w���osił w 2007 rok� 27%57, prz� 29,1% w Po�sce58. 
co więce�� śred��ia d�a kra��ów oecD pozos�a��e ��a ��iezmie��io���m poziomie 
od 1990 rok�59. nie popeł��ia��ąc błęd� moż��a za�em sko��s�a�ować, że wzros� 
pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia s�a��owi w Po�sce ��a pew��o źródło dopł�w� doda�-

54 H. ro�h��a���� e� a�, op. ci�., s. 135–136. w��ioski badacz� w���ika��ą z a��a�iz� fi��a��sowa-H. ro�h��a���� e� a�, op. ci�., s. 135–136. w��ioski badacz� w���ika��ą z a��a�iz� fi��a��sowa-w��ioski badacz� w���ika��ą z a��a�iz� fi��a��sowa-
��ia w 23 kra��ach oecD (w ��m usa, �apo��ii, niemiec, wie�kie�� br��a��ii, szwa��carii, Ho�a��-
dii) za �a�a 1970–2004.

55 tz��. prze��awia��ąc�m się w spadk� �dział� środków p�b�icz���ch w cał�m wo��me��ie 
środków w�da�kowa���ch ��a zdrowie.

56 z ko�ei percepc��ę be��efic��e���ów o is���ie��i� si���e�� �e��de��c��i pr�wa��zac�����e�� w fi��a��-
sowa��i� opieki zdrowo���e�� okreś�a się mia��em „i��z��i pr�wa��zac�����e��”. �es� o��a w���ikiem 
ros��ąc�ch w�da�ków pr�wa����ch w opiece amb��a�or�����e��. usł���i amb��a�or�����e są zaś ko��-
s�mowa��e z��acz��ie częście�� ��iż �sł���i szpi�a���e, k�óre pochła��ia��ą z��aczące środki p�b�icz��e 
– H. maarse, op. ci�., s. 994.

57 Health	at	a	Glance	2009, op. ci�., s. 170–171.
58 wśród kra��ów czło��kowskich ue moż��a wskazać kra��e, w k�ór�ch �dział fi��a��sowa��ia 

pr�wa���e��o przekracza ��awe� 40% łącz���ch w�da�ków ��a zdrowie. są �o b�ł��aria, grec��a,są �o b�ł��aria, grec��a, 
c�pr i ło�wa – P. m�adovsk� e� a�, Health	In	European	Union.	Trends	and	Analysis, observa�or� 
s��dies series no 19, wor�d Hea��h or��a��iza�io��, o�� beha�f of �he e�ropea�� observa�or� o�� 
Hea��h s�s�ems a��d Po�icies 2009, s. 124.

59 Health	at	a	Glance	2009, op. ci�., s. 170–171.
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kow�ch środków do opieki zdrowo���e��. z dr���ie�� ��ed��ak s�ro��� ��ie moż��a 
zaobserwować w ��asz�m kra��� odciąża��ia fi��a��sów p�b�icz���ch poprzez 
zas�ępowa��ie części w�da�kowa���ch środków p�b�icz���ch f���d�szami pr�-
wa����mi60. owszem w bada���m okresie (1991–2007) moż��a wskazać �a�a, 
w k�ór�ch d���amika łącz���ch w�da�ków ��a zdrowie (pr�wa����ch i p�b�icz-
���ch) b�ła ��iższa ��iż d���amika w�da�ków pr�wa����ch, co po�wierdzałob� �ezę 
o zas�ępowa��i� środków p�b�icz���ch f���d�szami pr�wa����mi, a�e okres� �e 
��ie b�ł� dł�ższe ��iż 3 �a�a i doda�kowo zaraz po ��ich ��as�ępował z��ow� dw�-, 
�rz��e���i okres, w k�ór�m �o z ko�ei d���amika w�da�ków łącz���ch przew�ż-
szała d���amikę w�da�ków pr�wa����ch. te��de��c��e �e zobrazowa��o ��a w�kre-
sie 4.

Wykres 4.  dynamika publicznych, prywatnych i całkowitych wydatków na 
zdrowie w Polsce w latach 1991–2007 wyrażonych w cenach stałych  
z 2000 roku (rok poprzedni = 100)
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie OECD	Health	Data	2009 (ed�c��a �is�opadowa).

Prze��ście z o��ó���e�� ka�e��orii w�da�ków ��a zdrowie ��a poziom f���kc��i rea-
�izowa���ch w opiece zdrowo���e�� oraz rodza�� �sł���odawców ���aw��ia zróż��i-
cowa��ie w proporc��i w�da�ków p�b�icz���ch i pr�wa����ch. i �ak w 2007 rok� 
w�da�ki ��a i��d�wid�a���ą opiekę zdrowo���ą w 30,2% b�ł� fi��a��sowa��e przez 
pła���ików pr�wa����ch, podczas ��d� w od��iesie��i� do profi�ak��ki i zadań zdro-

60 o �akim zas�ępowa��i� przecz��ać moż��a ��p. w raporcie d�a Par�ame���� Ka��ad���skie��o 
– c.m. f�ood, m. s�abi���e, c.H. t�oh�, The Structure, Dynamics and Impact of the Public/Private Mixhe	Structure,	Dynamics	and	Impact	of	the	Public/Private	Mix	
of	Financing	on	Health	Care	Systems, apri� 2001, s. 20–21 dos�ęp��e ��a: h��p://www.par�.��c.ca/37/1/
par�b�s/commb�s/se��a�e/com-e/soci-e/rep-e/vo��me3ver2-e.pdf (2006-04-18). 
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wia p�b�icz��e��o rea�izowa���ch przez p�acówki opieki zdrowo���e�� s�r�mień 
środków pr�wa����ch s�a��owił 26,8% łącz���ch w�da�ków odpowiada��ąc�ch 
�e�� f���kc��i61. na�omias� w podzia�e ��a ka�e��orie �sł���odawców, do k�ór�ch 
�rafia��ą pie��iądze, środki pr�wa���e ma��ą ��iewie�ki �dział w w�da�kach ��a 
szpi�a�e (3,6%), a�e ���ż w zakresie opieki amb��a�or�����e�� odpowiada��ą za 
32,7% w�da�ków. w�odręb��ie��ie w �ecz��ic�wie amb��a�or������m podsek�orów, 
pozwa�a s�wierdzić, że w�da�ki pr�wa���e domi�����ą w s�os���k� do prak��k 
s�oma�o�o��icz���ch (84,1%), a bardzo z��aczącą ro�ę od��r�wa��ą w środkach 
poz�skiwa���ch przez ośrodki dia����os��cz��e (41,7%)62. za w�soki o��ó���� s�o-
pień pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e�� w Po�sce odpowiada ��ed��ak 
spr�wa��zowa��ie w�da�ków ��a �eki (62,5%)63 w powiąza��i� z w�sokim �dzia-
łem �e�� ka�e��orii w�da�ków w o��ó����ch w�da�kach ��a zdrowie a��a�izowa���ch 
w podzia�e f���kc��o��a����m. w�da�ki ��a �eki s�a��owią bowiem w Po�sce, po 
w�da�kach ��a �sł���i szpi�a���e, dr���ą pod wz���ędem wie�kości ��e��erowa���ch 
środków ka�e��orię w�da�ków.

Prz� fi��a��sowa��i� pr�wa����m domi�����ą w�da�ki bezpośred��ie z kiesze��i 
pac��e���a. Śred��io d�a kra��ów oecD s�a��owią o��e 18 z 27 p���k�ów proce��-
�ow�ch łącz���ch w�da�ków pr�wa����ch. w�da�ki ��a pr�wa���e �bezpiecze��ia 
zdrowo���e odpowiada��ą ��a�omias� śred��io ok. 6% w�da�ków ��a zdrowie. 
Pozos�ałe 3% w�da�ków pr�wa����ch w łącz���ch w�da�kach ��a zdrowie d�a 
kra��ów oecD s�a��owią i����e w�da�ki pr�wa���e (w�da�ki pracodawców w ra-
mach �zw. zakładowe�� sł�żb� zdrowia)64.

rów��ież w Po�sce ��a��większ� s�r�mień w�da�ków pr�wa����ch pochodził 
z opła� bezpośred��ich. ich �dział w w�da�kach pr�wa����ch ��es� ��ed��ak d�żo 
w�ższ� ��iż przecię���ie w kra��ach oecD. w�da�ki „z kiesze��i” odpowiada��ą 
24,3 p���k�� proce���owe��o z łącz���ch w�da�ków pr�wa����ch65. z ko�ei prz� 
re�a��w��ie w�sokim fi��a��sowa��i� pr�wa����m mar��i��a���ą ro�ę w ��asz�m 
kra��� od��r�wa��ą pr�wa���e �bezpiecze��ia zdrowo���e66, s�a��owiące ��ed���ie 0,5 
p���k�� proce���owe��o z w�da�ków pr�wa����ch. taką s���ac��ę moż��a b� opisać 

61 Podstawowe	 dane	 z	 zakresu	 ochrony	 zdrowia	 w	 2008	 roku, gus, warszawa 2009, s. 189 
(�ab�. 57). Da��e zes�awio��e ��ako narodow� rach���ek zdrowia.

62 ibidem, s. 194 (�ab�. 59). na�eż� pamię�ać, że prz��acza��e da��e obraz���ą re�a��w��e 
z��acze��ie środków pr�wa����ch d�a poszcze��ó����ch ka�e��orii dos�awców, co ��ie obraz���e ��omi-
��a���e��o wo��me��� w�da�kowa���ch środków.

63 ibidem, s. 189 (�ab�. 57).
64 Da��e (�akże w ��as�ęp���m akapicie) za OECD	Health	Data	2009 (ed�c��a �is�opadowa).
65 D�a prz�pom��ie��ia w���osił� o��e d�a a��a�izowa��e��o rok� 2007 29,1% w�da�ków łącz-

���ch.
66 Da��e �e �wz���ęd��ia��ą ��ed���ie w�da�ki ��a składki �bezpiecze��iowe, a ��ie ��a abo��a-

me���� med�cz��e. choć f���kc��o��a���ie zarów��o �bezpiecze��ia, ��ak i abo��ame���� med�cz��e 
speł��ia��ą �aką samą ro�ę, �o forma���o-praw��ie są �o odręb��e i��s����c��e społecz��e, pod�e��a��ące 
róż���m reżimom praw���m.
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w ka�e��oriach brak� sprawied�iwości w fi��a��sowa��i� s�s�em� zdrowo���e��o. 
termi��em ��m wHo obe��m���e m.i��. ��araże��ie ��ospodars�w domow�ch ��a 
po��osze��ie ��ieoczekiwa���ch (��ieprzewidzia���ch) kosz�ów świadczeń zdro-
wo����ch, k�óre m�szą zos�ać pokr��e bezpośred��imi w�da�kami z kiesze��i 
pac��e���a w mome��cie korz�s�a��ia, zamias� zos�ać sfi��a��sowa��e me�odami 
opar��mi ��a mecha��izmach przedpła�67. te�� ka�e��or�cz��� osąd po�skie�� s���-
ac��i ła��odzi ��ieco fak�, że z��acz��a część w�da�ków pr�wa����ch ��a zdrowie 
pochodząca od przedsiębiors�w �o w�da�ki ��a abo��ame���� med�cz��e. są o��e, 
podob��ie ��ak �bezpiecze��ia, opar�e ��a przedpła�ach.

ska�a pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia, ��a co �rzeba zwrócić �wa��ę, może 
b�ć w Po�sce ��iedoszacowa��a. �es� �o w���ikiem ��akości źródeł i��formac��i 
o �e�� ��r�pie w�da�ków. Do��cz� �o zwłaszcza w�da�ków przedsiębiors�w ��a 
ce�e zdrowo���e, k�óre są �s�a�a��e w�łącz��ie ��a pods�awie szac���ków eks-
perckich68. a��a�i��c� s�s�em� opieki zdrowo���e�� wskaz���ą �akże, że bra-
k���e komp�e����ch i��formac��i fi��a��sow�ch o działa���ości sł�żb� med�c���� 
prac� oraz o w�da�kach ��a opiekę zdrowo���ą z i��s����c��i q�asi �bezpiecze-
��iow�ch69. tr�d��e do oszacowa��ia są po��ad�o rzecz�wis�e rozmiar� sza-
re�� s�ref�, f���kc��o�����ące�� w oparci� o opła�� ��ieforma���e �iszcza��e przez 
pac��e���ów perso��e�owi p�b�icz���ch p�acówek med�cz���ch w ce�� �z�ska-
��ia dos�ęp� do re���ame���owa���ch (�imi�em, ko�e��ką oczek���ąc�ch) �sł��� 
zdrowo����ch. Po���ąd� ��a �ema� ska�i �e��o proceder� są zróż��icowa��e. 
uz��a��i badacze podkreś�a��ą, że horre��da���e rozmiar� opła� ��ieforma����ch 
(w ��m rzecz�wis��ch dowodów wdzięcz��ości) z��a��d���ą swo��e źródło przede 
wsz�s�kim w opi��iach obie��ow�ch, ��iepo�wierdzo���ch w���ikami badań  
empir�cz���ch70.

rozszerza��ia zakres� pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e�� �pa-
�r���e się �akże w rozwo��� dobrocz�����ości71. or��a��izac��e społecz��e w opiece 
zdrowo���e�� w Po�sce od��r�wał� waż��ą ro�ę w okresie dw�dzies�o�ecia międz�-

67 The	World	Health	Report	2000…, op. ci�., s. 35–36.
68 Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Zielona	Księga	II, op. ci�., s. 145.
69 ibidem, s. 145.
70 K. t�mowska, Opieka	zdrowotna:	korzystanie,	finansowanie,	bariery	dostępu	i	opinie	 społeczne, 

[w:] (red.) �. czapiński, t. Pa��ek, Diagnoza	społeczna	2005.	Warunki	i	jako���	życia	Polaków, rada 
mo��i�ori����� społecz��e��o, warszawa 2005, s. 93. w��ioski �e ��a�eż� ��ed��ak opa�rz�ć kome��-
�arzem o draż�iwości �ema�� opła� ��ieforma����ch d�a bada���ch respo��de���ów, a ��m sam�m 
ko��iecz��e�� os�roż��ości prz� i���erpre�ac��i �z�ska���ch w���ików.

71 Strategia	zmian	w	systemie	opieki	zdrowotnej.	Szansa	przezwyciężenia	kryzysu, zespół ds. roz-
wiązań s�s�emow�ch w ochro��ie zdrowia, warszawa 2004, s. 103; �. sobiech, Składka	na	ubez-
pieczenie	zdrowotne	i	bezpo�rednie	opłaty	za	usługi	w	systemie	„monokasy”, [w:] s. owsiak (red.), Nauki	
finansowe	wobec	współczesnych	problemów	gospodarki	polskiej.	Tom	I	Finanse	publiczne, akademia eko-
��omicz��a w Krakowie, Kraków 2004, s. 455.
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wo��e����e��o72. Po ii wo����ie świa�owe��, ze wz���ędów ideo�o��icz���ch, ��as�ą-
piła ocz�wiście ich s�s�ema��cz��a �ikwidac��a. odrodze��ie zi��s����c��o��a�izo-
wa��e��o sek�ora non	profit prz���iosł� zmia��� �s�ro��owe. zaczę�o powoł�wać 
s�owarz�sze��ia i f���dac��e, rów��ież �akie, k�ór�ch obszar działa��ia związa��� 
��es� z opieką zdrowo���ą. niem��ie�� ��ed��ak poziom środków ��a opiekę zdro-
wo���ą poz�skiwa���ch ze źródeł dobrocz������ch ��es� w Po�sce bardzo ��iski. 
w 2005 rok� w ramach badań z c�k�� „Dia����oza społecz��a” po raz pierw-
sz� zap��a��o respo��de���ów o opłaca��ie kosz�ów opieki zdrowo���e�� przez 
ko��oś spoza ��ospodars�wa domowe��o, w ��m o osob� i��d�wid�a���e i i��s��-
��c��e dobrocz�����e. wówczas ���ko 2,5% ��ospodars�w domow�ch wskazało ��a 
pokr�wa��ie kosz�ów �ecze��ia przez osob� i��d�wid�a���e, a ��ed���ie 0,5% przez 
i��s����c��e dobrocz�����e73. wśród respo��de���ów i��d�wid�a����ch fi��a��sowa��ie 
dobrocz�����e b�ło ��eszcze ��iższe. D�a o��ół� bada���ch war�ości �e ksz�ał�o-
wał� się odpowied��io ��a poziomie 0,9% i 0,3%74. w os�a���ie�� ed�c��i rapor�� 
��ie za��re��owa��o ��awe� da���ch o w�korz�s�a��i� dobrocz�����e��o fi��a��sowa��ia 
opieki zdrowo���e��, choć kwes�io��ari�sz a��kie�� zawiera p��a��ie do��czące �e�� 
kwes�ii75. nikłe��o zaa����ażowa��ia or��a��izac��i char��a��w���ch dowodzą �akże 
da��e s�a��s��cz��e preze���owa��e w rapor�ach gus. z narodowe��o rach���k� 
zdrowia za 2007 rok odcz�����em�, że i��s����c��e ��iekomerc�����e peł��ił� ro�ę 
pła���ika w prz�padk� 1% w�da�ków bieżąc�ch ��a zdrowie, w�da��ąc ��a �e�� 
ce� 701 m��� zł76. t�m sam�m pod�rz�mać moż��a w��iosek a��orów Dia����oz� 
społecz��e��, że „��ic ��ie wskaz���e ��a �o, ab� w Po�sce rosło z��acze��ie i��s����c��i 
dobrocz������ch ��ako źródła fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e��”77.

na całoksz�ał� miesza��e��o, p�b�icz��o-pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia opieki 
zdrowo���e�� wpł�w ma��ą ��ie ���ko w�da�ki bezpośred��ie ��a opiekę zdro-
wo���ą, a�e �akże w�da�ki pośred��ie. rzecz�wis�a s�r�k��ra zaa����ażowa��ia 
środków p�b�icz���ch i pr�wa����ch może odbie��ać od proporc��i w���ika��ąc�ch 

72 e. leś, Dzieje	organizacji	społecznych	w	Polsce	i	w	krajach	zachodnich:	od	rewolucji	przemysłowej	
do	wybuchu	II	wojny	�wiatowej, [w:] Działalno���	dobroczynna	w	Europie	i	Ameryce.	Tradycje	i	współczes-
no���, ce���r�m i��formac��i d�a or��a��izac��i Pozarządow�ch borDo, s. 29 dos�ęp��e ��a h��p://
bib�io�eka.����o.p�/x/170663 (2006-04-07).

73 K. t�mowska, Opieka	zdrowotna:	korzystanie…, op. ci�., s. 84.
74 K. t�mowska, Zachowania	w	sytuacji	choroby	i	opinie	o	opiece	zdrowotnej, [w:] Diagnoza	spo-

łeczna	2005…, op. ci�., s. 146 (�abe�a 5.5.1.).
75 Por. �. czapiński, Opieka	zdrowotna:	korzystanie,	finansowanie	i	opinie	społeczne, [w:] �. cza-

piński, t. Pa��ek (red.), Diagnoza	społeczna	2009.	Warunki	i	jako���	życia	Polaków, rada mo��i�ori����� 
społecz��e��o, warszawa 2009, s. 107–114 w związk� z s. 370.

76 Podstawowe	 dane	 z	 zakresu	 ochrony	 zdrowia	w	 2008	 roku, op. ci�.,	 s. 188 (�ab�. 56) i 190 
(�ab�. 57).

77 K. t�mowska, Opieka	zdrowotna:	korzystanie,	finansowanie	i	opinie	społeczne, [w:] �. czapiń-
ski, t. Pa��ek (red.), Diagnoza	społeczna	2007.	Warunki	i	 jako���	życia	Polaków, rada mo��i�ori����� 
społecz��e��o, warszawa 2007, s. 94.
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z a��a�iz� w�da�ków ��a zdrowie preze���owa���ch w narodow�ch rach���kach 
zdrowia. z��aczącą ro�ę będą od��r�wał� ���a�� chociażb� bodźce fi��a��sowe78 
– ��a��częście�� wkompo��owa��e w s�s�em poda�kow� pańs�wa – skła��ia��ące do 
w�korz�s�a��ia pr�wa����ch źródeł fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e��. imp��s do 
pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia pochodząc� od pańs�wa, w�woł���e ko��sekwe��c��e d�a 
fi��a��sów p�b�icz���ch pańs�wa, ��p. poprzez ob��iże��ie wpł�wów poda�kow�ch. 
fak� �e�� s�a��owi prze��aw s�bs�diowa��ia w�da�ków pr�wa����ch ze środków 
p�b�icz���ch, co ��ie ��es� od��o�ow�wa��e w w�da�kach bezpośred��ich.

rodzime rozwiąza��ia poda�kowe ��ie przewid���ą ak��a���ie powszech���ch 
prz�wi�e��ów poda�kow�ch, k�óre w z��acząc� sposób zwiększał�b� fak��cz��� 
rozmiar zaa����ażowa��ia f���d�sz� p�b�icz���ch w fi��a��sowa��ie opieki zdro-
wo���e��. t��ko częściowo z fi��a��sowa��iem opieki zdrowo���e�� związa��a ��es� 
„����a rehabi�i�ac�����a”79, od�icze��ie darowiz��� ��a rzecz or��a��izac��i poż��k� 
p�b�icz��e��o, cz� prawo do przekaza��ia 1% ��a�eż��e��o poda�k� dochodo-
we��o ��a rzecz ��ch or��a��izac��i80. obec��ie ��ie obowiąz���e powszech��a ����a 
poda�kowa d�a osób opłaca��ąc�ch �ecze��ie ze środków i��d�wid�a����ch81. 
Pańs�wo ��ie s�os���e �akże żad���ch zachę� fi��a��sow�ch �a�rakc�����ia��ąc�ch 
zak�p po�is� pr�wa���e��o �bezpiecze��ia zdrowo���e��o przez osob� i��d�wid�-
a���e. niem��ie�� ��ed��ak pom�sł� w ��m zakresie są co ��akiś czas s�����a�izo-
wa��e przez ko�e����e ekip� rządzące – zarów��o w od��iesie��i� do ��ed��e��o, ��ak 
i dr���ie��o sposob� pr�wa���e��o fi��a��sowa��ia świadczeń zdrowo����ch. obec-
��ie ��a��większe wsparcie pańs�wa wobec f���d�sz� pr�wa����ch ��a świadcze��ia 

78 niekied� bodziec prz�biera pos�ać sa��kc��i za odw�eka��ie w czasie fi��a��sowa��ia ze 
źródeł pr�wa����ch. np. w a�s�ra�ii pańs�wo fi��a��s���e 30% raba� w składce d�a osób i��d�-
wid�a����ch ��ab�wa��ąc�ch pr�wa���e �bezpiecze��ia zdrowo���e. rów��o�e���e ��akłada się „kar� 
fi��a��sowe” (w pos�aci doda�kowe��o obciąże��ia opła�ą ��a p�b�icz��� s�s�em zabezpiecze��ia 
zdrowo���e��o) ��a osob� o w�sokich dochodach, k�óre ��ie ��ab�ł� pr�wa����ch �bezpieczeń zdro-
wo����ch pokr�wa��ąc�ch kosz�� �ecze��ia szpi�a���e��o. na�omias� w �bezpiecze��iach doż�wo�-
��ich zakład� �bezpieczeń są zobowiąza��e do podw�ższa��ia składki o 2% za każd� rok zwłoki 
�bezpieczo��e��o w prz�s�ąpie��i� do �bezpiecze��ia, po �kończe��i� przez ��ie��o 30. rok� ż�cia, 
zob. m. Hi��ess, �. Hea��,m. Hi��ess, �. Hea��, Health	Care	Systems	in	Transition:	Australia, e�ropea�� observa�or� o�� 
Hea��h care s�s�ems, cope��ha��e�� 2001, s. 36–37; e. Dodd, The	Australian	Health	System	–	Pri-
vate	Health	Insurance	2006, [w:] b. samo�iński (red.),b. samo�iński (red.),(red.), Dobrowolne	ubezpieczenia	zdrowotne	–	DUZ	
2006, w�dział na�ki o zdrowi�, akademia med�cz��a w warszawie, warszawa 2006, s. 48.

79 ar�. 26 �s�. 1 pk�. 6 w związk� z ar�. 26 �s�. 7a �s�aw� z d��ia 26 �ipca 1991 rok� 
o poda�k� dochodow�m od osób fiz�cz���ch (�eks� ��ed��. Dz. u z 2010 r., ��r 51, poz. 307), powo-
ł�wa��a da�e�� ��ako „�s�awa o Pit”.

80 ar�. 26 �s�. 1 pk�. 9 w związk� z ar�. 26 �s�. 6e oraz ar�. 45c „�s�aw� o Pit”.
81 u���a poda�kowa z ����ł� po��osze��ia w�da�ków ��a świadcze��ia zdrowo���e ��ab�wa��a 

w ��iep�b�icz���ch p�acówkach opieki zdrowo���e�� obowiąz�wała w Po�sce do 31 ��r�d��ia 2000 
rok� – ar�. 27a �s�. 1 pk� 3d „�s�aw� o Pit” �ch��o��� poprzez ar�. 1 pk� 28a �s�aw� z d��ia 
9 �is�opada 2000 rok� o zmia��ie �s�aw� o poda�k� dochodow�m od osób fiz�cz���ch oraz zmia-
��ie ��iek�ór�ch i�����ch �s�aw (Dz. u. ��r 104, poz. 1104).
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zdrowo���e wiąże się za�em z prawem pracodawców do za�icza��ia w kosz�� 
�z�ska��ia prz�chod� w�da�ków po��iesio���ch ��a zak�p �sł��� opieki zdro-
wo���e�� d�a pracow��ików oraz składek ��a zak�p pr�wa����ch �bezpieczeń 
zdrowo����ch ��a rzecz pracow��ików82. a�rakc�����ość �e��o bodźca ��a pew��o 
ma�e��e w ob�icz� fak��, że w�da�ki pracodawc� wobec ko��kre���e��o pracow-
��ika ��a�eż� �rak�ować ��ako ��iepie��ięż��� dochód �e��o pracow��ika pod�e��a��ąc�  
opoda�kowa��i�83.

wśród ��ieekspo��owa���ch explicite źródeł fi��a��sowa��ia �sł��� zdrowo����ch 
w�mie��ia się zadł�że��ie sek�ora zdrowo���e��o84. u�rz�m�wa��ie, co więce�� 
��aras�a��ie, zobowiązań sek�ora zdrowo���e��o (w przeważa��ące�� mierze p�b-
�icz���ch szpi�a�i85) powod���e, że bieżące w��warza��ie �sł��� zdrowo����ch 
��es� fi��a��sowa��e przez doda�kow� s�r�mień pie��iędz� pr�wa����ch. �es� �ak, 
��d�ż �sł���odawc� zadł�ża��ą się przede wsz�s�kim � dos�awców środków pro-
d�kc��i (w ��m � swoich pracow��ików), bądź zacią��a��ą kred��� ��a pokr�cie 
kosz�ów działa���ości86. s���ac��a ��e��a odwróce��i�, ��d� dochodzi do �ikwida-
c��i ��iere���ow��e�� p�acówki. Przeważa��ąca część zadł�że��ia ��e��erowa��a ��es� 
przez p�b�icz��e szpi�a�e. w ��as�ęps�wie pos�ęp���ące��o proces� przeksz�ałceń 
włas��ościow�ch �e�� części sek�ora zdrowo���e��o, w�kazać moż��a doda�kowe 
źródło fi��a��sowa��ia opieki zdrowo���e��. t�m razem są �o środki p�b�icz��e, 
odpowiada��ące wie�kości dł���� prze��ę�e��o po �ikwidowa���m zoz przez or��a�� 
założ�cie�ski, cz��i ��a��częście�� ��ed��os�kę samorząd� �er��oria���e��o, wspiera��ą 
ewe����a���ie do�ac��ami ce�ow�mi ze s�ro��� rząd�, cz��i ��ada� pie��iędzmi p�b-
�icz���mi87. wedł��� da���ch mi��is�ers�wa zdrowia za �a�a 1999–2009 łącz��a 
kwo�a zadł�że��ia prze��ę�e��o przez ��ed��os�ki samorząd� �er��oria���e��o ��a 
dzień zakończe��ia działa���ości samodzie����ch p�b�icz���ch zakładów opieki 
zdrowo���e�� w���iosła 585 m��� zł (���. 6,2% zadł�że��ia o��ółem sPzoz w�� s�a��� 

82 Por. ar�. 16 �s�. 1 pk� 59 �s�aw� z d��ia 15 ���e��o 1992 rok� o poda�k� dochodow�m od 
osób praw���ch (�eks� ��ed��. Dz. u. z 2000 r., ��r 54, poz. 654 z póź��. zm.), powoł�wa��e�� ��ako 
„�s�awa o cit” oraz ar�. 23 �s�. 1 pk� 57 �s�aw� o Pit.

83 rozbież��ości i���erpre�ac�����e w �e�� sprawie rozs�rz�����ął os�a�ecz��ie nacze���� sąd 
admi��is�rac������ w �chwa�e 7 sędziów z d��ia 24.05.2010 r. (s�����. ii fPs 1/10).

84 Por. ch. sowada, Prywatne	 finansowanie	 �wiadczeń	 zdrowotnych	 i	 finansowanie	 prywatnych	
�wiadczeniodawców	ze	�rodków	publicznych	w	Polsce	w	latach	1999–2003, zesz��� na�kowe ochro��� 
zdrowia zdrowie P�b�icz��e i zarządza��ie 2006, ��r 2, s. 86–87.

85 Por. ��p. ra��ki���� ��a��bardzie�� zadł�żo���ch szpi�a�i – m. mark�owska-Dzierżak, Worki	bez	
dna, „me��edżer zdrowia” ��r 4, 2010, s. 12–18.

86 ch. sowada, op. ci�., s. 87.
87 Por. i��s�r�me���� wsparcia fi��a��sowe��o d�a res�r�k��r�zowa���ch szpi�a�i p�b�icz���ch 

oferowa��e w ramach pro��ram� rządowe��o Ratujemy	polskie	 szpitale, h��p://www.ra����em�szpi-
�a�e.p�/s.php?id=3001 (dos�ęp��e ��a dzień 2010.08.25), �zw. p�a�� b, będąc� odpowiedzią rząd� 
��a zawe�owa��ie przez ówczes��e��o Prez�de���a lecha Kacz�ńskie��o �s�aw� dop�szcza��ące�� bez-
pośred��ie i obowiązkowe przeksz�ałce��ia sPzoz w spółki prawa ha��d�owe��o.
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��a dzień 31.12.2009 r.) oraz 57 m��� zł ��a�eż��ości88. Da��e �e są ��ed���ie fra��-
me���ar�cz��e, ��d�ż ��ie do��czą wsz�s�kich (409) przeksz�ałco���ch p�acówek, 
a ��ed���ie 168 podmio�ów ob��ę��ch a��a�izą fi��a��sową, od k�ór�ch �z�ska��o 
peł��e da��e a��kie�owe. s�ąd war�o ��admie��ić, że dł��� sPzoz osc�����e wokół 
10 m�d zł, z cze��o zobowiąza��ia w�ma��a���e odpowiada��ą kwocie prawie 
2,5 m�d zł89.

3.2. Przeobrażenia w sferze dostarczania świadczeń  
opieki zdrowotnej

Pr�wa��zac��a w sferze �sł��� społecz���ch (a więc i w opiece zdrowo���e��) 
oprócz w�miar� fi��a��sowe��o ma �akże w�miar w��wórcz� (prod�ce��cki) 
związa��� z formą włas��ości prod�ce���a �sł���i90. nie chodzi ���a�� ��ed��ak 
��ed���ie o przeobraże��ia pr�wa��zac�����e w ścisł�m �e��o słowa z��acze��i�, cz��i 
o przekaz�wa��ie ma��ą�k� pańs�wowe��o w ręce pr�wa����ch właścicie�i, choć 
i �e�� rodza�� pr�wa��zac��i moż��a od��o�ować w his�orii �ra��sform���ące��o się 
s�s�em� zdrowo���e��o w Po�sce. Pr�wa��zac��a świadcze��iodawców, w szero-
kim �e��o słowa z��acze��i�, od��osi się do o�warcia opieki zdrowo���e�� ��a pod-
mio�� pr�wa���e (��b ��eszcze szerze�� podmio�� ��iep�b�icz��e91) i zezwo�e��ia ��a 

88 Informacja	o	przekształceniach	własno�ciowych	w	sektorze	ochrony	zdrowia,	przeprowadzonych	decy-
zją	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	w	 latach	1999–2009, mi��is�ers�wo zdrowia, Depar�ame��� 
or��a��izac��i ochro��� zdrowia, warszawa 2010, s. 10.

89 Zadłużenie	 szpitali:	 niepokoją	 zobowiązania	 wymagalne, Por�a� r���ek zdrowia.p� 
z 4.08.2010.

90 Por. m. �a��oś-Kresło, op. ci�., s. 53; szerze�� K. t�mowska, Sektor	prywatny	w	systemie	opieki	
zdrowotnej, i��s����� spraw P�b�icz���ch, warszawa 1999, s. 11–15.

91 w ��m fra��me��cie opracowa��ia �ż�wa się �ermi��� „pr�wa��zac��a” wobec zwiększa-
��ia się ro�i ��iep�b�icz��e��o sek�ora �sł���odawców opieki zdrowo���e��. Po raz ko�e����� zas�o-
sowa��a sema����ka wiąże się z pew���mi �proszcze��iami. włas��ość pr�wa���a oz��acza ���a�� 
włas��ość ��iepod�e��a��ącą pańs�w� a��i żad��e�� i��s����c��i p�b�icz��e��, co odpowiada po��ęci� sek-
�ora pr�wa���e��o s�osowa��em� w s�a��s��ce p�b�icz��e�� prowadzo��e�� przez gus (zob. h��p://
www.s�a�.��ov.p�/���s/defi��ic��e_PlK_Html.h�m?id=Po�-164.h�m). w ��m ���ęci� „��iep�b-
�icz���” rów��a się „pr�wa����”, co ��ed��ak ��a�eż� odróż��iać od podmio�� komerc�����e��o. część 
�sł���odawców pr�wa����ch repreze������e bowiem or��a��izac��e ��p� non-profit. wśród or��a��ów 
�worząc�ch ��iep�b�icz��e zakład� opieki zdrowo���e�� są przecież ��ed��os�ki koście���e i związki 
w�z��a��iowe (��o�abe��e w ich prz�padk� moż��a ��iekied� mówić o repr�wa��zac��i, kied� ��iep�b-
�icz��� �sł���odawca �worzo��� ��es� ��a bazie odz�ska��e��o, a kied�ś odebra��e��o przez pańs�wo, 
ma��ą�k� ��ch podmio�ów), spółdzie���ie cz� f���dac��e i s�owarz�sze��ia (zob. re��es�r zakładów 
opieki zdrowo���e�� dos�ęp��� ��a h��p://www.re��es�rzoz.��ov.p�/rzoz/). brak s�a��s��k p�b�icz-
���ch a��re��owa���ch ��a poziomie róż���ch rodza��owo or��a��ów �worząc�ch ��iep�b�icz��e zakład� 
opieki zdrowo���e�� (w�mie��io��� re��es�r zoz ��ie speł��ia f���kc��i „bo��a�e��o” źródła da���ch 
s�a��s��cz���ch) przesądził o a��a�izie ��a poziomie o��ó����m, ���. �sł���odawców ��iep�b�icz���ch. 
Prz���ę�e w opracowa��i� kwa�ifikowa��ie całe�� zbiorowości �sł���odawców ��iep�b�icz���ch ��ako 
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peł��ie��ie przez ��ich ro�i dos�awców świadczeń zdrowo����ch92. w �e�� sposób 
��as�ęp���e pr�wa��zac��a zadań p�b�icz���ch w sferze opieki zdrowo���e�� i ich 
outsourcing poza sferę p�b�icz��ą, prz� ��rz�ma��i� odpowiedzia���ości po�i��cz-
��e�� pańs�wa93.

Pr�wa��zac��a pos�rze��a��a w aspekcie zaa����ażowa��ia sek�ora pr�wa���e��o 
w rea�izac��ę zadań opieki zdrowo���e�� ��ie pokr�wa się zakresowo z pr�wa��za-
c��ą w aspekcie fi��a��sow�m. i�����mi słow� ��ie ��es� �ak, że �sł���i dos�arcza��e 
przez ��iep�b�icz��e (w ��m pr�wa���e) p�acówki med�cz��e m�szą b�ć fi��a��so-
wa��e ze środków pr�wa����ch. niep�b�icz��e zakład� opieki zdrowo���e�� mo��ą 
b�ć i są, obok podmio�ów p�b�icz���ch, dos�awcami świadczeń zdrowo����ch 
opłaca���ch z f���d�sz� p�b�icz���ch. składową pr�wa��zac��i prod�kc��i ��es� 
bowiem „pr�wa��zac��a środków p�b�icz���ch”, ��ak chris�oph sowada ��az�wa 
fi��a��sowa��ie działań w��wórcz�ch sek�ora pr�wa���e��o ze środków p�b�icz-
���ch94. P�acówki ��iep�b�icz��e ��ie m�szą i ��a��częście�� ��ie �z�sk���ą swoich 
prz�chodów ��ed���ie od pła���ika p�b�icz��e��o, �ecz �z�peł��ia��ą ��e poprzez 
dos�arcza��ie części swoich �sł��� w peł��i ��a zasadach komerc������ch. co 
więce��, wie�� �sł���odawców (��łów��ie prak��ki �ekarskie) opiera swo��ą dzia-
ła���ość w peł��i ��a fi��a��sowa��i� pr�wa����m. usł���odawc� ci ��ie �dzie�a��ą 
świadczeń zdrowo����ch ko���rak�owa���ch (a więc i opłaca���ch) przez p�b-
�icz��e��o pła���ika (nfz, b�dże� pańs�wa ��b ��ed��os�ki samorząd� �er��oria�-
��e��o). rozróż��ie��ie �sł���odawców ��iep�b�icz���ch ��a ��ch pozos�a��ąc�ch „w” 
i ��ch „poza” s�s�emem fi��a��sowa��ia p�b�icz��e��o ma zasad��icze z��acze��ie 
z p���k�� widze��ia po�i��ki i��formac�����e�� pańs�wa prowadzo��e�� wobec pac��e��-
�ów. be��efic��e��ci s�s�em� zabezpiecze��ia zdrowo���e��o ��iesł�sz��ie ��ożsa-
mia��ą proces� pr�wa��zac�����e w opiece zdrowo���e�� z pr�wa���ą (co więce�� 
i��d�wid�a���ą w mome��cie korz�s�a��ia) odpła���ością za o�rz�ma��e świadcze-
��ia zdrowo���e. b�dzi �o wśród ��asz�ch ob�wa�e�i ��iepo�rzeb��� s�rach i obaw� 
o moż�iwości fi��a��sowe ��ab�cia świadczeń zdrowo����ch. z dr���ie�� s�ro��� 
�aki s�a�� dezi��formac��i ��r�d��ia �z�ska��ie szerokie�� akcep�ac��i społecz��e�� 
d�a pro��ramów reforma�orskich, propo��owa���ch przez róż��e ��remia, w ��m 

�sł���odawców pr�wa����ch z��a��d���e �akże oparcie w �i�era��rze świa�owe�� (zob. ��p. �. Kor-
��ai, K. e�����es�o��, Solidarno���	w	 procesie	 transformacji.	Reforma	 służby	 zdrowia	w	Europie	Wschod-
niej, w�daw��ic�wo w�ższe�� szkoł� Przedsiębiorczości i zarządza��ia im. leo��a Koźmińskie��o 
w warszawie, warszawa 2002, s. 250).

92 te�� aspek� przemia�� pr�wa��zac������ch s�a��isława go�i��owska obe��m���e mia��em 
„podażowe��o rozwo��� sek�ora pr�wa���e��o” oraz „pr�wa���e�� prod�kc��i świadczeń zdrowo����ch” 
– s. go�i��owska, Pożądane	kierunki	zmiany	 systemu	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Między	 racjonowaniem	
i	racjonalizacją, case, warszawa 2004, s. 47.

93 i. r�dawska, op. ci�.,	s. 92. Por. m. �a��oś-Kresło, op. ci�., s. 40–41.
94 zob. ch. sowada, op. ci�., s. 84.
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ko�e����e ekip� rządowe, baz���ąc�ch ��a da�sz�m �r���kawia��i� opieki zdrowo�-
��e�� poprzez de�e��owa��ie zadań p�b�icz���ch ��a podmio�� ��iep�b�icz��e95.

ekspa��s�w���96 rozwó�� sek�ora pr�wa���e��o w opiece zdrowo���e�� rozpoczął 
się wraz z �ra��sformac��ą s�s�emową Po�ski. s�ał się o�� moż�iw� za sprawą 
prz���ęcia �s�aw� o działa���ości ��ospodarcze��97. wraz z ��e�� �chwa�e��iem ��as�ą-
piło pierwsze o�warcie sek�ora opieki zdrowo���e�� ��a ��iep�b�icz���ch �sł���o-
dawców. na moc� ��e�� zapisów moż�iwe s�ało się �worze��ie pr�wa����ch prak��k 
�ekarskich i s�oma�o�o��icz���ch, ��iem��ie�� ��ed��ak �sł���i świadczo��e przez ��abi-
��e�� pr�wa���e pod�e��ał� peł��e�� odpła���ości ze s�ro��� pac��e���a98. f���dame��-
�a���e z��acze��ie d�a rozwo��� sek�ora pr�wa���e��o w opiece zdrowo���e�� miało 
�chwa�e��ie „�s�aw� o zoz”. Dopiero bowiem ��a moc� �e�� �s�aw� przes�a��o 
wiązać �praw��ie��ie do fi��a��sowa��ia świadczeń zdrowo����ch ze środków p�b-
�icz���ch z p�b�icz��ą formą włas��ości świadcze��iodawc�99. w ko��sekwe��c��i 
dop�szczo��o zawiera��ie �mów pomiędz� d�spo��e���em środków p�b�icz���ch 
a pr�wa����mi p�acówkami med�cz���mi, ��a moc� k�ór�ch �e os�a���ie s�awał� 
się w�ko��awcami zadań p�b�icz���ch. t�m sam�m zapoczą�kowa��o właś��ie 
proces pr�wa��zac��i zadań p�b�icz���ch w opiece zdrowo���e��.

zmie��ia��ącą się ro�ę pańs�wa w sferze w��warza��ia �sł��� zdrowo����ch 
da��e się zobrazować poprzez od��iesie��ie do zmia�� w �iczbie świadcze��iodaw-
ców ��iep�b�icz���ch, �dział� ��ch podmio�ów w o��ó���e�� �iczbie �dzie�o���ch 
świadczeń zdrowo����ch, ich zasobów (��p. �iczba łóżek), �dział� w war�ości 
ko���rak�ów zawiera���ch przez p�b�icz��e��o pła���ika cz� odse�ka w�da�ków ��a 
opiekę zdrowo���ą, k�ór� �rafił do pr�wa����ch dos�awców świadczeń zdrowo�-
���ch. Preze���ac��ę war�ości �iczbow�ch war�o pocz���ić w �kładzie rodza��ow�m 
świadczeń opieki zdrowo���e��, prz���a��m��ie�� w rozróż��ie��i� ��a opiekę amb�-
�a�or�����ą, opiekę s�ac��o��ar��ą oraz s�oma�o�o��icz��ą. Pozwo�i �o ��a �chw�ce-
��ie róż��ic w zakresie pr�wa��zac��i odmie�����ch dziedzi�� podaż� świadczeń 

95 zob. ��p. propoz�c��ę Po�skie�� izb� ubezpieczeń w zakresie pr�wa����ch �bezpieczeń 
zdrowo����ch – Budowanie	systemu	prywatnych	ubezpieczeń	zdrowotnych	w	Polsce.	Propozycja	rozwiązań, 
warszawa, ���� 2008, cz� zakom���ikowa��� przez mi��is�er zdrowia – ewę Kopacz pi�o�ażow� 
pro��ek� wprowadze��ia ko��k�re��c������ch wobec nfz d�spo��e���ów środków p�b�icz���ch w wo��e-
wódz�wie do���oś�ąskim i pomorskim – Warszawa:	będzie	jednak	konkurencja	dla	NFZ, por�a� r���ek 
zdrowia.p� z d��ia 20.10.2010.

96 w czasach Prl �akże działał� pr�wa���e ��abi��e�� i spółdzie���ie �ekarskie, ��az�wa��e 
wówczas �społecz��io��ą sł�żbą zdrowia, k�óre wedł��� dzisie��sz�ch kr��eriów b�ł�b� i��s����-
c��ami pr�wa����mi ��p� non	profit – s. go�i��owska, op. ci�., s. 48.

97 us�awa z d��ia 23 ��r�d��ia 1988 rok� o działa���ości ��ospodarcze�� (Dz. u. ��r 41, 
poz. 324). w pierwsz�m ar��k��e s�a��owiła o��a, że pode��mowa��ie i prowadze��ie działa���ości 
��ospodarcze�� ��es� wo���e i dozwo�o��e każdem� ��a rów���ch prawach, z zas�rzeże��iem war���-
ków okreś�o���ch przepisami prawa.

98 K. t�mowska, Sektor	prywatny…, op. ci�., s. 8.
99 ibidem, s. 8.
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zdrowo����ch. Po��ad�o doda�kow� podział całe��o sek�ora pr�wa���e��o ��a część 
dos�awców komerc������ch (for-profit) i ��iekomerc������ch (non-profit) s�worz�łb� 
przes�rzeń do a��a�izowa��ia z��awiska �społecz��ie��ia opieki zdrowo���e��. empi-
r�cz��e zas�osowa��ie wsz�s�kich zapropo��owa���ch wskaź��ików ��ie ��es� ��ed��ak 
w peł��i moż�iwe. Powodem są braki w o��ó���odos�ęp���ch s�a��s��kach, a �akże 
bardzo skomp�ikowa��a „archi�ek��ra” s�ro��� podażowe�� w opiece zdrowo���e��, 
o cz�m po��iże��, k�óre�� peł��a (szcze��ółowa) a��a�iza ��ie z��a��d���e �zasad��ie��ia 
z p���k�� widze��ia ce�ów ��i��ie��sze�� p�b�ikac��i.

Po s�ro��ie świadcze��iodawców w opiece zdrowo���e�� działa cała ��ama pod-
mio�ów zróż��icowa���ch pod wz���ędem praw��o-admi��is�rac������m. o��ó���e 
ka�e��orie or��a��izac�����e świadcze��iodawców �o: zakład opieki zdrowo���e�� 
(zoz)100, i��d�wid�a���a bądź ��r�powa prak��ka �ekarska (w ��m s�oma�o�o-
��icz��a), pie�ę����iarska i położ���ch101. Ka�e��oria zakład� opieki zdrowo���e�� 
pod�e��a da�szem� �szcze��ółowie��i�. i �ak ro�ę zakład� opieki zdrowo���e�� 
peł��i m.i��.: szpi�a�, zakład opiek�ńczo-�ecz��icz�, zakład pie�ę����ac�����o-opie-
k�ńcz�, sa��a�ori�m, prewe���ori�m, hospic���m s�ac��o��ar��e, prz�chod��ia, 
ośrodek zdrowia, porad��ia, amb��a�ori�m, po��o�owie ra����kowe, med�cz��e 
�abora�ori�m dia����os��cz��e, pracow��ia pro�e��ki s�oma�o�o��icz��e�� i or�o-
do��c��i, zakład rehabi�i�ac��i �ecz��icze��, żłobek, s�ac��a sa��i�ar��o-epidemio�o-
��icz��a, ��ed��os�ka or��a��izac�����a p�b�icz��e�� sł�żb� krwi. s���ac��ę komp�ik���e 
doda�kowo fak�, że zoz może b�ć odręb��ą ��ed��os�ką or��a��izac�����ą, częścią 
i����e�� ��ed��os�ki or��a��izac�����e�� ��b ��ed��os�ką or��a��izac�����ą pod�e��łą i����e�� 
��ed��os�ce or��a��izac�����e��. Doda�kowo ka�a�o�� zoz-ów ��es� ka�a�o��iem o�war-
��m, co ��es� ��as�ęps�wem wprowadze��ia w �s�awie zapis� s�a��owiące��o, że 
zoz-em ��es� każd� i����� zakład speł��ia��ąc� war���ki okreś�o��e w �s�awie102. 
z perspek��w� �e��a���e�� wsz�s�kie w�mie��io��e podmio�� �dzie�a��ą świad-
czeń zdrowo����ch. Powod���e �o, że szcze��ółowe bada��ia a��a�i��cz��e s�ro��� 
podażowe�� sek�ora zdrowo���e��o z��acz��ie się komp�ik���ą. z �e��o �eż wz���ęd� 
zdec�dowa��o o empir�cz��e�� wer�fikac��i �ez� o pr�wa��zac��i podaż� świad-
czeń zdrowo����ch ���ko w oparci� o zasad��icz� �rzo�� �e�� podaż�, k�ór� s�a-
��owią p�acówki med�cz��e, ko��we��c��o��a���ie obe��mowa��e mia��em med�c���� 
��aprawcze��. uzasad��ie��iem d�a pomi��ięcia w ��i��ie��sz�ch rozważa��iach p�a-
cówek świadcząc�ch �sł���i opieki dł���o�ermi��owe�� ��es� �akże całościowa ko��-

100 war�o ��admie��ić, że w pro��ekcie �s�aw� o działa���ości �ecz��icze�� (pro��ek� da�owa��� ��a 
13.10.2010) zrez�����owa��o z zakład� opieki zdrowo���e��, ��ako domi�����ące�� form� or��a��izac�����e�� 
d�a �dzie�a��ia świadczeń zdrowo����ch.

101 Por. ar�. 4 �s�aw� o zoz. w „�s�awie o świadcze��iach fi��a��sowa���ch ze środków p�b-
�icz���ch” po��awia się doda�kowo pańs�wowa ��ed��os�ka b�dże�owa �worzo��a w ramach s�r�k-
��r �zw. resor�owe�� sł�żb� zdrowia (��p. mon, mswia) oraz podmio� rea�iz���ąc� cz�����ości 
z zakres� zaopa�rze��ia w środki pomoc��icze i w�rob� med�cz��e.

102 ar�. 2 �s�. 1 pk� 12 �s�aw� o zoz.
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cepc��a ��i��ie��sze�� prac�, w k�óre�� opiece dł���o�ermi��owe�� poświęco��o odręb��� 
rozdział rozważań. 

ska�a obec��ości pr�wa����ch �sł���odawców w opiece zdrowo���e�� powięk-
szała się z rok� ��a rok. zakres ��ch przeobrażeń ��es� zróż��icowa��� w ramach 
poszcze��ó����ch dziedzi�� opieki zdrowo���e��. uo��ó���ia��ąc moż��a s�wierdzić, że 
ekspa��s��a sek�ora pr�wa���e��o ��as�ąpiła zarów��o w opiece amb��a�or�����e��, 
��ak i opiece s�ac��o��ar��e��. �ed��ak przewa��a �iczeb��a �sł���odawców pr�wa�-
���ch ��ad podmio�ami p�b�icz���mi do��cz� ���ko opieki amb��a�or�����e��.

Proces pr�wa��zac��i włas��ości dos�awców świadczeń w opiece amb��a�or���-
��e�� ��a�eż� a��a�izować dw�fazowo, ���. oddzie�a��ąc zoz-� od prak��k �ekarskich 
(por. w�k. 5 i �abe�a 3) i dopiero w ��as�ęp��e�� ko�e����ości pode��mować prób� 
�o��ó���ień. �es� �o ��as�ęps�wem sposob� i przekro��owości da���ch ��romadzo-
���ch przez gus w od��iesie��i� do podmio�ów peł��iąc�ch ro�ę świadcze��io-
dawców w amb��a�or�����e�� opiece zdrowo���e��. Prak��ki pr�wa���e repreze������ą 
zawsze włas��ość pr�wa���ą, zoz ��a�omias� może b�ć podmio�em p�b�icz-
���m ��b ��iep�b�icz���m. aspek� włas��ościow� w s�a��s��kach „���sowskich” 
od��r�wa – prz���a��m��ie�� �ak się w�da��e – dr���orzęd��ą ro�ę. zasad��icze z��a-
cze��ie d�a kwa�ifikac��i do zbior� ��ed��os�ek obserwac��i s�a��s��cz���ch ma 
bowiem fak� ko���rak�owa��ia przez p�acówkę świadczeń fi��a��sowa���ch z f���-
d�sz� p�b�icz���ch103. Poza ��awiasem po��łębio���ch a��a�iz z��a��d���ą się pr�-
wa���e prak��ki �ekarskie (i��d�wid�a���e i ��r�powe, w ��m s�oma�o�o��icz��e), 
k�óre �dzie�a��ą świadczeń w�łącz��ie ��a zasadzie pła���ości przez pła���ika 
��iep�b�icz��e��o. a �o właś��ie wraz z powoł�wa��iem �e��o ��p� pr�wa����ch 
��abi��e�ów, ��a co ���ż wskaz�wa��o, rozpoczęł� się d���amicz��e przeobraże��ia 
s�r�k��r� włas��ościowe�� �sł���odawców med�cz���ch. o pocz���io��e�� �wadze 
��a�eż� pamię�ać a��a�iz���ąc zmia��� �iczb� świadcze��iodawców działa��ąc�ch 
w opiece amb��a�or�����e��.

od 2001 rok� w opiece ��ies�ac��o��ar��e�� świadczo��e�� poprzez zoz domi-
�����ą �iczeb��ie podmio�� ��iep�b�icz��e (zob. w�kres 5). s���ac��a ksz�ał����e 
się ��eszcze bardzie�� ��a korz�ść podmio�ów ��iep�b�icz���ch, ��d� do a��a�iz� 
włącz�m� prak��ki pr�wa���e. w�ed� okaz���e się, że pod wz���ędem �iczb� 
świadcze��iodawców włas��ość pr�wa���a domi��owała w opiece amb��a�or���-
��e�� d�żo wcześ��ie��. fak� �e�� moż��a od��o�ować ���ż d�a rok� 1993104. liczbę 

103 Ko���rak� �e�� może przebie��ać a�bo ��a płaszcz�ź��ie prak��ka �ekarska – nfz (a wcześ-
��ie�� kasa chor�ch), a�bo prak��ka �ekarska – zakład opieki zdrowo���e��, k�ór� wcześ��ie�� podpisał 
�mowę z nfz (a wcześ��ie�� kasą chor�ch) ��a dos�arcza��ie świadczeń zdrowo����ch opłaca���ch 
ze środków p�b�icz���ch. w ��m dr���im prz�padk� prak��ka �ekarska peł��i wobec zoz ro�ę 
podw�ko��awc�.

104 Dopiero od �e��o rok� gus zaczął podawać s�a��s��ki do��czące prak��k �ekarskich 
fi��a��sowa���ch w�łącz��ie ze środków ��iep�b�icz���ch (pr�wa���a prak��ka �ekarska we włas���ch 
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prak��k �ekarskich w rozbici� ��a prak��ki działa��ące w ramach fi��a��sowa��ia 
p�b�icz��e��o i pozos�a��ące w�łącz��ie w sferze fi��a��sowa��ia ��iep�b�icz��e��o 
w powiąza��i� z ich �działem w łącz��e�� �iczbie porad �dzie�o���ch w opiece 
amb��a�or�����e�� zawiera �abe�a 3.

Wykres 5.  Struktura liczbowa publicznych i niepublicznych zOz w opiece 
ambulatoryjnej w Polsce w latach 1998–2008
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch gus p�b�ikowa���ch w ko�e�����ch ed�c��ach 
rocz��ika s�a��s��cz��e��o rzecz�pospo�i�e�� Po�skie�� za �a�a 1998–2008 i ob�iczeń włas���ch.

Tabela. 3.  działalność praktyk lekarskich i stomatologicznych w Polsce  
w latach 1993–2008

Praktyki lekarskie i stomatologiczne
(środki publiczne)

Praktyki lekarskie i stomatologiczne
(tylko środki niepubliczne)

liczba �dział w o��ó���e�� �iczbie 
porad amb��a�or������ch liczba �dział w o��ó���e�� �iczbie 

porad amb��a�or������ch

1993 x x 36000

1994 x x 39700

1995 x x 41000 4,9%

1998  770 3,2% 68800 9,2%

1999 2509 3,7% 61600 10,4%

2000 5080 6,6% 41000 7,5%

2001 6419 8,6% 40700 7,8%

2002 7004 8,3% 29300 7,3%

2003 7847 8,7% 27800 7,3%

��abi��e�ach) – Podstawowe	dane	z	zakresu	służby	zdrowia	i	pomocy	społecznej	w	1993	roku, gus, war-
szawa 1994, s. 4, 8 i 10.
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Praktyki lekarskie i stomatologiczne
(środki publiczne)

Praktyki lekarskie i stomatologiczne
(tylko środki niepubliczne)

liczba �dział w o��ó���e�� �iczbie 
porad amb��a�or������ch liczba �dział w o��ó���e�� �iczbie 

porad amb��a�or������ch

2004 7975 8,3% 26900 8,3%

2005 7587 8,0% 32500 8,6%

2006 8162 7,7% 32700 9,9%

2007 7610 6,8% 38300 12,3%

2008 6502 6,6% 43300 14,1%

Źródło: ��ak prz� w�kresie 5 oraz Podstawowe	dane	z	zakresu	służby	zdrowia	i	pomocy	społecznej	za	lata	
1993–1995.

a��a�iza s�r�k��r� włas��ościowe�� wsz�s�kich świadcze��iodawców (łącz��ie 
w formie zoz i prak��k �ekarskich), k�órz� �z�skiwa�i ��akieko�wiek prz�chod� 
od pła���ika p�b�icz��e��o prowadzi ��as do w��iosk�, że począwsz� od 2000 rok� 
podmio�� ��iep�b�icz��e s�a��owią większą część zbiorowości świadcze��iodaw-
ców opłaca���ch z f���d�sz� p�b�icz���ch. na przes�rze��i �a� 1998–2008 �dział 
��ch podmio�ów w o��ó���e�� �iczbie świadcze��iodawców amb��a�or������ch 
ko���rak����ąc�ch �sł���i z pła���ikiem p�b�icz���m wzrósł z 24,8% do 84,6%105. 
w a��a�o��icz���m okresie ��as�ąpił �akże wzros� z��acze��ia ��ch podmio�ów 
mierzo��� ich �działem w wo��me��ie porad amb��a�or������ch �dzie�o���ch 
w ramach p�b�icz���ch ko���rak�ów. o i�e w 1998 rok� odpowiadał� o��e za 
dos�arcze��ie prawie co dziesią�e�� porad� amb��a�or�����e�� opłaca��e�� ze środ-
ków p�b�icz���ch, �o w 2008 rok� b�ło �o ���ż prawie 7 ��a 10 �akich porad106.

za �ak w�soki poziom spr�wa��zowa��ia podaż� opieki amb��a�or�����e�� 
odpowiada spr�wa��zowa��ie �sł��� pods�awowe�� opieki zdrowo���e�� (Poz). 
w spec��a�is��cz��e�� opiece amb��a�or�����e�� poziom spr�wa��zowa��ia ��es� ��iższ�. 
w 2008 rok spec��a�is��cz��e porad� �ekarskie opłaco��e z f���d�sz� p�b�icz���ch 
a dos�arczo��e przez �sł���odawców ��iep�b�icz���ch (zoz i prak��ki �ekar-
skie) s�a��owił� 57,1% wsz�s�kich �e��o ��p� porad, zaś �ekarskie porad� opieki 
pods�awowe�� odpowied��io 74,1%107 (zob. w�k. 6). udział świadcze��iodawców 
��iep�b�icz���ch w wo��me��ie porad ko���rak�owa���ch p�b�icz��ie w�kaz�wał 
�e��de��c��ę wzros�ową w cał�m bada���m okresie d�a ob� ��pów świadczeń 

105 ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie da���ch gus p�b�ikowa���ch w ko�e�����ch ed�c��ach 
Rocznika	Statystycznego	Rzeczypospolitej	Polskiej za �a�a 1998–2008.

106 ibidem.
107 w rzecz�wis�ości �dział �e�� mó��ł b�ć ��ieco ��iższ�, co ��es� ��as�ęps�wem me�odo�o��ii 

��romadze��ia da���ch przez gus, o cz�m i��form���e ko�e����� prz�pis.

Tabela. 3. (cd.)
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opieki amb��a�or�����e��, choć ocz�wiście �empo �e��o wzros�� ��e��ło „w�hamo-
wa��i�”. ak��a���ie proces� pr�wa��zac�����e zachodzą ��ieco sz�bcie�� w opiece 
spec��a�is��cz��e��. D���amika �iczb� porad �dzie�a���ch przez �sł���odawców 
��iep�b�icz���ch przew�ższała w 2008 rok� d���amikę porad spec��a�is��cz���ch 
o��ółem o prawie �rz� p���k�� proce���owe, podczas ��d� w ��m sam�m rok� d�a 
porad �ekarskich Poz róż��ica �a ��a korz�ść świadcze��iodawców ��iep�b�icz-
���ch w���osiła ���ko ��ede�� p���k� proce���ow�.

Wykres 6.  Porady lekarskie108 (w tys.) w podstawowej i specjalistycznej ambu-
latoryjnej opiece zdrowotnej w latach 1999–2008
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch gus p�b�ikowa���ch w ko�e�����ch ed�c��ach 
rocz��ika s�a��s��cz��e��o rzecz�pospo�i�e�� Po�skie�� za �a�a 1998–2008 i ob�iczeń włas���ch.

rze�e���ość badawcza w�ma��a, ab� preze������ąc proces� pr�wa��zac�����e 
w od��iesie��i� do �sł���odawców opieki amb��a�or�����e��, wspom��ieć, że ��ie-
kied� b�ła o��a właściwie ��ed���ie pr�wa��zac�����ą i��z��ą. w���ikała o��a z fak��, 

108 Porad� �ekarskie ��ie obe��m���ą w ��m prz�padk� porad s�oma�o�o��icz���ch. s�oma�o�o-
��ia ��es� ��a��bardzie�� spr�wa��zowa��ą częścią opieki amb��a�or�����e�� fi��a��sowa��e�� ze środków 
p�b�icz���ch. z��od��ie z �wa��ami me�odo�o��icz���mi do s�a��s��k gus ka�e��oria �dzie�o��e 
porad� (a więc �akże porad� �ekarskie) od 2000 rok� obe��m���e �akże porad� fi��a��sowa��e przez 
pac��e���ów (środki ��iep�b�icz��e), a �dzie�a��e przez świadcze��iodawców ��iep�b�icz���ch ko��-
�rak����ąc�ch �akże z pła���ikiem p�b�icz���m. 
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że wie�e z ��iep�b�icz���ch zakładów �worzo��a b�ła w oparci� o �ż��kowa��ie 
ma��ą�k� p�b�icz��e��o (��iekied� ��ieodpła���e), a ich re��es�rac��a pod�k�owa��a 
b�ła przede wsz�s�kim chęcią zrea�izowa��ia korz�ści fiska����ch przewidzia-
���ch prawem d�a osób prowadząc�ch działa���ość ��ospodarczą ��a włas��� 
rach���ek oraz skorz�s�a��ia z doda�kow�ch f���d�sz� rządow�ch zarezerwo-
wa���ch w ramach rezerw� b�dże�owe��109.

w sek�orze opieki s�ac��o��ar��e�� (o��ra��iczo��e�� ���a�� w �proszcze��i� do 
szpi�a�i o��ó����ch110) domi�����ącą ro�ę od��r�wa sek�or p�b�icz���, choć doko���-
��ące się zmia��� res�r�k��r�zac�����e powod���ą, że �iczba p�acówek p�b�icz���ch 
„�op��ie��e” (zob. w�kres 7). tra��sformac��a włas��ościowa w szpi�a���ic�wie, ze 
wz���ęd� ��a zdec�dowa��ie większe w�ma��a��ia kapi�ałowe związa��e z i��we-
s��c��ami w �e�� sferze, s�a��owi waż��� w�z��acz��ik wzros�� z��acze��ia sek�ora 
��iep�b�icz��e��o w opiece zdrowo���e��111.

Wykres 7.  liczba szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce w latach  
1995–2008
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch gus p�b�ikowa���ch w ko�e�����ch ed�c��ach 
rocz��ika s�a��s��cz��e��o rzecz�pospo�i�e�� Po�skie�� za �a�a 1995–2008.

w 2008 rok� f���kc��o��ował� 732 szpi�a�e o��ó���e, w ��m 186 szpi�a�i ��ie-
p�b�icz���ch. te os�a���ie s�a��owił� ��ieco po��ad 25% szpi�a�i o��ó����ch prowa-
dzo���ch w Po�sce, prz� cz�m zaobserwować moż��a z��aczące zróż��icowa��ie 

109 szerze�� zob. K. t�mowska, Sektor	prywatny…, op. ci�., s. 44, 48 i powoła��a �am �i�era-
��ra.

110 szpi�a�e o��ó���e �o ���ko ��ede�� z rodza��ów zoz-ów oper���ąc�ch w opiece s�ac��o��ar��e��. 
Ka�e��oria �a ��ie obe��m���e po��ad�o szpi�a�i (�akże o��ó����ch) pozos�a��ąc�ch w ��es�ii �praw��io-
���ch resor�ów admi��is�rac��i pańs�wowe��, szpi�a�i ps�chia�r�cz���ch i szpi�a�i �zdrowiskow�ch.

111 m. Ka��sch, Potencjał	 publicznych	 i	 niepublicznych	 zakładów	 opieki	 zdrowotnej	 w	 Polsce	 –	
wybrane	elementy, [w:] Publiczna	czy	niepubliczna	opieka	zdrowotna?	Koncepcje,	 regulacje,	 zarządzanie, 
K. r�ć, a. sobczak (red.), wo��ers K��wer, warszawa 2010, s. 121.
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�er��oria���e rozmieszcze��ia szpi�a�i p�b�icz���ch i ��iep�b�icz���ch112. na 
przes�rze��i �a� 1995–2008 �iczba szpi�a�i ��iep�b�icz���ch wzrosła o 177 p�a-
cówek. w a��a�o��icz���m okresie �iczba szpi�a�i p�b�icz���ch zm��ie��sz�ła się 
o 150 p�acówek. część z�ikwidowa���ch szpi�a�i zasi�iła ka�e��orię szpi�a�i 
��iep�b�icz���ch. w 2000 rok� zapoczą�kowa��o bowiem proces� przeksz�ał-
ceń samodzie����ch p�b�icz���ch zakładów opieki zdrowo���e�� (w ��m szpi�a�i 
p�b�icz���ch) w spółki prawa ha��d�owe��o i spółki c�wi���e �worzo��e ��a��częś-
cie�� przez ��ed��os�ki samorząd� �er��oria���e��o (��b z ich �działem)113, k�óre 
peł��ił� f���kc��ę or��a��� założ�cie�skie��o d�a przeksz�ałca���ch zoz. „nowe” 
szpi�a�e są w świe��e przepisów �s�aw� o zoz kwa�ifikowa��e ��ako szpi�a�e 
��iep�b�icz��e114. w prak��ce o ��iep�b�icz���ch szpi�a�ach pows�ał�ch ��a dro-
dze przeksz�ałce��ia szpi�a�a p�b�icz��e��o mówi się ��ako o ��iep�b�icz���ch 
szpi�a�ach samorządow�ch. Da��e a��re��owa��e przez gus ��ie od��o�ow���ą 
odręb��ie �e�� ka�e��orii podmio�ów. z i��formac��i p�b�ikowa���ch przez mi��i-
s�ers�wo zdrowia w���ika, że do końca 2009 rok� procesowi przeksz�ałceń 
podda��o 92 szpi�a�e p�b�icz��e115.

Dos�ęp��e da��e wskaz���ą, że z��acze��ie �sł���odawców pr�wa����ch w opiece 
s�ac��o��ar��e�� roś��ie ��ie ���ko pod wz���ędem �iczb� p�acówek, a�e �akże przez 
pr�zma� �iczb� łóżek cz� �iczb� osób �eczo���ch w �e��o ��p� p�acówkach. nie-
m��ie�� ��ed��ak wzros� �dział� i�ości p�acówek ��iep�b�icz���ch w zbiorze szpi-
�a�i o��ó����ch przew�ższa z��acząco wzros� ich z��acze��ia mierzo��� �działem 
w zasobach (���a�� �iczbie łóżek) i �działem w o��ó���e�� �iczbie osób �eczo���ch 
s�ac��o��ar��ie. w���ika �o m.i��. z fak��, że pows�a��ące szpi�a�e ��iep�b�icz��e są 
��e��era���ie szpi�a�ami z��acz��ie m��ie��sz�mi pod wz���ędem oddziałów, a ��m 
sam�m i zasobów od f���kc��o�����ąc�ch ��ed��os�ek p�b�icz���ch. w 2008 rok� 
szpi�a� p�b�icz��� d�spo��ował s�a��s��cz��ie ok. 311 łóżkami, podczas ��d� śred-
��ia d�a szpi�a�a ��iep�b�icz��e��o w���osiła ��ieco po��ad 72 łóżka116.

112 na����iższe proce���owe �dział� szpi�a�i ��iep�b�icz���ch wśród o��ół� szpi�a�i z�oka�izo-
wa���ch w da���m wo��ewódz�wie od��o�owa��o w mazowieckim (14,8%), podkarpackim (15,6%) 
i ��be�skim (16,2%). na��w�ższ� zaś �dział �e��o ��p� szpi�a�i zaobserwowa��o w wo��ewódz�wach: 
k���awsko-pomorskim (44,4%), małopo�skim (39,3%) i do���oś�ąskim (38,3%), por. Podstawowe	
dane	z	zakresu	ochrony	zdrowia	w	2008	roku, op. ci�.,	s. 82.

113 w 16 prz�padkach przeksz�ałceń szpi�a�i samorząd �er��oria���� miał zerow� �dział 
w kapi�a�e zakładow�m ��owopows�ałe�� spółki. s���ac��a �aka domi��owała ��a�omias� w prz�-
padk� przeksz�ałceń zakładów �ecz��ic�wa amb��a�or�����e��o – Informacja	o	przekształceniach	włas-
no�ciowych…, op. ci�.,	s. 7.

114 m. Ka��sch, op. ci�., s. 120.m. Ka��sch, op. ci�., s. 120. 
115 Informacja	o	przekształceniach	własno�ciowych…, op. ci�., s. 2.
116 w 2008 rok� ��as�ąpiła zmia��a me�od� �icze��ia łóżek w szpi�a�ach. zaczę�o do ��ie�� 

w�iczać �akże mie��sca d�a dzieci i ��oworodków (w ��m i��k�ba�or�) – Podstawowe	dane	z	zakresu	
ochrony	zdrowia	w	2008	roku, op. ci�.,	s. 24. Pomi��ięcie ��ch mie��sc powod���e, że śred��ia �iczba 
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udział osób �eczo���ch w szpi�a�ach ��iep�b�icz���ch w s�os���k� do o��ół� 
�eczo���ch s�ac��o��ar��ie b�ł w cał�m bada���m okresie proporc��o��a���� do 
�dział� łóżek szpi�a����ch, k�ór�mi d�spo�����ą szpi�a�e ��iep�b�icz��e w o��ó�-
��e�� �iczbie łóżek szpi�a����ch. z ko�ei wskaź��ik przecię���e��o w�korz�s�a��ia 
łóżek w szpi�a�ach ��iep�b�icz���ch w�z��aczo��� d�a 2008 rok� w���iósł 224,6 
d��i w s�os���k� do 259, 3 d��i w szpi�a�ach p�b�icz���ch117. za�em zarów��o 
szpi�a�e ��iep�b�icz��e, ��ak i szpi�a�e p�b�icz��e ��ie w�korz�s����ą w peł��i swo-
ich moż�iwości zasobow�ch �dzie�a��ia świadczeń.

Po�e��c��ał �sł���odawców ��iep�b�icz���ch w opiece zdrowo���e�� roś��ie (por. 
w�kres 8). w prz�szłości �e��de��c��a �a zapew��e będzie się ��rz�m�wała. i��we-
s��c��e w pr�wa���e szpi�a���ic�wo zapowiada��ą chociażb� ko�e����e ��iep�b�icz��e 
p�acówki med�cz��e działa��ące w ramach �zw. abo��ame���ów med�cz���ch. na 
is���ie��ie po�a do za��ospodarowa��ia przez i��wes�orów pr�wa����ch wskaz���ą 
�akże porów��a��ia międz���arodowe. w Po�sce w 2008 rok� 7,3%118 wsz�s�-
kich łóżek szpi�a����ch s�a��owił� łóżka pr�wa���e. wie�kość �a ksz�ał����e się 
��a poziomie d�żo ��iższ�m ��iż śred��ia d�a kra��ów ue. we wspó���ocie co 5 
łóżko z��a��d���e się w szpi�a�� pr�wa����m, choć ocz�wiście �dział sek�ora pr�-
wa���e��o mierzo��� odse�kiem łóżek ��es� z��acz��ie zróż��icowa��� d�a poszcze-
��ó����ch pańs�w119.

w�da��e się, że przewid�wa��ie domi��ac��i pr�wa���e�� (cz� szerze�� ��iep�b-
�icz��e��) włas��ości w opiece s�ac��o��ar��e�� (o��ó���e��) w Po�sce – i �o zarów��o 
pod wz���ędem podażow�m, ��ak i fi��a��sow�m – ��es� obec��ie ��ie�zasad��io��e. 
w���ika �o m.i��. z d�żo m��ie��sze�� baz� i��fras�r�k��ra���e�� i zróż��icowa��ia 
�iczeb��e��o w zakresie rodza��ów oddziałów szpi�a����ch, ��akimi d�spo�����ą 
szpi�a�e pr�wa���e. Prz�kładowo w 2008 rok� oddział� w szpi�a�ach ��iep�b-
�icz���ch s�a��owił� 12% wsz�s�kich oddziałów szpi�a����ch (w szpi�a�ach o��ó�-
���ch). z��acząco w�ższ� a��iże�i przecię���� odse�ek oddziałów szpi�a����ch 
prz�pada��ąc�ch ��a szpi�a�e ��iep�b�icz��e od��o�owa��o ��ed���ie wśród oddziałów 
ok��is��cz���ch (prawie 22%), chir�r��ii o��ó���e�� (prawie co pią�� oddział ��es� 

łóżek w szpi�a�� p�b�icz���m d�a 2008 rok� spada do 290. w s�a��s��kach gus ��ie poda��o 
�iczb� łóżek w szpi�a�ach ��iep�b�icz���ch, w�z��aczo��e�� wedł��� s�are�� me�od�.

117 ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie da���ch gus – Podstawowe	dane	z	zakresu	ochrony	zdrowia	
w	2008	roku, op. ci�.,	s. 32, 154–155.

118 Por. wcześ��ie��sz� prz�pis o zmia��ie me�odo�o��ii �icze��ia �iczb� łóżek.
119 w 2007 rok� śred��ia d�a ue w���osiła dokład��ie 20,71% –w 2007 rok� śred��ia d�a ue w���osiła dokład��ie 20,71% – Comparative	Key	Figures,	Total	

and	Private	 Inpatient	Hospital	Beds, HoPe – e�ropea�� Hospi�a� a��d Hea��hcare federa�io��, 
www.hope.be/03ac�ivi�ies/1_2-fac�s_a��d_fi���res-ke�_fi���res.h�m� (dos�ęp��e ��a 2010.08.20). 
Por. �akże Hospitals	in	the	27	Member	States	of	The	European	Union, Dexia edi�io��s, �a���ar� 2009, 
s. 74–75. Do pańs�w, w k�ór�ch �dział łóżek pr�wa����ch ��ie przekracza 10% ��a�eżą �akżeDo pańs�w, w k�ór�ch �dział łóżek pr�wa����ch ��ie przekracza 10% ��a�eżą �akże 
wie�ka br��a��ia, ir�a��dia, pańs�wa ska��d���awskie oraz pańs�wa czło��kowskie, k�óre weszł� 
do u��ii w 2004 rok� (poza czechami – 28,7% i c�prem – 50%).
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��iep�b�icz���), ��i��eko�o��icz��o-położ��icz�ch (��ieco po��ad 17%) i oddziałów 
�ro�o��icz���ch (prawie 16%)120. Po�wierdza �o, że sek�or ��iep�b�icz��� ��ie ��es� 
w s�a��ie obsł�ż�ć ��ie ���ko bardzie�� skomp�ikowa���ch prz�padków med�cz-
���ch (��p. brak ��es� oddziałów �ra��sp�a���o�o��icz���ch), a�e �akże „masowe��o 
pac��e���a”. �ak sł�sz��ie za�waża s�a��isława go�i��owska szpitale	prywatne	nie	
tworzą	 tej	 samej	możliwo�ci	do�wiadczeń	medycznych,	 co	publiczne	 i	 to	daje	 szpitalom	
publicznym	przewagę	umiejętno�ci	 i	pewno�ci	 interwencji	medycznych121. s���ac��a �a 
rodzi �akże okreś�o��e za��roże��ia (�zw. spi��a��ie śmie�a��ki, przerz�ca��ie kosz-
�ów z sek�ora pr�wa���e��o do p�b�icz��e��o), co ��ie s�a��owi ��ed��ak przedmio�� 
��i��ie��sz�ch rozważań.

Wykres 8.  znaczenie szpitali niepublicznych w opiece stacjonarnej w Polsce 
w latach 1995–2008
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch gus p�b�ikowa���ch w ko�e�����ch ed�c��ach 
rocz��ika s�a��s��cz��e��o rzecz�pospo�i�e�� Po�skie�� za �a�a 1995–2008.

Pr�wa��zac��i prod�ce���ów �sł��� zdrowo����ch �owarz�sz� �akże „pr�wa��-
zac��a środków p�b�icz���ch”. ros��ąc� poziom pr�wa��zac��i środków p�b�icz-
���ch częściowo po�wierdza��ą a��a�iz� doko��a��e w ��i��ie��sz�m opracowa��i� 
poprzez wzros� �dział� �ecz��ic�wa ��iep�b�icz��e��o w �iczbie �dzie�o���ch 
porad cz� �iczbie hospi�a�izowa���ch. niehomo��e��icz��ość kosz�ów róż���ch 
świadczeń zdrowo����ch powod���e, że prz�ros�� w prod�kc��i świadczeń ��ie 
oz��acza��ą wpros� proporc��o��a����ch zmia�� s�r�k��r� a�okac��i środków p�b�icz-
���ch pomiędz� prod�ce���ów p�b�icz���ch i pr�wa����ch. w sposób bezpośred��i 
�ezę o pos�ęp���ące�� pr�wa��zac��i środków p�b�icz���ch ��a�eżałob� �dowad-

120 ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie Podstawowe	dane	z	zakresu	ochrony	zdrowia	w	2008	roku, 
op. ci�., s. 154–155. wcześ��ie��sze p�b�ikac��e �e�� serii ��ie �wz���ęd��ia��ą podział� oddziałów szpi-
�a�i o��ó����ch ��a p�b�icz��e i ��iep�b�icz��e, s�ąd ��ie zapreze���owa��o d���amiki zmia��.

121 s. go�i��owska, op. ci�., s. 48.
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��iać w oparci� o da��e �rak����ące o war�ości środków przez��acza���ch przez 
��łów��e��o pła���ika p�b�icz��e��o (nfz) ��a ko���rak�� z dos�awcami z sek�ora 
��iep�b�icz��e��o. nies�e�� i��formac��e �akie ��ie są a��re��owa��e ��a poziomie 
ce���ra�i nfz. w sprawozda��i� rocz���m z działa���ości ��arodowe��o pła���ika 
���mowa��e są i��formac��e o �iczbie i war�ości zawar��ch �mów w przekro��� 
��a poszcze��ó���e rodza��e świadczeń zdrowo����ch, z pomi��ięciem s�a��s� 
właścicie�skie��o świadcze��iodawc�. ap�ikac��a i���er��e�owa nfz „i��forma-
�or o �mowach”, ��wara������ąca speł��ie��ie �s�awowe��o obowiązk� ��aw��ości 
�mów122, �akże ��ie �moż�iwia ��e��erowa��ia zbiorcz�ch i��formac��i ��a �ema� 
s�r�k��r� ko���rak�ów. t�m sam�m wiar���od��a oce��a poziom� spr�wa��zo-
wa��ia środków p�b�icz���ch w opiece zdrowo���e�� od��osi się do �a� 1999–2003. 
w�ed� �o ��a po�rzeb� rapor�� eksperckie��o „zie�o��a Księ��a i” wo��ewódzkie 
oddział� nfz w���e��erował� s�osowa��e zes�awie��ia123. Doko��a��a wówczas 
a��a�iza po�wierdziła �ezę o ros��ąc�m �dzia�e świadcze��iodawców pr�wa����ch 
w war�ości p�b�icz���ch ko���rak�ów. Przecię���� �dział ko���rak�ów zawar-
��ch z p�acówkami ��iep�b�icz���mi w war�ości wsz�s�kich ko���rak�ów nfz 
w 2003 rok� przekrocz�ł 20%124. „zie�o��a Księ��a ii” op�b�ikowa��a w 2008 
rok� ��ie zawiera ���ż i��formac��i wpros� o zmia��ach s�r�k��r� ko���rak�owa��ia. 
o pos�ęp���ące�� par��c�pac��i świadcze��iodawców ��iep�b�icz���ch w war�ości 
�mów zawar��ch przez oddział� nfz w��ioskować moż��a ��ed���ie pośred��io 
��a pods�awie wzros�� �dział� �e�� ��r�p� świadcze��iodawców w całkowi��ch 
kosz�ach świadcze��iodawców. na przes�rze��i 1999–2007 wzrósł o�� z 6,8% do 
26,2%125.

obec��ość pr�wa���e�� włas��ości w opiece zdrowo���e�� ��es� charak�er�s��cz��a 
�akże d�a ap�ek. ich działa���ość ��ie po�e��a ��a bezpośred��im �dzie�a��i� 
świadczeń zdrowo����ch w roz�mie��i� �s�aw� o zoz126, �ecz ��iewą�p�iwie 
�z�peł��ia��ą o��e sieć dos�awców dóbr rzeczow�ch w s�s�emie zdrowo����m. 
te�� se��me��� bra��ż� med�cz��e�� ��es� spr�wa��zowa��� w zasadzie „od zawsze”. 
w 1990 rok� �dział ap�ek pr�wa����ch w łącz��e�� �iczbie ap�ek ��ie przekraczał 
45%. w�ed� ��a 3957 wsz�s�kich ap�ek „���ko” 1737 ��a�eżało do pr�wa����ch 
właścicie�i. Poziom spr�wa��zowa��ia ap�ek przekrocz�ł 90% ���ż w 1995 rok�. 
w 2008 działało 10527 ap�ek pr�wa����ch, wespół ��ed���ie ze 101 ap�ekami 

122 zob. ar�. 135 �s�aw� o świadcze��iach zdrowo����ch.
123 ch. sowada, op. ci�., s. 88.
124 Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce	–	Zielona	Księga, warszawa, ��r�dzień 2004, s. 72. 

�ede�� z eksper�ów �czes���icząc�ch w prz���o�owa��i� rapor��, poda��e dokład��ie��sze da��e. i �ak 
w 1999 rok� �dział świadcze��iodawców ��iep�b�icz���ch w war�ości ko���rak�ów w���osił 8,7%, 
a w 2003 rok� ���ż 21,4% – ch. sowada, op. ci�., s. 89.

125 Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Zielona	Księga	II, op. ci�.,	s. 75.
126 m. Dercz, t. rek, Ustawa	o	zakładach	opieki	zdrowotnej.	Komentarz, w�d. 2., wo��ers K��wer, 

warszawa 2010, s. 48.
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p�b�icz���mi. t�m sam�m po��ad 99% wsz�s�kich ap�ek repreze������e włas��ość 
pr�wa���ą127.

3.3. Pozostałe aspekty przeobrażeń prywatyzacyjnych

rozszerza��ie zaa����ażowa��ia sek�ora pr�wa���e��o po s�ro��ie �sł���odawców 
opieki zdrowo���e�� �o ��ie ���ko wzros� �iczb� pr�wa����ch p�acówek zdrowo�-
���ch i ich zasobów. Dość ��ow�m rozwiąza��iem zakłada��ąc�m współis���ie��ie, 
a przede wsz�s�kim współpracę, pomiędz� sek�orem pr�wa����m a sek�orem 
p�b�icz���m ��es� par���ers�wo p�b�icz��o-pr�wa���e (PPP). �e��o imp�eme���a-
c��a w obszarze opieki zdrowo���e�� ��es� prze��awem pr�wa��zac��i w w�miarze 
zarządza��ia i i��wes�owa��ia w ��m sek�orze ��ospodarki128. częs�o ��es� o��o 
��ożsamia��e ze sposobem rea�izac��i i��wes��c��i i��fras�r�k��ra����ch w róż-
���ch �sł���ach społecz���ch (w ��m w opiece zdrowo���e��, cz� szerze�� ochro��ie 
zdrowia). wie�ość form PPP powod���e, że ��ie sprowadza się o��o ���ko do 
poz�ska��ia i��wes�ora, k�ór� w�b�d���e ��ową p�acówkę med�cz��ą, cz� zmo-
der��iz���e is���ie��ącą. te�� sposób kooperac��i zakłada „wspó���e dos�arcza��ie 
pro��ek�� ��b �sł���i, w�ko���wa���ch �rad�c�����ie przez podmio� p�b�icz���”129, 
wspó���ą (��ie z��acz� rów��ą) odpowiedzia���ość za fi��a�izac��ę przedsięwzięcia. 
tę os�a���ią moż��a roz�mieć ��ako wspó���e po��osze��ie r�z�ka pro��ek�owe��o, 
a w efekcie ob�s�ro����e zai���eresowa��ie rea�izac��ą �mow� par���erskie��, bar-
dzo częs�o wie�o�e���ie��. �ed��oz��acz��e przeprowadze��ie �i��ii demarkac�����e�� 
pomiędz� PPP, a i�����mi formami koe��z�s�e��c��i sek�ora p�b�icz��e��o i pr�-
wa���e��o ��ie ��es� ��ed��ak pros�e i ��ed��oz��acz��e. s�ąd po��ęcie PPP w�s�ęp���e 
czasami łącz��ie z po��ęciem współprac� p�b�icz��o-pr�wa���e�� – PPc (a����. 
public-private	 collaboration)130. w �akim prz�padk�, zakorze��io��� w po�skich 
p�b�icz���ch p�acówkach opieki zdrowo���e��, „pros��” outsourcing ��łów��ie �sł��� 
pomoc��icz�ch, a�e �akże i �sł��� med�cz���ch do sfer� pr�wa���e�� s�a��owi rów-
��ież prz�kład PPP. w�da��e się ��ed��ak, że PPP oz��aczać powi����o bardzie�� 
komp�eksową i dł���ookresową formę współprac� ob� sek�orów (w prak��ce 
��ospodarcze�� ko��kre����ch par���erów pro��ek��). w po�skim s�a��ie praw���m 
po�wierdze��iem �e��o s�a��owiska są �akże zapis� �s�aw� o par���ers�wie p�b-

127 Da��e prz��acza��e w cał�m akapicie – Rocznik	Statystyczny	Rzeczypospolitej	Polskiej	2001	
i	2009, gus i ob�icze��ia włas��e.

128 na pods�awie H. maarse, op. ci�., s. 1000–1003.
129 a. wąsowska, Sektor	prywatny	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia	na	przykładzie	hiszpań-

skiego	modelu	Alzira, [w:] K. r�ć, a. sobczak, op. ci�., s. 31.
130 Por. i.a. niko�ic, H. maikisch,Por. i.a. niko�ic, H. maikisch, Public-Private	Partnerships	and	Collaboration	 in	 the	Health	

Sector, wor�d ba��k, Hea��h n��ri�io�� a��d Pop��a�io�� Disc�ssio�� Paper, oc�ober 2006, s. 2.
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�icz��o-pr�wa����m131. z ar�. 2 pk�. 4 �e��że re����ac��i w���ika expressis	verbis, że 
świadcze��ie podmio�� pr�wa���e��o m�si b�ć połączo��e z ��rz�ma��iem ��b 
zarządza��iem skład��ikiem ma��ą�kow�m, k�ór� ��es� w�korz�s��wa��� do rea�i-
zac��i przedsięwzięcia p�b�icz��o-pr�wa���e��o ��b ��es� z ��im związa���. z ko�ei 
ar�. 7. �s�. 1 s�a��owi, że przez �mowę o PPP par���er pr�wa���� zobowiąz���e 
się do rea�izac��i przedsięwzięcia za w���a��rodze��iem oraz po��iesie��ia w cało-
ści a�bo w części w�da�ków ��a ��e��o rea�izac��ę ��b po��iesie��ia ich przez osobę 
�rzecią, a podmio� p�b�icz��� zobowiąz���e się do współdziała��ia w osią����ięci� 
ce�� przedsięwzięcia, w szcze��ó���ości poprzez w��iesie��ie wkład� włas��e��o.

na��większe zai���eresowa��ie w�korz�s�a��iem form�ł� współprac� p�b-
�icz��o-pr�wa���e�� od��o�owa��o do�ąd w od��iesie��i� do spor�� i rekreac��i. na 
34 pro��ek�� i��wes��c��i p�b�icz��o-pr�wa����ch o��łoszo���ch132 w 2009 rok�, 
w oparci� o ��ową �s�awę o PPP, ��ak rów��ież �s�awę o ko��ces��i133, 13 do��cz�ło 
właś��ie �e�� sfer�134. w prz�padk� ochro��� zdrowia b�ł� �o 4 i��ic��a��w�135. 
war�ość pro��ek�ów b�ła zróż��icowa��a. w s�os���k� do i���eres���ące��o ��as sek-
�ora ��ospodarki zawierała się w przedzia�e 1,5–140 m��� zł136. D�a porów��a��ia 
w pierwsze�� połowie 2010 rok�, ��a 34 przedsięwzięcia 3 o��łoszo��o w ochro��ie 
zdrowia, �ecz ��m razem przewid�wa��a war�ość pro��ek�� ��ie przekraczała 
4,5 m��� zł i ��a�eżała do ��a����iższ�ch w całe�� p��i o��łoszeń137. Poda��e wie�ko-
ści ��a pew��o ��ie są oszałamia��ące. Po���ądowo war�o od��o�ować, że w �a�ach 
1994–2007 ��a cał�m świecie zrea�izowa��o prawie 1200 �mów PPP opiewa-
��ąc�ch ��a kwo�ę ��iema� 290 mi�iardów euro, z cze��o 10% prz�padało ��a 
ochro��ę zdrowia138. trzeba ��ed��ak pamię�ać, że PPP w Po�sce dopiero zacz���a 
b�ć obec��e w świadomości dec�de���ów p�b�icz���ch posz�k���ąc�ch dró�� rea�i-
zac��i przedsięwzięć kom���a����ch. Doda�kowo doświadcze��ia i�����ch pańs�w 

131 us�awa z 19 ��r�d��ia 2008 rok� o par���ers�wie p�b�icz��o-pr�wa����m (Dz. u. z 2009, 
��r 19, poz. 100). Pierwszą (�ch��o��ą prz�woła���m ak�em praw���m) �s�awę o PPP �chwa�o��o 
w Po�sce w 2005 rok�.

132 nie oz��acza rea�izowa���ch.
133 us�awa z d��ia 9 s��cz��ia 2009 r. o ko��ces��i ��a robo�� b�dow�a��e ��b �sł���i (Dz. u. 

��r 19, poz. 101).
134 wsz�s�kie da��e do��czące pro��ek�ów PPP w Po�sce [za:] Rynek	PPP	w	Polsce	2009, i��ves�-

me��� s�ppor�, warszawa, s��czeń 2010, s. 35, dos�ęp��e ��a: h��p://www.i��ves.p�/pobierz/r���e-
kPPPwPo�sce2009.pdf (dos�ęp��e ��a 2010.08.20).

135 ze wz���ęd� ��a ���ieważ��ia��ie ��iek�ór�ch pos�ępowań, a ��as�ęp��ie ich po��ow��e o��ła-
sza��ie �iczba o��łoszeń przew�ższa �iczbę pro��ek�ów. na łącz��ą �iczbę 41 o��łoszeń 6 prz�padało 
��a ochro��ę zdrowia.

136 Rynek	PPP	w	Polsce…, op. ci�., s. 13.
137 Rynek	PPP	w	Polsce	I	połowa	2010, i��ves�me��� s�ppor�, warszawa, sierpień 2010, s. 10, 

14, dos�ęp��e ��a: h��p://www.i��ves.p�/rapor�PPPwPo�sceipo�owa2010.pdf (2010.08.20).
138 na pods�awie da���ch Dea�o��ic Pro��ec�ware i Pricewa�erho�secoopers – poda��o za: 

PPP	na	�wiecie,	ce���r�m Par���ers�wa P�b�icz��o-Pr�wa���e��o, h��p://www.ce���r�m-ppp.p�/��a-
swiecie,1 (dos�ęp��e ��a 2010.08.20).
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wskaz���ą, że form�ła PPP wdraża��a ��es� w pierwsze�� ko�e����ości w pros�sz�ch 
i m��ie�� wraż�iw�ch społecz��ie i po�i��cz��ie (w ko���ekście pro��ramów w�bor-
cz�ch) obszarach sfer� p�b�icz��e�� (��p. pro��ek�� i��fras�r�k��r� dro��owe��)139. 

4. POdSUMOWaNIE

tra��sformac��a opieki zdrowo���e�� w Po�sce ��es� fak�em ��iezaprzecza����m. 
właściwie ��a�eżałob� powiedzieć, że ��a przes�rze��i os�a���ich dw�dzies�� 
�a� �a sfera �sł��� społecz���ch, podob��ie ��ak i i����e, zos�ała zrewo��c��o��izo-
wa��a. rewo��c��a miała mie��sce ��a��pierw za sprawą całościow�ch przemia�� 
po�i��cz��o-�s�ro��ow�ch. w efekcie ��as�ąpiło o�warcie opieki zdrowo���e�� ��a 
sek�or pr�wa����, zarów��o w sferze fi��a��sowa��ia, ��ak i podaż� świadczeń zdro-
wo����ch. nas�ęp��ie pod��ę�o prace ��ad reformą s�s�em� zabezpiecze��ia zdro-
wo���e��o, k�óra �moc��iła proces �r���kawia��ia opieki zdrowo���e��. wdrożo��o 
mecha��izm� �zw. r���k� wew��ę�rz��e��o. Hasłem przewod��im reform� z 1999 
rok� b�ło „pó��ście pie��iędz� za pac��e���em”. Prawo pac��e���a do w�bor� świad-
cze��iodawc� miało b�ć ��arzędziem efek��w��ie��sze�� a�okac��i środków i siłą 
sprawczą �r�chomie��ia mecha��izmów ko��k�re��c��i o pac��e���a. nie �dało się 
�e��o w peł��i osią����ąć, co ���ż � pro��� reform� przewid�wa�i eksperci sek-
�ora zdrowo���e��o140. nie sposób ���a�� w�mie��iać szcze��ółowo wsz�s�kie��o 
co pozos�ało w sferze zamierzeń i/��b ��iepowodzeń i �e��o co �dało się osią��-
��ąć. szeroko omawia��e w ��i��ie��sze�� p�b�ikac��i kier���ki przeobrażeń po�i��ki 
społecz��e�� da��ą się zaobserwować �akże w s�s�emie zdrowo����m w Po�sce. 
Proces� �e przebie��a��ą rów��o�e���e, prze��ika��ą się wza��em��ie, ��ed��e s�a��o-
wią prz�cz���ę �r�chomie��ia ko�e�����ch działań, e�c. �ed��ak ��ie zawsze są 
o��e zakorze��io��e w po�i��ce zdrowo���e�� (health	policy), k�óre�� defi��ic������m 
a�r�b��em ��es� �porządkowa��e i „i���e��c��o��a���e w�woł�wa��ie okreś�o���ch 
zdarzeń”141. co ��orsza fak� ich w�s�ępowa��ia ��es� w�korz�s��wa��� i��s�r�me��-
�a���ie w związk� z �prawia��iem po�i��ki (politics) w z��acze��i� poz�skiwa��ia 
i/��b ��rz�ma��ia władz�. w po�skich rea�iach do��cz� �o ��a pew��o pr�wa��-
zac��i w opiece zdrowo���e��. w mass	mediach ��ie �sł�sz�m� częs�o o dece���ra-
�izac��i cz� demo��opo�izac��i i��s����c��i p�b�icz���ch w s�s�emie zdrowo����m. 
me��edżer�zac��a i �społecz��ie��ie �akże ��ie s�a��owią a�rakc�����e��o �ema�� 
d�a p�b�ic�s�ów. Pr�wa��zac��a zaś w�woł���e wie�kie emoc��e w społeczeńs�wie, 
zwłaszcza obaw�, s�rach, a w odpowiedzi ��a ��ie sprzeciw wobec �e��o proces�. 

139 K. wąsowski, Do�wiadczenia	w	zakresie	zastosowania	partnerstwa	publiczno-prywatnego	w	sekto-
rze	ochrony	zdrowia	w	Wielkiej	Brytanii, [w:] K. r�ć, a. sobczak, op. ci�., s. 48.

140 K. t�mowska, Sektor	prywatny…, op. ci�., s. 9.
141 w.c. włodarcz�k, Wprowadzenie	do	polityki	zdrowotnej, wo��ers K��wer, warszawa 2010, s. 44.
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wśród po�i��ków – szcze��ó���ie w ofic��a����m d�sk�rsie – ��es� �rak�owa��a ��ak 
odi�m. „żo�����owa��ie” po��ęciem ma mie��sce ��ak ��d�b� ��ie is���iała rzecz�wi-
s�ość opieki zdrowo���e��, w k�óre�� – ��ak próbowa��o w�kazać – sek�or pr�wa���� 
i pr�wa���e �czes���ic�wo zadomowił� się ��a dobre. Prz���a��m��ie�� częściow�m 
w��ł�macze��iem �akie��o s�a��� rzecz� może b�ć ��rwa�o��� w opiece zdro-
wo���e�� ideał (przeko��a��ie mora���e), z��od��ie z k�ór�m każdem� pac��e���owi 
��a�eż� zapew��ić w�sokie�� ��akości wszechs�ro����e (wsze�kie z��a��e) świadcze-
��ia med�cz��e142, wzmac��ia��� błęd��ą i���erpre�ac��ą podmio�owe��o prawa do 
ochro��� zdrowia, w���ika��ące��o z Ko��s����c��i.

nie ��e��a wą�p�iwości, że a��a�iz���ąc przeobraże��ia w opiece zdrowo���e�� 
w ko���ekście zmie��ia��ące�� się ro�i pańs�wa w ��e�� dos�arcza��i�, fi��a��sowa-
��i�, w��warza��i� i re����ac��i ��ie moż��a s�racić z ocz� owe��o ko��s����c�����e��o 
prawa do ochro��� zdrowia i świadczeń opieki zdrowo���e�� fi��a��sowa���ch ze 
środków p�b�icz���ch. zar�sowa��e w �ekście przemia��� w opiece zdrowo���e�� 
��ie są w żad���m razie sprzecz��e z ��ormą ko��s����c�����ą w�rażo��ą w ar�. 68 
Ko��s����c��i rP. co więce�� sama Ko��s����c��a prz���m���ąc w ar�. 20 społecz��ą 
��ospodarkę r���kową opar�ą ��a wo���ości działa���ości ��ospodarcze��, włas��ości 
pr�wa���e�� oraz so�idar��ości, dia�o��� i współprac� par���erów społecz���ch ��ako 
pods�awę �s�ro��� ��ospodarcze��o rzecz�pospo�i�e�� Po�skie�� zakłada ��ie��ako 
w�ko���wa��ie części zadań p�b�icz���ch przez podmio�� spoza sek�ora p�b-
�icz��e��o. nie m��ie�� ��ed��ak, w ob�icz� ��orm Ko��s����c��i, ��ie ma moż�iwości, 
ab� pańs�wo przekazało peł��ię zadań p�b�icz���ch ze sfer� ochro��� zdrowia 
i s�a��owiące�� ��e�� e�eme��� opieki zdrowo���e�� poza sek�or p�b�icz���. z dr���ie�� 
s�ro��� war�o propa��ować �e�� ���r� m�ś�e��ia, k�ór� ko��s����c�����e��o „prawa do 
ochro��� zdrowia” ��ie pos�rze��a ���ko w ka�e��orii ��ed��os�ro����e��o prawa do 
bezpła���e��o korz�s�a��ia z �sł��� opieki zdrowo���e��, a�e pos�rze��a ��e w szer-
sz�m ko���ekście „obowiązków ob�wa�e�skich”143 i w ko��sekwe��c��i �akże spo-
łecz��e�� (w ��m i��d�wid�a���e��) odpowiedzia���ości za zdrowie. wpis���e się �o 
w pos���owa��e kier���ki �ra��sformac��i �sł��� społecz���ch (w ��m w ochro��ie 
zdrowia). Powi����a o��a zmierzać do rozszerza��ia zakres� i moż�iwości dec�-
z������ch ��ed��os�ek (be��efic��e���ów �sł��� społecz���ch) w sferze �sł��� społecz-
���ch (zasada s�were����ości ��ed��os�ki), prz� ��ed��oczes���m ewo��owa��i� ro�i 
pańs�wa w kier���k� re����a�ora s�s�em�, ��e��o ��adzorc�, a �akże os�a�ecz��e��o 
��wara���a „pomoc�/zabezpiecze��ia os�a���ie�� i��s�a��c��i” d�a ��ch, k�órz� ��ie są 
w s�a��ie zaspokoić ��awe� swoich pods�awow�ch po�rzeb (���. d�a ��a��bardzie�� 
po�rzeb���ąc�ch, a ��ie przeds�awicie�i k�as� śred��ie��)144.

142 zob. szerze�� P. ł�ków, Racjonowanie	 �wiadczeń	a	obowiązek	 troski	o	dobro	pacjenta, „Prawo 
i med�c���a” 2004, ��r 2 (vo�. 6), s. 17–29.

143 za �ę ce����ą �wa��ę dzięk���ę rece��ze���owi książki – prof. ���ia��owi a��e����erowi.
144 zob. �. Kor��ai, K. e�����es�o��, op. ci�.zob. �. Kor��ai, K. e�����es�o��, op. ci�.,	s. 19–24 i 34.
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usł���i społecz��e w opiece dł���o�ermi��owe��

1. WPROWadzENIE

w e�ropie, w ��m w Po�sce, obserwowa��� ��es� proces s�arze��ia się ��d-
��ości1, k�ór� prz�cz���ia się do zmia�� w spo��rze��i� ��a defi��iowa��ie r�z�k 
społecz���ch. coraz częście��, do k�as�cz��e��o ka�a�o��� r�z�k społecz���ch2 
dodawa��e ��es� r�z�ko ��iedołęs�wa (s�arcze��o) bądź r�z�ko ��iesamodzie�-
��ości. �ako ��iedołęs�wo (a����. infirmity) okreś�a��� ��es� �aki s�a�� or��a��izm� 
człowieka, kied� �o �raci o�� zdo���ość do samodzie���e��o w�ko���wa��ia cz���-
��ości po�rzeb���ch w codzie�����m ż�ci� ���. ��iezbęd��a s�a��a się pomoc osób 
�rzecich. Do cz�����ości ��ch za�icza się ��a��częście��: m�cie się, �biera��ie, zała-
�wia��ie po�rzeb fiz��o�o��icz���ch, por�sza��ie się, samoko���ro�a, odż�wia��ie. 
w�mie��io��e pow�że�� cz�����ości okreś�a��e są wspó����m mia��em – codzie��-
���ch cz�����ości (a����. activities	of	daily	living	–	ADL). oprócz zadań związa���ch 
z „samoobsł���ą” w�róż��ia��e są rów��ież i��s�r�me���a���e codzie����e cz�����ości 
(a����. instrumental	activities	of	daily	living	–	IADL), cz��i działa��ia, k�ór�ch w�ko-
���wa��ie ��es� ko��iecz��e do da�sze��o pozos�awa��ia w środowisk� domow�m ���.: 
pisa��ie, cz��a��ie, chodze��ie po schodach, sprzą�a��ie, prz���o�ow�wa��ie posił-

1 �ako proces s�arze��ia się ��d��ości (s�arość demo��raficz��a) defi��iowa��e są zmia��� 
s�r�k��r� wiek� ��d��ości po�e��a��ące ��a wzroście �iczb� i �dział� osób w wiek� �z��a���m za 
s�arsz�, spowodowa��e okreś�o���mi zmia��ami płod��ości i �miera���ości. za�em chodzi ���a�� 
przede wsz�s�kim o wzros� odse�ka osób w wiek� s�arsz�m w społeczeńs�wie, ��ie zaś o zwięk-
sza��ie się (bezwz���ęd��e��) �iczb� osób w wiek� s�arsz�m. te�� wzros� odse�ka osób s�arsz�ch 
może b�ć w�woła��� dwo��ako, a�bo wzros�em �iczb� osób w wiek� s�arsz�m �zw. s�arze��ie się od 
szcz��� (a����. aging	from	the	apex), bądź �eż spadkiem �iczb� osób w ��iższ�ch ��r�pach wiekow�ch 
�zw. s�arze��ie się od pods�aw� (a����. aging	from	the	base), (więce��: e. rosse�, Proces	starzenia	się	
ludno�ci, Po�skie w�daw��ic�wa gospodarcze, warszawa 1959, s. 18).

2 Do k�as�cz��e��o ka�a�o��� r�z�k społecz���ch, pows�ałe��o ��a bazie za�ece��ia międz���a-
rodowe�� or��a��izac��i Prac� do��czące��o powszech��e��o za��wara���owa��ia środków e��z�s�e��c��i 
�chwa�o��e��o ��a ko��fere��c��i odb��e�� w 1944 rok� w fi�ade�fii, za�icza��e są: choroba, macierz�ń-
s�wo, i��wa�idz�wo, s�arość, śmierć ż�wicie�a, bezrobocie, ��a��łe w�da�ki, w�padki prz� prac�; 
więce�� pa�rz: t. sz�m�icz, Ubezpieczenie	społeczne.	Teoria	dla	praktyki, bra���a, b�d��oszcz-warszawa 
2005, s. 80. i ��as�.
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ków, samodzie���e w�chodze��ie z dom�, korz�s�a��ie ze środków �ra��spor��, 
posł���iwa��ie się pie��iędzmi, �e�efo��em, prz���mowa��ie �eków. taka cz�����oś-
ciowa defi��ic��a ��iedołęs�wa ��es� rów��oważ��a z prz���ęciem miar� wiek� i s�a-
rości ��ed��os�ki ��aką ��es� wiek cz�����ościow�3. zawęże��iem po��ęciow�m ��es� 
wprowadze��ie okreś�e��ia ��iedołęs�wo s�arcze (old-age	 infirmity) cz� s�arcza 
��iew�do���ość ż�ciowa, k�óra do��cz� osób o zaawa��sowa���m wiek� me�r�ka�-
���m, ��a��częście�� po 64 rok� ż�cia (���. w wiek� 65 �a� i więce��). wspom��ia��e 
�przed��io przemia��� demo��raficz��e wpł�wa��ą przede wsz�s�kim ��a wzros� 
�e�� ka�e��orii osób ��iedołęż���ch oraz w�m�sza��ą zmia��� w s�s�emie zabezpie-
cze��ia społecz��e��o4.

w�s�ąpie��ie ��iedołęs�wa (s�arcze��o) w�woł���e po�rzebę opieki dł���o-
�ermi��owe��5. Pod po��ęciem opieki dł���o�ermi��owe�� kr���e się szeroki zakres 
wsparcia – od zw�kł�ch posiłków i mieszka��ia w domach z w�ż�wie��iem 
i opieką, do skomp�ikowa���ch i �r�d���ch zabie��ów �akich ��ak ż�wie��ie poza-
��e�i�owe, �ecze��ie ra�� przew�ekł�ch, doż����e podawa��ie �eków ��b obserwa-
c��a i rehabi�i�ac��a �spraw��ia��ąca w spec��a�is��cz���ch oddziałach6. niekied� 
zamias� �ermi��� „opieka dł���o�ermi��owa” �ż�wa��� ��es� �ermi�� „świadcze-
��ia opiek�ńcze”, zaś opieka dł���o�ermi��owa ��es� zarezerwowa��a d�a opieki 
i��s����c��o��a���e��7. s�a��dardow� poziom �e�� opieki ��es� zapew��ia��� w ramach 
(s�s�em�) zabezpiecze��ia opieki dł���o�ermi��owe�� (long-term	care), zabezpie-
cze��ia pie�ę����ac�����e��o (Pflegeversicherung).

w większości kra��ów bazowe zabezpiecze��ie opieki dł���o�ermi��owe�� ��es� 
rea�izowa��e ��a��częście�� ��a s��k� dwóch pods�s�emów: s�s�em� zabezpiecze-
��ia zdrowo���e��o oraz s�s�em� pomoc� społecz��e��. �ed��akże coraz częście�� 
kra��e, przede wsz�s�kim w ce�� rozdzie�e��ia środków fi��a��sow�ch w s�s�emie 
ochro��� zdrowia przez��aczo���ch ��a opiekę doraź��ą oraz opiekę dł���o�er-
mi��ową, dec�d���ą się ��a w�odręb��ie��ie, w ramach s�s�em� zabezpiecze��ia 
społecz��e��o, pods�s�em� zabezpiecze��ia opieki dł���o�ermi��owe��8. s�s�em 
�e�� może b�ć fi��a��sowa��� z domi��ac��ą zasad� �bezpiecze��iowe�� bądź zaopa-

3 więce�� ��a �ema� róż���ch defi��ic��i wiek� pa�rz: b. sza��r-�aworska, Ludzie	starzy	i	staro���	
w	polityce	społecznej, ofic���a w�daw��icza asPra-�r, warszawa 2000, s. 34 i ��as�.

4 więce�� ��a �ema� cz�����ików de�ermi�����ąc�ch ��iedołęs�wo s�arcze pa�rz: b. więckow-
ska, Ubezpieczenie	pielęgnacyjne, ofic���a w�daw��icza sgH, warszawa 2008.

5 termi��� �e��o ��ako �ł�macze��ia „long-term	care” �ż�wam� za e. ge�ze��, Ekonomika	zdro-
wia, w�daw��ic�wo na�kowe Pwn, warszawa 2000 s. 302.

6 e. ge�ze��, Ekonomika	zdrowia, op. ci�., s. 36.
7 Ku	godnej	aktywnej	 staro�ci.	Raport	o	 rozwoju	społecznym	Polska	1999, s. go�i��owska (red.), 

unDP, warszawa 1999, s. 65.
8 to zabezpiecze��ie może b�ć kierowa��e do wsz�s�kich osób ��iedołęż���ch, bądź ��ed���ie 

do pew��e�� pod��r�p� ��chże osób – ��iedołęż���ch osób s�arsz�ch.
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�rze��iowe��9. D�a�e��o �eż ��ie ��es� zawsze popraw��e �ż�wa��ie ���a��, co ��ies�e�� 
��es� bardzo częs�ą prak��ką, �ermi��� p�b�icz��e (powszech��e) �bezpiecze��ie 
pie�ę����ac�����e. a��orki �e��o �eks��, pisząc o w�odręb��io���m s�s�emie opieki 
dł���o�ermi��owe��, ma��ą ��a m�ś�i zabezpiecze��ie pie�ę����ac�����e, zaś dopiero 
��d� ��es� o��o defi��iowa��e za pomocą me�od� �bezpiecze��ia moż��a mówić 
o �bezpiecze��i� pie�ę����ac������m. błąd �e�� częs�o prowadzi do ��ieporoz�mień 
co do: 1) defi��iowa��ia źródła fi��a��sowa��ia s�s�em� i 2) defi��iowa��ia war���-
ków zdob�wa��ia �praw��ień do świadczeń. s�s�em �bezpiecze��iow� ��es� fi��a��-
sowa��� ze składek (opłaca���ch przez �bezpiecza��ąc�ch, k�órz� ��ieko��iecz��ie 
są rów��ocześ��ie �bezpieczo���mi10), zaś prawo do świadcze��ia ��as�ęp���e 
��a moc� czło��kos�wa we wspó���ocie r�z�ka ���. fak�� b�cia �bezpieczo���m, 
za k�óre��o zos�ała opłaco��a składka. z �e��o wz���ęd�, w k�as�cz���m s�s�e-
mie �bezpiecze��iow�m, ��ie ��es� moż�iwe fi��a��sowa��ie świadczeń małżo��-
kom oraz i�����m czło��kom rodzi��� ��a zasadzie �zw. „współ�bezpiecze��ia”11. 
z ko�ei w zaopa�rze��iow�m s�s�emie zabezpiecze��ia opieki dł���o�ermi��owe�� 
fi��a��sowa��ie świadczeń ��as�ęp���e z poda�ków (o��ó����ch bądź ce�ow�ch), zaś 
prawo do świadczeń w �dzie�a���ch ramach �e��o s�s�em� ma��ą wsz�sc� ob�-
wa�e�e12.

rów��ież i w Po�sce od ki�k� �a� w środowisk� med�cz���m oraz sł�żb spo-
łecz���ch �ocz� się d�sk�s��a o ko��iecz��ości i moż�iwości popraw� współprac� 
bra��ż med�cz���ch z szeroko roz�mia��ą pomocą społecz��ą. współpraca 
i koord���ac��a prz� rea�izac��i �sł��� społecz���ch ��es� war���kiem efek��w��e��o 
w�korz�s�a��ia i��fras�r�k��r� oraz środków fi��a��sow�ch przez��acza���ch ��a 
bezpieczeńs�wo zdrowo���e i soc��a���e osób, k�óre są ��iedołęż��e (��iesamo-
dzie���e) w związk� z �razem, chorobą ��b wiekiem13.

z��od��ie z pro����ozami demo��raficz���mi, w Po�sce �iczba osób w wiek� 
85 �a� i więce�� osią����ie pół mi�io��a w 2010 r., zaś w 2030 r. – prawie osiem-
se� ��sięc�. w ��m okresie po��ad pięciokro���ie wzroś��ie �akże �iczba s��-

 9 na �ema� róż���ch me�od fi��a��sowa��ia s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o pa�rz: 
t. sz�m�icz, Ubezpieczenie	społeczne.	Teoria	dla	praktyki, bra���a, b�d��oszcz-warszawa 2005, s. 80. 
i ��as�.

10 Dobr�m prz�kładem ���a�� może b�ć fi��a��sowa��ie składek ��iek�ór�m ��r�pom �bez-
pieczo���ch, ��a��częście�� dzieciom bądź osobom �bo��im, ze środków pochodząc�ch z b�dże�� 
pańs�wa.

11 ocz�wiście w s�s�emach �bezpiecze��iow�ch w�s�ęp���e współ�bezpiecze��ie w prz�-
padk�, ��d� poza �bezpieczo���m ob��ę�e ochro��ą są i����e osob� pozos�a��ące w ��ospodars�wie 
domow�m. �ed��akże za osob� �e ��es� opłaca��a doda�kowa składka. w s�s�emie �bezpiecze��ia 
społecz��e��o �ermi�� współ�bezpiecze��ie zmie��ił swo��e z��acze��ie.

12 w ramach kra��ów u��ii e�rope��skie�� �praw��ie��ie ob�wa�e�skie zos�ało rozszerzo��e ��a 
��r�pę rez�de���ów da��e��o kra���.

13 rapor�: Problem	zdrowia	publicznego	w	kontek�cie	starzenia	się	populacji	Polski, wHo Pro��ek� 
o�� a��ei���� a��d Hea��h – warszawa 2005.
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�a�ków i przekrocz� o��a 9 ��sięc� osób. Pop��ac��a w wiek� 65 �a� i więce��, 
k�óra obec��ie �icz� ��iewie�e po��ad 4 mi�io��� (11,2% o��ół� ��d��ości), z��od��ie 
z prz���ę��mi szac���kami w rok� 2030 będzie �icz�ć ok. 8 mi�io��ów (22,6% 
o��ół� ��d��ości)14. właś��ie �a ��r�pa wiekowa w z��acz��ie większ�m s�op��i� 
��iż pozos�ałe ��r�p� wiekowe korz�s�a z �sł��� opieki zdrowo���e�� i pomoc� 
społecz��e��15.

w���iki badań s�a��s��cz���ch gus ��ie s�a��owią bezpośred��ie��o źródła 
i��formac��i o �iczbie osób ��iesamodzie����ch, w�ma��a��ąc�ch profes��o��a����ch 
�sł��� społecz���ch, a�e da��ą w�obraże��ie o społecz��e�� ska�i �e��o z��awiska. 
Prob�em z oszacowa��iem �iczb� po�e��c��a����ch świadcze��iobiorców w s�s�e-
mie opieki dł���o�ermi��owe�� w Po�sce (i�����mi słow� pop��� ��a świadcze��ia) 
po�e��a ��a ��m, iż prowadzo��e bada��ia w pop��ac��i osób w s�arsz�m wiek� 
(65 �a� i więce��) opar�e o s�s�em aDl są z��ikome, zaś d�a pop��ac��i osób 
w wiek� 80 �a� i więce�� ��ie b�ł� prowadzo��e w o��ó�e. Pop��ac��a osób w wiek� 
80 �a� i więce�� ��es� szcze��ó���ie is�o���a, zakłada się bowiem, że �o właś��ie �e 
osob� są w szcze��ó���ości be��efic��e���ami s�s�em�.

bada��ia pop��ac�����e spraw��ości w zakresie aDl b�ł� prowadzo��e przez 
prof. �. Pio�rowskie��o w �a�ach 70. �bie��łe��o wiek�. od �am�e�� por�, z��od��ie 
z wiedzą a��orek, zos�ał� przeprowadzo��e (zakończo��e)16 ���ko ��ed��e bada-
��ia do��ka��ące omawia��e�� prob�ema��ki – „Po�ska s�arość” rea�izowa��e przez 
Po�skie towarz�s�wo gero���o�o��icz��e. w���iki ��ch badań, przeprowadzo���ch 
w 1999 rok� pod kier���kiem prof. b. s���aka, preze���owa��e są w �abe�i 1. są 
o��e po�wierdze��iem �ez�, iż r�z�ko ��iedołęs�wa zwiększa się wraz z wiekiem 
– ��ed���ie około 48% osób w wiek� 80 �a� i więce�� ��es� w s�a��ie samodzie���ie 
w�ko���wać wsz�s�kie codzie����e cz�����ości, zaś prawie 20% osób w �e�� ��r�pie 
wiekowe�� ��ie ��es� w s�a��ie w�ko��ać 4 i więce�� cz�����ości. zakłada��ąc, iż s�r�k-
��ra osób ��iesamodzie����ch ��ie ��e����ie zmia��ie, moż��a sporządzić pro����oz� 
�iczb� osób, k�óre będą po�rzebował� opieki dł���o�ermi��owe�� w prz�szłości.

14 l. bo�esławski, Prognoza	demograficzna	na	lata	2003–2030, gus, warszawa 2004.
15 �ak w���ika z badań s�a��s��cz���ch, po��ad 1/3 dorosł�ch Po�aków (13,9 m��� osób) dek�a-

r���e w�s�ępowa��ie dł���o�rwał�ch prob�emów zdrowo����ch, �rwa��ąc�ch co ��a��m��ie�� 6 miesięc�, 
prz� cz�m częs�ość w�s�ępowa��ia chorób przew�ekł�ch roś��ie wraz z wiekiem. i �ak w ��r�pie 
wiekowe�� 60-�a�ków b�isko 73% chor���e ��a co ��a��m��ie�� ��ed��ą chorobę przew�ekłą a w ��r�pie 
osób pow�że�� 70 rok� ż�cia po��ad 84% (więce��: g. marci��iak, Stan	zdrowia	ludno�ci	Polski	w	2004	
roku, gus, zakład w�daw��ic�w s�a��s��cz���ch, warszawa 2006).

16 swe��o rodza��� „rewo��c��ę” w zasobach i��formac������ch s�a��owić będą w���iki bada��ia 
Po�se��ior, k�óre, z��od��ie z oczekiwa��iami, powi����� b�ć dos�ęp��e w 2011 r.
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Tabela 1.  Struktura osób starszych względem niedołęstwa oraz wieku  
w 1999 r.

65–69 lat 70–74 lata 75–79 lat
80 lat

i więcej

osob� w�ko�����ące wsz�s�kie cz�����ości 89,77% 82,45% 73,39% 48,09%

osob� ��ie w�ko�����ące 1 cz�����ości 5,11% 9,40% 8,87% 14,75%

osob� ��ie w�ko�����ące 2 cz�����ości 2,56% 2,19% 5,65% 7,65%

osob� ��ie w�ko�����ące 3 cz�����ości 0,28% 2,19% 4,84% 9,29%

osob� ��ie w�ko�����ące 4 cz�����ości 0,00% 1,25% 2,42% 8,74%

osob� ��ie w�ko�����ące 5 cz�����ości 1,42% 0,63% 1,21% 6,56%

osob� ��ie w�ko�����ące żad��e�� cz�����ości 0,85% 1,88% 3,63% 4,92%

Źródło: da��e źródłowe z bada��ia o�rz�ma��e od prof. b. bień.

założe��ia o s�abi���ości s�r�k��r� osób ��iedołęż���ch wz���ędem wiek� ��ie-
s�e�� okaz���ą się b�ć zawod��e. Po�wierdze��iem �e��o mo��ą b�ć w���iki prze-
prowadzo��e��o w 2004 r. bada��ia s�a��� zdrowia ��d��ości, zawiera��ące��o m.i��. 
p��a��ia o ��iepeł��ospraw��ość bio�o��icz��ą, w ��m o: samooce��ę s�a��� zdrowia 
oraz ��iepeł��ospraw��ość bio�o��icz��ą17. Korz�s�a��ąc z w���ik� �e��o bada��ia, 
��ako sposób w�odręb��ie��ia zbiorowości osób w�ma��a��ąc�ch opieki, prz���ę�o 
ki�ka zmie�����ch z bada��ia s�a��� zdrowia ��d��ości. są �o p��a��ia o: zdo���ość 
widze��ia, sł�sze��ia i por�sza��ia się bez �rządzeń pomoc��icz�ch, spraw��ość 
dło��i, moż�iwość ��osze��ia cięższ�ch zak�pów, o samodzie���ość w ��edze��i�, 
kładze��i� się i ws�awa��i� z łóżka, �biera��i� i rozbiera��i�, korz�s�a��i� 
z �oa�e�� i m�ci� całe��o ciała. Prz���ę�o założe��ie, że ���ż ��ed��a ��e��a��w��a 
odpowiedź – cz� �o spowodowa��a d�sf���kc��ą okreś�o��e��o ��arząd� cz� �eż 
��iemoż��ością w�ko���wa��ia pods�awow�ch cz�����ości ż�ciow�ch – powod���e 
za�icze��ie do ka�e��orii „w�ma��a��ąc�ch opieki i�����ch osób”. bada��iem ob��ę�o 
20 ��sięc� mieszkań z 43 ��siącami mieszkańców, w ��m 35 248 osób pow�że�� 
15 �a� i 7743 dzieci. z �z�ska���ch w���ików badań, �o��ó���io���ch ��as�ęp��ie 
��a pop��ac��ę mieszkańców kra���, w���ika, że pop��ac��a osób „w�ma��a��ąc�ch 
opieki osób �rzecich” �icz�ła 4153 500 osób. z �e�� zbiorowości: 1 529 400 osób 
(36,8%) miało prob�em� spowodowa��e d�sf���kc��ą okreś�o��e��o ��arząd� i ��ed-
��ocześ��ie z samoobsł���ą, 968 700 osób (23,3%) miało prob�em� w�łącz��ie 
z samoobsł���ą, a 1 655 300 osób (39,9%) w�łącz��ie z f���kc��o��owa��iem okre-
ś�o��e��o ��arząd�. osob� w wiek� 60 �a� i więce�� s�a��owił� 62,4% �e�� pop��ac��i. 

17 a. bara��, Osoby	wymagające	opieki	w	życiu	codziennym	w	�wietle	wyników	badania	stanu	zdrowia	
ludno�ci	2004	roku, i��formac��a ��a po�rzeb� mz, warszawa 2006.
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na���icz��ie��szą ��r�pę osób w zbiorowości „w�ma��a��ąc�ch opieki osób �rzecich” 
�worz�ł� osob� w wiek� 70 �a� i więce��.

o społecz��e�� ska�i zapo�rzebowa��ia ��a �sł���i społecz��e, szcze��ó���ie 
w zakresie kompe��sac��i ��raco��e�� spraw��ości świadcz� fak�, że co dziesią�a 
osoba ma��ąca 60 �a� i więce�� ��ie może przecz��ać ��aze�� bez ok��arów (szkieł 
korekc������ch), w ��m 2,1% z �e��o powod�, że ��ie posiada odpowied��ich 
ok��arów, a po��ad 3% ��ie może �e��o w�ko��ać w związk� z chorobą ocz�. 
Kłopo�� ze sł�chem ma co pią�a osoba pow�że�� 70 rok� ż�cia. �ed��akże apa-
ra�� sł�chowe��o �ż�wa 1,7% dorosł�ch. głów��ie są �o osob� w wiek� 60 �a� 
i więce��. około 4% osób ��ie może prze��ść 500 m (w ��m co czwar�a osoba 
pow�że�� 70 rok� ż�cia), w ��m 2,7% może por�szać się ���ko prz� pomoc� 
sprzę�� wspoma��a��ące��o (�aski, k��e, ba�ko��iki). co dw���as�a osoba pow�-
że�� 60 �a� i co czwar�a pow�że�� 70 �a� w Po�sce ma kłopo� z samodzie����m 
we��ściem ��a 1 pię�ro i ze��ściem ze schodów. b�isko 7% dorosł�ch osób dek�a-
r���e ��iemoż��ość ��r�zie��ia i ż�cia �warde��o pokarm� (��p. ��abłko), w ��m 
połowa z powod� brak� odpowied��ie�� pro�ez� zębowe��. z��od��ie, z �o��ó�-
��io���mi ��a pop��ac��ę dorosł�ch, w���ikami badań, po��ad 2 mi�io��� osób 
dorosł�ch w Po�sce ��ie może prze��ieść �orb� z zak�pami o wadze 5 k�� ��a 
od�e��łość 10 m. Po��ad 700 ��sięc� osób ��ie ��es� w s�a��ie samodzie���ie �m�ć 
się od s�óp do ��łow�, a po��ad 350 ��sięc� ��ie �bierze się i ��ie rozbierze się 
samodzie���ie. Prawie 250 ��sięc� osób m�si mieć pomoc b� samodzie���ie 
ws�ać i położ�ć się do łóżka, a po��ad 100 ��sięc� osób ��ie z��e samodzie���ie 
posiłk� i m�si b�ć karmio��a. Po��ad 200 ��sięc� osób ��ie może samodzie�-
��ie korz�s�ać z �oa�e��, a po��ad 300 ��sięc� ��ie odkręci k�rka od ��az� cz�  
kra���18.

D�a prób� oce��� s�op��ia pop��� ��a opiekę dł���o�ermi��ową w Po�sce 
moż��a w�korz�s�ać rów��ież w���iki bada��ia – Dia����oza społecz��a – przepro-
wadza��e��o przez Po�skie towarz�s�wo s�a��s��cz��e w 2005 rok�. na p��a-
��ie ��r 26: „cz� w os�a���ich miesiącach prob�em� ze zdrowiem ��r�d��iał� 
Pa��� w�ko���wa��ie codzie�����ch za��ęć ��b bra��ie �dział� w i�����ch za��ęciach” 
aż 35,86% respo��de���ów w wiek� 65 �a� i więce�� odpowiedziało, że „częs�o”, 
51,97% respo��de���ów, że „zdarz�ło się”, zaś ��ed���ie 12,17%, że „��i��d�”. 
w���iki �e są zarów��o obrazem odcz�wa��e�� ��iesamodzie���ości, ��ie zaś efek-
�em bada��ia med�cz��e��o. �ed��akże ��ie ��a�eż� �ekceważ�ć ��ch w���ików, 
szcze��ó���ie d�a odpowiedzi „częs�o”, bowiem ��ak w każd�m s�s�emie �ra��s-
fer� r�z�ka (cz� zaopa�rze��iow�m cz� �bezpiecze��iow�m), prz� okreś�a��i� 
w�sokości ��iezbęd���ch środków d�a sfi��a��sowa��ia świadczeń d�a osób ��ie-

18 g. marci��iak, Stan	zdrowia	ludno�ci	Polski	w	2004	roku, gus, zakład w�daw��ic�w s�a��-
s��cz���ch, warszawa 2006.
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samodzie����ch ��iezbęd��e ��es� oszacowa��ie a����se�ekc��i r�z�ka ���. z��łasza��ia 
się do �bezpiecze��ia osób, � k�ór�ch rea�izac��a r�z�ka ��es� w�ższa ��iż śred��ia 
w pop��ac��i. w prz�padk� �bezpieczeń obowiązkow�ch, p�b�icz���ch, r�z�ko 
a����se�ekc��i ��es� z��acz��ie o��ra��iczo��e. nie ��a�eż� ��ed��ak �ważać, że ��es� o��o 
w�e�imi��owa��e ���. osob� z�peł��ie i��acze�� zachow���ą się w prz�padk� ��d� ��es� 
�o ��ed���ie w�wiad kwes�io��ari�szow� (���. s�arszem� mężcz�ź��ie �r�d��o prz�-
z��ać się młode�� a��kie�erce, że ��ie ��es� o�� w s�a��ie spoż�ć posiłk� cz� zała-
�wić się), a i��acze�� ��d� w ��rę wchodzi w�pła�a świadcze��ia (is���ie��e r�z�ko  
w�ł�dzeń).

Przeds�awio��e pow�że�� w���iki badań, ��ieza�eż��ie od prz���ę�e�� me�odo�o��ii 
bada��ia z��awiska ��iesamodzie���ości, wskaz���ą, że prob�em� związa��e z oso-
bami ��iedołęż���mi, a w szcze��ó���ości poz�skiwa��iem źródeł fi��a��sowa��ia 
świadczeń d�a ��ich ded�kowa���ch, będą w Po�sce w cią��� ��adchodząc�ch �a� 
coraz większe.

ce�em ��i��ie��sze��o rozdział� ��es� przeds�awie��ie opieki dł���o�ermi��o-
we�� ��ako w�odręb��ia��ące�� się w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o ��owe��, 
z�sk���ące�� coraz większe z��acze��ie, ��r�p� �sł��� społecz���ch. w pierwsze�� 
��e��o części zdefi��iowa��a zos�a��ie opieka dł���o�ermi��owa oraz ��e�� charak�e-
r�s��ki ��ako �sł���i społecz��e��. nas�ęp��ie przeds�awio��� zos�a��ie, rozproszo��� 
w po�skim s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o, s�s�em świadczeń ded�ko-
wa���ch osobom ��iedołęż���m (��iesamodzie����m). os�a���ia część ��i��ie��sze��o 
rozdział� do��cz�ć będzie przemia�� w zakresie opieki dł���o�ermi��owe�� w Po�-
sce, po�e��a��ąc�ch przede wsz�s�kim ��a obra��i� kier���k� k� s�op��iowem� 
s�worze��i� odręb��e��o sek�ora świadczeń opiek�ńcz�ch i pie�ę����ac������ch 
oraz dokład��em� okreś�e��i� zakres� obowiązków po s�ro��ie pańs�wa oraz po 
s�ro��ie (rodzi����e��o) ��ospodars�wa domowe��o. 

2. OPIEka dłUGOTERMINOWa  
JakO USłUGa SPOłECzNa

Przed pod��ęciem a��a�iz� speł��ie��ia przez opiekę dł���o�ermi��ową cech 
defi��ic������ch �sł��� społecz���ch okreś�o���ch w rozdzia�e a��ors�wa r. szar-
fe��ber��a, doko��a��e zos�a��ie dookreś�e��ie defi��ic�����e zbior� świadczeń okre-
ś�a���ch wspó����m mia��em „opieka dł���o�ermi��owa”. za preze���owa���mi 
w rozdzia�e 2 ��i��ie��sze�� książki po���ądami a�freda �. Kah��’a opiekę dł���o�er-
mi��ową moż��a za�icz�ć do ka�e��orii �sł��� okreś�o���ch ��ako „�erapia, pomoc, 
rehabi�i�ac��a, ochro��a soc��a���a”. na�omias� prz� prz���ęci� i�����ch kr��eriów, 
��ak podział po�rzeb, moż��a powiedzieć, że opieka dł���o�ermi��owa od��osi się 
do zaspoka��a��ia codzie�����ch po�rzeb ż�ciow�ch (bio�o��icz���ch) osób z o��ra-
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��iczo��ą zdo���ością do samoopieki. gd�b� kr��eri�m podział� b�ł k�as�cz��� 
podział r�z�k, �o �sł���i opieki dł���o�ermi��owe�� mo��ł�b� b�ć za�iczo��e ��ako 
�e, w���ika��ące z r�z�ka chorob�, ��iepeł��ospraw��ości oraz, w prz�padk� ��iedo-
łęs�wa s�arcze��o, r�z�ka s�arości. lecz, ��ak ���ż wspom��ia��o we ws�ępie, coraz 
częście�� dąż� się do w�odręb��ie��ia r�z�ka ��iedołęs�wa (s�arcze��o) w ka�a�o��� 
r�z�k społecz���ch.

�eszcze do ��iedaw��a r�z�ko ��iedołęs�wa s�arcze��o pos�rze��a��e b�ło ��ako 
e�eme��� r�z�ka s�arości. �ed��akże obec��ie coraz częście�� pos���owa��e ��es� 
w�róż��ia��ie r�z�ka ��iedołęs�wa s�arcze��o w ka�a�o��� r�z�k społecz���ch ��ako 
odręb��e��o r�z�ka19. �eże�i prz���ąć, że r�z�ko s�arości składa się z dwóch faz 
– oszczędza��ia i op��ma�izac��i ko��s�mpc��i ��ch oszczęd��ości po prze��ści� 
w s�a�� spocz���k� zawodowe��o20, �o r�z�ko ��iedołęs�wa s�arcze��o po��awia się 
w dr���ie�� fazie r�z�ka s�arości. a�e cz� ��a�eż� ��e ��ożsamiać z r�z�kiem s�a-
rości, a ��m sam�m fi��a��sować ��e��o sk��ki z f���d�sz� przez��aczo��e��o ��a 
fi��a��sowa��ie r�z�ka s�arości (f���d�sz� emer��a���e��o)?

s�s�em zabezpiecze��ia emer��a���e��o ma ��a ce�� zapew��ie��ie okreś�o��e��o 
s�a��dard� ż�cia po prze��ści� w s�a�� spocz���k� zawodowe��o. nie chodzi ���a�� 
o ��iezmie��io��� s�a��dard, a�e o ��ak ��a��m��ie��sz� ��e��o spadek w s�os���k� do 
s�a��dard� osią��a��e��o w okresie ak��w��ości zawodowe�� (w���ładza��ie f���kc��i 
ko��s�mpc��i w czasie)21. �ed��akże, w związk� z pos�ęp���ąc�m wzros�em r�z�ka 
��iedołęs�wa s�arcze��o i pop��� ��a i��s����c��o��a���ą opiekę dł���o�ermi��ową, 
oczekiwa��e w�da�ki ��a zabezpiecze��ie opieki dł���o�ermi��owe�� z p��i i��d�-
wid�a����ch środków emer��a����ch będą coraz w�ższe. i�����mi słow� będzie 
wzras�ało z��acze��ie w�da�ków ��a opiekę dł���o�ermi��ową w „emer��a����m” 
kosz�k� dóbr. i właś��ie �e�� w�soki �dział w�da�ków oraz ich ��ieprzewid�-
wa���ość s�a��owią pierwszą przesła��kę do w�odręb��ie��ia r�z�ka ��iedołęs�wa 
s�arcze��o ��ako r�z�ka �owarz�szące��o r�z�k� s�arości.

Dr���im cz�����ikiem dec�d���ąc�m o odróż��ie��i� r�z�ka s�arości i r�z�ka 
��iedołęs�wa s�arcze��o są same defi��ic��e ��ch r�z�k. s�arość zdefi��iowa��a 
��ako �iczba przeż���ch �a� (wiek chro��o�o��icz���, me�r�ka����, ka�e��darzow�) 

19 t. sz�m�icz, O	 systemie	 zabezpieczenia	 społecznego	 –	 podobnie	 i	 inaczej, [w:] �. a��e����er, 
O	roztropną	politykę	społeczną, Po�skie towarz�s�wo Po�i��ki społecz��e��, warszawa 2002, s. 123; 
b. więckowska, Demograficzne	oraz	socjologiczne	determinanty	popytu	na	formalną	opiekę	długoterminową	
dla	niedołężnych	osób	 starszych, [w:] Inwestycje	finansowe	 i	ubezpieczenia	–	 tendencje	 �wiatowe	a	polski	
rynek, w. ro��ka-chmie�owiec, K. �a�����a (red.), w�daw��ic�wo akademii eko��omicz��e�� im. 
oskara la����e��o we wrocławi�, wrocław 2004, tom ii, s. 355.

20 t. sz�m�icz, Emerytura	dla	kobiety	–	otoczenie	kontra	system, [w:] Między	transformacją	a	inte-
gracją.	Polityka	społeczna	wobec	problemów	współczesno�ci, P. błędowski (red.), szkoła głów��a Ha��-
d�owa w warszawie, warszawa 2004, s. 160.

21 b. więckowska, Zarządzanie	ryzykiem	niedołęstwa	starczego	–	determinanty	tworzenia	rozwiązań	
w	systemie	zabezpieczenia	społecznego, wiadomości ubezpiecze��iowe ��r 11-12, 2004, s. 21.
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pomi��a s�a�� zdrowia osob�, ��e�� spraw��ość r�chową oraz zaawa��sowa��ie bio-
�o��icz���ch procesów s�arze��ia się or��a��izm� człowieka. D�a�e��o �eż, obok 
wiek� chro��o�o��icz��e��o, w �i�era��rze w�róż��ia się międz� i�����mi wiek 
cz�����ościow� (ps�cho�o��icz���, spraw��ościow�) �wz���ęd��ia��ąc� s�opień ��ra�� 
spraw��ości. s�arość, zdefi��iowa��a w ramach s�s�em� emer��a���e��o, ��es� roz-
pa�r�wa��a ��ako w���ik s�arości me�r�ka���e�� (mi��ima���� wiek emer��a����) 
i s�arości społecz��e�� cz� eko��omicz��e�� (zmia��a ró� społecz���ch, zaprzes�a��ie 
prac� zawodowe��), ��a�omias� ��iedołęs�wo s�arcze ��es� w���ikową ��ałoże��ia się 
s�arości me�r�ka���e�� (mi��ima���� wiek emer��a����) i s�arości cz�����ościowe�� 
(��iemoż��ość w�ko���wa��ia codzie�����ch cz�����ości)22.

Podob��e roz�mowa��ie ��a�eż� przeprowadzić w rozróż��ie��i� r�z�ka ��iedo-
łęs�wa i r�z�ka chorob�23, aczko�wiek ��ra��ice ���a�� są m��ie�� os�re, szcze��ó�-
��ie w prz�padk� ��iedołęs�wa z dookreś�e��iem s�arcze. Przecię���e s�arze��ie 
zawsze zawiera m��ie��sz� ��b większ� kompo��e��� pa�o�o��ii (cz�����ik cho-
robow�). co więce��, o��rom zmia�� i��wo��c������ch w or��a��izmie człowieka 
w wiek� s�arcz�m sprawia, że ��ra��ica pomiędz� pa�o�o��ią a fiz��o�o��ią ��es� 
bardzo częs�o ��ieos�ra, zaś ��akiko�wiek s�a�� s�res�, ��ierów��owa��i, może 
doprowadzić do ��asi�e��ia ob��awów chorobow�ch. to z ko�ei imp�ik���e, że ��ie-
dołęs�wo s�arcze w�woła��e chorobą w�s�ęp���e częście�� i rów��ocześ��ie b�wa 
cięższe, a ��m sam�m ��es� pos�rze��a��e ��ako s�a�� pa�o�o��icz���, chorobow�. 
�ed��akże, ze wz���ęd� ��a �o, że ��iedołęs�w� s�arczem� ��ie zawsze �owarz�sz� 
��ed��os�ka chorobowa (��ie m�si o��o w���ikać z pa�o�o��ii, choć �o ma mie��-
sce z��acz��ie rzadzie��), zaś rea�izac��a r�z�ka ��iedołęs�wa sk��k���e po�rzebą 
opieki dł���o�ermi��owe��, w pierwsze�� ko�e����ości świadczeń opiek�ńcz�ch 
a ��ie świadczeń med�cz���ch, ��ie ��a�eż� ��ożsamiać �e��o r�z�ka z r�z�kiem  
chorob�.

na���r�d��ie�� ��es� ch�ba przeprowadzić ��ra��icę pomiędz� r�z�kiem ��ie-
dołęs�wa (��iesamodzie���ości) oraz r�zkiem i��wa�idz�wa. słowo „i��wa�ida” 
pochodzi z ��ęz�ka łacińskie��o: validus – si����, in – bez, pozbawio���. za�em 
��ako i��wa�ida okreś�a��a ��es� osoba, � k�óre�� „w�s�ęp���ą wad� ��b defek�� 
fiz�cz��e ��b �m�słowe o charak�erze �rwał�m”24. z �e��o powod� i��wa�idz-
�wo bio�o��icz��e może b�ć �z��awa��e ��ako rów��oz��acz��e ze słowem „choroba” 
cz� „ka�ec�wo”25. wad� �e mo��ą, �ecz ��ie m�szą, prowadzić do ��iezbęd��ości 

22 ibidem, s. 21–22.
23 ocz�wiście w z��acze��i� po�rzeb� pokr�cia kosz�ów świadczeń zdrowo����ch, a ��ie kró�-

kookresowe�� ��iezdo���ości do prac�.
24 �.K. zabłocki, Wprowadzenie	do	rewalidacji, w�daw��ic�wo adam marszałek, tor�ń 1996, 

s. 12.
25 �. i��d��ski, �. leowski, Podstawy	Medycyny	Społecznej, Pańs�wow� zakład w�daw��ic�w 

lekarskich, warszawa 1971, s. 606.
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pomoc� osób �rzecich. z dr���ie�� s�ro��� moż��a s�wierdzić, iż każda osoba ��ie-
dołęż��a posiada pew��e defek�� fiz�cz��e ��b �m�słowe o charak�erze s�ał�m 
co oz��acza, że ��es� i��wa�idą. za�em po��ęcie ��iedołęs�wa zawiera się w po��ęci� 
i��wa�idz�wa.

biorąc pow�ższe pod �wa��ę moż��a s�wierdzić, iż r�z�ko ��iedołęs�wa 
(s�arcze��o) i w���ika��ąca z ��ie��o po�rzeba opieki dł���o�ermi��owe�� s�a-
��owią ka�e��orię odręb��ą, �ecz rów��ocześ��ie w���ikową – pows�ałą z pew-
��e�� kompi�ac��i r�z�k wchodząc�ch ���ż w skład k�as�cz��e��o ka�a�o��� r�z�k. 
Prz���m���ąc �aki �ok roz�mowa��ia oraz �s�a�e��ia a��a�iz przeprowadzo���ch 
w pozos�ał�ch częściach ��i��ie��sze�� książki w zakresie obszarów: zdrowia, 
pomoc� społecz��e�� oraz pracow��icze��o, bazowe��o �bezpiecze��ia społecz-
��e��o, w k�ór�ch �dowad��ia się, iż obszar� �e s�a��owią e�eme��� szerze�� defi-
��iowa���ch �sł��� społecz���ch, �o, korz�s�a��ąc z re�ac��i przechod��iości, moż��a 
�dowod��ić, że rów��ież i opieka dł���o�ermi��owa (dokład��ie�� zes�aw świad-
czeń opiek�ńcz�ch w�s�ęp���ąc�ch w w�mie��ia���ch pods�s�emach zabezpie-
cze��ia społecz��e��o) s�a��owi �sł���ę społecz��ą. rów��ocześ��ie, podob��ie ��ak 
w prz�padk� i�����ch �sł���, is���ie��ą pew��e prob�em� ze speł��ie��iem przez 
świadcze��ia z zakres� opieki dł���o�ermi��owe�� cech defi��ic������ch �sł��� spo-
łecz���ch zapreze���owa���ch w rozdzia�e 2. Do ��a��waż��ie��sz�ch z ��ich za�icz�ć  
moż��a:
– moż�iwość w�s�ępowa��ia świadczeń pie��ięż���ch (���. res����c��i pie��ięż-

��e��) oraz świadczeń o charak�erze rzeczow�m �z�peł��ia��ąc�ch �sł���i 
opiek�ńcze (prz���m���ące formę bądź �o ref���dac��i zak�p� sprzę��, ��ie-
odpła���e��o �ż�cza��ia cz� �eż zak�p� ze środków pomoc� społecz��e�� ��p. 
ma�erace przeciwod�eż���owe ref���dowa��e ze środków nfz) – ��iespeł��ie-
��ie war���k� bezpośred��ie��o za��mowa��ia się ��dźmi,

– is���ie��ie sek�ora świadczeń opiek�ńcz�ch działa��ąc�ch s�p�eme���er��ie 
bądź komp�eme���ar��ie w s�os���k� do s�s�em� bazowe��o (��p. pr�wa���e 
dom� opieki) – ��iespeł��ie��ie war���k� ��ieodpła���ości bądź ���ko częścio-
we�� odpła���ości,

– opiekę ��ieforma���ą, k�óra s�a��owi is�o���ą część wsz�s�kich świadczeń, 
a k�óra świadczo��a ��es� częs�o bez wsparcia i��s����c��i oraz moż�iwo-
ści „prz��cze��ia”, przez ��a��b�iższ�ch czło��ków rodzi��� – ��iespeł��ie��ie 
war���k� �dzie�a��ia przez osob� spoza ��a��b�iższe��o krę��� więzi oraz ��ie-
speł��ie��ie war���k� �dzie�a��ia przez profes��o��a�is�ów,

– świadcze��ia opieki dł���o�ermi��owe�� ��ie są fi��a��sowa��e ��ed���ie zew��ę�rz-
��ie – prz�kładem może b�ć ���a�� zasada współpłace��ia f���kc��o�����ąca 
w zakładach opiek�ńcz�ch bądź w domach pomoc� społecz��e�� – ��iespeł-
��ie��ie war���k� fi��a��sowa��ia ze środków „zew��ę�rz���ch”.
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3. BazOWy SySTEM zaBEzPIECzENIa OPIEkI 
dłUGOTERMINOWEJ W POlSCE

3.1. Informacje ogólne

�ak ���ż wspom��ia��o we ws�ępie w Po�sce ��ie is���ie��e w�odręb��io��� s�s�em 
opieki dł���o�ermi��owe��. Świadcze��ia związa��e z opieką dł���o�ermi��ową są 
rozproszo��e w ramach róż���ch pods�s�emów s�s�em� zabezpiecze��ia spo-
łecz��e��o: s�s�em� ochro��� zdrowia, s�s�em� „�bezpieczeń” społecz���ch 
oraz s�s�em� pomoc� społecz��e�� (pa�rz: �abe�a 2). za�em is���ie��e róż��e 
fi��a��sowa��ie ��ch świadczeń, co imp�ik���e róż��ice w �praw��ie��iach do ich 
o�rz�m�wa��ia26. rów��ocześ��ie, róż��ice w fi��a��sowa��i� w�s�ęp���ą �akże 
w formie świadcze��ia ���. w s�s�emie w�s�ęp���ą �bezpiecze��iowe oraz zaopa-
�rze��iowe świadcze��ia pie��ięż��e i świadcze��ia rzeczowe (pa�rz: �abe�a 3). 
w ��as�ęp���ch podrozdziałach ��i��ie��sze��o opracowa��ia zos�a��ą omówio��e 
poszcze��ó���e świadcze��ia z zakres� opieki dł���o�ermi��owe�� ze szcze��ó����m 
�wz���ęd��ie��iem kr��eriów ich prz�z��awa��ia oraz ich w�sokości. w�chodząc 
z zawęża��ące�� defi��ic��i �sł��� społecz���ch ��ako okreś�o��e�� ��r�p� świadczeń 
opis rozpocz��ą świadcze��ia o charak�erze �sł���ow�m (pa�rz: rozdział 2). 
w ��as�ęp���m krok� opis zos�a��ie rozszerzo��� o świadcze��ia pie��ięż��e, k�óre 
będą za�iczo��e do ka�e��orii opieki dł���o�ermi��owe�� prz� prz���ęci� rozszerza-
��ące�� defi��ic��i �sł��� społecz���ch.

Tabela 2.  Struktura świadczeń związanych z opieką długoterminową w polskim 
systemie zabezpieczenia społecznego

System ochrony 
zdrowia

System „ubezpieczeń” społecznych System pomocy 
społecznej

„ubezpiecze��ie 
zdrowo���e”

Pracow��icze 
�bezpiecze��ia 

społecz��e

ubezpiecze��ie 
społecz��e 
ro���ików

zabezpiecze��ie 
społecz��e 

fi��a��sowa��e 
z b�dże�� 
pańs�wa

Świadcze��ia związa��e z opieką dł���o�ermi��ową

Źródło: opracowa��ie włas��e.

26 o prob�emach w�s�ęp���ąc�ch ��a s��k� s�s�emów w ��iew�odręb��io���ch s�s�emach 
zabezpiecze��ia opieki dł���o�ermi��owe�� pa�rz: b. więckowska, Problemy	finansowania	 systemu	
opieki	długoterminowej	w	przypadku	systemów	niewyodrębnionych (w dr�k�).



Usługi	społeczne	w	opiece	długoterminowej 129

Tabela 3.  Rodzaje świadczeń w opiece długoterminowej w ramach polskiego 
systemu zabezpieczenia społecznego

Świadczenia pieniężne Świadczenia rzeczowe

s�s�em 
„�bezpieczeń” 

społecz���ch
(„�bezpiecze��ie”)

s�s�em pomoc� 
społecz��e��
(b�dże�)

s�s�em ochro��� 
zdrowia

(„�bezpiecze��ie”)

s�s�em pomoc� 
społecz��e��
(b�dże�)

Źródło: opracowa��ie włas��e.

3.2. Rodzaje świadczeń i usług

3.2.1. Świadczenia rzeczowe

system „ubezpieczenia” zdrowotnego
w us�awie z 27 sierp��ia 2004 o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��so-
wa���ch ze środków p�b�icz���ch (Dz. u. nr 210, poz. 2135, z póź��. zm.), ��ie 
po�rak�owa��o opieki dł���o�ermi��owe�� ��ako spec�ficz��e��o dział� poświęco-
��e��o pie�ę����ac��i i opiece, a zawar�o ��ed���ie w ar�. 35b o��ó���� zapis w brzmie-
��i�: Świadczeniobiorcy	przyjętemu	do	 szpitala	 lub	 innego	 zakładu	 opieki	 zdrowotnej	
przeznaczonego	dla	osób	potrzebujących	całodobowych	lub	całodziennych	�wiadczeń	opieki	
zdrowotnej,	oraz	przy	wykonywaniu	zabiegów	leczniczych	i	pielęgnacyjnych,	diagnostycz-
nych	 i	 rehabilitacyjnych	przez	podmioty	uprawnione	do	udzielania	 �wiadczeń,	a	 także	
przy	udzielaniu	przez	 te	podmioty	pomocy	w	stanach	nagłych,	zapewnia	się	bezpłatnie	
leki	i	wyroby	medyczne,	jeżeli	są	one	konieczne	do	wykonania	�wiadczenia.

Do 30 sierp��ia 2009 rok� cech� ��ch świadczeń oraz rodza��e i��s����c��i ��e 
świadcząc�ch okreś�a��e b�ł� w corocz���ch zarządze��iach Prezesa narodo-
we��o f���d�sz� zdrowia okreś�a��ąc�ch „war���ki zawiera��ia i rea�izac��i �mów 
w rodza���: opieka dł���o�ermi��owa”27.

od 31 sierp��ia 2009 rok� wprowadzo��o is�o���e zmia��� w s�s�emie ochro��� 
zdrowia w Po�sce – zakres świadczeń ��wara���owa���ch w ramach świadczeń 
fi��a��sowa���ch ze środków p�b�icz���ch ��es� okreś�a��� przez mi��is�ra zdro-

27 os�a���ie z ��ich �o zarządze��ie nr 84/2009/Dsoz Prezesa narodowe��o f���d�sz� 
zdrowia z d��ia 11 ��r�d��ia 2009 r. w sprawie okreś�e��ia war���ków zawiera��ia i rea�izac��i 
�mów w rodza��� świadcze��ia pie�ę����ac�����e i opiek�ńcze w ramach opieki dł���o�ermi��owe��, 
zmie��io��e zarządze��iem nr 93/2009/Dsoz Prezesa narodowe��o f���d�sz� zdrowia z d��ia 
30 ��r�d��ia 2009 r. oraz zarządze��iem nr 25/2010/Dsoz Prezesa narodowe��o f���d�sz� zdro-
wia z d��ia 9 czerwca 2010 r.
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wia w rozporządze��iach, odręb���ch d�a każde��o rodza��� świadczeń28. także 
świadcze��ia opieki pa�ia��w��o-hospic�����e��, k�óre b�ł� do�ąd przez nfz ���mo-
wa��e łącz��ie z opieką dł���o�ermi��ową29 zos�ał� opisa��e w odręb���m rozpo-
rządze��i�, co sk��kowało w�łącze��iem �e��o ��p� świadczeń z sek�ora opieki 
dł���o�ermi��owe��30.

na bazie w�że�� wspom��ia��e��o rozporządze��ia nfz ko���rak����e ��as�ęp�-
��ące zakres� świadczeń w rodza��� opieka dł���o�ermi��owa:
– w oddzia�e d�a przew�ek�e chor�ch,
– w zakładzie Pie�ę����ac�����o-opiek�ńcz�m (zPo), w zPo d�a dzieci i mło-

dzież�,
– w zakładzie opiek�ńczo-lecz��icz�m (zol), w zol d�a dzieci i młodzież�,
– w zol d�a pac��e���ów we�����owa���ch mecha��icz��ie,
– w zol d�a dzieci we�����owa���ch mecha��icz��ie,
– w opiece domowe�� ��ad pac��e���ami we�����owa���mi mecha��icz��ie,
– w opiece domowe�� ��ad dziećmi we�����owa���mi mecha��icz��ie,
– w zol d�a pac��e���ów w s�a��ie we��e�a��w���m,
– w pie�ę����iarskie�� opiece środowiskowe��, �zw. pie�ę����iarki zada��iowe, do 

końca 2009,
– w pie�ę����iarskie�� opiece dł���o�ermi��owe��31.

zakład opiek�ńcz� ��es� z założe��ia kró�ko�ermi��ową formą �dzie�a��ia 
�sł��� opieki dł���o�ermi��owe�� (bez zmia��� mie��sca zame�dowa��ia) ma��ąc�m 
��a ce�� �spraw��ie��ie osob� po przeb��e�� hospi�a�izac��i i prz���o�owa��ie ��e�� 
do powro�� do środowiska domowe��o. w Po�sce is���ie��ą dwa ��p� zakładów 

28 rozporządze��ie mi��is�ra zdrowia z d��ia 30 sierp��ia 2009 r. w sprawie świadczeń ��wa-
ra���owa���ch z zakres� świadczeń pie�ę����ac������ch i opiek�ńcz�ch w ramach opieki dł���o�er-
mi��owe�� (Dz.u. nr 140 poz. 1147 z 2009 r. z póź��. zm.).

29 łącz��e ���mowa��ie, przez nfz, ob� rodza��ów świadczeń zos�ało zapisa��e w ar�. 15 
�s�. 2 pk�. 13 �s�aw� z d��ia 27 sierp��ia 2004 o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��sowa���ch 
ze środków p�b�icz���ch Dz.u. nr 210, poz. 2135), w brzmie��i�: „świadcze��ia pie�ę����ac�����e 
i opiek�ńcze, w ��m opiekę pa�i��w��o-hospic�����ą”. niem��ie�� ��ie moż��a b�ło łącz�ć ��ch świad-
czeń w ramach ��ed��e��o zakład�, bądź ��ed��e�� �mow� ��a świadcze��ia. Póź��ie��sza zmia��a do 
us�aw� (Dz. u. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póź��. zm.) w�dzie�iła (w ar�. 15) opiekę pa�ia-
��w��o-hospic�����ą w odręb���m pk� 13a.

30 �ed��akże opieka hospic�����a ��es� zazw�cza�� �rak�owa��a ��ako e�eme��� opieki dł���o�er-
mi��owe�� (pa�rz: Da� (06.03.2010), medicare (06.03.2010)). Świadcze��ia �dzie�a��e w ramach 
opieki hospic�����e�� obe��m���ą: �śmierza��ie bó��, świadcze��ie �sł��� med�cz���ch oraz opiek�ń-
cz�ch, pomoc czło��kom rodzi��� w sprawowa��i� opieki, pomoc emoc��o��a���a oraz d�chowa 
czło��kom rodzi��� w procesie �miera��ia, dos�arcze��ie ��iezbęd���ch �eków, środków opa�r���-
kow�ch oraz pomoc� med�cz���ch, zor��a��izowa��ie doda�kow�ch świadczeń (w miarę po�rzeb) 
– włącz�wsz� opiekę w��ch��ie��iową, �erapię mow� oraz �erapię fiz�cz��ą, opiekę zamk��ię�ą, 
zor��a��izowa��ie pochówk� w imie��i� rodzi��� bądź prz���aciół.

31 obec��ie w mi��is�ers�wie zdrowia �rwa��ą prace �kier���kowa��e ��a poszerze��ie zakres� 
świadczeń o pie�ę����iarską ps�chia�r�cz��ą opiekę dł���o�ermi��ową.
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o róż���ch mis��ach z przeszłości: zakład� pie�ę����ac�����o-opiek�ńcze (zPo), 
w k�ór�ch kładzio��o większ� ��acisk ��a opiekę osobis�ą oraz zakład� opiek�ń-
czo-�ecz��icze (zol), w k�ór�ch kładzio��o większ� ��acisk ��a med�cz��ą opiekę 
pie�ę����iarską. obec��ie ce�e ��ak i zada��ia zPo oraz zol ��e��ł� zrów��a��i�, 
do �e��o s�op��ia, że ��ie obserw���e się żad���ch is�o����ch róż��ic pomiędz� ��mi 
p�acówkami. w rozporządze��i� mi��is�ra zdrowia z d��ia 30 sierp��ia 2009 r. 
w sprawie świadczeń ��wara���owa���ch z zakres� świadczeń pie�ę����ac������ch 
i opiek�ńcz�ch w ramach opieki dł���o�ermi��owe�� d�a zPo oraz zol s�oso-
wa��a ��es� ��ed��a ��azwa – zakład opiek�ńcz�. z �e��o �eż powod� da�sze a��a�iz� 
będą obe��mował� obie �e i��s����c��e łącz��ie.

�ak ���ż wspom��ia��o ce�em zakład� opiek�ńcze��o ��es� ob��ęcie całodobową 
opieką i �ecze��iem osób, k�óre przeb�ł� os�rą fazę �ecze��ia szpi�a���e��o, ma��ą 
�kończo��� proces dia����ozowa��ia, �ecze��ia operac�����e��o ��b i���e��s�w��e��o 
�ecze��ia zachowawcze��o, ��ie w�ma��a��ą ���ż da�sze�� hospi�a�izac��i, ��ed��ak ze 
wz���ęd� ��a s�a�� zdrowia i s�opień ��iepeł��ospraw��ości oraz brak moż�iwości 
samodzie���e��o f���kc��o��owa��ia w środowisk� domow�m w�ma��a��ą s�ałe��o 
��adzor� �ekarskie��o, profes��o��a���e�� pie�ę����ac��i, rehabi�i�ac��i oraz świadczeń 
opiek�ńcz�ch. narodow� f���d�sz zdrowia wprowadził o��ra��icze��ie w dos�ęp-
��ości do świadczeń z zakres� opieki dł���o�ermi��owe��, �s�a�a��ąc, że fi��a��so-
wa��i ze środków p�b�icz���ch będą ��ed���ie ci pac��e��ci (przew�ek�e chorz�, 
���ier�chomie��i z powod� �raz� ��b chorob�), k�órz� w oce��ie ska�i Barthel 
okreś�a��ące�� spraw��ość do samoobsł���i, �z�ska�i od 0 do 40 p���k�ów. w prz�-
padk�, ��d� pac��e��� w oce��ie spraw��ości osią����ie więce�� ��iż 40 p���k�ów, ��ie 
będzie prz���ę�� do zakład� opiek�ńcze��o (��eże�i będzie �o w���ik pierwsze�� 
oce���) bądź od ��as�ęp��e��o miesiąca ��e��o pob�� w zakładzie ��ie będzie fi��a��-
sowa��� ze środków nfz (��eże�i �o będzie w���ik ko�e�����ch oce��)32.

ska�a Barthel ��es� ��arzędziem do oce��� spraw��ości f���kc��o��a���e�� czło-
wieka w zakresie 10 pods�awow�ch f���kc��i ż�ciow�ch, w ska�i od w peł��i 
��iesamodzie���e��o (0 pk�), częściowo ��iesamodzie���e��o (5 pk�) oraz samo-
dzie���e��o (10 ��b 15 pk�)33, w ��m: spoż�wa��ie posiłków, przemieszcza��ie się 
��a wózk� i��wa�idzkim ��b do łóżka i z łóżka, ��rz�ma��ie hi��ie��� osobis�e��, 
przemieszcza��ie się do/z �oa�e��, samodzie���e m�cie się, chodze��ie, wchodze-

32 w �akim prz�padk� zakład opiek�ńcz� ma poważ��� d��ema� – pob�� pac��e���a ��ie 
będzie fi��a��sowa��� ze środków p�b�icz���ch, �ecz rów��ocześ��ie ��ie ��es� o�� ��a ���e samodzie���� 
ab� spraw��ie f���kc��o��ować w środowisk� domow�m, zaś, z��od��ie z obowiąz���ąc�m prawem, 
zakład opiek�ńcz� posiada��ąc� ko���rak� z nfz ��ie może pobierać opła� za świadcze��ia pie-
�ę����ac�����e od swoich pac��e���ów (w przeciwieńs�wie do zakładów ��ie posiada��ąc�ch ko���rak�� 
z nfz).

33 f.i. maho��e�, D.w. bar�he�,f.i. maho��e�, D.w. bar�he�, Functional	Evaluation:	The	Barthel	Index, md s�a�e med �. 
1965;14:61-65; D.o. wiebiers, w.l. fei��i��, r.D. brow��, Udar	mózgu, medipa��e, warszawa 2008 
(w�d. i po�skie).i po�skie).
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��ie i schodze��ie ze schodów, �biera��ie i rozbiera��ie się, ko���ro�a zwieracz� 
odb���, ko���ro�a zwieracz� pęcherza moczowe��o. za ak��w��ość, prz� k�óre�� 
pac��e��� po�rzeb���e mi��ima���e�� pomoc� ��b ��adzor� ��ie prz�z��a��e się maks�-
ma���e�� �iczb� p���k�ów. zaś za korz�s���� w���ik �waża się ��d� pac��e��� osią��a  
75–100 pk�. z �e��o powod� powszech��e wą�p�iwości b�dzi wprowadzo��e przez 
narodow� f���d�sz zdrowia kr��eri�m kwa�ifikac�����e do opieki s�ac��o��ar��e�� 
i domowe�� – spraw��ość w samopie�ę����ac��i do 40 p���k�ów w ska�i Barthel34. 
oz��acza �o o��ra��icze��ie dos�ęp��ości do świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� 
d�a osób przew�ek�e chor�ch i ��iesamodzie����ch, k�ór�ch spraw��ość mieści się 
w przedzia�e 40 do 75 p���k�ów. są �o osob� obiek��w��ie po�rzeb���ące s�ałe�� 
pomoc� i�����ch osób. ska�a Barthel w wie�� kra��ach e�rop� zachod��ie�� s�oso-
wa��a ��es� do okreś�a��ia poziom� zapo�rzebowa��ia ��a opiekę osób �rzecich, co 
ma pośred��i wpł�w ��a �s�a�a��ie poziom� fi��a��sowa��ia, ��ie zaś same��o fak�� 
�praw��ie��ia do opieki. w i�����ch kra��ach prz� �s�a�a��i� zapo�rzebowa��ia ��a 
opiekę dł���o�ermi��ową, obok s�a��� zdrowia, bierze się pod �wa��ę w�miar 
czasow� ��iezbęd��e�� i��d�wid�a���e�� opieki ��a dobę. w niemczech do opieki 
dł���o�ermi��owe�� kwa�ifik���e się osob� w�ma��a��ące co ��a��m��ie�� 90 mi���� 
opieki ��a dobę, w ��m co ��a��m��ie�� 2/3 �e��o czas� ma b�ć przez��aczo��e ��a 
pods�awową pie�ę����ac��ę (���. ��rz�ma��ie hi��ie��� ciała, pomoc w przemiesz-
cza��i� i pomoc w prz���mowa��i� posiłków)35. Pac��e��ci do 40 p���k�ów w ska�i 
Barthel z re���ł� w�ma��a��ą śred��io 240 mi���� opieki i��d�wid�a���e��36. na�eż� 
rów��ież podkreś�ić, iż ska�a Barthel ��es� z�peł��ie ��ieprz�da���a prz� oce��ie 
zapo�rzebowa��ia ��a opiekę dł���o�ermi��ową osób z zab�rze��iami ps�chicz-
���mi, cz� z ra��ami przew�ekł�mi (��p. od�eż����, owrzodze��ia). osob� �e czę-
s�o przekracza��ą 40 p���k�ów w ska�i bar�he�, a�e bezwz���ęd��ie, z powod� 
s�a��� zdrowia, w�ma��a��ą świadczeń z zakres� opieki dł���o�ermi��owe��.

Po��ieważ w Po�sce s�s�em opieki dł���o�ermi��owe�� ��es� dopiero w fazie 
�worze��ia i ��ie ma ��a ��ie��o w�s�arcza��ąc�ch środków, nfz o��ra��icz�ł dos�ęp-
��ość do świadczeń pie�ę����ac�����o-opiek�ńcz�ch, kwa�ifik���ąc do opieki ���ko 
osob� w ��a��cięższ�ch s�a��ach. wedł��� �rzęd��ików narodowe��o f���d�sz� 
zdrowia każde przekrocze��ie 40 p���k�ów m�si sk��kować �z�ska��iem z��od� 

34 okresowo, w 2007 rok�, nfz wprowadził ��iewie�ką zmia��ę w kr��eriach kwa�ifika-
c������ch i zas�osował i����ą ska�ę do oce��� poziom� ��iesamodzie���ości. Po��ieważ zwiększ�ła 
się �iczba osób kwa�ifik���ąc�ch się do opieki dł���o�ermi��owe��, w 2008 rok� nfz wrócił do 
poprzed��ich zasad.

35 więce�� ��a �ema� �bezpiecze��ia pie�ę����ac�����e��o w niemczech pa�rz: b. więckowska, 
Ubezpieczenie	pielęgnacyjne, ofic���a w�daw��icza sgH, warszawa 2008.

36 nach�i��ä��er c., fischer e., Kodeks	Socjalny	 (SGB)	–	Księga	XI	–	Społeczne	ubezpieczenie	
pielęgnacyjne z d��ia 26.05.1994; s�op��ie opieki pie�ę����ac�����e��, ka�a�o�� świadczeń, zasad� kwa�i-
fikowa��ia do opieki; federa���� Dzie����ik us�aw i. Poz. 1014 z póź��, zm.; h��p://www.wrzos.or��.
p�/ wspó���o�a robocza związków or��a��izac��i soc��a����ch – wrzos.
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pła���ika ��a da�sz� pob�� w zakładzie opiek�ńcz�m ��b w�pisa��iem pac��e���a 
do dom�, co e�imi�����e moż�iwość rehabi�i�ac��i �spraw��ia��ące�� i osią����ięcie 
spraw��ości f���kc��o��a���e�� ��a poziomie 75 p���k�ów w ska�i bar�he�.

Pie�ę����iarską opieką dł���o�ermi��ową ��ie mo��ą b�ć ob��ęci pac��e��ci 
w os�re�� fazie chorob� ps�chicz��e��, co ��es� zroz�miałe, i �ermi��a���e�� fazie 
chorob� ��owo�worowe��, co z ko�ei ��ie z��a��d���e żad��e��o �zasad��ie��ia mer�-
�or�cz��e��o. szcze��ó���ie, że opieka pa�ia��w��o-hospic�����a ��es� dos�ęp��a ���ko 
w większ�ch mias�ach37.

narodow� f���d�sz zdrowia ��ie pokr�wa peł���ch kosz�ów pob��� w zakła-
dzie opiek�ńcz�m. ze środków p�b�icz���ch pokr�wa��e są ��ed���ie kosz�� pro-
ced�r med�cz���ch oraz świadczeń opiek�ńcz�ch (w 2010 r. dzie����a s�awka 
w���osi 71 zł/dzień). na�omias� kosz�� w�ż�wie��ia i zakwa�erowa��ie pokr�-
wa��e są bezpośred��io przez pac��e���a (ar�. 34a us�aw� o zakładach opieki 
zdrowo���e�� z d��ia 30 sierp��ia 1991). w�sokość miesięcz��e�� opła�� ��es� s�ała, 
��ieza�eż��a od po��oszo���ch kosz�ów i w���osi 250% mi��ima���e�� emer���r�. 
rów��ocześ��ie �s�awodawca wprowadził maks�ma���ą opła�ę �za�eż��ia��ąc ��ą 
od moż�iwości pła���icz�ch pac��e���a ���. opła�a ��ie może przekrocz�ć war�ości 
70% ��e��o miesięcz��e��o dochod�. zdefi��iowa��ie opła�� w �aki sposób sprawia, 
że zakład� opiek�ńcze, ab� móc pobierać w�ższe opła��, sz�ka��ą pac��e���ów 
z dochodami w�ższ�mi ��iż 2,5 mi��ima���e�� emer���r�.

Pie�ę����iarska opieka dł���o�ermi��owa w dom� świadczo��a ��es� osobom 
przew�ek�e chor�m i ��iepeł��ospraw���m, w każd�m wiek� i z każdą ��ed��os�ką 
chorobową, k�ór�ch zdo���ość do samoopieki, oce��ia��a wedł��� ska�i Bart-
hel, ��ie przekracza 40 p���k�ów. Kr��eria kwa�ifikac�����e są �akie same ��ak 
do opieki s�ac��o��ar��e�� w zakładzie opiek�ńcz�m. �e�� ce�em ��es� zapew��ie��ie 
s�s�ema��cz��e��, profes��o��a���e�� opieki osobom przew�ek�e i obłoż��ie chor�m 
w środowisk� domow�m. Do zadań pie�ę����iarskie�� opieki dł���o�ermi��owe�� 
(świadczo��e�� w dom�) ��a�eż� (ar�. 9, pk�. 1,2 rozporządze��ia): pie�ę����ac��a, 
�ecze��ie, rehabi�i�ac��a, pomoc w rozwiąz�wa��i� prob�emów bio�o��icz���ch, 
ps�chicz���ch, społecz���ch, pomoc chorem� w samodzie����m f���kc��o��owa��i� 
w środowisk� domow�m, wspiera��ie rodzi�� w czasie �rwa��ia chorob�, ed�ka-
c��a zdrowo���a osób ob��ę��ch opieką, czło��ków ich rodzi�� oraz bezpośred��ich 
opiek���ów38. liczba pac��e���ów ob��ę��ch opieką przez pie�ę����iarkę opieki 

37 Pro��ek� zmia��, do rozporządze��ia mi��is�ra zdrowia z d��ia 30 sierp��ia 2009 r. w spra-
wie świadczeń ��wara���owa���ch z zakres� świadczeń pie�ę����ac������ch i opiek�ńcz�ch w ramach 
opieki dł���o�ermi��owe�� (Dz.u. nr 140 poz. 1147 z 2009 r. z póź��. zm.), �wz���ęd��ia moż�iwość 
ob��ęcia opieką w ramach opieki dł���o�ermi��owe��, �akże pac��e���ów z chorobą ��owo�worową.

38 opieka �a ��es� rea�izowa��a w d��i powszed��ie, ���. od po��iedziałk� do pią�k� w ��odzi-
��ach od 8.00 do 20.00 oraz w sobo��, ��iedzie�e i d��i �s�awowo wo���e od prac� poprzez �dzie�a-
��ie świadczeń w med�cz��ie �zasad��io���ch prz�padkach.
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dł���o�ermi��owe�� ��ie powi����a przekraczać miesięcz��ie 6 obłoż��ie chor�ch 
osób. czas opieki powi��ie�� �rwać ��ie króce�� ��iż 1,5 ��odzi��� dzie����ie, śred-
��io przez 4 d��i w ����od��i� (da��e �o w�miar czas� prac� śred��io 169 ��odzi�� 
miesięcz��ie).

Pie�ę����iarka opieki dł���o�ermi��owe�� współprac���e z: �ekarzem pods�a-
wowe�� opieki zdrowo���e��, �ekarzami porad��i spec��a�is��cz���ch, pie�ę����iarką 
środowiskową, pracow��ikiem soc��a����m, opiek���ką społecz��ą oraz i�����mi 
osobami związa���mi z rea�izowa��ą opieką. nie może o��a ��ed��ocześ��ie peł��ić 
f���kc��i pie�ę����iarki pods�awowe�� opieki zdrowo���e�� (Poz) (środowiskowe�� 
cz� rodzi����e��). w�ma��a��e kwa�ifikac��e pie�ę����iarki opieki dł���o�ermi��owe�� 
�o co ��a��m��ie�� 1 rok s�aż� prac� w �ecz��ic�wie zamk��ię��m i w�ksz�ałce��ie 
w�ższe pie�ę����iarskie, ewe����a���ie śred��ie med�cz��e oraz spec��a�izac��a ��b 
k�rs kwa�ifikac������ w ��ed��e�� z ��as�ęp���ąc�ch dziedzi�� pie�ę����iars�wa: śro-
dowiskowo-rodzi����e��o, przew�ek�e chor�ch i ��iepeł��ospraw���ch, zachowaw-
cze��o, ��eria�r�cz��e��o39.

w 2008 rok�, nfz wprowadził zmia��� do��czące opieki dł���o�ermi��owe�� 
– ��m razem do pods�awowe�� opieki zdrowo���e��. Pie�ę����iarka Poz mo��ła 
w�brać ��ową formę fi��a��sowa��ia ��e�� �sł���, zamias� do��chczasowe��o �zw. 
per	 capita, ��dzie poziom fi��a��sowa��ia za�eż� od �iczb� pac��e���ów wpisa���ch 
��a ��e�� �is�ę (śred��io 3000 osób), fi��a��sowa��ie �zw. zada��iowe. w �e�� form��e 
rea�izac��i �sł���, pie�ę����iarka obe��mowała opieką co ��a��m��ie�� 8 pac��e���ów 
po�rzeb���ąc�ch s�s�ema��cz��e�� opieki, ��a �akich sam�ch zasadach ��ak w pie-
�ę����iarskie�� opiece dł���o�ermi��owe��, a�e fi��a��sowa��ie b�ło opar�e ��a i����e�� 
��ed��os�ce roz�icze��iowe��, ��ie ��a osobod��i� �ecz ��a �iczbie i rodza��� w�ko��a-
���ch � pac��e���a zadań pie�ę����ac������ch40 i pie�ę����iarskich. fi��a��sowa��ie 
w �r�bie zada��iow�m ��ie zwa���iało pie�ę����iarki z w�ko���wa��ia zadań przewi-
dzia���ch d�a Poz ��a rzecz pac��e���ów wpisa���ch ��a ��e�� �is�ę a w�ma��a��ąc�ch 
świadczeń i��c�de���a����ch, z�eco���ch przez �ekarza. te�� zakres ak��w��o-
ści zawodowe�� pie�ę����iarki ��ie b�ł odręb��ie fi��a��sowa���. nfz wprowadził 
�imi� – comiesięcz��e sprawozda��ie z w�ko��a���ch �sł��� (z��od��ie z w�kazem 
nfz41), zawiera��ąc�m p���k�ac��ę i w�ce��ę, ��ie mo��ło przekrocz�ć miesięcz��ie 
5.000 zł.

39 od 2008 rok� nfz �z��a��e ���ko wskaza��e przez siebie spec��a�izac��e i k�rs� kwa�ifika-
c�����e. �es� �o pos�rze��a��e ��ako ko�e����� krok nfz zmierza��ąc� do o��ra��icze��ia dos�ęp��ości do 
�sł���, po�e��a��ąc� ��a ��ie�z��awa��i� kwa�ifikac��i i odmow� ko���rak�owa��ia świadczeń. Działa��ia 
�akie są ��iez��od���m z prawem o��ra��icze��iem pie�ę����iarskich �praw��ień zawodow�ch.

40 Do zadań pie�ę����iarki wpisa��o �akże �sł���i pie�ę����ac�����e �akie ��ak m�cie, karmie��ie, 
��o�e��ie i�p., k�óre do�ąd b�ł� w�ko���wa��e przez opiek���ki społecz��e bądź przez rodzi��ę.

41 wpisa��ie pros��ch cz�����ości pie�ę����ac������ch do ka�a�o��� �sł��� w�ko���wa���ch przez 
pie�ę����iarki, od k�ór�ch ��ed��ocześ��ie w�ma��a się w�ższe��o w�ksz�ałce��ia i doda�kowo pod-
w�ższo���ch kwa�ifikac��i zawodow�ch, w ko���ekście brak� pie�ę����iarek oraz środków ��a sfi-
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wie�e pie�ę����iarek środowiskow�ch prac���e w form��e prak��k �ekarz� 
rodzi�����ch, k�órz� dec�d���ą o zakresie ich zadań pracow��icz�ch. częs�o peł-
��ią o��e ��ed��ocześ��ie ro�ę pie�ę����iarki, pie�ę����iarki zabie��owe�� i pie�ę����iarki 
środowiskowe�� (śred��io około 3 ��s. osób wpisa���ch ��a �is�ę). w s���ac��i ��d� 
pie�ę����iarka �aka zdec�dowałab� się ��a prz���ęcie pod swo��ą opiekę 8 osób 
obłoż��ie chor�ch do codzie����e�� opieki i zrez�����owa��ia z fi��a��sowa��ia per	
capita pozor��ie zarabiałab� więce��, a�e ��arz�co��� �mową zakres zadań b�łb� 
w�ko��a���� ���ko d�a pie�ę����iarek, k�óre do�ąd ��ie pracował� w pods�awowe�� 
opiece zdrowo���e�� i ��ie miał� rozb�dowa���ch �is� pac��e���ów. Do��cz� �o ��łów-
��ie pie�ę����iarek, k�óre pracował� w domach pomoc� społecz��e�� i w związk� 
z doko���wa��ą �am res�r�k��r�zac��ą świadczeń42 dec�dował� się ��a zmia��ę 
mie��sca i form� za�r�d��ie��ia. fi��a��sowa��ie pie�ę����iarskie�� opieki środowi-
skowe�� w formie zada��iowe��, w związk� z brakiem odpowied��ich środków 
w b�dżecie nfz, b�ło o��ra��icza��e �imi�ami, a w połowie 2009 rok� nfz 
zaprzes�ał fi��a��sowa��ia świadczeń z zakres� pie�ę����iars�wa zada��iowe��o 
w Poz. s���ac��a �a ��a��bardzie�� do�k��ęła chor�ch mieszkańców DPs i pie�ę��-
��iarki, k�óre w ko��sekwe��c��i zmia�� s�s�emow�ch, po��iosł� w�siłek, k�ór� ��ie 
prz���iósł spodziewa���ch efek�ów fi��a��sow�ch i zawodow�ch. uwa��ę zwraca 
�akże z��awisko ��rz�m���ąc�ch się dł���ich ko�e��ek oczek���ąc�ch ��a świadcze-
��ia pie�ę����iarskie�� opieki dł���o�ermi��owe�� (mimo zaos�rzo���ch kr��eriów 
kwa�ifikac������ch – ���ko do 40 pk�. w ska�i Barthel), co w połącze��i� z pro-
����ozowa���m spadkiem �iczb� w�kwa�ifikowa���ch pie�ę����iarek (przecię���� 
wiek pie�ę����iarki w Po�sce w 2008 rok� w���osił 44,6 �a�a)43, spowod���e, że �a 
forma opieki będzie coraz �r�d��ie��sza do �z�ska��ia. z a��a�iz nacze���e�� izb� 
Pie�ę����iarek i Położ���ch w���ika, iż �praw��ie��ia emer��a���e w rok� 2010 
�z�ska ok. 19 ��sięc� pie�ę����iarek, do rok� 2020 wiek 60 �a� osią����ie po��ad 
95,5 ��siąca pie�ę����iarek, zaś w 2030 rok� prawie 190 ��sięc�44. war�ości �e 
��ed��oz��acz��ie wskaz���ą iż bez działań promoc������ch, �a�rakc�����ia��ąc�ch 

��a��sowa��ie ich prac�, spo�kało się z os�rą kr���ką środowiska zawodowe��o pie�ę����iarek oraz 
ko��s���a���a kra��owe��o w dziedzi��ie pie�ę����iars�wa przew�ek�e chor�ch i ��iepeł��ospraw���ch. 

42 w związk� z �s�awą z d��ia 27 sierp��ia 2004 o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��-
sowa���ch ze środków p�b�icz���ch Dz.u. nr 210, poz. 2135 z póź��. zm.), ��wara������ącą świad-
cze��ia zdrowo���e wsz�s�kim ob�wa�e�om, �z��a��o, że ��ie ma pods�aw� praw��e�� do pokr�wa��ia 
przez dom� pomoc� społecz��e�� kosz�ów ��wara���owa���ch świadczeń zdrowo����ch �dzie�a���ch 
��a �ere��ie DPs ich mieszkańcom, m.i��. przez pie�ę����iarki będące pracow��ikami DPs. miesz-
kańc� DPs zos�a�i ob��ęci zew��ę�rz��ą środowiskową opieką pie�ę����iarską oraz pie�ę����iarską 
opieką dł���o�ermi��ową.

43 ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie da���ch nacze���e�� izb� Pie�ę����iarek i Położ���ch h��p://
www.izbapie�.or��.p�/i��dex.php?id=187

44 i��formac��e o�rz�ma��e od p. e�żbie�� b�czkowskie�� – prezes nacze���e�� izb� Pie�ę����ia-
rek i Położ���ch.
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zawód pie�ę����iarki, ��ie będzie w prz�szłości moż�iwości or��a��izac��i świadczeń 
opiek�ńcz�ch.

za��iedba��ia pie�ę����ac�����e w�woł���ą wie�e poważ���ch prob�emów zdro-
wo����ch i są prz�cz���ą ��e��erowa��ia kosz�ów w s�s�emie ochro��� zdrowia 
i pomoc� społecz��e��. Po��ieważ prz���ę�e kr��eria kwa�ifikac�����e do opieki 
dł���o�ermi��owe�� o��ra��icza��ą opiekę ���ko do osób, k�óre ��ie przekrocz�ł� 
40 pk�. w ska�i Barthel, zaś z doświadczeń w���ika, że osob� �e po�rzeb���ą śred-
��io 180 mi���� i��d�wid�a���e�� opieki ��a dobę, prz� w��icza��i� ��orm za�r�d-
��ie��ia ��a�eż� prz���ąć 0,5 e�a�� ��a pac��e���a45. w���ika s�ąd, że w s�ac��o��ar��e�� 
opiece dł���o�ermi��owe�� powi����o b�ć za�r�d��io���ch około 9 000 pie�ę����ia-
rek (w zakładach opiek�ńcz�ch obec��ie ��es� ok. 4500 łóżek). tak więc defic�� 
w za�r�d��ie��i� w���osi około 4 500 pie�ę����iarek (!).

w ce�� rozwiąza��ia �e��o prob�em� we wrześ��i� 2007 rok� wprowadzo��o 
w Po�sce ��ow� zawód – opiek��� med�cz���46. wprowadze��ie ��a r���ek prac� 
osób z w�ksz�ałce��iem w kier���k� opiek���a med�cz��e��o mo��łob� w z��acz-
��e�� mierze zm��ie��sz�ć w��iczo��� pow�że�� defic�� w za�r�d��ie��i� – po��ad 
75% cz�����ości wchodzi w zakres �zw. pie�ę����ac��i pods�awowe��, za�em opie-
k��� med�cz��� mó��łb� w ��m zakresie odciąż�ć pie�ę����iarkę. �ed��akże, ab� 
spop��ar�zować opiekę domową oraz �ła�wić dos�ęp do ��ie��, ��iezbęd��e są 
i��wes��c��e związa��e z rozwo��em ksz�ałce��ia opiek���ów i s�worze��iem s�a-
bi����ch źródeł fi��a��sowa��ia ich prac�. rów��ocześ��ie ��ada� ��iezbęd��e będą 
w�kwa�ifikowa��e pie�ę����iarki, k�óre powi����� z�ecać i ��adzorować �sł���i pie-
�ę����ac�����o-opiek�ńcze w�ko���wa��e przez opiek���ów.

za�em, pods�mow���ąc moż��a s�wierdzić, iż ��a��poważ��ie��sze prob�em� 
opieki dł���o�ermi��owe�� fi��a��sowa��e�� przez sek�or ochro��� zdrowia �o:
– chaos po��ęciow� – brak defi��ic��i opieki dł���o�ermi��owe�� oraz pods�awo-

w�ch po��ęć �akich ��ak: świadcze��ie pie�ę����ac�����e, świadcze��ie opiek�ńcze, 
świadcze��ie pie�ę����iarskie, i�p.47,

– brak �s�s�ema��zowa��e�� �ermi��o�o��ii do��czące�� ��as�ęps�w chorób 
i �razów oraz obowiązkowe�� sprawozdawczości, co sk��k���e brakiem 
rozpoz��a��ia rzecz�wis�e��o zapo�rzebowa��ia ��a opiekę dł���o�ermi��ową 

45 ibidem.
46 opiek��� med�cz��� – osoba, k�óra �kończ�ła 2-�e���ią zasad��iczą szkołę zawodową p�b-

�icz��ą ��b ��iep�b�icz��ą o �praw��ie��iach szkoł� p�b�icz��e�� ��b 1-rocz��ą szkołę po�icea���ą p�b-
�icz��ą ��b ��iep�b�icz��ą o �praw��ie��iach szkoł� p�b�icz��e�� i �z�skała d�p�om po�wierdza��ąc� 
kwa�ifikac��e zawodowe w zawodzie opiek��� med�cz���, posiada��ąca kwa�ifikac��e do w�ko���wa-
��ia cz�����ości w zakresie pods�awowe�� pie�ę����ac��i chor�ch i osób ��iesamodzie����ch.

47 obec��ie w mi��is�ers�wie zdrowia �rwa��ą prace ��ad pro��ek�em rozporządze��ia w spra-
wie s�a��dardów pie�ę����owa��ia w opiece dł���o�ermi��owe��, w k�ór�m defi��i���e się pods�awowe 
po��ęcia z zakres� opieki dł���o�ermi��owe��.
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i ���iemoż�iwia prowadze��ie se��sow��e�� dł���ofa�owe�� po�i��ki społecz��e�� 
w ��m obszarze48,

– brak ko��cepc��i s�a��dar�zac��i i kr��eriów oce��� ��akości,
– ��aras�a��ąc� brak pie�ę����iarek i z��acz��ie ��iższ� poziom płac ��iż w szpi�a-

�ach,
– dras��cz��e kr��eri�m kwa�ifikac�����e (brak da���ch ��a �ema� rzecz�wis�e�� 

�iczb� osób po�rzeb���ąc�ch s�ałe�� s�s�ema��cz��e�� opieki pie�ę����iarskie��, 
k�óre ��ie zos�ał� zakwa�ifikowa��e do opieki dł���o�ermi��owe�� z powod� 
zas�osowa��e��o kr��eri�m kwa�ifikac�����e��o) i brak da���ch ��a �ema� kosz-
�ów ��akie po��osi społeczeńs�wo w związk� o��ra��icze��iem dos�ęp��ości do 
opieki dł���o�ermi��owe��,

– z��acz��e ��iedoszacowa��ie przez narodow� f���d�sz zdrowia s�awki za 
�zw. osobodzień opieki, śred��io 60% w opiece s�ac��o��ar��e�� i 30% w opiece 
domowe��49,

– ��ieadekwa���a do rzecz�wis��ch kosz�ów odpła���ość pac��e���ów za pob�� 
oraz brak praw��e��o �re����owa��ia do��czące��o podmio�ów, k�óre powi����� 
współfi��a��sować pozos�ałe kosz��.

Usługi opiekuńcze w systemie pomocy społecznej
w ramach s�s�em� pomoc� społecz��e�� �sł���i opiek�ńcze są rea�izowa��e 
w �rzech formach:
– domowe�� (o�war�e��): �sł���i opiek�ńcze oraz spec��a�is��cz��e �sł���i opie-

k�ńcze rea�izowa��e w dom� podopiecz��e��o,
– póło�war�e��: dzie����e dom� pomoc�,
– s�ac��o��ar��e�� (zamk��ię�e��): rodzi����e dom� pomoc�, dom� pomoc� społecz-

��e��, środowiskowe dom� wsparcia.
usł���i opiek�ńcze i spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze prz�sł������ą osobie 

samo���e��, k�óra z powod� wiek�, chorob� ��b ��iepeł��ospraw��ości w�ma��a 
pomoc� i�����ch osób. mo��ą b�ć o��e prz�z��a��e �akże osobie w rodzi��ie, 
k�óra w�ma��a pomoc� i�����ch osób, w s���ac��i ��d� rodzi��a, a �akże wspó���ie 
zamieszk���ąc� małżo��ek, ws�ęp��i i zs�ęp��i ��ie są w s�a��ie �akie�� pomoc� 
zapew��ić. Świadcze��ia opieki dł���o�ermi��owe�� fi��a��sowa��e ze środków 
s�s�em� pomoc� społecz��e�� prz�z��awa��e są ��a moc� dec�z��i admi��is�rac���-

48 obec��ie �rwa��ą prace prz���o�owawcze do wdroże��ia opracowa��e�� przez wHo ska�i 
f���kc��o��owa��ia, niepeł��ospraw��ości i zdrowia (icf), k�óra może b�ć sk��ecz���m ��arzę-
dziem w rozwiąza��i� pod��iesio���ch prob�emów.

49 na pods�awie da���ch przes�ła���ch przez świadcze��iodawców w opiece dł���o�ermi-
��owe�� do ko��s���a���a kra��owe��o w dziedzi��ie pie�ę����iars�wa przew�ek�e chor�ch i ��iepeł��o-
spraw���ch.
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��e��, ��a pods�awie w�wiad� środowiskowe��o sporządzo��e��o przez pracow��ika 
soc��a���e��o w dom� podopiecz��e��o.

usł���i opiek�ńcze obe��m���ą: zaspoka��a��ie codzie�����ch po�rzeb ż�ciow�ch 
(sprzą�a��ie, pra��ie, zak�p�, sporządza��ie posiłków), opiekę hi��ie��icz��ą, za�e-
co��ą przez �ekarza pie�ę����ac��ę, zapew��ia��ie ko���ak�ów z o�ocze��iem. usł���i 
�e są rea�izowa��e ��ako zada��ie włas��e ��mi��� i są fi��a��sowa��e z b�dże�� 
��mi���.

spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze są �sł���ami dos�osowa���mi do szcze-
��ó����ch po�rzeb w���ika��ąc�ch z rodza��� schorze��ia ��b ��iepeł��ospraw��ości, 
k�óre są świadczo��e przez osob� ze spec��a�is��cz���m prz���o�owa��iem zawo-
dow�m. Do końca wrześ��ia 2005 r. spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze b�ł� 
rea�izowa��e ��a pods�awie rozporządze��ia mi��is�ra Prac� i Po�i��ki soc��a���e�� 
z d��ia 18 ��r�d��ia 1996 r. w sprawie rodza��ów spec��a�is��cz���ch �sł��� opie-
k�ńcz�ch oraz kwa�ifikac��i osób świadcząc�ch �akie �sł���i d�a osób z zab�rze-
��iami ps�chicz���mi, zasad i �r�b� �s�a�a��ia i pobiera��ia opła� za �e �sł���i, 
��ak rów��ież war���ków częściowe��o ��b całkowi�e��o zwo���ie��ia od opła� 
(Dz. u. z 1997 r. nr 2, poz. 12), k�óre zos�ało w�da��e ��a pods�awie �s�aw� 
z d��ia 29 �is�opada 1990 r. o pomoc� społecz��e��.

obowiąz���ące od d��ia 1 paździer��ika 2005 r. ��owe rozporządze��ie mi��i-
s�ra Po�i��ki społecz��e�� z d��ia 22 wrześ��ia 2005 r. w sprawie spec��a�is��cz���ch 
�sł��� opiek�ńcz�ch (Dz. u. nr 189, poz. 1598) w�da��e zos�ało ��a pods�awie 
��owe�� �s�aw� z d��ia 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e��. wedł��� prze-
pisów �e��o rozporządze��ia pod��iesio��e zos�ał� w�ma��a��ia kwa�ifikac�����e 
w s�os���k� do osób świadcząc�ch �sł���i spec��a�is��cz��e, poszerzo��o ka�a�o�� 
��ed��os�ek, w k�ór�ch osoba świadcząca spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze d�a 
osób z zab�rze��iami ps�chicz���mi może odb�ć s�aż prac�.

spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze, z w���ą�kiem spec��a�is��cz���ch �sł��� 
opiek�ńcz�ch d�a osób z zab�rze��iami ps�chicz���mi, są zada��iem włas���m 
��mi���. spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze d�a osób z zab�rze��iami ps�chicz-
���mi są zada��iem z�eco���m ��mi��ie, fi��a��sowa���m z b�dże�� pańs�wa. Do 
ob��ęcia �sł���ami opiek�ńcz�mi i spec��a�is��cz���mi �sł���ami opiek�ńcz�mi 
kwa�ifik���e d�rek�or ośrodka pomoc� społecz��e��, w formie dec�z��i admi��i-
s�rac�����e��, �s�a�a��ąc ich zakres, okres i mie��sce świadcze��ia. w�sokość opła� 
za �sł���i opiek�ńcze, rea�izowa��e w ramach s�s�em� opieki społecz��e��, �za-
�eż��io��a ��es� od posiada���ch dochodów podopiecz��e��o. szcze��ółowe zasad� 
prz�z��awa��ia i odpła���ości za �sł���i opiek�ńcze i spec��a�is��cz��e �sł���i opie-
k�ńcze oraz szcze��ółowe zasad� częściowe��o ��b całkowi�e��o zwo���ie��ia od 
opła� ��ak rów��ież �r�b� ich pobiera��ia okreś�a, w drodze �chwał�, rada gmi���.

or��a��izowa��ie wsparcia społecz��e��o d�a osób z zab�rze��iami ps�chicz-
���mi odb�wa się we współprac� z zakładami ps�chia�r�cz��e�� opieki zdrowo�-
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��e��, s�osow��ie do ar�. 8 �s�aw� z d��ia 19 sierp��ia 1994 r. o ochro��ie zdrowia 
ps�chicz��e��o (Dz. u. nr 11, poz. 535 z póź��. zm.). Dos�ęp��ość do ��ch �sł��� 
w Po�sce oraz ich ��akość ��es� ��iska. �es� �o w���ik bardzo o��ra��iczo��e��o, w s�o-
s���k� do po�rzeb i kosz�ów, b�dże��, ��aki �oka���e samorząd� przez��acza��ą ��a 
�e�� ce�. Pod��iesie��ie w�ma��ań kwa�ifikac������ch w s�os���k� do osób świad-
cząc�ch spec��a�is��cz��e �sł���i opiek�ńcze bez wprowadze��ia okres� prze��-
ściowe��o spowodowało za��roże��ie rea�izac��i ��ch �sł��� i pro�es�� ze s�ro��� 
podmio�ów i osób świadcząc�ch do��chczas �e �sł���i. nada� ��ie ma żad��e�� róż-
��ic�, w ��m ��akościowe��, międz� �sł���ami pods�awow�mi i spec��a�is��cz���mi.

usł���i opiek�ńcze świadczo��e są w mie��sc� zamieszka��ia, a�e rea�izo-
wa��e mo��ą b�ć rów��ież w form��e póło�war�e�� (dzie����e��). Do pods�awo-
w�ch dzie�����ch form pomoc� i��s����c��o��a���e�� d�a osób ��iedołęż���ch za�icza 
się: środowiskow� dom samopomoc�, dzie����� dom pomoc� społecz��e��, k��b 
samopomoc�50. tworze��ie i fi��a��sowa��ie ośrodków wsparcia ��es� zada��iem 
włas���m ��mi��� ��b powia��. mo��ą b�ć o��e przez��aczo��e d�a róż��e�� ka�e-
��orii osób, w ��m dzieci, w za�eż��ości od po�rzeb w�s�ęp���ąc�ch ��a da���m 
 �ere��ie.

rodzi����� dom pomoc� s�a��owi spec��a���ą formę �sł��� opiek�ńcz�ch i b��o-
w�ch świadczo���ch przez osobę w ��e�� mie��sc� zamieszka��ia d�a ��ie m��ie�� 
��iż 3 i ��ie więce�� ��iż 8 osób w�ma��a��ąc�ch wsparcia w �e�� formie. na ko��iec 
2009 rok� f���kc��o��owało w Po�sce ���ko 9 �akich domów d�a 52 osób o��ółem. 

osob� w�ma��a��ące całodobowe�� opieki ze wz���ęd� ��a wiek, chorobę ��b 
��iepeł��ospraw��ość ma��ą prawo do pob��� w dom� pomoc� społecz��e��. �es� 
�o p�acówka całodobowe��o s�ałe��o pob��� zapew��ia��ąca �sł���i b��owe, opie-
k�ńcze, wspoma��a��ące i ed�kac�����e ��a poziomie obowiąz���ące��o s�a��dard�. 
Dom� pomoc� społecz��e��, w ��m prowadzo��e ��a pods�awie przepisów o dzia-
ła���ości ��ospodarcze��, m�szą posiadać zezwo�e��ie wo��ewod�. ab� �z�skać 
zezwo�e��ie wo��ewod� ��a prowadze��ie dom� pomoc� społecz��e��, m�si o�� 
speł��iać w�ma��a��e s�a��dard� (rozporządze��ie mi��is�ra Po�i��ki społecz��e�� 
z d��ia 19 paździer��ika 2005 w sprawie domów pomoc� społecz��e�� (Dz. u. 
nr 217 poz. 1837).

z��od��ie z us�awą o pomoc� społecz��e�� prowadze��ie i rozwó�� i��fras�r�k-
��r� domów pomoc� społecz��e�� o zasię��� po��ad��mi�����m oraz �mieszcza��ie 
w ��ich skierowa���ch osób ��es� zada��iem włas���m powia�� (w ��m ��mi�� ��a 
prawach powia��) dofi��a��sow�wa���m z b�dże�� pańs�wa. gmi��� �akże mo��ą 
prowadzić dom� pomoc� społecz��e�� o zasię��� ��mi�����m. Dom� pomoc� spo-
łecz��e�� o zasię��� re��io��a����m i spec��a�is��cz��e mo��ą b�ć prowadzo��e przez 

50 Prz� ośrodkach wsparcia mo��ą b�ć prowadzo��e całodobowe mie��sca okresowe��o 
pob���.
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samorząd wo��ewódzki. �ed��os�ki samorząd� �er��oria���e��o mo��ą z�ecać pro-
wadze��ie domów pomoc� społecz��e��, �dzie�a��ąc do�ac��i ��a fi��a��sowa��ie ��b 
dofi��a��sowa��ie rea�izac��i z�eco��e��o zada��ia, w ��m dom�:
– d�a osób w podeszł�m wiek�,
– d�a osób przew�ek�e soma��cz��ie chor�ch, 
– d�a dorosł�ch ��iepeł��ospraw���ch i���e�ek��a���ie,
– d�a osób ��iepeł��ospraw���ch fiz�cz��ie,
– d�a osób przew�ek�e ps�chicz��ie chor�ch,
– d�a dzieci i młodzież� ��iepeł��ospraw���ch i���e�ek��a���ie.

w z��owe�izowa��e�� us�awie o pomoc� społecz��e�� z 2004 r., zos�ał� zawar�e 
re����ac��e praw��e do��czące �akże pr�wa����ch p�acówek peł��iąc�ch f���k-
c��e opiek�ńcze w s�os���k� do osób s�ar�ch, przew�ek�e chor�ch – w zakre-
sie ko��iecz��ości re��es�rac��i i s�a��dardów świadczo���ch �sł���. chodzi ���a�� 
o p�acówki prowadzo��e przez osob� fiz�cz��e i praw��e, ��ako działa���ość 
��ospodarczą. is�o���a róż��ica po�e��a rów��ież ��a ��m, że osob� przeb�wa��ą 
w ��ich ��a pods�awie �mow� z podmio�em, k�ór� prowadzi p�acówkę, a ��ie 
��a pods�awie dec�z��i admi��is�rac�����e�� w�da��e�� przez odpowied��i or��a�� (�ak 
��ak w prz�padk� domów pomoc� społecz��e��). w�mó�� posiada��ia zezwo�e��ia 
��a działa���ość ��ospodarczą w zakresie prowadze��ia p�acówki zapew��ia��ą-
ce�� całodobową opiekę osobom ��iepeł��ospraw���m, przew�ek�e chor�m ��b 
w podeszł�m wiek� w���ika z �roski �s�awodawc� o poziom �sł��� świadczo-
���ch przez �e p�acówki i ko��iecz��ość ochro��� praw osób w ��ich przeb�wa��ą-
c�ch. osob� s�arsze, chore, ��iepeł��ospraw��e ��ie zawsze są w s�a��ie doko��ać 
obiek��w��e�� oce��� war���ków ��akie są im oferowa��e przez pr�wa���e p�acówki. 
mo��ą b�ć �eż ��arażo��e ��a złe �rak�owa��ie, a rodzi���, ��ie��ed��okro���ie miesz-
ka��ące w z��acz��e�� od�e��łości ��ie ma��ą re����ar��e��o ko���ak�� pozwa�a��ące��o 
��a rea���ą oce��ę s���ac��i. zezwo�e��ie ww. p�acówkom w�da��e w drodze dec�-
z��i admi��is�rac�����e�� wo��ewoda (właściw� ze wz���ęd� ��a położe��ie p�acówki). 
us�awa z 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e�� (���. Dz. u. ��r 175, poz. 1362 
ze zm.) da��e rów��ież wo��ewodzie �praw��ie��ie do ko���ro�owa��ia omawia���ch 
p�acówek w zakresie s�a��dardów �sł��� soc��a���o-b��ow�ch51 i przes�rze��a��ia 
praw osób w ��ich przeb�wa��ąc�ch. mi��is�ers�wo Prac� i Po�i��ki społecz��e�� 

51 Do 2007 rok� dom� pomoc� społecz��e�� b�ł� zobowiąza��e zapew��ić �s�awowo �s�a�o��� 
s�a��dard. s�a��dardem ob��ę�e są �sł���i b��owe, opiek�ńcze, wspoma��a��ące, a w domach d�a 
dzieci i młodzież� ��iepeł��ospraw���ch i���e�ek��a���ie – rów��ież po�rzeb� ed�kac�����e. s�a��dard 
zróż��icowa��� ��es� w za�eż��ości od ��p� dom�, obe��m���e �akże za�r�d��ie��ie odpowied��ie�� i�ości 
pracow��ików soc��a����ch, zapew��ie��ie ko���ak�� z ps�cho�o��iem, a domach d�a osób przew�ek�e 
ps�chicz��ie chor�ch rów��ież z ps�chia�rą oraz odpowied��i wskaź��ik za�r�d��ie��ia pracow��i-
ków zespoł� �erape���cz��o-opiek�ńcze��o. Prz� �s�a�a��i� wskaź��ików za�r�d��ie��ia pracow-
��ików zespoł� �erape���cz��o-opiek�ńcze��o wspom��ia��� s�a��dard �moż�iwia �wz���ęd��ia��ie 
wo�o���ari�sz�, s�aż�s�ów, prak��ka���ów oraz osób odb�wa��ąc�ch sł�żbę zas�ępczą, prac���ąc�ch 
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��ie posiada da���ch ���. p�acówek prowadzo���ch ��a pods�awie zezwo�e��ia ��a 
działa���ość ��ospodarczą. w 2008 rok� w wo��ewódz�wie mazowieckim prze-
prowadzo��o ko���ro�ę pr�wa����ch domów opieki. około 160 domów działało 
bez re��es�rac��i i ��ie speł��iało w�ma��a���ch s�a��dardów52.

wedł��� ��ow�ch przepisów dec�z��ę o skierowa��i� do dom� pomoc� spo-
łecz��e�� i dec�z��ę �s�a�a��ącą opła�ę za dom pomoc� społecz��e�� w�da��e or��a�� 
��mi��� właściwe�� d�a �e�� osob� w d��i� ��e�� kierowa��ia. na�omias� dec�z��ę 
o �mieszcze��i� w dom� pomoc� społecz��e�� w�da��e or��a�� ��mi��� prowadzące�� 
dom pomoc� społecz��e�� ��b s�aros�a powia�� prowadzące��o dom pomoc� spo-
łecz��e��. w prz�padk� re��io��a����ch domów, dec�z��ę w�da��e marszałek wo��e-
wódz�wa, oprócz re��io��a����ch domów fi��a��sowa���ch z dochodów włas���ch 
samorząd� wo��ewódz�wa. w ��m w�padk� dec�z��ę o skierowa��i� w�da��e or��a�� 
��mi���, a dec�z��ę o �mieszcze��i� i opłacie za pob�� – marszałek wo��ewódz�wa.

�ed��ocześ��ie w s�os���k� do domów prowadzo���ch przez osob� fiz�cz��e, 
Kościół Ka�o�icki, i����e kościoł�, związki w�z��a��iowe, or��a��izac��e społecz��e, 
f���dac��e, s�owarz�sze��ia, i i����e osob� praw��e (��eże�i ��ie są prowadzo��e ��a 
z�ece��ie ��ed��os�ek samorząd� �er��oria���e��o) ��ie ma��ą zas�osowa��ia przepis� 
do��czące zasad kierowa��ia i �mieszcza��ia osób w dom� pomoc� społecz��e��, 
�s�a�a��ia śred��ie��o miesięcz��e��o kosz�� ��rz�ma��ia w dom�, zasad odpła�-
��ości za pob�� w dom�, zasad zwa���ia��ia z odpła���ości. Kwes�ie �e mo��ą b�ć 
okreś�o��e przez �akie dom� w sposób dowo����. Podmio�� prowadzące �akie 
dom� mo��ą świadcz�ć swo��e �sł���i ��a pods�awie �mów c�wi���opraw���ch 
z dowo���ie okreś�o���mi osobami. rów��ież zakres świadczo���ch �sł��� przez 
�aki dom pomoc� społecz��e�� może w���ikać bezpośred��io z zawar�e�� �mow�. 
us�awa zezwa�a ��mi��ie ��a kierowa��ie osób do �akich domów pomoc� spo-
łecz��e��, ��ed��ak ���ko pod war���kiem brak� wo����ch mie��sc w domach prowa-
dzo���ch bezpośred��io przez ��mi��ę, powia� ��b przez podmio�� ��iep�b�icz��e 
��a ich z�ece��ie.

od począ�k� 2004 rok�, w związk� z we��ściem w ż�cie ��ow�ch przepi-
sów o sposobie kierowa��ia i fi��a��sowa��ia domów pomoc� społecz��e��, z��acz-
��ie zm��ie��sz�ł� się ko�e��ki osób oczek���ąc�ch ��a mie��sce w po��ad��mi�����ch 
domach pomoc� społecz��e��, a w ��iek�ór�ch z ��ich okresowo są ��awe� wo���e 
mie��sca. zasad� �e, mówią, iż zobowiąza��i do w��osze��ia opła�� za pob�� 
w dom� pomoc� społecz��e�� są w ko�e����ości:

bezpośred��io z mieszkańcami (��ie więce�� ��ak 30% o��ó���e�� �iczb� za�r�d��io���ch w zespo�e �era-
pe���cz��o-opiek�ńcz�m).

52 i��formac��e przeds�awio��e przez prof. �. Hr���kiewicz ��a spo�ka��i� ��r�p� robocze�� 
ds. opracowa��ia pro��ek�� �s�aw� o społecz���m �bezpiecze��i� pie�ę����ac������m, k�óre��o czło��-
kami b�ł� rów��ież a��orki ��i��ie��sze��o �eks��. więce�� o ��m �akże m. grewiński, Wielosektorowa	
polityka	społeczna	–	o	przeobrażeniach	państwa	opiekuńczego, warszawa 2009.



Barbara	Więckowska,	Elżbieta	Szwałkiewicz142

1) mieszka��iec dom� (do w�sokości 70% swo��e��o dochod�),
2) małżo��ek, zs�ęp��i przed ws�ęp���mi,
3) ��mi��a, z k�óre�� osoba zos�ała skierowa��a do dom� pomoc� społecz��e�� – 

w w�sokości róż��ic� międz� śred��im kosz�em ��rz�ma��ia w dom� pomoc� 
społecz��e�� a opła�ami w��oszo���mi przez osob�, o k�ór�ch mowa w pk�. 1 i 2.
Po��ieważ ��mi��� zos�ał� zob�i��owa��e do pokr�cia kosz�ów pob���, wzbra-

��ia��ą się o��e przed kierowa��iem osób w�ma��a��ąc�ch wsparcia do domów 
pomoc� społecz��e��, �ł�macząc się brakiem środków fi��a��sow�ch ��a �o zada-
��ie. Powszech��ie w�korz�s��wa��a ��es� praw��a moż�iwość admi��is�rac�����e��o 
kierowa��ia do p�b�icz���ch zol ��b zPo, ��d�ż �am ��a sk��ek ��k praw���ch, 
��mi��a ��ie ��es� obowiąza��a pokr�wać kosz�ów pob���. D�a�e��o �eż ��a zwo���io��e 
mie��sca w domach pomoc� społecz��e�� (do��cz�ło �o ��łów��ie domów pomoc� 
społecz��e�� d�a osób przew�ek�e soma��cz��ie chor�ch, a�e b�ło zróż��icowa��e 
w za�eż��ości od re��o��� kra���) ��ie ma �akie��o zapo�rzebowa��ia ��ak wcześ��ie��.

nowe zasad� po��osze��ia opła� z ����ł� pob��� w dom� pomoc� społecz��e�� 
�wz���ęd��ia��ą za�em s���ac��ę ma�eria���ą osób i rodzi��, a�e ��ie zwa���ia��ą ich 
z odpowiedzia���ości za swoich ��iepeł��ospraw���ch czło��ków. Prz� �s�a�a��i� 
odpła���ości bra��a ��es� pod �wa��ę rzecz�wis�a s���ac��a ma�eria���a rodzi���, 
w �aki sposób, ab� obciążo��a opła�ą, sama ��ie z��a�azła się w s���ac��i w�ma-
��a��ące�� wsparcia pie��ięż��e��o z pomoc� społecz��e��. w prz�padk�, ��d� rodzi��a 
z ��akie��oś powod� ��ie wpłaci opła�� �s�a�o��e�� w drodze poroz�mie��ia, ��mi��a 
w��osi ��ą zas�ępczo, a po�em może wszcząć pos�ępowa��ie w sprawie zwro�� 
��ch środków. Prze��iesie��ie częściowe�� opła�� ��a ��mi���, miało ��a ce�� m.i��. 
w�zwo�e��ie w ��ich i��ic��a��w� rozwi��a��ia �sł��� środowiskow�ch d�a swoich 
mieszkańców, z cze��o wcześ��ie�� ��mi��� częs�o rez�����ował�, prze��osząc obcią-
że��ia ��a powia�� prowadzące dom� pomoc� społecz��e��. us�awodawca �moż-
�iwił rów��ież radzie ��mi��� okreś�e��ie, w drodze �chwał�, d�a mieszkańców 
domów, ich małżo��ków i krew���ch korz�s���ie��sz�ch war���ków �s�a�a��ia 
opła� za pob�� w dom� pomoc� społecz��e�� o zasię��� ��mi�����m, częściowe��o 
��b całkowi�e��o zwo���ie��ia z ��ch opła� oraz zwro�� ��a�eż��ości za okres ��ie-
obec��ości osob� w dom�. w razie brak� �akie�� �chwał� s�os���e się zasad� 
okreś�o��e w �s�awie.

3.2.2. Świadczenia pieniężne

System „ubezpieczeń” społecznych
z s�s�em� „�bezpieczeń” społecz���ch w�płaca��e są ��ed���ie świadcze��ia 
pie��ięż��e. na s�s�em „�bezpieczeń” społecz���ch składa��ą się 3 odręb��e 
pods�s�em�: s�s�em �bezpieczeń pracow��icz�ch (zarządza��� przez zakład 
ubezpieczeń społecz���ch – zus), s�s�em �bezpieczeń ro���icz�ch (zarzą-
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dza��� przez Kasę ro���icze��o ubezpiecze��ia społecz��e��o – Krus) oraz 
s�s�em zabezpiecze��ia społecz��e��o fi��a��sowa��� z b�dże�� (odręb��e s�s�em� 
or��a��izowa��e m.i��. sł�żb m���d�row�ch cz� prok�ra�orów).

z ��ch wsz�s�kich pods�s�emów w�płaca��e ��es� ���ko ��ed��o świadcze��ie 
związa��e z opieką dł���o�ermi��ową – doda�ek pie�ę����ac������. Podob��ie ��ak 
w prz�padk� i�����ch świadczeń o charak�erze doda�ków, prawo do ��ie��o prz�-
sł������e – po speł��ie��i� doda�kow�ch war���ków – ��ed���ie wówczas, ��d� �bez-
pieczo��� posiada prawo do świadcze��ia ��łów��e��o, k�ór�m może b�ć:
1) emer���ra,
2) re���a z ����ł� ��iezdo���ości do prac�,
3) re���a rodzi����a.

ab� �z�skać prawo do doda�k� pie�ę����ac�����e��o ��a�eż� speł��ić ��as�ęp�-
��ące war���ki:
1) orzecze��ie o całkowi�e�� ��iezdo���ości do prac� (���. ��iemoż��ość w�ko���wa-

��ia ��akie��ko�wiek prac�) oraz ��iezdo���ości do samodzie���e�� e��z�s�e��c��i53, 
bądź 

2) �kończ�ć co ��a��m��ie�� 75 �a�.
wsz�sc� świadcze��iobiorc� świadczeń z s�s�em� pracow��icze��o �bezpie-

cze��ia społecz��e��o (emer���r� bądź k�óre��ś z re���) w wiek� 75 �a� i więce�� 
o�rz�m���ą doda�ek pie�ę����ac������ a��oma��cz��ie. ce�em świadcze��ia ��es� 
�moż�iwie��ie zak�p� świadczeń pie�ę����ac������ch w opiece domowe��. nie ��es� 
�o �i�era���ie s�wierdzo��e w prawie, �ecz w��iosek �e�� moż��a w�s���ć ��a pods�a-
wie zasad�, k�óra mówi, że prawo do doda�k� ��e��a zawiesze��i� osobom prze-
b�wa��ąc�m w dom� pomoc� społecz��e��, w zakładzie opiek�ńczo-�ecz��icz�m 
��b zakładzie pie�ę����ac�����o-opiek�ńcz�m, w�łącz�wsz� okres�, ��d� osoba ��ie 
przeb�wała w p�acówce przez co ��a��m��ie�� dwa ����od��ie w miesiąc�. w rez��-
�acie doda�ek pie�ę����ac������ może b�ć ��ed���ie przez��aczo��� ��a ��ieforma���ą 
opiekę domową bądź opiekę póło�war�ą.

w�sokość świadcze��ia ��es� s�ała, ��ieza�eż��ie od �e��o z k�óre��o pods�s�em� 
„�bezpieczeń” społecz���ch ��es� w�płaca��a. �e�� ak��a���a w�sokość ��es� o��ła-
sza��a przez Prezesa zakład� ubezpieczeń społecz���ch w mo��i�orze Po�skim. 
w okresie 2003–2010 b�ł o�� b�iski 13% śred��ie��o świadcze��ia z �bezpiecze-
��ia społecz��e��o, zaś ��e��o war�ość ��omi��a���a wzrosła o 27,8% (z poziom� 
141,7 zł w rok� 2003 do 181,1 zł w rok� 2010).

biorąc pod �wa��ę w�sokość świadcze��ia, a przede wsz�s�kim zakres świad-
czeń ��aki ��es� w s�a��ie za ��ie miesięcz��ie opłacić da��a osoba, oraz fak� prz�-

53 Kr��eri�m �o ��es� wer�fikowa��e przez �ekarza orzecz��ika zus (w prz�padk� pracow-
��icz�ch �bezpieczeń) bądź przez �ekarza orzecz��ika Krus (w prz�padk� �bezpieczeń ro�-
���ch).
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z��awa��ia ��o wsz�s�kim emer��om i re��cis�om, k�órz� osią����ę�i wiek 75 �a� 
i więce��, moż��a dom��iem�wać, iż świadcze��ie �o ma racze�� charak�er i��s�r�-
me���� wa�ki z �bós�wem osób s�arsz�ch i �rak�owa��e ��es� ��ako „doda�ek emer�-
�a����”, ��ie zaś i��s�r�me��� zabezpiecza��ąc� po�rzeb� opiek�ńcze osób s�arsz�ch.

System pomocy społecznej
w ramach s�s�em� pomoc� społecz��e�� świadcze��iami pie��ięż���mi zwią-
za���mi z opieką dł���o�ermi��ową w Po�sce ��es� zasiłek pie�ę����ac������ oraz 
świadcze��ie pie�ę����ac�����e. Przepis� �s�aw� z d��ia 28 �is�opada 2003 r. 
o świadcze��iach rodzi�����ch (Dz.u. nr 228, poz. 2255 z póź��. zm.) za�icza��ą 
��e do świadczeń opiek�ńcz�ch.

zasiłek pie�ę����ac������ ��es� w�płaca��� osobom, ��ieza�eż��ie do w�sokości 
dochodów, speł��ia��ąc�m ��as�ęp���ące war���ki:
1) ��iepeł��ospraw��em� dzieck� do 16 rok� ż�cia w�ma��a��ącem� opieki osob� 

�rzecie��,
2) osobie ��iepeł��ospraw��e�� w wiek� pow�że�� 16 rok� ż�cia �e��i��m���ące�� się 

orzecze��iem o �miarkowa���m s�op��i� ��iepeł��ospraw��ości, ��eże�i ��iepeł-
��ospraw��ość pows�ała przed �kończe��iem 21 rok� ż�cia,

3) osobie �e��i��m���ące�� się orzecze��iem o z��acz���m s�op��i� ��iepeł��ospraw-
��ości,

4) osobie, k�óra �kończ�ła 75 �a�.
za�em, biorąc pod �wa��ę oba świadcze��ia pie��ięż��e (doda�ek oraz zasi-

łek) moż��a s�wierdzić, iż wsz�sc� ob�wa�e�e w wiek� 75 �a� i więce�� �praw-
��ie��i są do pie��ięż��e��o świadcze��ia w opiece dł���o�ermi��owe��54 co sprawia, 
że w�da�ki związa��e z ��mi świadcze��iami są bardzo wraż�iwe ��a zmia��� 
demo��raficz��e związa��e ze s�arze��iem się ��d��ości55.

w�sokość zasiłk� pie�ę����ac�����e��o b�ła zazw�cza�� �aka sama ��ak w�sokość 
doda�k� pie�ę����ac�����e��o, �ecz od rok� 2006 zasiłki pie�ę����ac�����e ��ie b�ł� 
wa�or�zowa��e. od �e��o rok� do rok� 2010 w�sokość świadcze��ia w���osiła 
153 zł. nas�ęp��a wa�or�zac��a świadczeń (do poziom� doda�k� pie�ę����ac���-
��e��o z 2009 r. – 173,1 zł) b�ła p�a��owa��a w d��i� 1 marca 2010 rok� (�ecz do 
d��ia złoże��ia ��i��ie��sze��o �eks�� ��ie zos�ała o��a przeprowadzo��a). Po��ad�o 
p�a�����e się, że świadcze��ie �o będzie wa�or�zowa��e raz ��a 3 �a�a.

54 w prz�padk� rów��oczes��e��o �praw��ie��ia do ob� świadczeń w�płaca��e ��es� ���ko ��ed��o 
z ��ich – doda�ek pie�ę����ac������.

55 w�da�ki ��a świadcze��ia pie��ięż��e w opiece dł���o�ermi��owe�� z ����ł� wiek� z poziom� 
0,3 proc. PKb dzisia�� wzros��ą do po��ad 1,4 proc. PKb w 2060 r. więce�� pa�rz �. Koe���, b. wię-
ckowska, Polska:	Kto	będzie	�wiadczy��	oraz	finansowa��	opiekę	nad	osobami	starszymi	w	przyszło�ci?	Pogłę-
biona	analiza	obecnych	oraz	przyszłych	wydatków	publicznych	na	opiekę	długoterminową, rapor� ba��k� 
Świa�owe��o, warszawa, sierpień 2010.
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Świadcze��ie pie�ę����ac�����e (obec��ie, ���. w 2010 r. w���osi 520 zł) z ����ł� 
rez�����ac��i z za�r�d��ie��ia ��b i����e�� prac� zarobkowe�� prz�sł������e:
1) ma�ce a�bo o��c�, ��b
2) i�����m osobom, ��a k�ór�ch z��od��ie z przepisami �s�aw� z d��ia 25 ���e��o 

1964 r. – Kodeks rodzi����� i opiek�ńcz� (Dz. u. nr 9, poz. 59, z póź��. zm.) 
ciąż� obowiązek a�ime���ac������,

3) opiek���owi fak��cz��em� dziecka (���. osobie fak��cz��ie opiek���ące�� się 
dzieckiem, k�óra w�s�ąpiła z w��ioskiem do sąd� rodzi����e��o o prz�sposo-
bie��ie dziecka)

– ��eże�i ��ie pode��m���ą ��b rez��������ą z za�r�d��ie��ia bądź i����e�� prac� zarob-
kowe�� w ce�� sprawowa��ia opieki ��ad osobą �e��i��m���ącą się orzecze��iem 
o ��iepeł��ospraw��ości, łącz��ie ze wskaza��iami: ko��iecz��ości s�ałe�� ��b dł�-
��o�rwałe�� opieki ��b pomoc� i����e�� osob� w związk� ze z��acz��ie o��ra��iczo��ą 
moż�iwością samodzie���e�� e��z�s�e��c��i oraz ko��iecz��ości s�ałe��o współ�dział� 
��a co dzień opiek���a dziecka w procesie ��e��o �ecze��ia, rehabi�i�ac��i i ed�ka-
c��i, a�bo osobą �e��i��m���ącą się orzecze��iem o z��acz���m s�op��i� ��iepeł��o-
spraw��ości.

Świadcze��ie pie�ę����ac�����e ��ie prz�sł������e, ��eże�i:
1) osoba spraw���ąca opiekę ma �s�a�o��e prawo do emer���r�, re����, re���� 

soc��a���e��, zasiłk� s�ałe��o, ��a�cz�cie�skie��o świadcze��ia kompe��sac�����e��o, 
zasiłk� przedemer��a���e��o ��b świadcze��ia przedemer��a���e��o;

2) osoba w�ma��a��ąca opieki:
 a) pozos�a��e w związk� małżeńskim;
 b)  zos�ała �mieszczo��a w rodzi��ie zas�ępcze��, z w���ą�kiem rodzi��� 

zas�ępcze�� spokrew��io��e�� z dzieckiem, ��a k�óre�� ciąż� obowiązek 
a�ime���ac������, a�bo, w związk� z ko��iecz��ością ksz�ałce��ia, rewa�i-
dac��i ��b rehabi�i�ac��i w p�acówce zapew��ia��ące�� całodobową opiekę, 
w ��m w spec��a����m ośrodk� szko���o-w�chowawcz�m i korz�s�a w ��ie�� 
z całodobowe�� opieki przez więce�� ��iż 5 d��i w ����od��i�, z w���ą�kiem 
zakładów opieki zdrowo���e��;

3) osoba w rodzi��ie ma �s�a�o��e prawo do wcześ��ie��sze�� emer���r� ��a �o 
dziecko;

4) osoba w rodzi��ie ma �s�a�o��e prawo do doda�k� do zasiłk� rodzi����e��o 
z ����ł� opieki ��ad dzieckiem w okresie korz�s�a��ia z �r�op� w�chowaw-
cze��o a�bo do świadcze��ia pie�ę����ac�����e��o ��a �o ��b ��a i����e dziecko w ro-
dzi��ie;

5) ��a osobę w�ma��a��ącą opieki czło��ek rodzi��� ��es� �praw��io��� za ��ra��icą 
do świadcze��ia ��a pokr�cie w�da�ków związa���ch z opieką, ch�ba że prze-
pis� o koord���ac��i s�s�emów zabezpiecze��ia społecz��e��o ��b dw�s�ro����e 
�mow� o zabezpiecze��i� społecz���m s�a��owią i��acze��.
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osobie i����e�� ��iż spokrew��io��a w pierwsz�m s�op��i�, ��a k�óre�� ciąż� obo-
wiązek a�ime���ac������, świadcze��ie pie�ę����ac�����e prz�sł������e, pod war���-
kiem, że ��ie ma osob� spokrew��io��e�� w pierwsz�m s�op��i� a�bo ��d� osoba �a 
��ie ��es� w s�a��ie sprawować opieki ��ad osobą ��iepeł��ospraw��ą.

od 1 s��cz��ia 2010 r. obowiąz���ą ��owe przepis� is�o���ie zmie��ia��ące prob-
�ema��kę świadczeń pie�ę����ac������ch. �ed��ą z ��a��waż��ie��sz�ch zmia��, wprowa-
dzo���ch �s�awą z 19 �is�opada 2009 r. o zmia��ie ��iek�ór�ch �s�aw związa���ch 
z rea�izac��ą w�da�ków b�dże�ow�ch (Dz. u. z 2009 r. nr 219, poz. 1706), ��es� 
�ikwidac��a kr��eri�m dochodowe��o, ��wara������ące��o prawo do świadcze��ia 
pie�ę����ac�����e��o. obec��ie prawo do świadcze��ia pie�ę����ac�����e��o będzie �s�a-
�a��e ��ieza�eż��ie od dochodów rodzi���. z��iesie��ie kr��eri�m dochodowe��o 
d�a świadczeń pie�ę����ac������ch sprawia, iż zmie��ia o��o swo��e przez��acze��ie 
– zamias� s�a��owić wsparcie fi��a��sowe d�a osób ��a��m��ie�� zamoż���m, b�ć e�e-
me���em s�s�em� pomoc� społecz��e��, w prz�padk� k�m��ac��i r�z�k (�bós�wo 
oraz ��iesamodzie���ość czło��ka rodzi���) s�a��e się świadcze��iem w�chodząc�m 
po��ad mi��ima���e s�a��dard� bezpieczeńs�wa soc��a���e��o – świadcze��iem pie-
��ięż���m ded�kowa���m opiek���om osob� ��iedołęż��e��. na�eżałob� ��ed��akże 
zadać sobie ���a�� p��a��ie: „po co bo��a��m 500 zł?”56.

nada� świadcze��ia pie�ę����ac�����e��o ��ie mo��ą o�rz�mać osob� pozos�a��ące 
w związk� małżeńskim, co ��es� sprzecz��e z ideą �e��o świadcze��ia. �ed��akże 
tr�b���ał Ko��s����c������ 1 czerwca 2010 rok� przeds�awił se��mowi �wa��i 
o ��iezbęd���ch zmia��ach do �s�aw� o świadcze��iach rodzi�����ch, w ��m wpro-
wadze��ie do �s�aw� o świadcze��iach rodzi�����ch zmia���, że pozos�awa��ie 
osob� w�ma��a��ące�� opieki w związk� małżeńskim ��ie s�a��owi przeszkod� do 
o�rz�ma��ia świadcze��ia pie�ę����ac�����e��o w s���ac��i, ��d� małżo��ek �e�� osob� 
��es� rów��ież ��iepeł��ospraw���, a opiek���em obo����a ��es� ich dziecko ���. córka 
��b s���.

4. PRzEMIaNy W OPIECE dłUGOTERMINOWEJ  
W POlSCE W kONTEkŚCIE PRzEOBRażEń  

POlITykI SPOłECzNEJ

w obszarze opieki dł���o�ermi��owe�� obserwowa��e są ��iema� wsz�s�kie, 
z opisa���ch w rozdzia�e 1 a��ors�wa mirosława grewińskie��o, zmia��� w sfe-
rze po�i��ki społecz��e��. �ed��akże w�s�ęp���ą o��e ��ed���ie w zakresie świadczeń 
rzeczow�ch i �sł��� w ��a��rze. w prz�padk� świadczeń pie��ięż���ch �e��de��-

56 b�ć może �epsze w���iki osią����ię�ob� poprzez zwiększe��ie w�sokości świadcze��ia (prz� 
założe��i� �akie�� same�� p��i w�da�ków ��ak prz� z��iesio���m kr��eri�m dochodow�m).



Usługi	społeczne	w	opiece	długoterminowej 147

c��a ��es� wręcz odwro���a. z��iesie��ie kr��eri�m dochodowe��o d�a świadczeń 
opiek�ńcz�ch oraz ��rz�m�wa��ie �praw��ie��ia do doda�k�/zasiłk� pie�ę����a-
c�����e��o d�a wsz�s�kich osób pow�że�� 75 rok� ż�cia ��es� wręcz zaprzecze��iem 
idei ode��ścia od rozwiązań masow�ch i w�łącze��ia z ��ich osób ��a��zamoż��ie��-
sz�ch.

w ramach �sł��� opiek�ńcz�ch za�waża się dece���ra�izac��ę zarów��o 
fiska���ą, ��ak i admi��is�rac�����ą. Dece���ra�izac��a fiska���a prze��awia się w prze-
kaz�wa��i� odpowiedzia���ości ��mi��om za fi��a��sowa��ie opieki dł���o�ermi-
��owe�� w domach pomoc� społecz��e��. �ak ���ż wspom��ia��o reakc��ą ��a �akie 
rozwiąza��ie ��es� zaprzes�a��ie kierowa��ia �bo��ich osób ��iesamodzie����ch57 do 
domów pomoc� społecz��e�� kosz�em zwiększe��ia obciążeń zakładom opiek�ń-
cz�m. Dece���ra�izac��a admi��is�rac�����a ��es� ��a�omias� obserwowa��a w obsza-
rze świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� fi��a��sowa���ch w ramach s�s�em� 
ochro��� zdrowia. narodow� f���d�sz zdrowia prz�dzie�a środki oddziałom 
re��io��a����m, k�óre ��as�ęp��ie samodzie���ie dec�d���ą o ich a�okac��i w ramach 
ko���rak�ów z poszcze��ó����mi zakładami opiek�ńcz�mi58.

Dr���im waż���m z��awiskiem wpł�wa��ąc�m ��a reor��a��izac��ę opieki dł�-
��o�ermi��owe�� w Po�sce ��es� demo��opo�izac��a. Prze��awia się o��a w przeka-
za��i� rea�izac��i części zadań społecz���ch or��a��izac��om pozarządow�m ��b 
podmio�om pr�wa����m. Podob��ie ��ak w prz�padk� dece���ra�izac��i, z��awisko 
�o moż��a zaobserwować ��ed���ie d�a świadczeń rzeczow�ch i �sł��� w ��a��rze, 
świadcze��ia pie��ięż��e ��ada� pozos�a��ą w dome��ie ce���ra���e�� po�i��ki i fi��a��-
sowa��ia ze s�ro��� pańs�wa. od rok� 2004 (zmia��a sposob� fi��a��sowa��ia) 
�iczba i��s����c��i w sek�orze pomoc� społecz��e�� s�a�e roś��ie, �ecz sama �iczba 
domów pomoc� społecz��e�� pozos�a��e ��iema�że s�ała – ��a poziomie ok. 820 
(�abe�a 2). rów��ież i s�r�k��ra domów wz���ędem włas��ości ��es� s�ała – około 
74% domów pod�e��a or��a��om p�b�icz���m, pozos�ałe zaś są domami ��iep�b-
�icz���mi. większość ��iep�b�icz���ch DPs prowadzo��a ��es� przez i��s����c��e 
koście���e oraz or��a��izac��e pozarządowe działa��ące ��a z�ece��ie samorząd� 
�er��oria���e��o, k�ór� w�płaca do�ac��e ��a prowadze��ie domów i ich działa�-
��ość59. na�eż� ���a�� za�waż�ć, że da��e preze���owa��e po��iże�� są da���mi „ofi-
c��a����mi”, ��ie�wz���ęd��ia��ąc�mi i��s����c��i ofer���ąc�ch opiekę ��ad osobami 
��iedołęż���mi, k�óre są ��iewpisa��e do re��es�r� i z��a��d���ą się poza ��adzorem 

57 Pamię�a��m�, że ��mi��a ��es� os�a���im podmio�em fi��a��s���ąc�m świadcze��ia ���. pokr�wa 
kosz�� pob��� w DPs dopiero wówczas ��d� mieszka��iec oraz rodzi��a ��es� fi��a��sowo ��iew�-
do���a.

58 szerze�� o przemia��ach w sferze ochro��� zdrowia pa�rz rozdział 3, a��ors�wa 
m. osak.

59 m. grewiński, Wielosektorowa	 polityka	 społeczna.	 O	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 
wsPtwP, warszawa 2009, s. 272.
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i��s����c��o��a����m. są �o i��s����c��e prowadzo��e pod sz��dem pe��s��o��a��, 
hos�e��, a��ro��r�s��ki i�d.60.

60 w wo��ewódz�wie mazowieckim w rok� 2006 sł�żb� wo��ewod� posiadał� zare��es�ro-
wa��ą ��ed���ie ��ed��ą pią�ą p�acówek całodobowe�� opieki. Prz�cz���ą �e��o ��es� fak� ��iespeł��ia��ia 
s�a��dardów, k�óre ��ed��ak d�a p�acówek całodobowe�� opieki są z��acz��ie ��iższe ��iż d�a domów 
pomoc� społecz��e��. więce��: m. grewiński, r. szarfe��be��, Sytuacja	 służb	 pomocy	 społecznej	 na	
przykładzie	województwa	mazowieckiego	–	 raport	 z	badań, [w:] Aktywizacja,	partnerstwo,	partycypacja	
–	o	odpowiedzialnej	polityce	społecznej, m. grewiński, �. t�rowicz (red.), warszawa 2007, s. 37–39.

Tabela 4. Infrastruktura pomocy społecznej w Polsce (2004–2008)

łącznie
(publiczne

i
niepubliczne)

Publiczne Niepubliczne

liczba w % liczba w %

Instytucje

łącz��ie 2004 1 154 711 61,6% 443 38,4%

2005 1 196 686 57,4% 510 42,6%

2006 1 255 693 55,2% 562 44,8%

2007 1 313 706 53,8% 607 46,2%

2008 1 334 703 52,7% 631 47,3%

Dom� 
pomoc� 
społecz��e��

2004 831 628 75,6% 203 24,4%

2005 823 611 74,2% 212 25,8%

2006 821 610 74,3% 211 25,7%

2007 821 606 73,8% 215 26,2%

2008 827 605 73,2% 222 26,8%

i����e* 2004 323  83 25,7% 240 74,3%

2005 373  75 20,1% 298 79,9%

2006 434  83 19,1% 351 80,9%

2007 492 100 20,3% 392 79,7%

2008 507  98 19,3% 409 80,7%

Miejsca

łącz��ie 2004 96 090 71 474 74,4% 24 616 25,6%

2005 97 515 70 911 72,7% 26 604 27,3%

2006 99 130 70 114 70,7% 29 016 29,3%

2007 101 101 70 024 69,3% 31 077 30,7%

2008 100 832 69 371 68,8% 31 461 31,2%
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łącznie
(publiczne

i
niepubliczne)

Publiczne Niepubliczne

liczba w % liczba w %

Dom� 
pomoc� 
społecz��e��

2004 81 559 68 586 84,1% 12 973 15,9%

2005 81 246 67 851 83,5% 13 396 16,5%

2006 80 404 67 028 83,4% 13 376 16,6%

2007 79 890 66 396 83,1% 13 494 16,9%

2008 79 752 65 897 82,6% 13 885 17,4%

i����e* 2004 14 531  2 888 19,9% 11 643 80,1%

2005 16 269  3 060 18,8% 13 209 81,2%

2006 18 726  3 086 16,5% 15 640 83,5%

2007 21 211  3 628 17,1% 17 583 82,9%

2008 21 080  3 474 16,5% 17 606 83,5%

Mieszkańcy

łącz��ie 2004 93 930 70 740 75,3% 23 190 24,7%

2005 93 372 69 197 74,1% 24 175 25,9%

2006 94 418 68 579 72,6% 25 839 27,4%

2007 96 696 68 491 70,8% 28 205 29,2%

2008 98 416 68 497 69,6% 29 919 30,4%

Dom� 
pomoc� 
społecz��e��

2004 80 362 67 643 84,2% 12 719 15,8%

2005 78 887 66 114 83,8% 12 773 16,2%

2006 78 672 65 849 83,7% 12 823 16,3%

2007 78 407 65 352 83,3% 13 055 16,7%

2008 78 871 65 335 82,8% 13 536 17,2%

i����e* 2004 13 568  3 097 22,8% 10 471 77,2%

2005 14 485  3 083 21,3% 11 402 78,7%

2006 15 746  2 730 17,3% 13 016 82,7%

2007 18 289  3 139 17,2% 15 150 82,8%

2008 19 545  3 162 16,2% 16 383 83,8%
* obe��m���ą m.i��. schro��iska d�a bezdom���ch, dom� d�a kobie� w ciąż�. 

Źródło: ob�icze��ia włas��e ��a pods�awie: Podstawowe	dane	z	zakresu	ochrony	zdrowia, gus, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009.

Tabela 4. (cd.)
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mimo, iż �iczba domów pomoc� społecz��e�� ��es� racze�� ��iezmie����a, �o 
w ��m sam�m okresie zm��ie��sz�ła się �iczba mie��sc w domach, co przełoż�ło 
sie ��a zm��ie��sze��ie przecię���e�� wie�kości dom� – w rok� 2004 dom pomoc� 
społecz��e�� �icz�ł przecię���ie 99 mie��sc, zaś w rok� 2008 b�ło �o ���ż 97 mie��sc. 
co więce��, porów�����ąc s�r�k��rę mieszkańców domów p�b�icz���ch vs. ��ie-
p�b�icz���ch moż��a s�wierdzić, iż są o��e z��acz��ie m��ie��sze – s�a��owią ok. 
27% wsz�s�kich domów �ecz obe��m���ą rów��ocześ��ie ��ed���ie 17% wsz�s�kich 
mieszkańców.

w z��acz��ie większ�m �empie ��as�ęp���e demo��opo�izac��a w sferze opieki 
dł���o�ermi��owe�� świadczo��e�� przez sek�or ochro��� zdrowia. w Po�sce 
w 2010 rok� f���kc��o��ował� 353 ��iep�b�icz��e zakład� opiek�ńcze (zaś ��ed���ie 
205 p�b�icz���ch). s�a��owiło �o 63% wsz�s�kich zakładów61. Proces demo��o-
po�izac��i w sferze świadczeń opiek�ńcz�ch �dzie�a���ch przez zakład� opie-
k�ńcze ��es� sz�bsz� w porów��a��i� do a��a�o��icz���ch i��s����c��i sek�ora pomoc� 
społecz��e��. Prz�cz���ą �e��o ��es� fak� �za�eż��ie��ia podpisa��ia ko���rak�� z nfz 
od forma���e�� re��es�rac��i zakład� a ��m sam�m, od speł��ie��ia szere��� w�mo-
��ów ��akłada���ch ��a i��s����c��e sek�ora ochro��� zdrowia. Po��ieważ pła���ik 
p�b�icz��� ��es� mo��opo�is�ą w w�da�kowa��i� środków w bazow�m s�s�emie 
ochro��� zdrowia, posiada��ie z ��im ko���rak�� ��a świadcze��ie �sł��� ��es� 
war���kiem ko��iecz���m d�a s�abi���ości fi��a��sowe�� zakład� opiek�ńcze��o.

na pods�awie pow�ższ�ch da���ch oraz a��a�iz przeprowadzo���ch w po-
przed��im podrozdzia�e moż��a rów��ież oce��ić s�opień komerc��a�izac��i opieki 
dł���o�ermi��owe�� w Po�sce. �ak s�wierdzo��o w rozdzia�e 1 ��a komerc��a�izac��ę 
składa się pr�wa��zac��a oraz �r���kowie��ie. zmia��� w sposobie fi��a��sowa��ia 
pob��� w domach pomoc� społecz��e�� – zob�i��owa��ie mieszkańca oraz rodzi��� 
do pokr�wa��ia kosz�ów, z �wz���ęd��ie��iem ��ed��akże ich s���ac��i ma�eria�-
��e�� oraz obowiązek współfi��a��sowa��ia pob��� w zakładzie opiek�ńcz�m 
przez pac��e���a wskaz���ą ��a doko�����ącą się pr�wa��zac��ę odpowiedzia���ości. 
rodzi��a ��es� praw��ie odpowiedzia���a za opiekę ��ad osobami ��iedołęż���mi, 
�ecz rów��ocześ��ie moż��a s�wierdzić, iż w swoich działa��iach bardzo częs�o 
��es� o��a pozos�awio��a sama sobie62.

Pr�wa��zac��a włas��ości w sferze opieki dł���o�ermi��owe�� fi��a��sowa��e�� 
w ramach „ofic��a����ch s�r�k��r” pomoc� społecz��e�� doko���wa��a ��es� ��ie-
zmier��ie powo�i. Prz�cz���ą �e��o, ��ak ���ż s�wierdzo��o, ��es� �cieczka świadcze-
��iodawców do szare�� s�ref� będące�� poza ko���ro�ą władz �oka����ch63. z dr���ie�� 

61 rapor� csioz: liczba p�acówek ochro��� zdrowia w�� rodza��� ��ed��os�ki ��a dzień 2010-
09-13 w kra���, www.re��es�rzoz.��ov.p�.

62 e. mik��ec, Matkę	oddam	na	wakacje, gaze�a w�borcza, środa 15 sierp��ia 2009 r.
63 obserwowa��e ��es� rów��ież z��awisko po�e��a��ące ��a ��m, że dom� (dom� pomoc� spo-

łecz��e�� oraz dom� opieki) zamk��ię�e z powod� ��ie speł��ia��ia okreś�o���ch war���ków (s�a��dar-
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s�ro��� is���ie��ą o��rom��e prob�em� kadrowe w ko���ro�i ��ch ośrodków, k�óre 
posiada��ą zezwo�e��ie wo��ewod� ��a prowadze��ie działa���ości64. �ed��akże 
��awe� wiz��a kar�65 ��aka może zos�ać ��ałożo��a ��a p�acówkę przez wo��ewodę 
��ie ��es� cz�����ikiem ham���ąc�m działa��ia ��iepożąda��e. właścicie�e p�acówek, 
częs�o, mimo że wiedzą o ko��iecz��ości re��es�rac��i i w�mierzo��e�� ���ż karze, 
w da�sz�m cią��� ��ie re��es�r���ą p�acówek po��ieważ kwo�a kar� w s�os���k� do 
po�e��c��a���e��o z�sk� z działa���ości pos�rze��a��a ��es� ��ako ��iewie�ka66.

z dr���ie�� s�ro��� �iczba ��iep�b�icz���ch p�acówek opiek�ńcz�ch fi��a��so-
wa���ch w ramach s�s�em� ochro��� zdrowia ��es� z��acz��ie w�ższa ��iż �iczba 
p�acówek p�b�icz���ch. �es� �o sk��ek brak� z��od� społecz��e�� ��a res�r�k��r�-
zac��ę szpi�a�i powia�ow�ch i przeksz�ałce��ie ich w zakład� opieki dł���o�er-
mi��owe��. rów��ież władze samorządów powia�ow�ch i ��mi�����ch ��ie �rak����ą 
�worze��ia i��fras�r�k��r� opieki dł���o�ermi��owe�� ��ako prior��e�owe��. �ed��ak 
��a��poważ��ie��sz�m „ham��cem” ��es� rzecz�wis�� brak środków ��a i��wes��c��e 
oraz fi��a��sowa��ie działa���ości i ��iemoż��ość spros�a��ia w�sokim w�mo��om 
�oka�ow�m, kadrow�m oraz „szpi�a���em�” zakresowi działa��ia, co sk��ecz��ie 
���iemoż�iwia �worze��ie p�b�icz���ch p�acówek opiek�ńcz�ch poza i��fras�r�k-
��rą szpi�a�a.

w ��eszcze m��ie��sz�m s�op��i� w zabezpiecze��i� opieki dł���o�ermi��owe�� 
w Po�sce moż��a zaobserwować proces �r���kawia��ia. w przeciwieńs�wie do 
w�że�� opisa���ch przemia�� prowadze��ie e�eme���ów r���kow�ch ��es� ��ed��akże 
z��acz��ie większe d�a świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� �dzie�a��e�� poprzez 
sek�or pomoc� społecz��e��. is���ie��e ���a�� z��acz��ie większa swoboda ksz�ał�o-
wa��ia ce�� ���. mimo iż ��mi��a ��ab�wa mie��sca w DPs z poz�c��i p�b�icz��e��o 
mo��opo�is��, ośrodki �e mo��ą oferować swo��e �sł���i rów��ież świadcze��io-

dów), są po��ow��ie o�wiera��e przez �ę samą osobę, a�e pod i����ą ��azwą i ��iekied� pod i�����m 
adresem. m. topo�ewska, Wojewodowie	karzą	prywatne	domy	opieki	działające	bez	zezwoleń, Dzie����ik 
gaze�a Praw��a, 26 ma��a 2010.

64 m. Hodak, Domy	 opieki	 społecznej	 poza	 kontrolą, Po�ska Dzie����ik łódzki, 20 ��r�d��ia 
2007.

65 z��od��ie z ar�. 130 us�aw� z 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e�� (���. Dz. u. ��r 175, 
poz. 1362 ze zm.):
2.		Kto	bez	zezwolenia	prowadzi	placówkę	zapewniającą	całodobową	opiekę	osobom	niepełnosprawnym,	prze-
wlekle	chorym	lub	osobom	w	podeszłym	wieku,	w	której	przebywa:

	 1)	 nie	więcej	niż	10	osób	–	podlega	karze	pieniężnej	w	wysoko�ci	10	000	zł;
	 2)	 więcej	niż	10	osób	–	podlega	karze	pieniężnej	w	wysoko�ci	20	000	zł.
3.	 	W	przypadku	prowadzenia	bez	zezwolenia	przez	jeden	podmiot	więcej	niż	jednej	placówki,	o	której	mowa	
w	ust.	2,	karę	wymierza	się	osobno	za	każdą	z	placówek.

4.	 	Kto	po	uprawomocnieniu	się	decyzji	o	nałożeniu	kary	pieniężnej	za	prowadzenie	bez	zezwolenia	wojewody	
placówki	 zapewniającej	 całodobową	 opiekę	 osobom	niepełnosprawnym,	 przewlekle	 chorym	 lub	 osobom	
w	podeszłym	wieku	nie	zaprzestał	jej	prowadzenia,	podlega	karze	pieniężnej	w	wysoko�ci	40	000	zł.
66 m. topo�ewska, Prywatne	domy	opieki	będą	pod	większą	kontrolą, Dzie����ik gaze�a Praw��a, 

11 s��cz��ia 2010.
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biorcom pr�wa����m (k�ór�mi w prz�szłości ma��ą się s�ać rów��ież zakład� 
�bezpieczeń).

w prz�padk� świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� fi��a��sowa��e�� przez sek-
�or ochro��� zdrowia zakres ��e��oc��ac��i ce��ow�ch ��es� z��acz��ie bardzie�� o��ra-
��iczo���. narodow� f���d�sz zdrowia ��ab�wa świadcze��ia w �r�bie ko��k�rs� 
ofer� bądź rokowań (ar�. 149 us�aw� z d��ia 27 sierp��ia 2004 r. o świad-
cze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��sowa���ch ze środków p�b�icz���ch (Dz. u. 
z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póź��. zm.)67. w ob� prz�padkach f���d�sz ma 
prawo ��e��oc��ować ce��ę za p���k� w da��e�� ��r�pie świadczeń. w prak��ce f���-
d�sz w�korz�s����e poz�c��ę mo��opo�is�� d�k����ąc zarów��o ce��ę za p���k�, ��ak 
i wie�kość ko���rak��. za�em, mimo iż po s�ro��ie świadcze��iodawc� forma���ie 
is���ie��e swoboda zawiera��ia �mów, brak ko���rak�� z nfz, z ��iema�że ��ed�-
���m pła���ikiem �rzecie�� s�ro���68, is�o���ie osłabia poz�c��ę świadcze��iodawc� 
��a r���k� świadczeń zdrowo����ch.

bardzo waż��ą ro�ę w świadcze��i� opieki dł���o�ermi��owe��, w szcze��ó���o-
ści opieki pa�ia��w��o-hospic�����e��, od��r�wa��ą or��a��izac��e pozarządowe, z k�ó-
r�ch ��a��większe z��acze��ie w sferze opieki dł���o�ermi��owe�� posiada Kościół. 
uspołecz��ie��ie opieki dł���o�ermi��owe�� wiąże się z pew��e��o rodza��� bra-
kiem za�fa��ia wobec świadcze��iodawc� działa��ące��o for-profit w���ika��ące��o 
z as�me�rii i��formac��i pomiędz� świadcze��iodawcą i świadcze��iobiorcą. ro�a 
i��s����c��i �rzecie��o sek�ora mo��łab� b�ć ��eszcze większa ��d�b� i��s����c��e �e 
ob��ęł� swoim działa��iem, ��iezw�k�e is�o���ą, opiekę w��ch��ie��iową69.

5. zNaCzENIE PRzEMIaN W OPIECE 
dłUGOTERMINOWEJ dla POlITykI  

SPOłECzNEJ W POlSCE

obserwowa��e przemia��� w opiece dł���o�ermi��owe�� w Po�sce w�s�ęp���ące 
rów��o�e���e z przerz�ca��iem odpowiedzia���ości pomiędz� sek�orami oraz, co 

67 w���ą�ek s�a��owią �mow� zawiera��e ze świadcze��iodawcami �dzie�a��ąc�mi świadczeń 
w zakresie pods�awowe�� opieki zdrowo���e�� ��b w�ko�����ąc�mi cz�����ości w zakresie zaopa�rze-
��ia w środki pomoc��icze i w�rob� med�cz��e będące przedmio�ami or�oped�cz���mi (ar�. 159 
us�aw� z d��ia 27 sierp��ia 2004 r. o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��sowa���ch ze środ-
ków p�b�icz���ch (Dz. u. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póź��. zm.).

68 Pamię�a��m�, że moż�iwości fi��a��sowe osob� ��iesamodzie���e�� oraz ��e�� rodzi��� są 
w z��acz��e�� mierze o��ra��iczo��e.

69 okresowe (��a��częście�� maks�ma���ie 4 ����. w rok�) zas�ęps�wo opiek���a ��ieforma���e��o 
przez opiek���a forma���e��o. ce�em świadcze��ia ��es� moż�iwość odpocz���k� opiek���a ��iefor-
ma���e��o oraz �ła�wie��ie ��odze��ia opieki z ż�ciem osobis��m.
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ch�ba ��a��waż��ie��sze, z przemia��ami soc��o-demo��raficz���mi70, po�e��a��ąc�mi 
��a po��łębia��i� się procesów s�arze��ia się ��d��ości, zm��ie��sza��ia wie�kości 
rodzi���, zwiększa��i� obciążeń kobie�, prowadzą do s�ałe��o wzros�� w�da�ków 
p�b�icz���ch ��a świadcze��ia opieki dł���o�ermi��owe��, k�óre z��od��ie z pro����o-
zami, z poziom� 1% PKb dzisia�� wzros��ą do po��ad 2,5% PKb w rok� 2060. 
na�omias� w ���ęci� rea����m, w�da�ki p�b�icz��e wzros��ą do 21,5 mi�iarda 
w rok� 2020, do 35.5 mi�iarda w rok� 2030 oraz 71 mi�iardów w rok� 206071.

z �e��o wz���ęd�, wzor���ąc się ��a i�����ch kra��ach, w Po�sce pod��ę�o działa-
��ia ��a rzecz w�odręb��ie��ia s�s�em� zabezpiecze��ia opieki dł���o�ermi��owe��. 
Powoła��� w rok� 2007 przez mi��is�ra zbi����iewa re�i��ę72 zespół ds. opraco-
wa��ia pro��ek�� �s�aw� o społecz���m �bezpiecze��i� pie�ę����ac������m zapropo-
��ował, czerpiąc z doświadczeń ��iemieckich, �ż�cie me�od� �bezpiecze��iowe�� 
w p�b�icz��e�� części s�s�em�. Pods�awowe zasad�, ��akim miałb� pod�e��ać 
wprowadza��� s�s�em �o:
– obowiązkowość i powszech��ość,
– so�idar�zm społecz���,
– samorząd��ość,
– prawo wo���e��o w�bor� świadcze��iodawc� przez �bezpieczo��e��o,
– zapew��ie��ie rów��e��o dos�ęp� do świadczeń,
– ��ospodar��ość i ce�owość działa��ia,
– pr�ma� rehabi�i�ac��i ��ad świadcze��iami pie�ę����ac������mi,
– pr�ma� opieki domowe�� ��ad s�ac��o��ar��ą, 
– obowiązek �dział� w pro��ramach profi�ak��cz���ch oraz ak��w��e��o �dział� 

w �ecze��i� i rehabi�i�ac��i w ce�� zapobie��a��ia ��iesamodzie���ości,
– 12-miesięcz��� okres kare��c��i.

społecz��e �bezpiecze��ie pie�ę����ac�����e miałob� b�ć wprowadzo��e ��ako 
��ieza�eż��� fi�ar „�bezpieczeń” społecz���ch obok �bezpiecze��ia chorobowe��o, 
re���owe��o, w�padkowe��o, emer��a���e��o, zdrowo���e��o. składka za �bezpie-
cze��ie pie�ę����ac�����e miała wpł�wać, za pośred��ic�wem zakład� ubezpieczeń 
społecz���ch, do ��owopows�ałe��o f���d�sz� ubezpiecze��ia Pie�ę����ac�����e��o 
(fuP). s�r�k��ra f���d�sz� miała, podob��ie ��ak w s�s�emie ��iemieckim, 

70 więce�� pa�rz: b. więckowska, Demograficzne	oraz	 socjologiczne	determinanty	popytu	na	 for-
malną	opiekę	długoterminową	dla	niedołężnych	osób	starszych, [w:] w. ro��ka-chmie�owiec, K. �a�����a 
(red.), Inwestycje	finansowe	i	ubezpieczenia	–	tendencje	�wiatowe	a	polski	rynek, w�daw��ic�wo akade-
mii eko��omicz��e�� im. oskara la����e��o we wrocławi�, wrocław 2004, tom ii.

71 �. Koe���, b. więckowska, Polska:	Kto	będzie	 �wiadczy��	oraz	finansowa��	opiekę	nad	osobami	
starszymi	w	przyszło�ci?	Pogłębiona	analiza	obecnych	oraz	przyszłych	wydatków	publicznych	na	opiekę	dłu-
goterminową, rapor� ba��k� Świa�owe��o, warszawa, sierpień 2010.

72 zarządze��ie mi��is�ra zdrowia z d��ia 9 ���e��o 2007 r. w sprawie powoła��ia zespoł� do 
spraw opracowa��ia pro��ek�� �s�aw� o społecz���m �bezpiecze��i� pie�ę����ac������m (Dz. urz. 
mz. 07.03.07).
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bazować ��a s�r�k��rze oddziałów narodowe��o f���d�sz� zdrowia, dzięki 
czem� o��ra��iczo��e zos�ał�b� kosz�� admi��is�rac�����e działa��ia s�s�em�. 
Po��ad�o zakładało się, że obowiązek �czes���icze��ia w s�s�emie pie�ę����ac���-
���m będzie do��cz�ł wsz�s�kich osób pow�że�� 18 rok� ż�cia, za�em rów��ież 
emer��ów i re��cis�ów. taka ko��s�r�kc��a pozwo�iłab� ��a osią����ięcie s�abi���ości 
fi��a��sowe�� s�s�em� wobec proces� s�arze��ia się społeczeńs�wa po�skie��o.

w pro��ekcie �s�aw� o powszech���m �bezpiecze��i� pie�ę����ac������m ��ie b�ł 
�ż�wa��� �ermi�� osoba ��iedołęż��a, �ecz osoba ��iesamodzie���a, k�ór� oz��aczał 
osobę, k�óra, ��a sk��ek �rwa��ące��o ��ie m��ie�� ��iż 6 miesięc� okresowe��o ��b 
�rwałe��o �poś�edze��ia f���kc��i or��a��izm� w ��as�ęps�wie chorob�, �raz� ��b 
wiek� d�a zaspoka��a��ia pods�awow�ch po�rzeb ż�ciow�ch, w�ma��a pie�ę����a-
c��i ��b opieki (pomoc�) i�����ch osób.

Prawo do świadczeń z �bezpiecze��ia społecz��e��o ��a w�padek ��iespraw��o-
ści prz�sł���iwałob� wsz�s�kim �bezpieczo���m ��ieza�eż��ie do wiek� i dochod�, 
pod war���kiem, że zos�ał im prz�z��a��� co ��a��m��ie�� i s�opień ��iesamo-
dzie���ości (z��acz��a ��iesamodzie���ość). ge��era���ie p�a��owa��o w�róż��ia��ie 
3 s�op��i ��iesamodzie���ości �praw��ia��ąc�ch do o�rz�ma��ia świadcze��ia: ��ie-
samodzie���ość częściowa (i s�opień), ��iesamodzie���ość całkowi�a (ii s�opień), 
��iesamodzie���ość z��acz��a (iii s�opień). osob�, k�óre o�rz�mał�b� orzecze��ie 
o ��iesamodzie���ości �miarkowa��e�� ��ie miał�b� prawa do świadczeń z �bez-
piecze��ia pie�ę����ac�����e��o.

Po��ad�o w ko��s�r�kc��i �bezpiecze��ia przewid�wa��� b�ł rocz��� okres 
kare��c��i – �bezpieczo��� ��ab�wa prawo do świadcze��ia po �pł�wie rok� 
opłaca��ia składek. rów��ocześ��ie zakłada się s�osowa��ie fra��sz�z� czaso-
we�� (mi��ima���� okres przeb�wa��ia w s�a��ie ��iesamodzie���ości) w���oszące�� 
6 miesięc�. w�sokość świadczeń pie�ę����ac������ch za�eżeć miała od s�op��ia 
��iesamodzie���ości prz�pisa��e��o da��e�� osobie. w �bezpiecze��i� przewidzia��e 
b�ł� świadcze��ia zarów��o rzeczowe, ��ak i pie��ięż��e �akie ��ak:
– �sł���i pie�ę����ac�����o-opiek�ńcze w mie��sc� zamieszka��ia,
– �sł���i pie�ę����ac�����e w domach opieki,
– zasiłek pie�ę����ac������ (��a or��a��izowa��ie pomoc� we włas���m zakresie),
– opieka w��ch��ie��iowa (zas�ęps�wo opiek���a w sprawowa��i� opieki domowe��),
– składki ��a �bezpiecze��ia społecz��e d�a opiek���ów ��ieprofes��o��a����ch,
– szko�e��ia z zakres� pie�ę����ac��i pods�awowe�� d�a opiek���ów ��ieprofes��o-

��a����ch,
– �sł���i w�poż�cza���i sprzę�� pie�ę����ac�����e��o i wspoma��a��ące��o pie�ę����o-

wa��ie,
– pie�ę����ac��a całodobowa kró�ko�ermi��owa,
– pie�ę����ac��a całodobowa w s�ac��o��ar���ch zakładach opieki dł���o�ermi��owe��,
– pie�ę����ac��a i opieka półs�ac��o��ar��a (dzie����a ��b ��oc��a).
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z��od��ie z założe��iami pro��ek�� �s�aw� o społecz���m �bezpiecze��i� pie-
�ę����ac������m �o �bezpieczo��� pode��mowałb� dec�z��ę o w�borze rodza��� świad-
czeń, w ko��s���ac��i ze spec��a�is�ą z f���d�sz� ubezpiecze��ia Pie�ę����ac�����e��o 
(s�opień i, s�opień ii). w prz�padk� orzecze��ia s�op��ia iii w�bór świadcze��ia 
pie��ięż��e��o ��ie b�łb� moż�iw�. 

w�sokość świadczeń pie�ę����ac������ch rzeczow�ch o��ra��iczo��a b�łab� ��ie 
���ko po�rzebami �bezpieczo��e��o w zakresie opieki, ��ak rów��ież ��ałożo��� 
b�łb� od��ór��� miesięcz��� �imi� war�ości refi��a��sowa���ch świadczeń. Po prze-
krocze��i� �e��o �imi�� �bezpieczo��� pokr�wałb� kosz� świadczeń pie�ę����a-
c������ch w całości. s�s�em ��ie przewid�wałb� ��a�omias� współpłace��ia d�a 
świadczeń o�rz�m�wa���ch w ramach miesięcz��e��o �imi��.

wraz ze śmiercią mi��is�ra re�i��i prace zespoł� zos�ał� ws�rz�ma��e, �ecz 
pom�sł s�worze��ia ��owe��o s�s�em� zos�ał prze��ę�� przez Komis��ę rodzi��� 
i Po�i��ki społecz��e�� se��a��, a dokład��ie przez ��r�pę roboczą ds. prz���o-
�owa��ia �s�aw� o �bezpiecze��i� od r�z�ka ��iesamodzie���ości prz� k��bie 
se��a�orów P�a�form� ob�wa�e�skie��, kierowa��ą przez se��a�ora miecz�sława 
a����s����a73. w w���ik� prac �e�� ��r�p� pows�ała zie�o��a Księ��a opieki dł���o-
�ermi��owe�� w Po�sce74. z��od��ie z ��e�� rekome��dac��ami wprowadze��ie w�od-
ręb��io��e��o s�s�em� opieki dł���o�ermi��owe�� w Po�sce przebie��ałob� w dwóch 
e�apach75:
i. la�a 2011/2012–2020 – prz���o�owa��ie i wdroże��ie zmia�� w oparci� 

o �s�awę o pomoc� osobom ��iesamodzie����m – ��owa �s�awa sca�iłab� 
wsz�s�kie prz�z��awa��e do��chczas, w ramach s�s�em� zabezpiecze��ia 
społecz��e��o, świadcze��ia osobom ��iedołęż���m. Prawo do ��ich bazowa-
łob� ��ed��akże ��a kr��eri�m ��iesamodzie���ości (3 s�op��ie zapropo��owa��e 
pierwo���ie przez zespół mi��is�ra re�i��i).

ii. la�a po 2020 rok� – wprowadze��ie �bezpiecze��ia opiek�ńcze��o, k�óre��o 
o��ó���e założe��ia zb�iżo��e są do propoz�c��i zapropo��owa���ch pierwo���ie 
przez zespół mi��is�ra re�i��i, z �ą zasad��iczą róż��icą, iż źródłem fi��a��-
sowa��ia s�s�em�, obok składki �bezpiecze��iowe��, ma b�ć do�ac��a b�dże-
�owa.

73 w ��azwie ��r�p� w�s�ęp���e błąd me�odo�o��icz���. nie moż��a �bezpiecz�ć się od r�z�ka, 
�bezpiecze��ie ��es� mecha��izmem �ra��sfer� ��e��a��w���ch sk��ków fi��a��sow�ch rea�izac��i okre-
ś�o��e��o zdarze��ia, �ecz ��ie zabezpiecza podmio�� przed ��e��o w�s�ąpie��iem. z �e��o wz���ęd� 
��r�pa powi����a b�ć ��azwa��a: ��r�pa robocza ds. prz���o�owa��ia �s�aw� o �bezpiecze��i� ��a 
w�padek (r�z�ka) ��iesamodzie���ości bądź ��r�pa robocza ds. prz���o�owa��ia �s�aw� o �bezpie-
cze��i� ��iesamodzie���ości.

74 Opieka	długoterminowa	w	Polsce.	Opis,	diagnoza,	rekomendacje, m. a����s���� (red.), warszawa 
2010.

75 ibidem, s. 166–185.
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�ak widać, prace ��ad ��ową ko��cepc��ą opieki dł���o�ermi��owe�� w Po�sce 
�rwa��ą od 2007 rok�, zaś d�sk�s��a wokół ��owe��o s�s�em� ��es� ��eszcze „s�ar-
sza”. �ed��akże bez dokład��e�� a��a�iz� eko��omicz��e�� propo��owa���ch rozwią-
zań oraz, co waż��ie��sze, bez poparcia społeczeńs�wa, k�óre w���ika przecież 
w z��acz��e�� mierze ze świadomości is���ie��ące��o prob�em� oraz ko��se��s�s� co 
do sposob� ��e��o rozwiąza��ia, ��akieko�wiek zmia��� w zabezpiecze��i� opieki 
dł���o�ermi��owe�� w Po�sce ��ie są moż�iwe.

6. POdSUMOWaNIE

w po�skim s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o ��ie is���ie��e w�odręb��io��� 
s�s�em opieki dł���o�ermi��owe��. Świadcze��ia pie��ięż��e oraz �sł���i rzeczowe 
pochodzą z róż���ch pods�s�emów zabezpiecze��ia społecz��e��o, co sprawia, 
iż odpowiedzia���ość za ich dos�arcza��ie oraz ��akość ��es� rozm��a. Doda�-
kowo, wraz z pos�ęp���ąc�m procesem s�arze��ia się ��d��ości oraz zmia��ami 
we wzorc� rodzi��� roś��ie pop�� ��a forma���ą opiekę dł���o�ermi��ową. Prze-
kłada się �o ��a ��wał�ow��� wzros� obec���ch oraz pro����ozowa���ch w�da�ków 
p�b�icz���ch ��a świadcze��ia opiek�ńcze. K��czowe ���a�� są przede wsz�s�kim 
w�da�ki ��a świadcze��ia pie��ięż��e d�a osób w wiek� 75 �a� i więce��.

ab� zapobiec �awi��owem� wzros�owi w�da�ków ��iezbęd��e ��es� pod��ęcie 
działań ma��ąc�ch ��a ce�� wprowadze��ie w�odręb��io��e��o pods�s�em� zabez-
piecze��ia społecz��e��o ded�kowa��e��o opiece dł���o�ermi��owe��, w k�ór�m 
��łów���m kr��eri�m �praw��ia��ąc�m do świadcze��ia b�łab� po�rzeba świad-
czeń opiek�ńcz�ch od osób �rzecich. wprowadze��ie w�odręb��io��e��o s�s�em� 
opieki dł���o�ermi��owe�� �moż�iwi bardzie�� efek��w��e w�korz�s�a��ie środków 
przez��aczo���ch ��a świadcze��ia opiek�ńcze ���. w�e�imi��owa��e zos�a��ie obser-
wowa��e obec��e „sp�cha��ie” odpowiedzia���ości za or��a��izowa��ie, fi��a��sowa-
��ie oraz dos�arcza��ie świadczeń pomiędz� sek�orami – prz�kładem �akich 
działań ��es� opisa��e w poprzed��im podrozdzia�e kierowa��ie przez ��mi��� 
pac��e���ów do zakładów opiek�ńcz�ch (zamias� do domów pomoc� społecz-
��e��). rów��ocześ��ie imp�eme���ac��a ��ed��o�i��ch kr��eriów �praw��ie��ia do 
świadcze��ia sprawi, iż �e same osob� będą miał� prawo do świadczeń rzeczo-
w�ch ��ak i pie��ięż���ch. �ed��oczes��e �praw��ie��ie do ob� ��pów świadczeń 
oraz ko��iecz��ość w�bor� ��ed��e��o z ��ich powi����a doprowadzić do pows�a��ia 
pew���ch oszczęd��ości, k�óre w prz�szłości mo��ł�b� zos�ać przez��aczo��e ��a 
pokr�cie świadczeń d�a ros��ące�� �iczb� osób ��iedołęż���ch. nie moż��a ��ed��ak 
oczekiwać, że prz� obec���m poziomie fi��a��sowa��ia świadczeń w opiece dł�-
��o�ermi��owe�� �z�ska się odpowied��i s�a��dard bezpieczeńs�wa soc��a���e��o bez 
doda�kow�ch ��akładów fi��a��sow�ch. brak moż�iwości fi��a��sowa��ia świadczeń 
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opiek�ńcz�ch za pomocą mecha��izm� repar��c�����e��o76 sprawia, iż ko��iecz-
���m s�a��e się poz�ska��ie doda�kow�ch środków, k�óre mo��ą prz���ąć formę 
składki, poda�k� o��ó���e��o cz� ce�owe��o.

Pods�mow���ąc za�em przeprowadzo��e rozważa��ia ��a�eż� s�wierdzić, 
iż prob�em opieki dł���o�ermi��owe�� s�a��ie się w Po�sce w ��iedł���im czasie 
is�o���ą kwes�ią społecz��ą, o k�óre�� rozwiąza��i� rząd powi��ie�� pom�ś�eć ���ż 
dziś, ���. ��ak ksz�ał�ować prz�szł� s�s�em ab� zapew��ić zarów��o okreś�o��� 
s�a��dard �sł���, ��ak rów��ież s�abi���e ich fi��a��sowa��ie prz� zachowa��i� zasad 
so�idar�zm� społecz��e��o.

76 więce�� pa�rz: �. Koe���, b. więckowska, Polska:	Kto	będzie	�wiadczy��…, op. ci�.
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usł���i w pomoc� społecz��e��

1. WPROWadzENIE

ce�em ar��k�ł� ��es� przea��a�izowa��ie procesów �r���kowie��ia i �spo-
łecz��ie��ia �sł��� soc��a����ch w po�skim s�s�emie pomoc� społecz��e��, k�ór� ��a 
począ�k� �a� 90. XX w. zos�ał ��r����ow��ie przeb�dowa���. Pomoc społecz��a 
z mode�� med�cz��e��o, ��okowa��e��o w ramach sce���ra�izowa���ch s�r�k��r 
pańs�wowe�� sł�żb� zdrowia i adresowa��e��o przede wsz�s�kim do �bo��ich 
osób ��iepeł��ospraw���ch, s�arsz�ch ��b �za�eż��io���ch, zos�ała przeksz�ałco��a 
w odręb��� dział s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o, prz�porządkowa��� 
mi��is�ers�w� Prac� i Po�i��ki społecz��e��1.

Pods�awow�m zada��iem ��owe��o s�s�em� pomoc� społecz��e�� b�ło ła��odze-
��ie sk��ków reform ��ospodarcz�ch (wo���� r���ek zamias� ce���ra���e�� ��ospo-
darki pańs�wowe��), k�órem� �owarz�sz�ło w�cof�wa��ie się pańs�wa z poz�c��i 
��ed���e��o w��wórc� i dos�arcz�cie�a �sł��� społecz���ch. b�dowa��� od pods�aw 
s�s�em pomoc� społecz��e�� przede wsz�s�kim miał peł��ić f���kc��ę osło��ową, 
cz��i chro��ić �e ��ospodars�wa domowe, k�óre ��wał�ow��ie z�bożał� z powod� 
bezrobocia. spodziewa��o się rów��ież wzros�� kosz�ów ��rz�ma��ia ��a sk��ek 
�r���kowie��ia ce�� ż�w��ości i ��rz�ma��ia mieszka��ia (cz���sz, e��er��ia e�ek-
�r�cz��a) oraz komerc��a�izac��i �sł��� społecz���ch �przed��io o�rz�m�wa���ch 
bezpła���ie (zwłaszcza wzros�� w�da�ków ��a ochro��ę zdrowia)2.

reforma pomoc� społecz��e�� b�ła pierwsz�m e�apem moder��izac��i całe��o 
s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o, ���. proces� reform dos�osow���ąc�ch ��o 
do ��ow�ch war���ków �s�ro��ow�ch i ��ospodarcz�ch. w�zwa��ie, przed k�ór�m 
s�a��ęł�, oprócz Po�ski, �akże i����e kra��e e�rop� Środkowo-wschod��ie��, zbie��ło 

1 s. go�i��owska, System	pomocy	społecznej.	Główne	problemy	zmian	i	reform, [w:] Pomoc	społeczna.	
Od	klientelizmu	do	partycypacji, e. leś (red.), warszawa 2002/2003.

2 l. beskid, Analiza	skali,	dynamiki	i	społecznego	rozkładu	procesów	pauperyzacji	i	marginalizacji, 
iPiss, sfera społecz��a w �a�ach 1990–1994, 1995, ce���ra���� urząd P�a��owa��ia, warszawa 
1999.
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się z demo���ażem pańs�wa opiek�ńcze��o w kra��ach, w k�ór�ch demokrac��a 
i ��ospodarka r���kowa rozwi��ał� się w sposób cią��ł�. na�eż� podkreś�ić, że 
odchodze��ie od form�ł� pańs�wa opiek�ńcze��o (welfare	state) i sz�ka��ie a��er-
��a��w���ch rozwiązań w sferze zabezpiecze��ia społecz��e��o, w���ika ��ie ���ko 
z defic��� fi��a��sów p�b�icz���ch, a�e rów��ież ze zmia�� demo��raficz���ch i spo-
łecz���ch, m.i��. �akich, ��ak kr�z�s rodzi���, ��iska �iczba �rodzeń, w�dł�ża��ąca 
się śred��ia dł���ość ż�cia ��dzkie��o. Poza ��m, po ki�k�dziesięci� �a�ach f���k-
c��o��owa��ia pańs�wa dobrob���, część ob�wa�e�i ��ada� prze��awia skło����ość do 
zwa���ia��ia się z osobis�e�� odpowiedzia���ości za ksz�ał�owa��ie war���ków ż�cia 
i do prze��osze��ia ��e�� ��a i��s����c��e p�b�icz��e. towarz�sz� �em� ��iski poziom 
ak��w��ości i samoor��a��izac��i społecz��e�� oraz brak sieci wsparcia rodzi����e��o 
i społecz��e��o.

now� ład i��s����c��o��a���� w pomoc� społecz��e�� �worz�ł się wraz z dece��-
�ra�izac��ą admi��is�rac��i p�b�icz��e��. Po wprowadze��i� pods�awowe�� ��ed��os�ki 
samorząd� �er��oria���e��o, ���. ��mi��� (1990 rok) oraz ko�e�����ch ��e��o szczeb�i, 
cz��i powia�� i wo��ewódz�wa (1999 rok), zdec�dowa��a większość zadań 
pomoc� społecz��e�� zos�ała przekaza��a do kompe�e��c��i admi��is�rac��i samo-
rządowe��. z ko�ei admi��is�rac��a rządowa – z��od��ie z zasadą s�bs�diar��ości 
– zachowała odpowiedzia���ość za fi��a��sowa��ie i okreś�a��ie sposob� rea�izac��i 
��iek�ór�ch zadań w�ko���wa���ch ��a rzecz czło��ków �oka���e�� wspó���o�� samo-
rządowe�� (�zw. zada��ia z�eco��e). Dece���ra�izac��i s�r�k��r admi��is�rac������ch 
��ie �owarz�sz�ła ��ed��ak dece���ra�izac��a fi��a��sów p�b�icz���ch, co spowodo-
wało, że proces �e�� miał charak�er pozor���.

us�awodawca, zobowiąz���ąc or��a��� admi��is�rac��i samorządowe�� i rządo-
we�� do or��a��izowa��ia pomoc� społecz��e��, wskazał ��ed��ocześ��ie, że ma��ą o��e 
współpracować w ��m zakresie z	organizacjami	społecznymi,	związkami	wyznanio-
wymi,	stowarzyszeniami	o	charakterze	charytatywnym,	fundacjami	oraz	osobami	fizycz-
nymi3. Przepis do��cząc� współprac� podmio�ów p�b�icz���ch z ��iep�b�icz���mi 
zos�ał �mieszczo��� w pierwsz�m ar��k��e �s�aw�, w przepisach o��ó����ch, co 
��ada��e m� w�soką ra����ę i ��ed��oz��acz��ie wskaz���e podmio�� �czes���iczące 
w or��a��izowa��i� pomoc� społecz��e��.

war�o podkreś�ić, że przepis� prawa obowiąz���ące w pierwsze�� połowie 
�a� 90. XX w., mówił� ��ed���ie o współprac� or��a��ów admi��is�rac��i p�b�icz��e�� 
z ��iekomerc������mi podmio�ami pr�wa����mi, cz��i z or��a��izac��ami zorie���o-
wa���mi ��a rea�izac��ę ce�ów społecz���ch, k�óre prowadził� działa���ość pomo-
cową ��b char��a��w��ą. Dopiero w 1996 rok� �s�awodawca włącz�ł, do krę��� 
podmio�ów współprac���ąc�ch z admi��is�rac��ą p�b�icz��ą, pracodawców oraz 

3 us�awa z 29 �is�opada 1990 rok� o pomoc� społecz��e��, Dz. u. z 1990 rok� ��r 87, 
poz. 506, ar�. 1 �s�. 2.
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osob� praw��e, cz��i ka�e��orie w k�ór�ch mieszczą się podmio�� ��ospodar-
cze, z defi��ic��i ��as�awio��e ��a osią����ięcie z�sk�4. �ed��ocześ��ie �s�awodawca 
w�ekspo��ował ro�ę Kościoła Ka�o�ickie��o i i�����ch kościołów w or��a��izowa-
��i� pomoc� społecz��e��, co z��a��dowało odzwierciad�e��ie w s�a��ie fak��cz���m 
(d�że zaa����ażowa��ie or��a��izac��i koście����ch, ��łów��ie cari�as Po�ska).

w ramach dr���ie��o e�ap� reform� admi��is�rac��i p�b�icz��e�� doko��a��o rów-
��ież dece���ra�izac��i s�s�em� opieki zas�ępcze��. zada��ia or��a��izac�����e i koor-
d���ac�����e w ��m zakresie, �przed��io ��a�eżące do resor�� ed�kac��i, zos�ał� 
prze��iesio��e do resor�� właściwe��o w sprawach zabezpiecze��ia społecz��e��o 
i włączo��e do kompe�e��c��i Powia�owe��o ce���r�m Pomoc� rodzi��ie5. wsz�s�-
kie p�acówki opiek�ńczo-w�chowawcze, zarów��o wsparcia dzie����e��o, ��ak i ca-
łodobowe, oraz rodzi����e form� wsparcia, zwłaszcza rodzi��� zas�ępcze, z��a�azł� 
się w s�s�emie pomoc� społecz��e��, co z��acz��ie zwiększ�ło �iczbę ��e�� k�ie���ów.

rów��o�e���e do proces� dece���ra�izac��i f���kc��i społecz���ch pańs�wa doko-
���wał się proces demo��opo�izac��i w sferze soc��a���e��. admi��is�rac��a p�b�icz��a, 
zachow���ąc odpowiedzia���ość za dos�arcza��ie �sł��� pomoc� społecz��e��, ��ie 
��es� ���ż ��ed����m podmio�em, k�ór� ��e w�ko�����e. w os�a���ich 20 �a�ach (���. 
os�a���ia dekada XX wiek� i pierwsza dekada XXi wiek�) roś��ie �iczba i róż-
��orod��ość ��iefi��a��sow�ch �sł��� pomoc� społecz��e��, k�óre są rea�izowa��e 
przez podmio�� ��iep�b�icz��e: podmio�� komerc�����e (pr�wa���e, zorie���owa��e 
��a z�sk) oraz or��a��izac��e pozarządowe (non-profit).

w os�a���ich �a�ach, w ��ow�ch ko��cepc��ach po�i��ki społecz��e�� będąc�ch 
a��er��a��wą d�a �rad�c�����e��o pańs�wa opiek�ńcze��o, zwłaszcza w ko��cepc��i 
wie�osek�orowe�� po�i��ki społecz��e��6 i ak��w��e�� po�i��ki społecz��e��7, w�z��acza 
się or��a��izac��om pozarządow�m i podmio�om komerc������m z��acz��ie więk-
szą ro�ę ��iż ���ko dos�arcz�cie�i �sł���. zakłada się, że �dział ��ch podmio-
�ów w p�a��owa��i� i zarządza��i� pomocą społecz��ą będzie się zwiększał. na 
ksz�ał�owa��ie się �e�� współprac� wpł�wa wie�e cz�����ików. Ko�e����e rozwią-
za��ia prz���mowa��e w po�skim prawie sprz���a��ą �e�� współprac�, �ecz �o, cz� 
i w ��aki sposób będą w�korz�s��wa��e w prak��ce, za�eż� przede wsz�s�kim od 

4 Pomoc	 społeczną	organizują	organy	administracji	 rządowej	 i	 samorządowej,	współpracując	w	tym	
zakresie	 z	 organizacjami	 społecznymi,	Ko�ciołem	Katolickim,	 innymi	 ko�ciołami,	 związkami	wyznanio-
wymi,	fundacjami,	stowarzyszeniami,	pracodawcami	oraz	osobami	fizycznymi	i	prawnymi, us�awa z d��ia 
14 czerwca 1996 r. o zmia��ie �s�aw� o pomoc� społecz��e�� oraz �s�aw� o za�r�d��ie��i� i prze-
ciwdziała��i� bezroboci�, Dz. u. z 1996 r., ��r 100, poz. 459 (ar�. 1. pk�. 1).

5 m. r�msza, Wprowadzenie, [w:] �. Hr���kiewicz, Odrzuceni.	Analiza	procesu	umieszczania	
dzieci	w	placówkach	opieki, isP, warszawa 2006, s. 7.

6 m. grewiński, Wielosektorowa	 polityka	 społeczna.	 O	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 
twP wsP, warszawa 2009.

7 t. Kaźmierczak, m. r�msza (red.), W	stronę	aktywnej	polityki	 społecznej, isP, warszawa 
2004.



Usługi	w	pomocy	społecznej 161

po�i��ki podmio�ów p�b�icz���ch i ��iep�b�icz���ch oraz pos�aw osób repreze��-
����ąc�ch �e podmio��.

ar��k�ł składa się z �rzech części. Pierwsza z ��ich zawiera a��a�izę świad-
czeń pomoc� społecz��e�� w od��iesie��i� do cech defi��i���ąc�ch po��ęcie „�sł���a 
społecz��a”. Dwie ko�e����e części są poświęco��e odpowied��io – procesowi 
�społecz��ie��ia i �r���kowie��ia pomoc� społecz��e��. udział or��a��izac��i poza-
rządow�ch ��es� a��a�izowa��� zarów��o ��a poziomie or��a��izowa��ia s�s�em� 
(zapew��ia��ia �sł��� społecz���ch k�ie���om pomoc� społecz��e��) oraz w�ko���-
wa��ia ��ch �sł��� ��a z�ece��ie admi��is�rac��i p�b�icz��e��. z ko�ei proces� �r���-
kowie��ia pomoc� społecz��e�� zos�ał� przeds�awio��e w od��iesie��i� do działań 
�kier���kowa���ch ��a ak��wizac��ę społecz��o-zawodową, ��d�ż w ��m właś��ie 
obszarze są o��e ��a��bardzie�� i���e��s�w��e i widocz��e. i���e��ra���ą, z zarazem 
��ed��ą z ��a��s�arsz�ch części pomoc� społecz��e��, są świadcze��ia opiek�ńcze 
��a rzecz osób, k�óre – ze wz���ęd� ��a wiek i/��b s�a�� zdrowia – ��ie są w s�a-
��ie f���kc��o��ować samodzie���ie. �ed��akże proces �r���kowie��ia doko�����ąc� 
się w ��m obszarze �sł��� społecz���ch, a zwłaszcza �sł���i opiek�ńcze w p�a-
cówkach całodobow�ch, zos�ał� w�łączo��e z zakres� ��i��ie��sze��o opracowa-
��ia i ��ako odręb��e za��ad��ie��ie zos�ał� omówio��e w rozdzia�e poświęco���m 
opiece dł���o�ermi��owe��8.

2. ŚWIadCzENIa POMOCy SPOłECzNEJ  
JakO USłUGa SPOłECzNa

Świadcze��ia pomoc� społecz��e�� – ��eś�i abs�rah���em� od form�, w ��akie�� są 
�dzie�a��e (świadcze��ia fi��a��sowe, rzeczowe i �sł���owe), a sko��ce���r���em� się 
��a ich ��pow�ch, wspó����ch cechach – mo��ą b�ć defi��iowa��e ��ako �sł���a spo-
łecz��a. co więce��, a��a�izowa��ie świadczeń pomoc� społecz��e�� w ka�e��oriach 
�sł��� społecz���ch, pozwa�a ��a podkreś�e��ie �e��o, co ��a���epie�� charak�er�z���e 
is�o�ę ��chże świadczeń. w związk� z ��m ��a�eż� rozpocząć od prz�pom��ie��ia 
cech ��a����kow�ch s�s�em� pomoc� społecz��e��, a ��as�ęp��ie przea��a�izować ��e 
w od��iesie��i� do cech ko��s������w���ch �sł��� społecz���ch.

Pomoc społecz��a zazw�cza�� ��es� defi��iowa��a ��ako e�eme��� s�s�em� zabez-
piecze��ia społecz��e��o, cz��i całoksz�ał�� rozwiązań praw���ch, i��s����c��o��a�-
���ch, ��dzkich i fi��a��sow�ch, or��a��izowa���ch przez pańs�wo d�a rea�izac��i 
ce�ów po�i��ki społecz��e��. Posiada zes�aw cech, k�óre ko��s�������ą ��e�� charak-
�er i odróż��ia��ą od dwóch pozos�ał�ch kompo��e���ów s�s�em� zabezpiecze��ia 
społecz��e��o, ���. �bezpieczeń społecz���ch i zaopa�rze��ia społecz��e��o, wobec 

8 Pa�rz: rozdział 4 ��i��ie��sze��o opracowa��ia.
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k�ór�ch – w ramach e�rope��skie��o mode�� welfare	 state – peł��i ro�ę �z�peł-
��ia��ącą9.

spec�fika pomoc� społecz��e�� po�e��a przede wsz�s�kim ��a ��m, że ��es� o��a 
adresowa��a do osób i rodzi��, k�óre z��a��d���ą się w �r�d��e�� s���ac��i ż�ciowe�� 
i ��ie po�rafią ��e�� przezw�cięż�ć samodzie���ie, ���. w oparci� o fak��cz��ie posia-
da��e zasob�, �praw��ie��ia i moż�iwości. Dochod� ��ch osób są ��iższe od kwo��, 
k�óra zos�ała �z��a��a za ��iezbęd��ą do zaspoko��e��ia pods�awow�ch po�rzeb 
e��z�s�e��c��a����ch. z re���ł� ��iew�s�arcza��ąc� dochód ��es� ���ko ��ed��ą z oko-
�icz��ości, k�óre powod���ą, że be��efic��e��ci pomoc� społecz��e�� ��ie są w s�a��ie 
samodzie���ie f���kc��o��ować w pods�awow�ch ro�ach społecz���ch. zazw�cza�� 
osob� po�rzeb���ące wsparcia bor�ka��ą się z prob�emami, k�óre z ��ed��e�� s�ro��� 
są sk��kiem zdarzeń zew��ę�rz���ch, ��ieza�eż���ch od ��ich (��p. res�r�k��r�za-
c��a r���k� prac�, k�ęska ż�wiołowa), z dr���ie�� zaś w���ika��ą z i��d�wid�a����ch 
cech da��e�� osob�, cz��i za�eżą od ��e�� s�a��� zdrowia (��iepeł��ospraw��ość, cho-
roba a�koho�owa), wiek�, s���ac��i rodzi����e��, sieci wsparcia społecz��e��o, i�p. 

osoba s�ara��ąca się o skorz�s�a��ie z �sł��� pomoc� społecz��e�� ��awiąz���e 
bezpośred��i, osobis�� ko���ak� z pracow��ikiem soc��a����m; ��ie w�s�arcz�, żeb� 
złoż�ła odpowied��ie dok�me����, ��ak ma �o mie��sce prz� �dzie�a��i� świadczeń 
�bezpiecze��iow�ch ��b zaopa�rze��iow�ch. Pracow��ik soc��a���� wed�e swo��e�� 
��a���epsze�� wiedz� i doświadcze��ia zawodowe��o doko�����e dia����oz� po�rzeb 
i zasobów fak��cz��ie posiada���ch przez k�ie���a, i ��a �e�� pods�awie okreś�a, 
cz� w da��e�� s���ac��i pomoc ��es� ��iezbęd��a. Pracow��ik soc��a���� działa ��a 
pos�awie przepisów prawa i z��od��ie ze s�a��dardami e��ki zawodowe�� – w �ak 
zdefi��iowa���ch ramach, ��ako profes��o��a�is�a od poma��a��ia, posiada pewie�� 
zakres swobod� dec�dowa��ia o ��m, cz� pod��ąć i���erwe��c��ę soc��a���ą oraz ��aki 
rodza�� świadcze��ia zapropo��ować k�ie���owi. na ��m właś��ie po�e��a �z��a-
��iowość świadczeń w zakresie �sł��� pomoc� społecz��e��, k�óra odróż��ia ��e od 
świadczeń �bezpiecze��iow�ch i zaopa�rze��iow�ch �dzie�a���ch po speł��ie��i� 
o��ó����ch przesła��ek �s�awow�ch (ex	lege).

e�as��cz��ość działań pracow��ika soc��a���e��o w form�łowa��i� ofer�� 
pomoc� d�a ko��kre���e�� osob� oraz zasada zi��d�wid�a�izowa��e��o pode��ścia 
do be��efic��e���a �o cech� ��powe d�a pomoc� społecz��e�� – dzięki �em� może 
o��a peł��ić ro�ę �z�peł��ia��ącą wobec powszech���ch świadczeń �bezpiecze-
��iow�ch i zaopa�rze��iow�ch, prz�z��awa���ch z re���ł� w pos�aci świadcze��ia 
fi��a��sowe��o, prz�sł������ące��o bez wz���ęd� ��a fak��cz��ą s���ac��ę ma�eria���ą 
be��efic��e���a w w�sokości ob�icza��e�� wed�e o��ó���e��o a���or��m�. �eś�i pomoc 
społecz��a ma sk��ecz��ie wspierać osob�, k�ór�m świadcze��ia powszech��e, ���. 

9 w. Kocz�r, Pomoc	społeczna	jako	zadanie	samorządu	terytorialnego, [w:] Zarządzanie	publiczne	
w	lokalnej	polityce	społecznej, a. frączkiewicz-wro��ka (red.), wsP twP, warszawa 2007.
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�bezpiecze��iowe i zaopa�rze��iowe, ��ie zapew��ił� bezpieczeńs�wa soc��a���e��o, 
�o m�si posiadać szeroki wach�arz róż��orod���ch �sł��� – �ak, ab� pracow��ik 
soc��a���� mó��ł w�brać rodza�� i wie�kość świadcze��ia adekwa���ie do s���ac��i 
ż�ciowe�� ko��kre���e�� osob� ��b rodzi���.

a za�em, świadcze��ia pomoc� społecz��e�� charak�er�z���ą się ��m, że są:
– selektywne: adresowa��e do osób �bo��ich i mar��i��a�izowa���ch społecz��ie,
– uznaniowe: prz�z��awa��e wówczas, ��d� pracow��ik soc��a���� ��a pods�awie 

przeprowadzo��e�� osobiście oce��� po�rzeb i zasobów k�ie���a �z��a, że fak-
��cz��ie ��ie ��es� o�� w s�a��ie samodzie���ie przezw�cięż�ć swo��e�� �r�d��e�� 
s���ac��i ż�ciowe��,

– zindywidualizowane: adekwa���e do po�rzeb i moż�iwości be��efic��e���a pod 
wz���ędem rodza���, wie�kości, czas� �dzie�a��ia, i�p.,

– różnorodne: �dzie�a��e w róż���ch formach (świadcze��ia fi��a��sowe, pomoc rze-
czowa, �sł���i pomoc� społecz��e��, praca soc��a���a) – zarów��o w środowisk� 
mie��sca zamieszka��ia, ��ak i w p�acówkach (środowiskow�ch i całodobow�ch).
Przechodząc do odpowiedzi ��a zasad��icze p��a��ie o �o, cz� zdefi��iowa��e 

pow�że�� świadcze��ia pomoc� społecz��e�� moż��a zakwa�ifikować ��ako �sł���ę 
społecz��ą, ��a�eż� rozważ�ć cech� defi��ic�����e �sł��� społecz���ch. s����e��cz��a 
defi��ic��a �sł��� społecz���ch zos�ała przeds�awio��a przez r. szarfe��ber��a 
w rozdzia�e p�. Po�i��ka społecz��a i �sł���i społecz��e. a��or dzie�i cech� 
�sł��� społecz���ch ��a ��orma��w��e i ��ie��orma��w��e. cech� ��orma��w��e 
ma��ą dr���orzęd��e z��acze��ie d�a form�łowa��ia defi��ic��i, bowiem odwoł���ą się 
do ce�ów, f���kc��i i ko��sekwe��c��i świadcze��ia �sł��� społecz���ch. w związk� 
z ��m dec�d���ące z��acze��ie ma��ą ��ie��orma��w��e cech� �sł��� społecz���ch 
i ��a ��ich sk�pim� się w pierwsze�� ko�e����ości. usł���i społecz��e charak�er�z���ą 
się ��m, że:
– polegają	na	bezpo�rednim	obsługiwaniu	osób (ich ciał, �m�słów, emoc��i),
– państwo	 jest	 głównym	 podmiotem	 odpowiedzialnym	 za	 organizowanie	 systemu	
usług,

– beneficjent	otrzymuje	usługę	nieodpłatnie (ew. częściowo odpła���ie),
– usługi	są	�wiadczone	przez	profesjonalistów (z w�łącze��iem rodzi��� i osób b�i-

skich).
usł���i społecz��e defi��i���e się przede wsz�s�kim w od��iesie��i� do be��efi-

c��e���a, k�ór�m ma b�ć osoba, a ��ie przedmio�� ��b ��r�p� społecz��e. usł���i 
społecz��e po�e��a��ą ��a bezpośred��im za��mowa��i� się osobami – ��es� �o kr�-
�eri�m, k�óre speł��ia��ą rów��ież świadcze��ia pomoc� społecz��e��. róż��ica 
międz� ��imi po�e��a ��ed���ie ��a ��m, że świadcze��ia pomoc� społecz��e�� 
– z rac��i �e��o, że ma��ą charak�er se�ek��w��� – są kierowa��e ���ko do części 
adresa�ów �sł��� społecz���ch, a mia��owicie do ��ch osób, k�óre są �bo��ie ��b 
mar��i��a�izowa��e społecz��ie i zarazem bezrad��e wobec prob�emów, ��akich 
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doświadcza��ą. w �i�era��rze przedmio�� podkreś�a się rów��ież, że w �sł���ach 
społecz���ch k��czową ro�ę od��r�wa osobis�a re�ac��a pomiędz� świadcząc�m 
�sł���i a be��efic��e���em10. tak samo ��es� w pomoc� społecz��e�� – b�iski, opar�� 
��a za�fa��i� ko���ak� międz� pracow��ikiem soc��a����m a ��e��o k�ie���em �o pod-
s�awow� war���ek prowadze��ia prac� soc��a���e��.

osob�, k�óre ��ie po�rafią rozwiązać swoich prob�emów w oparci� o włas��e 
zasob�, zazw�cza�� o�rz�m���ą pomoc społecz��ą w pos�aci róż��e��o rodza��� 
świadczeń. w �eorii i prak��ce pomoc� społecz��e�� w�s�ęp���e �rad�c������ �ró��-
podział świadczeń ��a świadcze��ia pie��ięż��e (zasiłki), świadcze��ia rzeczowe 
(��p. sprzę� agD, odzież, ż�w��ość, ar��k�ł� szko���e, e�c.) oraz świadcze��ia 
w formie �sł��� (��p. �sł���i opiek�ńcze, spec��a�is��cz��e opiek�ńcze, pie�ę����a-
c�����e, spec��a�is��cz��e �sł���i ps�cho�o��icz��e, rodzi����e, praw��e, e�c.). op��-
ma����m rozwiąza��iem – zarów��o ze wz���ęd� ��a ce� świadczeń pomocow�ch, 
��ak �eż sk��ecz��ość i���erwe��c��i soc��a���e�� – ��es� dos�arcza��ie zes�aw� róż���ch 
świadczeń i �sł���, k�óre powi����� s�a��owić spó����ą całość.

moż��a rów��ież opis�wać świadcze��ia pomoc� społecz��e�� w i�����ch ka�e��o-
riach ��iż �mow��� podział ��a �rz� w�że�� w�mie��io��e rodza��e – ��p. odróż��ia��ąc 
działa��ia od ich rez���a�ów. wówczas zapew��ie��ie posiłków moż��a zakwa�i-
fikować ��ako �sł���ę cateringową, ���. szere�� działań zmierza��ąc�ch do prz���o�o-
wa��ia i dos�arcze��ia posiłk� a�bo ��ako świadcze��ie rzeczowe, ���. posiłek ��ako 
prod�k� fi��a���� całe�� sekwe��c��i cz�����ości począwsz� od zak�p� prod�k�ów do 
ich prze�worze��ia w peł��owar�ościow� posiłek. zazw�cza�� świadcze��ie rze-
czowe ��es� e�eme���em �sł���i, ��p. łóżko w ��oc�e��ow��i ��es� oferowa��e osobom 
bezdom���m wraz z obowiązkową kąpie�ą i pod war���kiem, że �e��, k�o chce 
skorz�s�ać z ��oc�e��ow��i ��es� �rzeźw�. z ko�ei mieszka��ie chro��io��e �o war�-
��ek zew��ę�rz��� świadcze��ia �sł���i po�e��a��ące�� ��a �cze��i� k�ie���a samodzie�-
��e��o prowadze��ia ��ospodars�wa domowe��o. łącz��e �rak�owa��ie świadczeń 
�sł���ow�ch i rzeczow�ch korespo��d���e z d�a����m podziałem świadczeń ��a 
świadcze��ia pie��ięż��e i �zw. świadcze��ia w ��a��rze (in	kind), ��az�wa��e rów-
��ież osobis��mi �sł���ami społecz���mi11. osobis�e �sł���i społecz��e z re���ł� 
są związa��e ze w�ko���wa��iem prac� soc��a���e�� i moż��a ��e ��az�wać �sł���ami 
soc��a����mi, cz��i świadcze��iami o charak�erze �sł���ow�m dos�arcza���mi 
w ramach pomoc� społecz��e��.

os�a�ecz��ie dobór okreś�o��e��o rodza��� świadczeń pomoc� społecz��e�� 
pozos�a��e w ��es�ii pracow��ika soc��a���e��o, k�óre��o zawód po�e��a ��a dos�ar-
cza��i� osobom odpowied��ie�� ochro��� soc��a���e�� ��b wsparcia ak��wiz���ąco-

10 b. m���da�, op. ci�.
11 b. m���da�, op. ci�.; International	Encyclopedia	 of	Social	Policy, fi�zpa�rick i i��. (red.),fi�zpa�rick i i��. (red.),(red.), 

ro���ed��e, lo��do��, new york 2006, s. 1300 (za r. szarfe��ber��)..
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i���e��r���ące��o. �e��o zada��iem ��es� zapropo��owa��ie k�ie���owi �akich form 
świadczeń, ��akie w da���m prz�padk� są odpowied��ie do zdia����ozowa���ch 
po�rzeb, prob�emów i moż�iwości osob� po�rzeb���ące�� wsparcia. na��waż-
��ie��sze ��es�, ab� całoksz�ał� róż���ch świadczeń pomocow�ch, dos�arcza���ch 
przez pracow��ików soc��a����ch ��b ��a z�ece��ie pracow��ika soc��a���e��o przez 
��e��o współpracow��ików (��p. opiek���kę środowiskową, ps�cho�o��a), s�a��owił 
spó����ą ofer�ę wsparcia, odpowiada��ącą ��a rzecz�wis�e po�rzeb� k�ie���a.

w ��m ko���ekście war�o doprec�zować, cz�m ��es� praca soc��a���a, w szcze-
��ó���ości, cz� moż��a ��ą �z��ać za w�spec��a�izowa��ą �sł���ę soc��a���ą? Defi��ic��a 
prac� soc��a���e�� sform�łowa��a przez �erze��o szma��a�skie��o, da��e odpowiedź 
�wierdzącą. �e��o zda��iem praca soc��a���a ��es� pomocą d�a ��iew�do����ch eko��o-
micz��ie, społecz��ie ��b fiz�cz��ie osób, k�óra „mieści się w szersz�m zakresie 
środków bezpośred��ie��, zi��d�wid�a�izowa��e�� pomoc� społecz��e��, okreś�o���ch 
o��ó���ie ��ako �sł���i społecz��e”12. biorąc pod �wa��ę podmio� �praw��io��� do 
świadcze��ia prac� soc��a���e�� moż��a �z��ać, że ��es� �o szcze��ó���e��o rodza��� 
osobis�a �sł���a społecz��a, k�óra po�e��a ��a współprac� profes��o��a�is�� od 
poma��a��ia zwa��e��o pracow��ikiem soc��a����m z be��efic��e���em w�kaz���ąc�m 
bezrad��ość ż�ciową. na�eż� dodać, że praca soc��a���a �o działa���ość zawodowa 
– za�em podob��ie ��ak �sł���i społecz��e charak�er�z���e się ��m, że ��es� świad-
czo��a przez profes��o��a�is�ów.

b�wa, że �sł���i pomoc� społecz��e�� są �dzie�a��e przez wo�o���ari�sz�. 
zaa����ażowa��ie wo�o���ari�sz� w proces wspiera��ia osób po�rzeb���ąc�ch 
pomoc� ��ie pozos�a��e w sprzecz��ości z zasadą, wed�e k�óre�� �sł���i społecz��e 
są świadczo��e przez profes��o��a�is�ów. na�eż� bowiem pamię�ać, że wo�o��-
�ari�sze m�szą b�ć odpowied��io prz���o�owa��i (przeszko�e��i) do �dzie�a��ia 
okreś�o���ch świadczeń, że w�ko�����ą o��i ���ko ��iek�óre rodza��e świadczeń 
(pros�e, k�óre ��ie w�ma��a��ą w�sokich kwa�ifikac��i zawodow�ch) i prac���ą pod 
��adzorem pracow��ika soc��a���e��o. Poza pracow��ikami soc��a����mi i wo�o��-
�ari�szami, �dzie�a��iem świadczeń pomocow�ch za��m���ą się rów��ież i����i 
profes��o��a�iści, ��p. opiekę ��ad dzieckiem w p�acówce opiek�ńczo-w�chowaw-
cze�� ��p� soc��a�izac�����e��o (���. w dom� dziecka) spraw���e peda��o��, wspar-
cia w zakresie w�bor� op��ma���e��o d�a da��e�� osob� zawod� �dzie�a doradca 
zawodow�. na�omias� pomoc �dzie�a��a przez osob� ��a�eżące do krę��� więzi 
�cz�ciow�ch i zobowiązań mora����ch, cz��i przez czło��ków rodzi���, z��a��o-
m�ch i prz���aciół ��b sąsiadów ��ie ��es� �sł���ą społecz��ą, aczko�wiek ��es� 
e�eme���em ��ieforma���e�� sieci wsparcia społecz��e��o, k�óra prz�cz���ia się do 
zwiększe��ia sk��ecz��ości działań prowadzo���ch przez profes��o��a�is�ów.

12 �. szma��a�ski [w:] Elementarne	 pojęcia	 pedagogiki	 społecznej	 i	 pracy	 socjalnej, D. la�ak, 
t. Pi�ch (red.), warszawa 1999, s. 202.
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na�eż� podkreś�ić, że o posiada��i� �praw��ień do świadcze��ia pomoc� spo-
łecz��e�� dec�d���ą kompe�e��c��e zawodowe, a ��ie mie��sce za�r�d��ie��ia. s�s�em 
pomoc� społecz��e�� ��es� or��a��izowa��� przez pańs�wo we współprac� z �rzecim 
sek�orem i podmio�ami komerc������mi, a za�em pracow��ik soc��a���� może b�ć 
za�r�d��io��� i dos�arczać �sł��� pomoc� społecz��e�� w i��s����c��ach ��a�eżąc�ch 
do każde��o z ��ch sek�orów. w szcze��ó���ości do��cz� �o w�ko���wa��ia prac� 
soc��a���e��, k�óra ��es� defi��iowa��a rów��ież ��ako „profes��a wspiera��ącą zmia��ę 
społecz��ą, rozwiąz�wa��ie prob�emów pows�a��ąc�ch w re�ac��ach międz���dz-
kich oraz wzmac��ia��ie (empowerment) i w�zwa�a��ie ��dzi d�a wzbo��ace��ia ich 
dobros�a���”13.

o i�e świadcze��iodawcami pomoc� społecz��e�� mo��ą b�ć podmio�� ��a�e-
żące do dowo���e��o sek�ora, �o w kwes�ii or��a��izowa��ia pomoc� społecz��e�� 
��adrzęd��ą ro�ę od��r�wa pańs�wo, cz��i par�ame���, k�ór� �chwa�a �s�awowe 
ak�� praw��e oraz admi��is�rac��a p�b�icz��a, rządowa i samorządowa, powoła��a 
do rea�izac��i obowiąz���ąc�ch rozwiązań praw���ch i zabezpiecze��ia środków 
fi��a��sow�ch w b�dżecie pańs�wa i w b�dże�ach kom���a����ch ��a świadcze��ia 
pomocowe. Pańs�wo posiada i��s�r�me���� praw��e, za pomocą k�ór�ch kre���e 
okreś�o��� ład i��s����c��o��a���� w pomoc� społecz��e��, w szcze��ó���ości okreś�a 
zasad� i form� współprac� z sek�orem pozarządow�m i komerc������m.

towarz�sz� �em� d�wers�fikac��a mecha��izmów i źródeł fi��a��sowa��ia 
pomoc� społecz��e��. Środki p�b�icz��e są przekaz�wa��e do podmio�ów ��ie-
p�b�icz���ch w pos�aci do�ac��i. z ko�ei środki pr�wa���e mo��ą b�ć przekaz�-
wa��e dobrowo���ie przez osob� fiz�cz��e ��b praw��e (��p. ��ako darowiz��� ��b 
w ramach społecz��e�� odpowiedzia���ości biz��es�) ��a zapew��ie��ie ochro��� 
soc��a���e��, s��pe��dia soc��a���e d�a dzieci z rodzi�� �bo��ich, ��a ak��wizac��ę 
społecz��o-zawodową i i����e ce�e społecz��e. Do admi��is�rac��i p�b�icz��e�� są 
wprowadza��e mecha��izm� r���kowe w pos�aci �zw. r���ków wew��ę�rz���ch. 
Pows�a��ą �ró��s�ro����e par���ers�wa, w k�ór�ch łączą się ��ie ���ko zasob� ��dz-
kie, a�e �eż fi��a��sowe (crossfinacing).

Poza ��m – w �rosce o pod��iesie��ie efek��w��ości świadczeń pomocow�ch 
oraz w ce�� zmo��wowa��ia k�ie���ów pomoc� społecz��e�� do rac��o��a���e��o 
korz�s�a��ia z o�rz�m�wa��e��o wsparcia (oraz przeciwdziała��ia z��awisk� ��ad-
�ż�wa��ia świadczeń) – w prz�padk� ��iek�ór�ch rodza��ów świadczeń wprowa-
dza się e�eme���� odpła���ości za �sł���i pomocowe (��p. za �sł���i opiek�ńcze, 
pie�ę����ac�����e). nie zmie��ia �o fak��, że ��ada� zdec�dowa��a większość świad-
czeń pomocow�ch ��es� bezekwiwa�e�����a, cz��i be��efic��e��� ��ie płaci za �sł���ę, 
a ce��a świadcze��ia ��ie s�a��owi barier� dos�ęp�.

13 Defi��ic��a prac� soc��a���e�� prz���ę�a przez z��romadze��ie o��ó���e międz���arodowe�� fede-
rac��i Pracow��ików soc��a����ch, mo���rea�, Ka��ada, �ipiec 2000, „Praca soc��a���a” ��r 3/2006, s. 22.
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nawiąz���ąc do s����e��cz��e�� defi��ic��i �sł��� społecz���ch przeds�awio��e�� 
przez r. szarfe��ber��a w rozdzia�e p�. Po�i��ka społecz��a i �sł���i społecz��e, 
propo�����em�, ab� pomoc społecz��ą �z��ać za �sł���ę społecz��ą, k�óra po�e��a 
��a �dzie�a��i� osobom ochro��� soc��a���e�� ��b wsparcia i���e��r���ąco-ak��wiz�-
��ące��o, co ��es� moż�iwe dzięki zaa����ażowa��i� władz p�b�icz���ch w or��a��izo-
wa��ie �e�� �sł���i, w szcze��ó���ości �worze��ie s�osow���ch re����ac��i praw���ch 
i zapew��ia��ie środków fi��a��sow�ch.

3. USPOłECzNIENIE SySTEMU POMOCy SPOłECzNEJ 
– WzROST ROlI TRzECIEGO SEkTORa W PlaNOWaNIU  

I dOSTaRCzaNIU USłUG SOCJalNyCh

3.1. Trzeci sektor w pomocy społecznej

ak��w��� �dział f���dac��i, s�owarz�szeń oraz ��ieforma����ch ��r�p społecz-
���ch i wo�o���ari�sz� ��es� si���ie zakorze��io��� w �rad�c��i pomoc� społecz��e��. 
w���ika �o z ��e��ez� pomoc� społecz��e��, k�óra w�wodzi się z dobrocz�����ości 
pr�wa���e�� i przechodząc ko�e����e faz� rozwo��owe: dobrocz�����ość p�b�icz��ą 
oraz opiekę społecz��ą, �ksz�ał�owała się ��ako pomoc społecz��a or��a��izo-
wa��a przez pańs�wo w odpowiedzi ��a prawa ob�wa�e�skie14. �ed��ocześ��ie 
is�o���� zakres zaa����ażowa��ia or��a��izac��i społecz���ch w rea�izac��ę świadczeń 
pomoc� społecz��e�� ��es� ��e�� ��a����kową cechą, k�óra odróż��ia pomoc społecz��ą 
od pozos�ał�ch obszarów zabezpiecze��ia społecz��e��o15.

zasad� i form� współdziała��ia admi��is�rac��i p�b�icz��e�� z or��a��izac��ami 
non-profit za�eżą od mode�� po�i��ki społecz��e�� rea�izowa��e��o w da���m pań-
s�wie. w kra��ach, k�óre ko��sekwe�����ie rea�iz���ą zasadę s�bs�diar��ości, or��a-
��izac��e społecz��e ma��ą pierwszeńs�wo przed i�����mi podmio�ami w dos�ępie 
do p�b�icz���ch środków fi��a��sow�ch przez��aczo���ch ��a pomoc społecz��ą. 
na�omias� w kra��ach o orie���ac��i �ibera���e�� or��a��izac��e pozarządowe są 
zazw�cza�� �rak�owa��e ��a rów��i z podmio�ami komerc������mi – ko��k�r���ą 
z ��imi o fi��a��se p�b�icz��e ��a świadcze��ie �sł��� społecz���ch16.

w Po�sce reformowa��ie s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o ��ie zos�ało 
poprzedzo��e deba�ami p�b�icz���mi ��a �ema� prz�szłe��o mode�� po�i��ki 
społecz��e�� i s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o. z ko�ei przeb�dowa sfer� 

14 H. sz�r��acz, Wstęp	 do	 prawa	 pomocy	 społecznej, w�daw��ic�wo u��iwers��e�� wrocław-
skie��o, wrocław 1993.

15 P. K�rowski, Pomoc	społeczna	w	krajach	OECD	i	w	Polsce, Po�i��ka społecz��a ��r 7, 1998.
16 e. leś, Od	filantropii	do	pomocniczo�ci.	Studium	porównawcze	rozwoju	i	działalno�ci	organizacji	

społecznych, i��s����� Po�i��ki społecz��e��, uw, warszawa 2000.
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soc��a���e�� rozpoczęła się od s�s�em� pomoc� społecz��e�� (cz��i e�eme���� peł-
��iące��o ro�ę �z�peł��ia��ącą w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o), ��a�o-
mias� reformowa��ie �bezpieczeń społecz���ch i świadczeń zaopa�rze��iow�ch 
(w ramach s�s�em� ochro��� zdrowia), cz��i fi�arów s�s�em� zabezpiecze��ia 
społecz��e��o, prz�pada dopiero ��a dr���ą połowę �a� 90. XX w. Przebie�� pro-
cesów �r���kowie��ia i �społecz��ie��ia s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o ��ie 
��es� sk��kiem rea�izac��i prz���ę�e��o a priori mode�� po�i��ki społecz��e��, a�e 
w�padkową działań poszcze��ó����ch rządów17. teza o brak� spó����e��, dł���ofa-
�owe�� po�i��ki od��oś��ie �e�� części zabezpiecze��ia społecz��e��o, k�ór� s�a��owi 
pomoc społecz��a, będzie wer�fikowa��a w da�sze�� części opracowa��ia w opar-
ci� o w��ioski z a��a�iz� przepisów praw���ch re�������ąc�ch współpracę admi��i-
s�rac��i p�b�icz��e�� z or��a��izac��ami pozarządow�mi prowadząc�mi działa���ość 
s�a���ową w obszarze pomoc� społecz��e��.

�aki ��es� s�a�� wiedz� o or��a��izac��ach pozarządow�ch, k�óre prowadzą 
działa���ość s�a���ową w obszarze pomoc� społecz��e�� i za��m���ą się świadcze-
��iem �sł��� soc��a����ch, cz��i o �zw. or��a��izac��ach społecz���ch? Porów�����ąc �e 
or��a��izac��e pod wz���ędem zasobów ��dzkich i fi��a��sow�ch oraz czas� i ska�i 
działa��ia moż��a w�róż��ić dwa zasad��icze ��p�: �oka���e or��a��izac��e założo��e 
z i��ic��a��w� oddo���e�� po 1989 rok� i or��a��izac��e sieciowe, k�óre f���kc��o��o-
wał� ��a dł���o przed rokiem 1989. or��a��izac��e sieciowe ma��ą �icz��e ��ed��os�ki 
or��a��izac�����e z�oka�izowa��e ��a �ere��ie całe��o kra��� (��p. koła, oddział� re��io-
��a���e i �oka���e, i�p.) i w z��acz��e�� mierze b�ł� fi��a��sowa��e przez pańs�wo. 
w�peł��iał� ��kę w ofercie podmio�ów pańs�wow�ch świadcząc �sł���i po�e-
��a��ące ��a opiekowa��i� się osobami chor�mi w dom� i prowadze��i� ��ospo-
dars�wa domowe��o (s�ąd czasami ��az�wa się ��e qUANGO, cz��i quasi-ngo)18.  
na�eżą do ��ich przede wsz�s�kim �akie or��a��izac��e, ��ak: Po�ski Komi�e� 
Pomoc� społecz��e�� (PKPs), Po�ski czerwo��� Krz�ż (PcK), towarz�s�wo 
Prz���aciół Dzieci (tPD) i w�wodzące się z ��ie��o Po�skie s�owarz�sze��ie ��a 
rzecz osób z upoś�edze��iem um�słow�m (Psouu), Po�ski związek gł�-
ch�ch (Pzg) i Po�ski związek niewidom�ch (Pzn), Po�ski związek emer��ów, 
re��cis�ów i i��wa�idów (Pzerii), związek Komba�a���ów i b�ł�ch więź��iów 
rP (zKibw rP) oraz ka�o�icka or��a��izac��a char��a��w��a cari�as, k�óre�� 
reak��wowała swo��ą działa���ość w Po�sce w �a�ach 80. XX wiek�.

or��a��izac��e sieciowe posiada��ą si���ą poz�c��ę, co – zda��iem pracow��ików 
mazowieckich PcPr – w���ika z �e��o, że d�spo�����ą d�ż�m zap�eczem admi��i-
s�rac������m i osobow�m. Dzięki wie�o�e���ie�� prac� w �ere��ie ma��ą d�żą wiedzę 

17 m. r�msza, Urynkowienie	państwa	czy	uspołecznienie	rynku?, warszawa 1998.
18 P. błędowski, Rola	administracji	publicznej	w	 funkcjonowaniu	pomocy	 społecznej, [w:] Polska	

bieda.	Kryteria.	Ocena.	Przeciwdziałanie, s. go�i��owska (red.), iPiss, warszawa 1996, s. 378.
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��a �ema� �oka����ch po�rzeb społecz���ch; są dobrze z��a��e władz� �oka���e�� 
oraz pracow��ikom i be��efic��e���om pomoc� społecz��e��. współpraca PcPr 
z or��a��izac��ami sieciow�mi w���ika z „zasiedze��ia” i zw�kłe�� w���od�, a ��ie-
kied� �akże z ��ie�f��ości wobec mał�ch, m��ie�� z��a���ch or��a��izac��i19.

wie�e is�o����ch i��formac��i ��a �ema� f���kc��o��owa��ia or��a��izac��i pozarządo-
w�ch zawiera rapor� z bada��ia „Ko��d�c��a sek�ora or��a��izac��i pozarządow�ch 
w Po�sce 2008”, k�óre zos�ało zrea�izowa��e w i kwar�a�e 2008 rok� ��a �oso-
we��, repreze���a��w��e�� próbie 1714 or��a��izac��i pozarządow�ch (bezpośred��i 
w�wiad a��kie�ow�)20. bada��ie �o obe��mowało ���ko s�owarz�sze��ia i f���dac��e. 
gd�b� przedmio�em bada��ia b�ł� rów��ież �zw. or��a��izac��e koście���e; k�óre 
działał� ��a pods�awie przepisów o s�os���k� pańs�wa do Kościoła Ka�o�ickie��o 
w rzecz�pospo�i�e�� Po�skie��, o s�os���k� pańs�wa do i�����ch kościołów i związ-
ków w�z��a��iow�ch oraz o ��wara��c��ach wo���ości s�mie��ia i w�z��a��ia, �o odse-
�ek podmio�ów społecz���ch działa��ąc�ch w pomoc� społecz��e�� zapew��e b�łb� 
w�ższ� (choćb� z powod� działa���ości or��a��izac��i koście���e�� cari�as).

w Po�sce w 2008 rok� co dziesią�a or��a��izac��a pozarządowa (11,2%) ��ako 
��a��waż��ie��sze po�e swo��e�� działa���ości wskazała ka�e��orię „�sł���i soc��a���e, 
pomoc społecz��a” (�abe�a 1). na�omias� or��a��izac��e, k�óre w�mie��ia��ą �sł���i 
soc��a���e i pomoc społecz��ą ��ako ��ed��o z pó� swo��e�� działa���ości, s�a��owią 
po��ad ��ed��ą pią�ą (22,4%) wsz�s�kich or��a��izac��i ak��w���ch w po�skim �rze-
cim sek�orze. na�eż� bowiem pamię�ać, że połowa or��a��izac��i pozarządow�ch 
prowadzi działa���ość ��a więce�� ��iż ��ed���m po��. Działa���ość w sferze pomoc� 
społecz��e�� i �sł��� soc��a����ch częs�o ��es� łączo��a z ak��w��ością w �akich obsza-
rach ��ak ochro��a zdrowia, ed�kac��a i (��ieco rzadzie��) spor� i rekreac��a. co 
�rzecia or��a��izac��a, k�óra przede wsz�s�kim za��m���e się pomocą społecz��ą, 
wśród pods�awow�ch pó� swoich działań w�mie��ia rów��ież ochro��ę zdrowia 
(i odwro���ie)21.

w bada��iach przeprowadzo���ch 4 �a�a wcześ��ie��, ���. w 2004 rok�, war-
�ości �e ksz�ał�ował� się ��a podob���m poziomie – ���. 10%, co s�a��owiło ok. 
4,5 ��siąca or��a��izac��i. Ko�e����e 15% or��a��izac��i dek�arowało, że ��es� �o is�o����, 
choć ��ie ��a��is�o���ie��sz� obszar ich działa���ości22. Porów�����ąc w���iki z 2004 

19 �. w�����ański, �. Dąbrowska, e. Pie��a�, Aktywno���	 socjalnych	 organizacji	 pozarządowych	
w	województwie	mazowieckim	oraz	 ich	relacje	z	administracją	publiczną, s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, 
warszawa 2001.

20 m. g�mkowska, �. Herbs�, P. radecki, Podstawowe	 fakty	 o	 organizacjach	 pozarządowych, 
rapor� z bada��ia 2008, w�d. s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, 2008, s. 25.

21 ibidem, s. 29–30.
22 �. Herbs�, Raport	 z	 badania.	 Kondycja	 sektora	 organizacji	 pozarządowych	 w	 Polsce	 2004.	

Wewnętrzne	 zróżnicowanie	 sektora	 –	 branża	 pomoc	 społeczna,	 usługi	 socjalne, s�owarz�sze��ie K�o��/
�awor, warszawa, 2005, s. 28.
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i 2008 rok� ��a�eż� s�wierdzić, że odse�ek or��a��izac��i soc��a����ch w po�skim 
sek�orze pozarządow�m ��es� s�abi����.

Tabela 1. Pola działań organizacji pozarządowych w latach 2004, 2006 i 2008

Pola działań
Procent wskazań na jedno, 
najważniejsze pole działań

Procent wskazań 
na wszystkie pola 

działań 20082004 2006 2008

spor�, ��r�s��ka, rekreac��a, hobb� 38,6 39,2 38,3 50,0

ed�kac��a i w�chowa��ie 10,3 10,3 12,8 36,8

K����ra i sz��ka 11,6 12,8 12,7 24,1

Usługi socjalne, pomoc 
społeczna 10,0 9,9 11,2 22,4

ochro��a zdrowia 8,2 8,0 7,7 18,7

rozwó�� �oka���� w w�miarze 
społecz���m i ma�eria����m 6,5 5,9 3,9 11,4

r���ek prac�, za�r�d��ie��ie, 
ak��wizac��a zawodowa – 2,3 2,2 10,9

Źródło: m. g�mkowska, �. Herbs�, P. radecki, 2008, Podstawowe	fakty	o	organizacjach	pozarządo-
wych, rapor� z bada��ia 2008, w�d. s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, s. 25.

Da�sz� e�ap a��a�iz� ak��w��ości or��a��izac��i pozarządow�ch działa��ąc�ch 
w obszarze „�sł���i soc��a���e, pomoc społecz��a” (�zw. or��a��izac��i soc��a����ch) 
do��cz� ka�e��orii osób, do k�ór�ch są adresowa��e świadcze��ia (�abe�a 2). 
w �a�ach 2004–2008 ��ie zaszł� z��aczące zmia��� w rozkładzie zaa����ażowa-
��ia or��a��izac��i soc��a����ch ��a rzecz róż���ch ��r�p be��efic��e���ów. na��większ� 
odse�ek or��a��izac��i soc��a����ch za��m���e się poma��a��iem rodzi��om d�sf���k-
c������m i osobom ��iepeł��ospraw���ch (��b chor�m). is�o���e róż��ice po��awił� 
się ��a�omias� w od��iesie��i� do pozos�ał�ch be��efic��e���ów pomoc� społecz��e��: 
osób �bo��ich, s�arsz�ch, �za�eż��io���ch, bezdom���ch oraz w zakresie or��a-
��izowa��ia opieki zas�ępcze��. w ��ch obszarach zaa����ażowa��ie or��a��izac��i 
soc��a����ch spadło o 7–10%.
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Tabela 2. Szczegółowe pola działań organizacji socjalnych w latach 2004 i 2008

Szczegółowe pola działań organizacji działających  
w obszarze „usługi socjalne, pomoc społeczna”

2004 2008

Pomoc rodzi��om ��iew�do����m w�chowawczo i ma�eria���ie, 
wie�odzie����m, i���erwe��c��e do�. przemoc� w rodzi��ie

45 46

Pomoc osobom ��iepeł��ospraw���m ��b chor�m 46 42

Pomoc osobom skra����ie �bo��im 42 34

Pomoc osobom �za�eż��io���m ��b ich b�iskim, profi�ak��ka 
�za�eż��ień 30 23

Prowadze��ie ��b wspiera��ie domów dziecka i rodzi�� 
zas�ępcz�ch; �sł���i adopc�����e, pomoc siero�om, i����e �sł���i 
soc��a���e d�a dzieci i młodzież�

30 22

Pomoc osobom s�arsz�m 32 22

D�s�r�b�c��a darów rzeczow�ch, ż�w��ości (w ��m ba��ki 
ż�w��ości), wsparcia fi��a��sowe��o (poż�czki, zasiłki)

25 22

Pomoc osobom bezdom���m, w ��m prowadze��ie schro��isk 20 10

Pomoc ofiarom k�ęsk ż�wiołow�ch (w ��m ra�ow��ic�wo 
pożar��icze, ��órskie, wod��e)

10 10

Pomoc �chodźcom  2  4

i����e działa��ia w zakresie �sł��� soc��a����ch i pomoc� 
społecz��e��

b.d. 22

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie: �. Herbs�, Raport	z	badania	–	kondycja	sektora	organiza-
cji	pozarządowych	w	Polsce	2004. wew��ę�rz��e zróż��icowa��ie sek�ora – bra��ża pomoc społecz��a, 
�sł���i soc��a���e, s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, warszawa 2005, s. 28 i m. g�mkowska, �. Herbs�, 
P. radecki, Podstawowe	fakty	o	organizacjach	pozarządowych,	rapor� z bada��ia 2008, w�d. s�owa-
rz�sze��ie K�o��/�awor, s. 29.

moż�iwe ��es� rów��ież oszacowa��ie �iczb� be��efic��e���ów soc��a����ch or��a��i-
zac��i pozarządow�ch (�abe�a 3). w 2008 rok� połowa or��a��izac��i, k�óre �dzie-
�ał� świadczeń pomoc� społecz��e�� osobom ��iepeł��ospraw���m ��b chor�m 
oszacowała �iczbę swoich be��efic��e���ów ��a ��ie m��ie�� ��iż 60 osób. zdec�do-
wa��a większość ��chże or��a��izac��i (���. ¾) dos�arczała �sł���i d�a ��iem��ie�� ��iż 
20 be��efic��e���ów, co czwar�a or��a��izac��a (25%) – d�a po��ad 150 osób. rów-
��ież większość (75%) ��ch or��a��izac��i soc��a����ch, k�óre poma��a��ą osobom 
skra����ie �bo��im a�bo osobom �za�eż��io���m i ich b�iskich a�bo �eż osobom 
s�arsz�m szac���e �iczbę swoich be��efic��e���ów ��a ��ie m��ie�� ��iż 20 osób. z ko-
�ei war�ości proce���owe okreś�a��ące zaa����ażowa��ie or��a��izac��i pozarządo-
w�ch w poszcze��ó���e po�a działań od��oszą się do całe��o sek�ora (a ��ie ���ko 
do �iczb� or��a��izac��i soc��a����ch, ��ak w �abe�i 2).
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na ��e całe��o �rzecie��o sek�ora or��a��izac��e działa��ące w obszarze pomoc� 
społecz��e�� i �sł��� soc��a����ch w�róż��ia��ą się pod wz���ędem zasobów ��dzkich. 
Po pierwsze, częście�� korz�s�a��ą z wo�o���ari�sz�. w 2004 rok� większość or��a-
��izac��i soc��a����ch (���. 65%) współpracowała z wo�o���ari�szami, podczas ��d� 
w ska�i całe��o sek�ora ���ko 45% or��a��izac��i. rów��ież poziom za�r�d��ie��ia 
b�ł w�ższ� w or��a��izac��ach soc��a����ch; około 40% ��chże or��a��izac��i posiada 
pła����ch pracow��ików (w sek�orze odpowied��io 33%, cz��i ���ko co �rzecia 
or��a��izac��a)23.

or��a��izac��e soc��a���e, pod pew���mi wz���ędami, ma��ą rów��ież �epszą ko��-
d�c��ę fi��a��sową. z re���ł� ma��ą w�ższe prz�chod� i korz�s�a��ą z większe�� 
�iczb� źródeł fi��a��sowa��ia ��iż i����e ��p� or��a��izac��i. w porów��a��i� do o��ół� 
or��a��izac��i pozarządow�ch, większa część or��a��izac��i soc��a����ch korz�s�a 
z darowiz�� osób pr�wa����ch (55% or��a��izac��i soc��a����ch) oraz z darowiz�� od 
firm i i��s����c��i (50%). Poza ��m or��a��izac��e soc��a���e częście�� ��iż i����e or��a-
��izac��e pozarządowe korz�s�a��ą z �akich źródeł fi��a��sowa��ia, ��ak darowiz��� 
od osób pr�wa����ch (o 15%) i admi��is�rac��a rządowa (rów��ież o 15%). na�o-
mias� odse�ek or��a��izac��i soc��a����ch, k�óre korz�s�a��ą ze środków samorząd� 
�er��oria���e��o ��es� porów���wa���� z resz�ą or��a��izac��i i w���osi 50%.

gmi��� – a�e ���ko mie��skie – ��a��większ� odse�ek (35,3%) swoich wsz�s�-
kich w�da�ków ��a or��a��izac��e pozarządowe, przez��acza��ą ��a �e or��a��izac��e 
prowadzące działa���ość w zakresie pomoc� społecz��e��24. z�peł��ie i��acze�� 
s���ac��a w����ąda w ��mi��ach wie��skich. tam większość środków p�b�icz���ch 
przez��aczo���ch ��a fi��a��sowa��ie działa���ości or��a��izac��i pozarządow�ch �ra-
fia do ��ch, k�óre za��m���ą się k����rą fiz�cz��ą i spor�em (62,9%). na�omias� 
or��a��izac��e działa��ące w pomoc� społecz��e�� o�rz�m���ą ��ed���ie 7,6% całe��o 
b�dże�� ��mi�� wie��skich przekaz�wa���ch or��a��izac��om. z w�kres� 1 w���ika, 
że ��mi��� wie��skie przekaz���ą or��a��izac��om soc��a����m prawie pięciokro���ie 
m��ie��sz� odse�ek swoich środków w�da�kowa���ch ��a or��a��izac��e pozarzą-
dowe ��iż ��mi��� mie��skie. �ed��ą z prz�cz��� �akie��o s�a��� rzecz� ��es� mała 
�iczba or��a��izac��i pozarządow�ch ��a �ere��ach wie��skich (is�o���ie m��ie��sza ��iż 
w ��mi��ach mie��skich), ��a�omias� sk��kiem – spowo���ie��ie proces� �społecz-
��ie��ia �sł��� pomoc� społecz��e�� adresowa���ch i świadczo���ch ��a rzecz ��d��o-
ści wie��skie��, k�óra w związk� z ��m może �icz�ć ��ed���ie ��a �sł���i dos�arcza��e 
przez p�b�icz��e ��ed��os�ki or��a��izac�����e pomoc� społecz��e��.

23 ibidem.
24 m. g�mkowska, �. Herbs�, P. radecki, Podstawowe	 fakty	 o	 organizacjach	 pozarządowych, 

op. ci�., s. 102.
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Wykres 1.  Wydatki gmin miejskich i wiejskich na organizacje pozarządowe 
w podziale na obszary działania w 2007 roku

Kultura fizyczna i sport

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż.

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Inne

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Gminy miejskie Gminy wiejskie

0 10 20 30 40 50 60 70%

26,9%
62,9%

0,4%

35,3%

15,6%

0,9%
5,4%

10,2%
3,5%

2,4%
2,8%

1,1%
1,0%

1,8%
1,0%

2,5%
0,3%

8,1%

7,6%

7,3%

Źródło: m. g�mkowska, �. Herbs�, P. radecki, Podstawowe	 fakty	o	organizacjach	pozarządowych, 
rapor� z bada��ia 2008, w�d. s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, 2008, s. 102. 

zasad��iczo or��a��izac��e soc��a���e prowadzą działa���ość ��a �ere��ie mias� – 
m��ie�� więce�� co �rzecia or��a��izac��a (36,5%) f���kc��o�����e w mias�ach pow�że�� 
10 ��s. mieszkańców. na��więce�� or��a��izac��i (43%) świadcz� pomoc w mias�ach 
wo��ewódzkich i w warszawie. t��ko co pią�a or��a��izac��a (20%) f���kc��o�����e 
��a �ere��ach wie��skich ��b w mał�ch mias�ach, w k�ór�ch �iczba mieszkańców 
��ie przekracza 10 ��sięc�25. uspołecz��ie��ie pomoc� społecz��e�� doko�����e się 
przede wsz�s�kim w d�ż�ch mias�ach.

na�eż� ��ed��ak za�waż�ć, że w ko�e�����ch �a�ach – ���ż po przeprowadze-
��i� ��i��ie��sz�ch badań i a��a�iz (od 2007 rok�) – b�ł rea�izowa��� Poakces������ 
Pro��ram wspiera��ia obszarów wie��skich (PPwow)26. Dzięki �em� pro��ra-
mowi ok. 500 ��mi�� wie��skich ��b mie��sko-wie��skich z��a��d���ąc�ch się w ��a��-
�r�d��ie��sze�� s���ac��i społecz��o-eko��omicz��e�� (cz��i co pią�a ��mi��a w Po�sce), 
o�rz�mało sza��sę ��a �społecz��ie��ie proces� p�a��owa��ia i rea�izowa��ia �sł��� 
pomoc� społecz��e��. PPwow ��wara���ował bowiem wsparcie mer��or�cz��e, 
���. ko��s���a���a re��io��a���e��o oraz eksper�a, k�ór� moderował współpracę 

25 Elementarz	III	 sektora, a. gałązka (red.), s�owarz�sze��ie K�o��/�awor, warszawa 2005, 
s. 75–76.

26 więce�� i��formac��i ���. PPwow – vide: s�ro��� i���er��e�owe mi��is�ers�wa Prac� i Po�i��ki 
społecz��e��: h��p://www.ppwow.��ov.p�/
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przeds�awicie�i władz ��mi��� i społecz��ości �oka���e�� ��ad pro��ek�em ��mi����e�� 
s�ra�e��ii rozwiąz�wa��ia prob�emów społecz���ch oraz wsparcie fi��a��sowe ��a 
wdroże��ie pro��ek�ów społecz���ch prz���o�owa���ch wspó���ie przez admi��is�ra-
c��ę samorządową i �rzeci sek�or. udział przeds�awicie�i społecz��ości �oka���e�� 
w pode��mowa��i� dec�z��i o w�da�kowa��i� środków p�b�icz���ch ��a zaspoka��a-
��ie po�rzeb społecz���ch mieszkańców �ere��ów wie��skich ��es� rów��ież war���-
kiem korz�s�a��ia z Pro��ram� rozwo��� obszarów wie��skich. war���kiem 
ko��iecz���m �bie��a��ia się o środki fi��a��sowe w ramach �e��o Pro��ram� ��es� 
posiada��ie loka���e�� s�ra�e��ii rozwo��� prz���o�owa��e�� przez loka���ą gr�pę 
Działa��ia, k�óra sk�pia przeds�awicie�i samorząd� �er��oria���e��o, or��a��izac��i 
pozarządow�ch a ��awe� sek�ora ��ospodarcze��o. Kwes�ia róż��ic w procesie 
�społecz��ia��ia �sł��� pomoc� społecz���ch, w mias�ach i ��a wsiach, powi����a 
b�ć przedmio�em da�sz�ch badań i a��a�iz, ��ako że �e�� cz�����ik w�da��e się mieć 
is�o���e z��acze��ie d�a same��o przebie��� proces� oraz ��e��o rez���a�ów.

3.2. Prawne regulacje współpracy administracji  
publicznej z organizacjami pozarządowymi  

oraz ich funkcjonowanie w praktyce

Prawo ��es� pods�awow�m i��s�r�me���em pańs�wa w zakresie ksz�ał�owa��ia 
mode�� pomoc� społecz��e�� oraz współprac� w ��m zakresie z podmio�ami 
��iep�b�icz���mi. �akość rozwiązań �e��is�ac������ch, ich spó����ość z f���kc��o���-
��ąc�mi w prak��ce ��ormami społecz���mi, sposób, w ��aki są i���erpre�owa��e 
przez i���eresari�sz� oraz pos�aw� ��chże i���eresari�sz� – �o cz�����iki, k�óre 
w prak��ce dec�d���ą o rozwo��� współprac�.

Pods�awow� ak� praw��� re�������ąc� f���kc��o��owa��ie pomoc� społecz��e��, 
���. us�awa o pomoc� społecz��e��, wskaz���e szeroki krą�� podmio�ów zaa����ażo-
wa���ch w proces p�a��owa��ia i dos�arcza��ia �e�� �sł���i, a wśród ��ich w�mie-
��ia m.i��. podmio�� �rzecie��o sek�ora. współpraca admi��is�rac��i rządowe�� 
i samorządowe�� z or��a��izac��ami pozarządow�mi, ��ak rów��ież z kościołami 
i związkami w�z��a��iow�mi, osobami praw���mi i fiz�cz���mi oraz z pracodaw-
cami, ��es� ��ormą praw��ą w�ar��k�łowa��ą w pierwsz�ch ar��k�łach us�aw� 
o pomoc� społecz��e�� z 29 �is�opada 1990 rok� (Dz. u. z 1990 r. ��r 87). zapis 
�e�� zos�ał prze��iesio��� do �zw. ��owe�� �s�aw� z d��. 12 marca 2004 rok�, 
�chwa�o��e�� w przeded��i� we��ścia do u��ii e�rope��skie�� (Dz. u. z 2004, ��r 64, 
poz. 593)27 – w wers��i �z�peł��io��e�� o zasadę par���ers�wa, ��a k�óre�� współ-

27 Pomoc	 społeczną	organizują	organy	administracji	 rządowej	 i	 samorządowej,	współpracując	w	tym	
zakresie	z	organizacjami	społecznymi,	Ko�ciołem	Katolickim,	innymi	ko�ciołami,	związkami	wyznaniowymi,	
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praca powi����a się opierać. war�o �eż ��admie��ić, że �s�awa o pomoc� spo-
łecz��e�� z 1990 rok� b�ła pierwsz�m, a zarazem ��ed���m z ��ie�icz���ch ak�ów 
praw���ch, w k�ór�ch expressis	 verbis zos�ała w�ar��k�łowa��a kwes�ia współ-
prac� sek�ora p�b�icz��e��o z pozarządow�m.

w os�a���im dziesięcio�eci� (2000–2010) zaszł� is�o���e zmia��� w prze-
pisach praw���ch od��osząc�ch się do zasad i form współprac� p�b�icz���ch 
��ed��os�ek or��a��izac������ch pomoc� społecz��e�� z �rzecim sek�orem. Prace 
��ad �s�awą re�������ącą �e kwes�ie �rwał� od połow� �a� 90. �bie��łe��o wiek�. 
z powod� przedł�ża��ąc�ch się prac ��ad re����ac��ami �s�awow�mi, mi��is�er 
prac� i po�i��ki społecz��e�� w�dał rozporządze��ie z d��ia 30 czerwca 2000 
rok� w sprawie szcze��ółow�ch zasad i form współdziała��ia admi��is�rac��i 
p�b�icz��e�� z i�����mi podmio�ami oraz wzor� ofer�, �mów oraz sprawozdań 
z rea�izac��i zadań pomoc� społecz��e��28. rozporządze��ie zawierało defi��ic��ę 
pods�awow�ch zasad współprac�, cz��i rozwiąza��ia o charak�erze �s�ro��ow�m, 
d�a k�ór�ch właściw�m mie��scem w s�r�k��rze ak�ów praw�ch ��es� ak� �s�a-
wow�, a ��ie w�ko��awcz� (z��od��ie z Ko��s����c��ą rP, ar�. 92, �reść re����ac��i 
zawar��ch w rozporządze��i� powi����a bezwz���ęd��ie o��ra��icz�ć się do zakres� 
de�e��ac��i zawar��ch w odpowied��ie�� �s�awie)29. choć b�ło �o rozwiąza��ie 
�łom��e i w sw�ch założe��iach ��mczasowe, �o ��ed��ak w prak��ce podmio�� 
pomoc� społecz��e�� ���ż od 2000 rok� z��ał� �reść zasad współprac�.

us�awa z d��ia 24 kwie���ia o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o i o wo�o��-
�ariacie (uDPP)30 – obok zasad współprac� admi��is�rac��i p�b�icz��e�� z or��a-
��izac��ami pozarządow�mi wprowadziła rów��ież re����ac��e do��czące form 
współprac�. is�o���e z��acze��ie ma �o, że ��adała ��m rozwiąza��iom charak-
�er ob�i��a�or������ oraz, że w�ekspo��owała pozafi��a��sowe form� współprac�. 
Ko��sekwe�����e s�osowa��ie całe��o s�s�em� pozafi��a��sow�ch form współ-
prac�, k�óre �moż�iwia��ą ob�wa�e�om – bezpośred��io ��b poprzez or��a��iza-
c��e pozarządowe – w�wiera��ie s�s�ema��cz��e��o wpł�w� ��a pode��mowa��ie 
dec�z��i p�b�icz���ch, s�a��owi is�o�ę dia�o��� ob�wa�e�skie��o. z�eca��ie rea�i-

fundacjami,	 stowarzyszeniami,	pracodawcami	oraz	osobami	fizycznymi	 i	prawnymi. (us�awa o pomoc� 
społecz��e�� z d��ia 29 �is�opada 1990, Dz. u. z 1998 ��r 64, poz. 414; ar�. 1 �s�. 2) oraz Pomoc	
społeczną	organizują	organy	administracji	rządowej	i	samorządowej,	współpracując	w	tym	zakresie,	na	zasa-
dzie	partnerstwa,	z	organizacjami	społecznymi	i	pozarządowymi,	Ko�ciołem	Katolickim,	innymi	ko�ciołami,	
związkami	wyznaniowymi	oraz	osobami	fizycznymi	i	prawnymi. (us�awa o pomoc� społecz��e�� z d��ia 
12 marca 2004, Dz. u. z 2009 rok� ��r 175 poz. 1362).

28 Dz. u. z 2000 r., nr 55, poz. 662.
29 m. arczewska, O	kroku	milowym,	którego	nie	było.	Ustawa	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	

a	 opodatkowanie,	finansowanie	 i	współpraca	 trzeciego	 sektora	 z	administracją	publiczną	w	Polsce, [w:] 
Współpraca	sektora	obywatelskiego	z	administracją	publiczną, m. r�msza (red.), w�d. isP, warszawa 
2004, s. 160–161.

30 Dz. u. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z póź��. zm.



Usługi	w	pomocy	społecznej 177

zac��i zadań p�b�icz���ch or��a��izac��om pozarządow�m oraz rozwó�� dia�o��� 
ob�wa�e�skie��o �o dwie zasad��icze i rów��ie waż��e kwes�ie, k�óre dec�d���ą 
o procesie �społecz��ie��ia pańs�wa, w szcze��ó���ości o �społecz��ie��i� pomoc�  
społecz��e��31.

ce�em przeds�awio��e�� po��iże�� a��a�iz� praw���ch i prak��cz���ch aspek�ów 
współprac� sek�ora p�b�icz��e��o z pozarządow�m ��es� wskaza��ie cz�����ików 
sprz���a��ąc�ch oraz ��r�d��ia��ąc�ch or��a��izac��om pozarządow�m współpracę 
z admi��is�rac��ą p�b�icz��ą w zakresie zapew��ia��ia (dos�arcza��ia) i w��wa-
rza��ia (prod�kowa��ia) �sł��� pomoc� społecz��e��. Pods�awą do form�łowa��ia 
w��iosków o rzecz�wis��m ksz�ałcie proces� �społecz��ia��ia pomoc� społecz-
��e�� są dwie ed�c��e badań ��akościow�ch, przeprowadzo���ch przez i��s����� 
spraw P�b�icz���ch w rok� 2004 (i ed�c��a) i 2007 (ii ed�c��a) wedł��� �e�� same�� 
me�odo�o��ii. bada��ia zos�ał� przeprowadzo��e w parad���macie action	research; 
w każde�� ed�c��i przeprowadzo��o 16 w�wiadów zbiorow�ch (we wsz�s�kich 
wo��ewódz�wach) w ��r�pach he�ero��e��icz���ch, ���. łącząc�ch w �rakcie ��ed��e�� 
d�sk�s��i przeds�awicie�i or��a��izac��i pozarządow�ch i rządowe�� admi��is�rac��i, 
w ��m przeds�awicie�i p�b�icz���ch i��s����c��i pomoc� społecz��e�� oraz soc��a�-
���ch or��a��izac��i pozarządow�ch. w��ioski z badań �ere��ow�ch od��oszą się 
w szcze��ó���ości do współprac� z zakresie pomoc� społecz��e�� i są i��s�rowa��e 
wie�oma prz�kładami do��cząc�mi świadcze��ia �sł��� ��a rzecz rodzi�� d�s-
f���kc������ch (i dzieci w�chow���ąc�ch się w ��ch rodzi��ach) oraz rodzi�����ch 
form opieki zas�ępcze��, osób ��iepeł��ospraw���ch, bezdom���ch oraz i�����ch 
be��efic��e���ów pomoc� społecz��e��32.

3.2.1. formy pozafinansowej współpracy administracji  
publicznej z organizacjami pozarządowymi

us�awa o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o i wo�o���ariacie (uDPP) prze-
wid���e dwie pods�awowe form� współprac� admi��is�rac��i p�b�icz��e�� z or��a-
��izac��ami pozarządow�mi: fi��a��sowe oraz ��iefi��a��sowe. Do ��ch os�a���ich 
za�icza:
– wza��em��e i��formowa��ie się o kier���kach prowadzo���ch działań,
– ko��s���owa��ie pro��ek�ów ak�ów ��orma��w���ch,

31 m. r�msza, O	polityce	państwa	wobec	 trzeciego	 sektora	 i	 instytucjonalizacji	dialogu	obywatel-
skiego, [w:] Organizacje	 pozarządowe,	 dialog	 obywatelski,	 polityka	państwa, m. r�msza (red.), isP, 
warszawa 2007, s. 6.

32 m. r�msza, g. makowski, m. D�dkiewicz (red.), Prawo	a	trzeci	 sektor.	Prawo	i	 instytucje	
w	działaniu, isP, warszawa 2007 (rapor� z i ed�c��i badań) i g. makowski (red.), U	progu	zmian.	
Pię��	lat	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie, w�d. isP, warszawa 2008 (rapor� 
z ii ed�c��i badań).
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– �worze��ie wspó����ch zespołów o charak�erze doradcz�m i i��ic��a��w���m,
– �mowę o w�ko��a��ie i��ic��a��w� �oka���e��,
– �mowę par���ers�wa okreś�o��ą w us�awie o prowadze��i� po�i��ki roz-

wo���33.
na�eż� podkreś�ić, że ka�a�o�� form współprac� ��ie ��es� ka�a�o��iem zamk��ię-

��m, cz��i zawiera ���ko prz�kładowe, szcze��ó���ie rekome��dowa��e form� 
współprac� i ��ie w�k��cza i�����ch.

Pods�awową kwes�ią we współprac� ��es� spraw��a kom���ikac��a pomiędz� 
par���erami. us�awodawca za�eca wza��em��e i��formowa��ie się o kier���kach 
prowadzo���ch działań. biorąc pod �wa��ę �reść wza��em���ch ko���ak�ów oka-
z���e się, że do��czą o��e przede wsz�s�kim ko��k�rsów ��a z�eca��ie zadań p�b-
�icz���ch or��a��izac��om pozarządow�m i �e kwes�ie domi�����ą ��ad współpracą 
��iefi��a��sową34. na�omias� w ko���ekście demo��opo�izac��i i �społecz��ie��ia 
sfer� soc��a���e�� szcze��ó���ie waż��e ��es� �o, żeb� w prak��ce ��ie zawężać współ-
prac� do kwes�ii fi��a��sowa��ia prod�kc��i �sł��� pomoc� społecz��e��, a�e pro-
wadzić ��ą rów��ież w zakresie �worze��ia ak�ów praw���ch oraz dok�me���ów 
s�ra�e��icz���ch.

us�awodawca ob�i�����e admi��is�rac��ę p�b�icz��ą do przeprowadza��ia ko��-
s���ac��i społecz���ch prz���o�ow�wa���ch ak�ów ��orma��w���ch, ��p. ��mi����e�� 
s�ra�e��ii rozwiąz�wa��ia prob�emów społecz���ch, powia�owe��o pro��ram� dzia-
łań ��a rzecz osób ��iepeł��ospraw���ch, k�óre po prz���ęci� przez radę ��mi��� 
(��b powia��) s�a��ą się źródłem prawa �oka���e��o. ce�e i zada��ia pomoc� 
społecz��e�� zapisa��e w dok�me���ach samorządow�ch ksz�ał����ą ofer�ę �sł��� 
soc��a����ch ��a ko�e����e �a�a i są pods�awą do o��łasza��ia przez władze p�b�icz��e 
ko��k�rsów ��a rea�izac��ę ko��kre����ch świadczeń przez or��a��izac��e pozarzą-
dowe.

na�eż� podkreś�ić, że ko��s���ac��e społecz��e po�e��a��ą ��a �p�b�icz��ie��i� 
pro��ek��, zebra��i� i przea��a�izowa��i� �wa�� z��łoszo���ch przez ob�wa�e�i 
i or��a��izac��e pozarządowe oraz poi��formowa��i� opi��ii p�b�icz��e��, k�óre 
z �wa�� zos�ał� prz���ę�e, a k�óre ��ie i d�acze��o. nies�e��, w prak��ce władze 
p�b�icz��e zazw�cza�� poprzes�a��ą ��a �dos�ęp��ie��i� pro��ek�� ak�� praw��e��o, 
��a�omias� ��ie wchodzą w dia�o�� ob�wa�e�ski z podmio�ami, k�óre wzięł� 
�dział w ko��s���ac��ach społecz���ch; w szcze��ó���ości ��ie p�b�ik���ą zebra���ch 
�wa�� i swo��e��o s�a��owiska wobec ��łosów ob�wa�e�i i or��a��izac��i pozarzą- 
dow�ch.

33 us�awa z d��ia 6 ��r�d��ia 2006 r. o zasadach prowadze��ia po�i��ki rozwo��� (Dz. u. 
z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr157, poz. 1241).

34 K. Her��ik, Finansowe	i	pozafinansowe	formy	współpracy, [w:] makowski g. (red.), U	progu	
zmian.	Pię��	lat	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie, w�d. isP, warszawa 2008.
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Ko�e����ą w�mie��io��ą w uDPP formą współprac�, k�óra sprz���a �społecz-
��ia��i� proces� or��a��izowa��ia �sł��� soc��a����ch, ��es� �worze��ie wspó����ch 
zespołów o charak�erze doradcz�m i i��ic��a��w���m. zaa����ażowa��ie or��a��i-
zac��i pozarządowe�� ��a ��m e�apie or��a��izowa��ia �oka���e�� pomoc� społecz-
��e�� może mieć o��rom��� wpł�w ��a rodza�� �sł��� dos�arcza���ch mieszkańcom 
��mi��� ��b powia�� w ko�e�����ch �a�ach. Pomimo, że o��ó���� obraz współprac� 
w zakresie ko��s���owa��ia się oraz �worze��ia zespołów ��es� dość poz���w���, 
�o ��ed��ak or��a��izac��e poda��ą prz�kład� prowadze��ia ko��s���ac��i „pro	forma”: 
or��a��izac��e z��łosił� �wa��i, a�e zabrakło mer��or�cz��e�� d�sk�s��i i w efekcie 
ko��s���ac��e ��ie speł��ił� swo��e�� f���kc��i35.

nowe�izac��a uDPP, k�óra weszła w ż�cie 12 marca 2010 rok�36, wprowa-
dziła dwie z�peł��ie ��owe form� współprac� pozafi��a��sowe��. Pierwszą z ��ich 
��es� �mowa o w�ko��a��ie i��ic��a��w� �oka���e��. Pozwa�a o��a osobom zamiesz-
k���ąc�m ��a �ere��ie da��e�� ��ed��os�ki samorząd� �er��oria���e��o (prz���a��m��ie�� 
dwie osob� fiz�cz��e) złoż�ć w��iosek do or��a��ów �e�� ��ed��os�ki o rea�izac��ę 
zada��ia p�b�icz��e��o – bezpośred��io ��b za pośred��ic�wem or��a��izac��i poza-
rządow�ch. takie rozwiąza��ie sł�ż� dos�osow�wa��i� ofer�� �sł��� pomoc� 
społecz��e�� do oddo���ie zdia����ozowa���ch po�rzeb społecz���ch; or��a��, k�ór� 
oce��ia w��iosek o rea�izac��ę zada��ia p�b�icz��e��o w ramach i��ic��a��w� �oka�-
��e�� m�si wziąć pod �wa��ę ce�owość rea�izac��i �e�� i��ic��a��w� z p���k�� widze-
��ia po�rzeb społecz��ości �oka���e��.

war���kiem ko��iecz���m podpisa��ia �mow� o w�ko��a��ie i��ic��a��w� �oka�-
��e�� ��es� wkład społecz���, cz��i zaa����ażowa��ie mieszkańców, k�ór� może mieć 
charak�er świadcze��ia pie��ięż��e��o ��b rzeczowe��o, po�e��a��ące��o ��p. ��a 
prac� wo�o���ar�s��cz��e��. w ramach �mow� o w�ko��a��ie i��ic��a��w� �oka���e�� 
��ie dochodzi do przepł�w� środków fi��a��sow�ch międz� s�ro��ami – �z��. ��ed-
��os�ka samorząd� �er��oria���e��o ��ie przekaz���e pie��iędz� w��ioskodawc�, a�e 
bezpośred��io ze swo��e��o b�dże�� fi��a��s���e w�ko��a��ie i��ic��a��w� �oka���e��. 
mieszkańc� mo��ą ��ed���ie (��a pods�awie �mow� �ż�cze��ia) o�rz�mać od ��ed-
��os�ki samorząd� �er��oria���e��o, ��a czas �rwa��ia �mow�, rzecz� ko��iecz��e 
do w�ko��a��ia i��ic��a��w� �oka���e��37.

Dr���a ��owa forma współprac� wprowadzo��a ��a moc� ��owe�izac��i uDPP 
�o �mowa par���ers�wa okreś�o��a w us�awie z d��ia 6 ��r�d��ia 2006 o prowa-

35 ibidem, s. 126.
36 us�awa z d��ia 22 s��cz��ia 2010 rok� o zmia��ie us�aw� o działa���ości poż��k� p�b�icz-

��e��o i o wo�o���ariacie oraz ��iek�ór�ch i�����ch �s�aw (Dz. u. z 2010 nr 28 poz. 146).
37 a. sie��icka, Nowelizacja	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego, bi��e���� 1/2010, fise, 

2010, h��p://www.eko��omiaspo�ecz��a.p�/fi�es/eko��omiaspo�ecz��a.p�/p�b�ic/po�ecam�/bcr_
org.Pl_bi��e����_1_2010_a4H.pdf
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dze��i� po�i��ki rozwo���38. �es� o��a zawiera��a w prz�padk� rea�izac��i zadań 
par���erskich międz� samorządem a or��a��izac��ą pozarządową – obec��ie ��łów-
��ie w obszarze wspó����ch pro��ek�ów fi��a��sowa���ch ze środków u��ii e�ro-
pe��skie��.

3.2.2. formy finansowej współpracy administracji  
publicznej z organizacjami pozarządowymi 

współpraca fi��a��sowa po�e��a ��a z�eca��i� rea�izac��i zadań p�b�icz���ch 
or��a��izac��om pozarządow�m przez admi��is�rac��ę p�b�icz��ą. uDPP prze-
wid���e dwa �r�b� z�eca��ia zadań p�b�icz���ch: 1) powierza��ie w�ko���wa��ia 
zadań p�b�icz���ch, wraz z �dzie�e��iem do�ac��i ��a fi��a��sowa��ie ich rea�iza-
c��i oraz 2) wspiera��ie w�ko���wa��ia zadań p�b�icz���ch, wraz z �dzie�e��iem 
do�ac��i ��a dofi��a��sowa��ie ich rea�izac��i. zasad��icze róż��ice pomiędz� dwoma 
przewidzia���mi w uDPP �r�bami współprac� fi��a��sowe�� zos�ał� przeds�a-
wio��e w �abe�i ��r 4.

w prak��ce współpraca fi��a��sowa zos�ała zdomi��owa��a przez �r�b wspie-
ra��ia. zda��iem przeds�awicie�i samorząd� �er��oria���e��o ��es� �o bardzie�� 
sprawied�iwa forma współprac� fi��a��sowe��, po��ieważ w�ma��a rea���e��o, ���. 
fi��a��sowe��o, zaa����ażowa��ia ob� s�ro��. tr�b powierza��ia zadań kłóci się 
z samorządową wiz��ą współprac�, a poza ��m przeds�awicie�e samorząd� 
�er��oria���e��o �wierdzą, że ��ie ma��ą odpowied��ich środków fi��a��sow�ch ��a 
pokr�wa��ie całości kosz�ów w�ko��a��ia �sł���i społecz��e�� przez or��a��izac��ę 
pozarządową. częs�o ��ed��ak rzecz�wis��m powodem ��es� obawa, że powierza-
��ie zadań zm��ie��sz� �iczbę mie��sc prac� w i��s����c��ach p�b�icz���ch. niechęć 
do s�osowa��ia �r�b� powierza��ia w���ika rów��ież z �ęk� pracow��ików samo-
rząd� �er��oria���e��o. Pos�rze��a��ie or��a��izac��i pozarządow�ch ��ako ko��k�-
re��c��i, k�óra zabierze im mie��sca prac�, b�ło s�����a�izowa��e – zwłaszcza przez 
przeds�awicie�i powia�ow�ch ce���rów pomoc� rodzi��ie oraz ośrodków pomoc� 
społecz��e�� – ���ż w 2004 rok�39. Pos�awa s�ro��� samorządowe�� s�a��owiła d�że 
��r�d��ie��ie w b�dowa��i� wza��em���ch re�ac��i i współprac�40.

38 Dz. u. 2009 nr 84 poz. 712 i nr 157 poz. 1241.
39 chodzi zarów��o o przebie�� i rez���a�� prac ��ad �s�awą o pomoc� społecz��e�� (m. ar-

czewska, 2005), ��ak rów��ież o w���iki badań zrea�izowa���ch przez i��s����� spraw P�b�icz���ch 
w 2004 (Prawo	a	trzeci	sektor.	Prawo	i	instytucje	w	działaniu, m. r�msza, g. makowski, m. D�dkie-
wicz (red.), isP. warszawa 2007).

40 m. niewiadomska-g�e���ze�, Ogólny	obraz	współpracy	międzysektorowej, [w:] U	progu	zmian.	
Pię��	 lat	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	 i	 o	wolontariacie, g. makowski (red.), w�d. isP, 
warszawa 2008, s. 68.
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Tabela 4.  analiza porównawcza dwóch form współpracy finansowej admini
stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Powierzanie Wspieranie

K�o ��es� 
i��ic��a�orem 
współprac�?

samorząd dec�d���e, ��aki rodza�� 
�sł���i chce zak�pić – i zamawia 
da��e��o rodza��� �sł���ę

or��a��izac��a z włas��e�� 
i��ic��a��w� z��łasza pro��ek� 
– �bie��a się o wsparcie 
samorząd�

K�o może korz�s�ać 
z okreś�o��e�� 
form� współprac� 
��iefi��a��sowe��?

do��cz� ��ie ���ko or��a��izac��i 
pozarządow�ch – w proced�rze 
prze�ar��owe�� �czes���iczą 
zarów��o ofere��ci ze sek�ora 
p�b�icz��e��o, komerc�����e��o 
i pozarządowe��o

do��cz� ���ko or��a��izac��i 
pozarządow�ch

�aką część kosz�ów 
rea�izac��i zada��ia 
s�a��owi do�ac��a 
admi��is�rac��i 
p�b�icz��e��?

100%
obowiąz���e zasada 
ekwiwa�e�����ości: przekaza��e 
środki fi��a��sowe ma��ą charak�er 
zapła�� za w�ko��a��e zada��ie

m��ie�� ��iż 100%
dofi��a��sowa��ie części 
kosz�ów rea�izac��i 
pro��ek��

�aki rodza�� działań 
��es� właściw� 
d�a da��e�� form� 
współprac�?

działa��ia cią��łe, ��p. 
prowadze��ie dzie����e��o ośrodka 
wsparcia d�a osób s�arsz�ch, 
��iepeł��ospraw���ch

działa��ia akc�����e, 
��owa�orskie, ��p. 
Dzień se��iora, 
parao�impiada d�a osób 
��iepeł��ospraw���ch

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Ko�e����ą poważ��ą przeszkodą ��es� brak za�fa��ia do or��a��izac��i – co w���ika 
zarów��o z brak� �rad�c��i współprac� i o��ó���ie ��iskie��o poziom� za�fa��ia 
w Po�sce, ��ak rów��ież z brak� profes��o��a�izm� ��iek�ór�ch or��a��izac��i poza-
rządow�ch, k�óre ��p. ��ieprawidłowo roz�icza��ą do�ac��e, przekracza��ą �ermi��� 
składa��ia sprawozdań, zaw�ża��ą kosz�� rea�izac��i zadań prze��mowa���ch 
w całości. w efekcie zazw�cza�� ��es� s�osowa��� �r�b wspiera��ia, ��awe� wów-
czas, ��d� ze wz���ęd� ��a rodza�� i charak�er �sł���i op��ma����m rozwiąza��iem 
b�łob� powierze��ie rea�izac��i da��e��o zada��ia, ��p. całorocz��a, komp�eksowa 
opieka ��ad osobami s�arsz�mi i ��iedołęż���mi41.

o i�e ��a moc� uDPP z�eca��ie zadań ��es� ob�i��a�or�����e, o ���e �chwa�o��a 
rok póź��ie�� (���. w 2004 rok�) �zw. ��owa us�awa o pomoc� społecz��e�� zacho-
wała odręb���, fak���a��w��� �r�b z�eca��ia podmio�om ��iep�b�icz���m zadań 

41 g. makowski, Wnioski	 i	 rekomendacje, [w:] U	progu	 zmian.	 Pię��	 lat	 ustawy	 o	 działalno�ci	
pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie, g. makowski (red.), w�d. isP, warszawa 2008, s. 40.
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p�b�icz���ch z zakres� pomoc� społecz��e��42. Prz���ęcie rozwiąza��ia, k�óre 
b�ło ods�ęps�wem od zasad o��ó����ch, okreś�o���ch w uDPP, ��as�ąpiło pod 
wpł�wem działań si���e��o �obb� pracow��ików soc��a����ch, chro��iąc�ch i���e-
res swo��e�� ��r�p� zawodowe��. w środowisk� pracow��ików soc��a����ch is���iał� 
si���e obaw�, że or��a��izac��e pozarządowe za��m���ące się dos�arcza��iem �sł��� 
soc��a����ch mo��ą w���rać w ko��k�re��c��i z p�b�icz���mi ��ed��os�kami or��a��iza-
c������mi pomoc� społecz��e��, a ��m sam�m s�a��owić za��roże��ie d�a ich mie��sc  
prac�.

w związk� z ��akłada��iem się obszarów wpł�w� uDPP oraz �s�aw� o po-
moc� społecz��e��, or��a��izac��e spo��kał� się z róż���mi i���erpre�ac��ami przepi-
sów praw���ch przez admi��is�rac��ę p�b�icz��ą. brak k�arow��ości i ��iepew��ość 
s���ac��i praw��e�� s�a��owił� d�że ��r�d��ie��ie d�a rozwo��� współprac� międz�-
sek�orowe��43. Dopiero po sześci� �a�ach, ��a moc� us�aw� z d��ia 22 s��cz��ia 
2010 rok� o zmia��ie �s�aw� o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o i o wo�o���a-
riacie oraz ��iek�ór�ch i�����ch �s�aw44, ��as�ąpiło ���ed��o�ice��ie �r�b� z�eca-
��ia zadań p�b�icz���ch or��a��izac��om pozarządow�m działa��ąc�m w obszarze 
pomoc� społecz��e��: ��ie ��es� �o ���ż fak���a��w��� obowiązek władz p�b�icz���ch, 
�ecz ob�i��a�or������.

war�o rów��ież zwrócić �wa��ę ��a �o, że ��owe�izac��a uDPP ze s��cz��ia 
2010 rok� wprowadziła rów��ież zapis, k�ór� �moż�iwia ��ed��os�kom samo-
rząd� �er��oria���e��o �dzie�a��ie poż�czek, ��wara��c��i, poręczeń or��a��izac��om 
pozarządow�m oraz podmio�om �praw��io���m do prowadze��ia działa���o-
ści poż��k� p�b�icz��e��o, ��a rea�izac��ę zadań w sferze poż��k� p�b�icz��e��o, 
��a zasadach okreś�o���ch w odręb���ch przepisach. rozwiąza��ie �o zos�ało 
wprowadzo��e przede wsz�s�kim w ce�� rozwia��ia is���ie��ąc�ch wą�p�iwości 
i���erpre�ac������ch do��cząc�ch moż�iwości �dzie�a��ia przez samorząd or��a��i-
zac��om pozarządow�m poż�czek, ��wara��c��i, poręczeń45.

42 m. arczewska, Nie	tylko	jedna	ustawa.	Prawo	o	organizacjach	pozarządowych, w�d. isP, war-
szawa 2005, s. 61–62.

43 m. niewiadomska-g�e���ze�, Ogólny	obraz	współpracy	międzysektorowej, [w:] U	progu	zmian.	
Pię��	 lat	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	 i	 o	wolontariacie, g. makowski (red.), w�d. isP, 
warszawa 2008, s. 71–72.

44 Dz. u. 2010 nr 28 poz. 146; do ar�. 25 �s�aw� o pomoc� społecz��e�� zos�ał doda��� 
�s�ęp 5 w brzmie��i�: „do z�eca��ia zadań, k�ór�ch mowa w �s�. 1 (ar�. 5 �s�aw� o pomoc� spo-
łecz��e��) s�os���e się przepis� �s�aw� z 24 kwie���ia 2003 rok� o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o 
i o wo�o���ariacie.

45 a. sie��icka, Nowelizacja	ustawy	o	działalno�ci	pożytku	publicznego, bi��e���� 1/2010, fise, 
2010, h��p://www.eko��omiaspo�ecz��a.p�/fi�es/eko��omiaspo�ecz��a.p�/p�b�ic/po�ecam�/bcr_
org.Pl_bi��e����_1_2010_a4H.pdf
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3.2.3. zasady współpracy administracji publicznej  
z organizacjami pozarządowymi

z��od��ie z uDPP współpraca powi����a odb�wać się ��a zasadach: pomoc��i-
czości, s�were����ości s�ro��, par���ers�wa, efek��w��ości, �czciwe�� ko��k�re��c��i 
i ��aw��ości (ar�. 5 �s�. 2 uDPP). zasad��iczą ro�ę od��r�wa zasada pomoc��iczo-
ści, k�óra �e��ła � pods�aw proces� dece���ra�izac��i s�r�k��r i zadań pomoc� spo-
łecz��e�� rozpoczę�e��o w 1990 rok� wraz z �chwa�e��iem �s�aw�, z 8 marca �e��o 
rok�, o samorządzie �er��oria����m46. operac��o��a�izac��a zasad� pomoc��iczości 
prowadzi do �podmio�owie��ia i �samodzie���ie��ia s�r�k��r ��iższe��o szczeb�a 
(dece���ra�izac��a) oraz zwiększe��ia �dział� społecz��ości �oka����ch w ksz�ał�o-
wa��i� war���ków i ��akości ż�cia (par��c�pac��a społecz��a). �ak wskaz���ą ki�k�-
dziesięcio�e���ie doświadcze��ia kra��ów zachod��ioe�rope��skich, prze��osze��ie 
zadań pomoc� społecz��e�� do kompe�e��c��i samorząd� �oka���e��o prz�cz���ia się 
do bardzie�� �raf��e��o rozpoz��awa��ia po�rzeb społecz���ch, sk��ecz��ie��sze��o 
rozwiąz�wa��ia prob�emów społecz���ch oraz bardzie�� ce�owe��o i ��ospodar-
��e��o w�korz�s��wa��ia środków p�b�icz���ch47. zasada s�bs�diar��ości, s�oso-
wa��a w powiąza��i� z zasadą par���ers�wa, sprz���a rów��ież zwiększa��i� ro�i 
or��a��izac��i społecz���ch w zakresie p�a��owa��ia i rea�izac��i zadań p�b�icz���ch.

K��czowe z��acze��ie d�a �worze��ia ład� społecz��e��o oraz b�dowa��ia 
�kład� kompe�e��c�����e��o admi��is�rac��i samorządowe�� ma��ą dwie zasad��i-
cze, komp�eme���ar��e s�ra�e��ie w���ika��ące z zasad� s�bs�diar��ości48. �ed��a 
z ��ich mówi, że władza p�b�icz��a ��ie powi����a przeszkadzać ob�wa�e�om 
w pode��mowa��i� włas���ch i��ic��a��w (���ęcie ��e��a��w��e zasad� s�bs�diar��o-
ści). z ko�ei wed�e dr���ie�� s�ra�e��ii, zwa��e�� pomocą do samopomoc�, wła-
dza p�b�icz��a powi����a wspierać działa��ia prowadzo��e przez osob� i ��r�p� 
społecz��e, bo �czes���icze��ie w przedsięwzięciach, k�óre ich do��czą ��es� ich 
��a��ra����m prawem, cz��i ��ie w�ma��a prz�zwo�e��ia ze s�ro��� ��akie��ko�wiek 
władz� (poz���w��e ���ęcie zasad� s�bs�diar��ości).

respek�owa��ie zasad� s�bs�diar��ości sprawia wie�e �r�d��ości ob� s�ro-
��om, przede wsz�s�kim d�a�e��o, że ��ie z��a��ą i ��ie roz�mie��ą ��e�� z��acze��ia; 
i���erpre����ą ��ą w sposób bezrefleks������ i powierzchow���. na��częście�� zasada 
pomoc��iczości ��es� sprowadza��a do poma��a��ia or��a��izac��om pozarządow�m 
w rea�izac��i pro��ek�ów (począwsz� od �dzie�a��ia wskazówek, ��ak pisać w��io-
sek a skończ�wsz� ��a ��e��o roz�icze��i�). Podob��ie ��ak w bada��iach z 2004 

46 Dz. u. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
47 t. eard�e�, �. bradshaw, �. Di�ch, i. go���h, P. whi�eford,t. eard�e�, �. bradshaw, �. Di�ch, i. go���h, P. whi�eford, Social	Assistance	in	OECD	Coun-

tries, series: Dss oecD research repor� 46 (Depar�me��� of socia� sec�ri��, or��a��isa�io�� for 
eco��omic co-opera�io�� a��d Deve�opme���), lo��do�� 1996.

48 ch. mi��o��-De�so��, Zasada	pomocniczo�ci, w�d. z��ak, Kraków1995.



Izabela	Rybka,	Ewelina	Wiszczun184

rok�, w�obraże��ie o rea�izac��i �e�� zasad� w d�ż�m s�op��i� ��es� ��ożsamia��e 
ze wsparciem fi��a��sow�m, ko��k�rsami oraz �dzie�a��iem or��a��izac��om 
pomoc� mer��or�cz��e�� i �ech��icz��e�� (��p. �ż�cze��ie sa�i ko��fere��c�����e�� ��a 
spo�ka��ia)49. nada� powraca wą�ek wspiera��ia przez or��a��izac��e pozarzą-
dowe ��ie�do���ie f���kc��o�����ąc�ch podmio�ów p�b�icz���ch, cz��i w�ręcza��ia 
pańs�wa, k�óre ��ie może sobie poradzić z rea�izac��ą ��iek�ór�ch zadań. w�raź-
��ie widać �o w ko���ekście zb�� częs�e��o z�eca��ia or��a��izac��om zadań w �r�bie 
wspiera��ia, mimo że ze wz���ęd� ��a spec�fikę �dzie�a���ch �sł��� ��a�eżałob� 
zas�osować �r�b powierza��ia. Prak��ka s�osowa��ia uDPP świadcz� o odwró-
ce��i� zasad� pomoc��iczości oraz i��s�r�me���a����m �rak�owa��i� or��a��izac��i 
pozarządow�ch50.

Ko�e����a zasada – s�were����ości s�ro�� – oz��acza odręb��ość zor��a��izowa���ch 
wspó���o� ob�wa�e�i oraz �z��a��ie ich prawa do samodzie���e��o defi��iowa��ia 
i rozwiąz�wa��ia prob�emów; �akże ��ch, k�óre ��a�eżą do sfer� zadań p�b�icz-
���ch51. w prak��ce or��a��izac��e pozarządowe i admi��is�rac��a samorządowa 
kładą ��acisk ��a ��ieco i����e aspek�� rea�izac��i �e�� zasad�. or��a��izac��e pozarzą-
dowe roz�mie��ą swo��ą s�were����ość ��ako ��ieza�eż��ość od władz p�b�icz���ch 
i i�����ch podmio�ów, samodzie���ość fi��a��sową, a��o��omię w pode��mowa��i� 
dec�z��i oraz ��ie��arz�ca��ie im przez admi��is�rac��ę sposobów rea�izac��i zadań. 
z ko�ei d�a admi��is�rac��i p�b�icz��e�� s�were����ość od��osi się przede wsz�s�kim 
do rów��ości sza��s oraz respek�owa��ia ��ieza�eż��ości i podmio�owości or��a��i-
zac��i pozarządow�ch, choć ��ed��ocześ��ie sobie prz�pis���e w�łącz��e prawo do 
dec�dowa��ia o prior��e�ach i rea�izowa���ch zada��iach. admi��is�rac��a �z��a��e 
za�em s�were����ość s�ro�� za ��wara��c��ę �e��o, że ��ik� poza ��ią ��ie będzie miał 
os�a�ecz��e��o wpł�w� ��a w�bór zadań, ��akie ma��ą b�ć rea�izowa��e. takie pode��-
ście s�a��owczo ��ie sprz���a rea�izac��i ko�e����e�� zasad� – zasad� par���ers�wa52.

z��od��ie z i���e��c��ą �s�awodawc� zasada par���ers�wa po�e��a ��a wspó����m 
�czes���ic�wie admi��is�rac��i i or��a��izac��i pozarządow�ch w ide����fikowa��i� 
i defi��iowa��i� prob�emów, k�ór�ch rozwiąz�wa��ie s�a��owi przedmio� zadań 
p�b�icz���ch, a �akże ��a wspó����m w�pracow�wa��i� sposobów w�ko���wa��ia 
��chże zadań53. omawia��ąc �ę zasadę, przeds�awicie�e or��a��izac��i pozarzą-
dow�ch i admi��is�rac��i b��i z��od��i, że w�raża się o��a w ż�cz�iwości, wspó�-
���m rea�izowa��i� zadań prz� posza��owa��i� zda��ia ��ed��e�� i dr���ie�� s�ro��� 

49 P. sobiesiak, Ustawowe	zasady	współpracy	w	praktyce, [w:] U	progu	zmian.	Pię��	lat	ustawy	o	dzia-
łalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie, g. makowski (red.), w�d. isP, warszawa 2008, s. 86–88.

50 K. Her��ik, Finansowe	i	pozafinansowe	formy	współpracy, [w:] U	progu	zmian.	Pię��	lat	ustawy	
o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie, op. ci�., s. 142–143.

51 H. izdebski, Ustawa	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie.	Komentarz,	Minister-
stwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej, warszawa 2003.

52 P. sobiesiak, Ustawowe	zasady	współpracy	w	praktyce, op. ci�., s. 90–91.
53 H. izdebski, Ustawa	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie.	Komentarz, op. ci�.
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(współdziała��ie), opracow�wa��i� me�od rozwiąz�wa��ia prob�emów (współde-
c�dowa��ie) i wspó����m ich rozwiąz�wa��i�, �worze��i� par���ers�w �oka����ch 
i p�b�icz��o-pr�wa����ch, o�war�ości i dia�o���, wza��em���m wspiera��i� się, s���-
��a�izowa��i� swoich po�rzeb54.

na�omias� w prak��ce or��a��izac��e pozarządowe ��a��częście�� ��ie są �rak-
�owa��e ��ako par���er, a�e ��ako z�ece��iobiorca zadań p�b�icz���ch (podw�-
ko��awca) – �powszech��iło się bowiem błęd��e przeko��a��ie, że zasad��iczą 
f���kc��ą or��a��izac��i pozarządow�ch ��es� �z�peł��ia��ie ��k w ofercie świadczeń 
i �sł��� dos�arcza���ch przez i��s����c��e p�b�icz��e. �ed��ocześ��ie zakres współ-
prac� ��es� zawęża��� od sfer� zadań p�b�icz���ch, co przecz� idei społeczeń-
s�wa ob�wa�e�skie��o, k�óre z założe��ia poprzez swo��e i��s����c��e (or��a��izac��e 
pozarządowe) ma propo��ować doda�kowe działa��ia i a��er��a��w��e sposob� 
zaspoka��a��ia po�rzeb społecz���ch, w�chodząc�ch poza sferę zadań p�b�icz-
���ch defi��iowa��ą przez pańs�wo.

zasada efek��w��ości po�e��a ��a �akim sposobie w�korz�s�a��ia środków 
p�b�icz���ch, żeb� kosz� rea�izac��i zadań b�ł op��ma���� w s�os���k� do ��ako-
ści ��ch zadań i prowadził do osią����ięcia zamierzo���ch rez���a�ów. s�osowa-
��ie �e�� zasad� sprz���a rac��o��a���em� ��ospodarowa��i� środkami fi��a��sow�mi, 
choć ��ieła�wo ��es� mierz�ć �ę efek��w��ość ze wz���ęd� ��a �r�d��ości w dobo-
rze odpowied��ich wskaź��ików. z ko�ei doko���wa��ie pomiar� efek��w��ości 
�dzie�a��ia �sł��� pomoc� społecz��e�� ��es� bardzo is�o���e; przede wsz�s�kim 
d�a i��s����c��i, k�óre ze środków p�b�icz���ch fi��a��s���ą działa��ia rea�izowa��e 
przez or��a��izac��e pozarządowe. w żad���m w�padk� zasada efek��w��ości ��ie 
może b�ć po��mowa��a ��ako rea�izac��a zadań po ��ak ��a����iższ�ch kosz�ach, co 
��ies�e�� zdarza się w prak��ce.

z ko�ei zasada �czciwe�� ko��k�re��c��i, k�óra ��es� ���iwersa���ą zasadą prawa 
c�wi���e��o i ha��d�owe��o – ko��arz�ła się przede wsz�s�kim z rów��ością w dos�ę-
pie do i��formac��i i do środków fi��a��sow�ch, z ��aw��ością oraz z w�soką ��akoś-
cią rea�izowa���ch zadań. z w�powiedzi respo��de���ów w���ika, że �a zasada 
��es� rzecz�wiście respek�owa��a; sprz���a��ą �em� mecha��izm� ko��k�rsowe. 
�ed��ocześ��ie respo��de��ci s�����a�izowa�i, że r�wa�izac��a o zdob�cie środków 
może prowadzić do po��awie��ia się ��acisków ��a komis��e ko��k�rsowe i pro-
wadzić do łama��ia zasad� �czciwe�� ko��k�re��c��i. w związk� z ��m zwraca�i 
�wa��ę ��a �o, ��ak bardzo is�o���� ��es� skład i �iczeb��ość komis��i ko��k�rsow�ch: 
��ie powi����o dochodzić do s���ac��i, kied� w komis��i zasiada de	 facto ��ed��a 
osoba i o��a pode��m���e dec�z��e55.

54 P. sobiesiak, Ustawowe	zasady	współpracy	w	praktyce, op. ci�., s. 92–94.
55 ibidem, s. 98–99.
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os�a���ia zasada w�mie��io��a przez �s�awodawcę – zasada ��aw��ości – oz��a-
cza �dos�ęp��ia��ie i��formac��i o zamiarach, ce�ach i środkach przez��aczo���ch 
��a rea�izac��ę zadań p�b�icz���ch oraz o kosz�ach rea�izac��i zadań ���ż pro-
wadzo���ch przez ��ed��os�ki pod�e��łe or��a��om admi��is�rac��i p�b�icz��e�� ��b 
��adzorowa��e przez �e or��a���, wraz z i��formac��ą o sposobie ob�icza��ia ��ch 
kosz�ów, �ak ab� moż�iwe b�ło ich porów��a��ie z kosz�ami rea�izac��i a��a�o��icz-
���ch zadań przez i����e i��s����c��e i osob�56. Przes�rze��a��ie �e�� zasad� rów��ież 
��ie sprawia �r�d��ości żad��e�� ze s�ro��.

ab� dopeł��ić obraz� współprac� międz� admi��is�rac��ą p�b�icz��ą a �rze-
cim sek�orem, ��a�eż� zwrócić �wa��ę ��a kwes�ie z��łasza��e przez przeds�a-
wicie�i or��a��izac��i soc��a����ch. Poważ��ą przeszkodą włącze��ia się or��a��izac��i 
pozarządow�ch w świadcze��ie �sł��� pomoc� społecz��e�� ��es� kró�kowzrocz��a 
perspek��wa samorządów, k�óre f���kc��o�����ąc w s�s�emie kade��c������m oraz 
w oparci� o rocz��e b�dże��, ��ie p�a�����ą współprac� w ka�e��oriach cią��łości 
zada��ia i z zasad� ��ie podpis���ą �mów wie�o�e���ich.

Pods�mow���ąc rozważa��ia do��czące s�a��� współprac� i �społecz��ie��ia 
proces� świadcze��ia �sł��� soc��a����ch, �rzeba s�wierdzić, że w cią��� �rzech 
�a� (2004–2007) ��as�ąpił� poz���w��e zmia��� w odbiorze wza��em���ch re�ac��i. 
oce��� ob�dw� s�ro�� są bardzie�� zbież��e ��iż w i ed�c��i badań, kied� przed-
s�awicie�e admi��is�rac��i p�b�icz��e�� oce��ia�i współpracę w s�per�a��wach, 
zaś s�ro��a pozarządowa bardzo częs�o w�powiadała się ��e��a��w��ie. obec��ie 
s�a��owiska s�ro�� są bardzie�� spó����e, a ich w�powiedzi bardzie�� zrów��owa-
żo��e57.

Pods�awowe w��ioski z badań ��akościow�ch prowadzo���ch przez i��s����� 
spraw P�b�icz���ch pokr�wa��ą sie z w���ikami badań a��kie�ow�ch przepro-
wadzo���ch w 2006 rok� wśród kierow��ików i d�rek�orów oPs i PcPr przez 
i��s����� rozwo��� sł�żb społecz���ch58. zdec�dowa��a większość oPs (77%, 
n = 128) i wsz�s�kie PcPr (100%, n = 28) dek�ar���ą współpracę z or��a-
��izac��ami pozarządow�mi. oz��acza �o ��ed��ak, że prawie ¼ bada���ch oPs 
(���. 23%) ��ie współprac���e z or��a��izac��ami pozarządow�mi.

Po�wierdza się, że współpraca pomiędz� or��a��izac��ami a p�b�icz���mi ��ed-
��os�kami pomoc� społecz��e�� prz�biera róż��orod��e form�, zwłaszcza �akie 
��ak w�mia��a i��formac��i, �dział w ciałach ko�e��ia����ch o charak�erze opi��io-
dawczo-doradcz�m. na��częście�� wskaz�wa��a forma współprac�, cz��i „wspó���e 
or��a��izowa��ie akc��i i imprez oko�icz��ościow�ch” ��es� ��ies�e�� działa��iem 

56 H. izdebski, Ustawa	o	działalno�ci	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie.	Komentarz, op. ci�.
57 m. niewiadomska-g�e���ze�, Ogólny	obraz	współpracy	międzysektorowej, op. ci�., s. 61–62.
58 i�ościowe bada��ie o��ó���opo�skie ��a próbie wars�wowe�� sko��s�r�owa��e�� przez dobór 

�osow�; zrea�izowa��e me�odą a��kie�� w�s�łkowe�� adresowa��e�� do kierow��ików/d�rek�orów 
oPs i PcPr.
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kró�ko�rwał�m i okaz��o��a����m. z ko�ei d�a �społecz��ie��ia pomoc� społecz-
��e�� ko��iecz��e ��es� prowadze��ia �rwałe��, s�ra�e��icz��e�� współprac�, po�e��a��ące�� 
��a świadcze��i� �sł��� soc��a����ch (działa��ie cią��łe), wspó����m rea�izowa��i� 
pro��ek�ów ��b dop�szcze��iem or��a��izac��i do współdec�dowa��ia o ksz�ałcie 
dok�me���ów samorządow�ch, ��a prz�kład �akich ��ak s�ra�e��ia rozwiąz�wa��ia 
prob�emów społecz���ch (choć b�ć może ��es� �o �rak�owa��e ��ako za��roże��ie 
d�a s�were����ości admi��is�rac��i p�b�icz��e��).

na w�kresie 2 widać w�raź��ie, że powia�owe ce���ra pomoc� rodzi��ie 
w�róż��ia��ą się ��a ��e �oka���e�� p�b�icz��e�� pomoc� społecz��e��. w�soki poziom 
zaa����ażowa��ia we współpracę z or��a��izac��ami pozarządow�mi z pew��ością 
�ksz�ał�ował się pod wpł�wem rozwiązań praw���ch ob�i�����ąc�ch s�aros�ę do 
powoła��ia powia�owe�� społecz��e�� rad� ds. osób ��iepeł��ospraw���ch ��ako or��a-
��ów opi��iodawczo-doradcz�ch59 (co �ł�macz�łob�, że 96% posiada ko�e��ia���e 
zespoł�, w k�ór�ch zasiada��ą przeds�awicie�e or��a��izac��i pozarządow�ch) oraz 
opracowa��ia z��od���ch z powia�ową s�ra�e��ią rozwiąz�wa��ia prob�emów spo-
łecz���ch, powia�ow�ch pro��ramów działań ��a rzecz osób ��iepeł��ospraw���ch 
(64% PcPr)60.

Wykres 2. formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Utrzymujemy nieformalne kontakty 
w celu wymiany informacji

Przedstawiciele organizacji formalnie wchodzą
w skład wspólnych komisji lub zespołów

o charakterze opiniującym

Przedstawiciele organizacji uczestniczą w pracach
nad dokumentami samorządowymi

Dajemy organizacjom wsparcie pozafinansowe
(np. użyczamy sprzęt, sale)

Zlecamy organizacjom pozarządowym
realizację zadań

Wspólnie organizujemy akcje i imprezy
okolicznościowe

Wspólnie realizujemy projekty
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Źródło: opracowa��ie włas��e.

59 us�awa z d��ia 27 sierp��ia o rehabi�i�ac��i społecz��e�� i zawodowe�� osób ��iepeł��ospraw-
���ch, Dz. u. z 2008 r. nr 14, poz. 92, ar�. 44b �s�. 1.

60 us�awa z d��ia 27 sierp��ia o rehabi�i�ac��i społecz��e�� i zawodowe�� osób ��iepeł��ospraw-
���ch, Dz. u. z 2008 r. nr 14, poz. 92, ar�. 35a �s�. 1.
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z ko�ei rozkład odpowiedzi �dzie�o���ch przez kierow��ików ��b d�rek�orów 
oPs i PcPr ��a p��a��ie o �o, d�acze��o współprac���ą z or��a��izac��ami poza-
rządow�mi pokaz���e przede wsz�s�kim, że zdec�dowa��a większość i��s����c��i 
p�b�icz���ch prowadzi współpracę ��ie��ako z ko��iecz��ości – ich włas��e zasob� 
są bowiem ��iew�s�arcza��ące do �e��o, ab� zrea�izować spocz�wa��ące ��a ��ich 
zada��ia. �es� �o ��a��częście�� wskaz�wa��� powód współprac�, z cze��o moż��a 
w��ioskować, że oPs �rak����ą or��a��izac��e pozarządowe i��s�r�me���a���ie, a ��ie 
��ako par���era. oz��acza �o, że prawie ¾ ��ed��os�ek p�b�icz���ch (oPs i PcPr 
łącz��ie – 71,4%, �abe�a 3) ��ie roz�mie ��b ��ie respek����e �reści ko��s����c���-
��e�� zasad� s�bs�diar��ości i ��ie wie, że �o sek�or p�b�icz��� ��es� zobowiąza��� do 
�e��o, ab� wspierać prze��aw� samoor��a��izac��i społecz��e�� (a ��ie odwro���ie).

na�omias� ��a����iższ� odse�ek respo��de���ów podpisał się pod s�wierdze-
��iem, że pod��ął współpracę z i��ic��a��w� or��a��izac��i, k�óra z��łosiła do PcPr 
pro��ek�, k�ór� zos�ał dobrze oce��io��� przez PcPr. to wskaza��ie w peł��i 
korespo��d���e z domi�����ącą �e��de��c��ą do �rak�owa��ia or��a��izac��i pozarządo-
w�ch ��ako w�ko��awcę �sł���i, a ��ie ��ako par���era, k�ór� ma kompe�e��c��e do 
ide����fikowa��ia i sk��ecz��e��o zaspoka��a��ia po�rzeb społecz���ch. war�o �eż 
za�waż�ć, że is�o���� odse�ek oPs i PcPr prac���e z or��a��izac��ami, k�óre z��a 
i ce��i od �a� (ciekawe, cz� są �o �oka���e or��a��izac��e pozarządowe cz� �oka���e 
oddział� or��a��izac��i sieciow�ch).

Wykres 3.  Powody, dla których OPS i PCPR współpracują z organizacjami 
pozarządowymi

Organizacje od lat solidnie wykonują
zadania pomocy społecznej

Ośrodek nie ma wystarczających zasobów
żeby we własnym zakresie radzić sobie

ze wszytkimi problemami

Organizacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu
pomocy społecznej prowadzeniu grup wsparcia

Koszt realizacji zadań przez organizacje jest niższy

Podopieczni są zadowoleni z usług świadczonych
przez organizacje

Inne

Można mieć zaufanie do jakości działań (usług)
organizacji pozarządowych

Organizacja przygotowała dobry projekt i zgłosiła
ofertę współpracy
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Źródło: opracowa��ie włas��e.
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Hipo�eza o pa�er��a�is��cz���m s�os���k� admi��is�rac��i p�b�icz��e�� do or��a-
��izac��i soc��a����ch, zwłaszcza o ��iechęci ośrodków pomoc� społecz��e�� do 
dzie�e��ia się zada��iami i środkami p�b�icz���mi oraz o przekaz�wa��i� do rea-
�izac��i ��ed���ie ��ch �sł��� soc��a����ch, k�ór�ch ośrodki pomoc� społecz��e�� ��ie 
są w s�a��ie dos�arczać (��p. z brak� kompe�e��c��i, i��fras�r�k��r�) ��es� obec��a 
w �i�era��rze przedmio��61.

�ed���m z cz�����ików, k�ór� prz�cz���ia się do �e��o, że pomoc społecz��a 
��ie prowadzi par���erskie�� współprac� z or��a��izac��ami pozarządow�mi ��es� 
powszech��a prak��ka f���kc��o��owa��ia pracow��ików soc��a����ch w s�s�emie 
wiąza��ia k�ie���a z zasobami. Pracow��ic� soc��a���i przede wsz�s�kim ko��ce��-
�r���ą się ��a pośred��icze��i� pomiędz� k�ie���ami a zasobami pomoc� spo-
łecz��e��, zwłaszcza �akimi zasobami ��ak świadcze��ia pie��ięż��e prz�z��awa��e 
w oparci� o a��a�izę s���ac��i ma�eria���e��. Prz� �ak defi��iowa���m zes�awie ró� 
zawodow�ch pracow��ików soc��a����ch, or��a��izac��e pozarządowe są pos�rze-
��a��e ��ako ��ede�� z dos�ęp���ch zasobów, a ��ie ��ako par���er. Dopiero pod��ęcie 
przez pracow��ików soc��a����ch ró� i���erwe��c������ch, cz��i prowadze��ie me�o-
d�cz��e�� prac� soc��a���e�� ��ad zmia��ą pos�aw i s���ac��i osób po�rzeb���ąc�ch 
wsparcia w bezpośred��ie�� re�ac��i z ��mi osobami, może zmie��ić charak�er 
re�ac��i pomiędz� p�b�icz���mi ��ed��os�kami or��a��izac������mi pomoc� społecz-
��e�� a or��a��izac��ami pozarządow�mi. to ��ed��ak w�ma��a moder��izac��i s�s�em� 
pomoc� społecz��e��, cz��i zmia�� s�s�emow�ch62.

na����owsze bada��ia i�ościowe p�. „Pomoc społecz��a a międz�sek�orowa 
współpraca i par���ers�wo w s�s�emie pomoc� społecz��e�� w Po�sce”, prze-
prowadzo��e w �a�ach 2007-2008 przez m. grewińskie��o i a. Karwackie��o, 
po�wierdza��ą, że ośrodki pomoc� społecz��e�� są i – zda��iem pracow��ików oPs 
powi����� b�ć – domi�����ąc�m podmio�em w zakresie świadcze��ia pomoc� spo-
łecz��e�� ��a �ere��ie ��mi���63. udział or��a��izac��i pozarządow�ch i or��a��izac��i 
koście����ch w dos�arcza��i� �sł��� pomoc� społecz��e�� ��es� szacowa��� w ska�i 
kra��� za�edwie ��a ki�ka proce���, choć ��a�eż� podkreś�ić, że is���ie��ą �� d�że 
zróż��icowa��ia re��io��a���e. �ed��ocześ��ie pracow��ic� oPs-ów w�razi�i opi��ię, 
że w prz�szłości or��a��izac��e pozarządowe i koście���e powi����� w z��acz��ie 
większ�m s�op��i� zaa����ażować się w rea�izac��ę zadań pomoc� społecz��e��

61 a. ��ros, Znaczenie	przedsiębiorczo�ci	 społecznej	w	organizowaniu	 społeczno�ci	 lokalnych:	nowe	
drogi	�wiadczenia	usług	społecznych, [w:] Współczesne	wyzwania	i	metody	pracy	socjalnej, w. sz�mczak 
(red.), l�b�i�� 2009, s. 143.

62 t. Kaźmierczak, Czy	praca	socjalna	w	Polsce	jest	nowoczesna?, [w:] Współczesne	wyzwania	i	me-
tody	pracy	socjalnej, w. sz�mczak (red.), l�b�i�� 2009, s. 96.

63 m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	 spo-
łecznych, warszawa 2010; bada��ia zos�ał� przeprowadzo��e ��a o��ó���opo�skie�� próbie wsz�s�-
kich ośrodków pomoc� społecz��e�� i wsz�s�kich powia�ow�ch ce���rów pomoc� rodzi��ie w Po�sce 
me�odą a��kie�ową (�ech��ika a��kie�� pocz�owe��). zwro� a��kie�: oPs-� – 32,2%, PcPr-� – 44,5%.
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Wykres 4.  Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przez organizacje 
pozarządowe i organizacje kościelne w latach 2007/2008 oraz w przy-
szłości – w opinii pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
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Źródło: m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	spo-
łecznych, warszawa 2010, �abe�a 10 i 12, s. 108–109 i 121–122.

(w�kres 4). �ed��ą kwes�ią ��es� okreś�e��ie ska�i, w ��akie�� or��a��izac��e pozarzą-
dowe i koście���e powi����� się włącz�ć w świadcze��ie �sł��� społecz���ch, dr���ą 
zaś, ��iem��ie�� is�o���ą, są zasad�, w oparci� o k�óre miał�b� ksz�ał�ować się 
re�ac��e międz� p�b�icz���mi a społecz���mi dos�arcz�cie�ami �sł��� pomoc� 
społecz��e��. bada��ia ��ie �dzie�a��ą odpowiedzi ��a p��a��ie, cz� pos���owa��� 
przez oPs-� d�ż� �dział or��a��izac��i pozarządow�ch i społecz���ch w���ika 
z ich świadomości, że oPs-� ��ie ma��ą odpowied��ich zasobów (kadrow�ch, 
i��fras�r�k��ra����ch, fi��a��sow�ch), cz� �eż ��es� propoz�c��ą podzie�e��ia się 
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ro�ami w �aki sposób, że oPs-� będą za��mował� się w�pła�ą świadczeń, ��a�o-
mias� praca soc��a���a i i����e �sł���i będą dos�arcza��e przez or��a��izac��e poza-
rządowe i koście���e.

war�o podkreś�ić, że praca soc��a���a ��es� dome��ą or��a��izac��i pozarządo-
w�ch. w ��m właś��ie sek�orze po��awia��ą się ��owe, i����owac�����e, bardzie�� sk�-
�ecz��e i adekwa���e do po�rzeb prak��ki mode�e i me�od� prac� soc��a���e��64. 
na�eż� podkreś�ić, że �akie rozwiąza��ia ��ak as�s�e��� rodzi���, cz� �akie mode�e 
prac� ��ak streetworking w�wodzą się z or��a��izac��i pozarządow�ch.

4. URyNkOWIENIE SySTEMU POMOCy SPOłECzNEJ 
– akTyWIzaCJa SPOłECzNOzaWOdOWa  
W OPaRCIU O MEChaNIzMy RyNkOWE

s�s�em pomoc� społecz��e�� w Po�sce ��es� ��iewą�p�iwie w���ikiem do��ch-
czasow�ch reform po�i��ki społecz��e��, k�óre są �łem doko�����ąc�ch się zmia�� 
pańs�wa opiek�ńcze��o. w s�s�emie pomoc� społecz��e�� coraz bardzie�� dos�rze-
��a���a ��es� rea�izac��a �sł��� społecz���ch��. Proces zachodząc�ch zmia�� w po�i-
��ce społecz��e�� obe��m���e rea�izac��ę ko��cepc��i „ak��w��e�� po�i��ki społecz��e��”, 
��m sam�m propo�����e promowa��ie ksz�ał�� „��owe�� �mow� społecz��e��”.

Po�i��ka ak��wizac��i �o w prak��ce działa��ia, k�óre dążą do ko��fi���rac��i 
w zakresie obec��ości podmio�ów: sek�orów p�b�icz��e��o, pr�wa���e��o i ob�-
wa�e�skie��o w obrębie prod�kc��i bądź d�s�r�b�c��i dóbr i �sł��� społecz���ch. 
w za�eż��ości od prz���ę�e��o mode�� zarządza��ia w da���m kra��� oraz rodza-
��ów �sł��� społecz���ch możem� mówić o prz���ę��m charak�erze proces� wdra-
ża��ia założeń ak��w��e�� po�i��ki społecz��e��. w pomoc� społecz��e�� po�i��ka 
ak��wizac��i oz��acza proces s�op��iowe�� zmia��� f���kc��i pro��ramów soc��a����ch 
z zabezpiecze��ia dochodów – w pos�aci bezpieczeńs�wa soc��a���e��o, ��a ak��wi-
zowa��ie osób korz�s�a��ąc�ch z �e��o s�s�em�. sk��ecz��ość �dzie�a��e��o wspar-
cia za�eż� od dos�osowa��ia form pomoc� do ich po�rzeb i moż�iwości.

rea�izac��a pomoc� społecz��e�� powi����a sk�piać się ��a działa��iach i��d�wi-
d�a����ch, adresowa���ch do ko��kre����ch osób w bardzo zróż��icowa��e�� formie, 
k�óre w�ma��a��ą odmie����e��o pode��ścia zarów��o w w�miarze or��a��izac������m, 
��ak i i��s�r�me���a����m. w s�s�emie pomoc� społecz��e�� �sł���i powi����� b�ć 
zo����iskowa��e wokół ��as�ęp���ąc�ch działań65:

64 t. Kaźmierczak, Czy	praca	socjalna	w	Polsce	jest	nowoczesna?, op. ci�., s. 100.
65 a. �arosz, Indywidualizacja	działań	w	pracy	z	klientem	pomocy	społecznej	na	przykładzie	MOPS	

w	Sopocie	jako	przykład	regionalizacji	Strategii	Lizbońskiej, [w:] Jak	realizowa��	Strategię	Lizbońską	w	re-
gionach, ib��gr, warszawa 2007, s. 46.
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– działań doraź���ch – ad	hoc, po�e��a��ąc�ch ��a �z�peł��ie��i� i ła��odze��i� bie-
żąc�ch prob�emów a ��m sam�m zaspoka��a��i� pods�awow�ch po�rzeb,

– działań perspek��wicz���ch – po�e��a��ąc�ch ��a s�warza��i� sza��s i moż�iwo-
ści ��a prz�szłość, po�e��a��ąc�ch ��a ak��w��e�� i���e��rac��i opar�e�� ��a zi��d�wi-
d�a�izowa���m działa��i�.
ak��wizac��a speł��ia ro�ę ��owe��o sposob� zarządze��ia opar�e��o ��a rea�i-

zac��i opracowa���ch s�ra�e��ii i działań i���e��rac������ch.
is�o����m �łem w zakresie zachodząc�ch zmia�� ��es� fak�, iż k�as�fikac��i ��a 

sek�or p�b�icz���, r���kow� i ob�wa�e�ski �owarz�sz� wza��em��e prze��ika��ie się 
poszcze��ó����ch sek�orów. szcze��ó���ie is�o���a ��es� ro�a sek�ora p�b�icz��e��o 
pod�e��a��ąca zmia��om w zakresie dos�arcza��ia �sł��� społecz���ch, po�e��a��ą-
c�ch ��a zachowa��i� f���kc��i ko���ro���e��. is�o����m cz�����ikiem ��es� rów��ież �o, 
iż w �worze��i� obec��e�� po�i��ki społecz��e��, z ��ed��e�� s�ro��� ��ie ma prz�zwo-
�e��ia ��a wzros� obciążeń poda�kow�ch, z dr���ie�� – ��ie ma poparcia społecz-
��e��o d�a o��ra��icze��ia f���kc��i soc��a����ch pańs�wa. sek�or pomoc� społecz��e�� 
opiera się ��a p�b�icz���m fi��a��sowa��i�, w k�ór�m ce�em ��es� posz�kiwa��ie 
�ańsze��o i/��b efek��w��ie��sze��o sposob� dos�arcze��ia ko��iecz���ch �sł���.

Prior��e�� wskaz�wa��e w a��e��dzie ak��w��e�� Po�i��ki społecz��e��, sk�-
pia��ą się wokół i��wes��c��i w rodzi��ę i dzieci, red�kc��ę �bós�wa i w�k��cze-
��ia społecz��e��o, poprzez s�worze��ie moż�iwości powro�� ��a r���ek prac� 
oraz mobi�izac��ę wsz�s�kich ��r�p do �szcze���ia��ia s�s�em� ochro��� soc��a���e�� 
z podkreś�e��iem odpowiedzia���ości za siebie i i�����ch w ��m zakresie66. Prio-
r��e�� �e s�a��owią ce� działa���ości podmio�ów róż���ch sek�orów, wskaz���ąc 
��ed��ocześ��ie po�rzebę zais���ie��ia sieci powiązań róż���ch działań, k�óre ma��ą 
pozwa�ać osią��ać pow�ższe ce�e67.

w a��a�izie procesów związa���ch z ak��wizac��ą społecz��o-zawodową 
w oparci� o mecha��izm� r���kowe w s�s�emie pomoc� społecz��e��, ze wz���ęd� 
��a zróż��icowa��� charak�er �sł��� świadczo���ch przez sek�or p�b�icz��� i róż��e 
��e��o f���kc��e w ��m s�s�emie, ��a�eż� przeprowadzić a��a�izę składow�ch ��ch 
�sł���, doko�����ąc rów��ież a��a�iz� pod ką�em mecha��izmów �r���kowie��ia 
da��e�� �sł���i oraz moż�iwości form w ��akie�� będzie rea�izowa��a w prz�szłości. 
is�o���a ��es� rea�izac��a poszcze��ó����ch �sł��� w sek�orze pomoc� społecz��e�� 
przez okreś�o��� sek�or, bądź mod�fikac��a �sł���i rea�izowa��e�� przez sek�or 
p�b�icz��� do rea�izowa��e�� przez sek�or pr�wa����. na�eż� zwrócić rów��ież 
�wa��ę, �wz���ęd��ia��ąc ��ed��ocześ��ie podział �sł��� społecz���ch w pomoc� spo-
łecz��e�� ��a m��ie��sze kompo��e����, w zakresie poszcze��ó����ch �sł���. niezbęd��� 

66 Agenda	The	Active	Social	Policy, źródło www.oecd.or��/
67 a. Karwacki, Centra	integracji	społecznej,	kluby	integracji	społecznej,	zakłady	aktywno�ci	zawo-

dowej	w	�wietle	badań, eksper��za isP, tor�ń 2009, s. 10.
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��es� s�s�em ��adzor� ze s�ro��� pańs�wa ��ad rea�izac��ą da��e�� �sł���i społecz��e�� 
oraz s�a��dar�zac��a zasad fi��a��sowa��ia da��e�� �sł���i przez pańs�wo.

a��a�iza procesów zachodząc�ch w Po�sce w s�s�emie pomoc� społecz��e�� 
wskaz���e, że w cią��� os�a���ich �a� pod��ę�a zos�ała próba s�worze��ia s�s�em� 
zakłada��ące��o zwiększe��ie ak��wizac��i osób korz�s�a��ąc�ch z �e��o s�s�em�. 
z��od��ie ze współczes���m pode��ściem w pomoc� społecz��e�� prz���m���em�, 
że ak��wizac��a społecz��a i zawodowa ��es� ��a��bardzie�� pożąda���m w���ikiem 
oddział�wa��ia ��a osob� korz�s�a��ące z pomoc� społecz��e��.

wer�fikac��a założeń ak��w��e�� po�i��ki społecz��e�� (da�e��: aPs) w prak��ce 
ko��ce���r���e się ��a sposobie rea�izac��i ce�ów i me�odach rea�izac��i �e�� po�i��ki 
oraz moż�iwościach wprowadza��ia do prak��ki i��s����c��o��a���e�� w Po�sce roz-
wiązań wdraża���ch w ue. ce�em aPs ��es� wer�fikac��a w prak��ce idei aPs 
przekłada��ąc ��ą ��a ko��kre���e rez���a��. częściową wer�fikac��ą �e�� po�i��ki 
może b�ć odpowiedź ��a p��a��ie o sk��ecz��ość absorpc��i środków efs, ��d�ż 
�e środki fi��a��sowe przez��acza��e są w całości w�łącz��ie ��a działa��ia ak��-
wiz���ące, rów��ież w pomoc� społecz��e��. waż��� obszar s�a��owią ��iezbęd��e 
kier���ki (form�) i po�rzeb� ak��wizac��i, ��iewą�p�iwie wie�kie ��adzie��e wiąże 
się w ramach po�i��ki ak��wizac��i z f���kc��o��owa��iem podmio�ów wokół 
��ospodarki społecz��e�� i �sł���ami przez ��ie świadczo���mi. usł���i w�ko���-
wa��e przez �e podmio�� łączą prz���mowa��e w ��asz�m kra��� defi��ic��e ce�ów 
i pos���owa���ch środków w ramach po�i��ki ak��wizac��i.

a��a�iz���ąc �sł���i społecz��e w ko���ekście mecha��izmów �r���kowie��ia 
��a�eż� pamię�ać, że do��czą o��e ak��wizac��i społecz��e�� i zawodowe�� osób dł�-
��o�rwa�e mar��i��a�izowa���ch społecz��ie, zaś �r���kowie��ie do��cz� róż���ch 
e�apów rea�izac��i ��ch �sł���. Proces �r���kowie��ia �sł��� społecz���ch w ��m 
obszarze pomoc� społecz��e�� po�e��a ��a ��m, iż admi��is�rac��a p�b�icz��a fi��a��-
s���e �sł���i społecz��e, a�e ich d�s�r�b�c��ę i prod�kc��ę pozos�awia sek�orowi 
r���kowem� ��b ob�wa�e�skiem�.

4.1. aktywna integracja w kontekście realizacji projektów 
systemowych w sektorze pomocy społecznej

Parad���ma� aPs w rea�izac��i działań związa���ch z pomocą społecz��ą 
imp�eme���owa��o w pos�aci ak��w��e�� i���e��rac��i. rozwiąza��iem is�o�� propo-
��owa���ch działań w pomoc� społecz��e�� ��ie powi����� b�ć działa��ia sk�pia-
��ące się wokół po�i��ki pas�w��e��. Pods�awow�m ce�em działań powi����a b�ć 
i���e��rac��a, cz��i działa��ie ��a rzecz peł��e��o �czes���ic�wa osób i rodzi��, co 
obe��m���e zarów��o osią����ięcie właściwe��o dochod�, za�r�d��ie��ie, ��ak rów-
��ież dos�ęp do dóbr i �sł���. Defi��i���ąc ak��w��ą i���e��rac��ę, ��a�eż� ��ą roz�-
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mieć ��ako s�s�em działań obe��m���ąc� całoksz�ał� i��s�r�me���ów ma��ąc�ch ��a 
ce�� w�korz�s�a��ie po�e��c��ał� ��akim d�spo�����e da��a osoba, cz��i ak��w��e 
pode��ście propo�����ące szere�� wie�orakich działań, ��ie sk�pia��ące się w�łącz-
��ie ��a obszarze za�r�d��ie��ia. ak��w��a i���e��rac��a zakłada peł��ą ak��w��ość 
człowieka w ��m procesie, �ą ak��w��ość okreś�a się mia��em �czes���ic�wa 
i �podmio�owie��ia68.

Po�i��ka w zakresie ak��w��e�� i���e��rac��i powi����a zapew��iać spó����ość z ��a-
s�ęp���ąc�mi ce�ami: 1) wsparciem �rzecz�wis���ie��ia praw pods�awow�ch 
2) promowa��iem rów��ości płci i rów���ch sza��s 3) reakc��ę ��a złożo��ość róż-
���ch e�eme���ów ��iekorz�s����ch oraz szcze��ó���e�� s���ac��i i po�rzeb róż���ch 
��r�p poda����ch ��a za��roże��ia 4) poprawę spó����ości �er��oria���e�� biorąc pod 
�wa��ę s���ac��ę �oka���ą i re��io��a���ą 5) spó����ość społecz��ą.

sk��ecz��ość zi���e��rowa��e��o pode��ścia w�ma��a zacieś��ie��ia współprac� 
międz� sł�żbami p�b�icz���mi, władzami �oka����mi, re��io��a����mi, kra��ow�mi 
oraz władzami ue, �wz���ęd��ia��ąc ich szcze��ó���e ro�e, kompe�e��c��e i prior�-
�e��. Po��ad�o �czes���ic� proces� ak��w��e�� i���e��rac��i, łącz��ie z do�k��ię��mi 
�bós�wem i w�k��cze��iem społecz���m, par���erz� społecz��i, or��a��izac��e 
pozarządowe i i��s����c��e rea�iz���ące �sł���i powi����i ak��w��ie �czes���icz�ć 
w rozwo���, rea�izac��i i oce��ie s�ra�e��ii ak��w��e�� i���e��rac��i69.

usł���i społecz��e w zakresie dos�ęp���ch i��s�r�me���ów ak��w��e�� i���e��ra-
c��i ma��ą ��a ce�� prz�wróce��ie moż�iwości ��b zdo���ości za�r�d��ie��ia oraz 
i���e��rac��i społecz��e�� osób korz�s�a��ąc�ch ze świadczeń pomoc� społecz��e��. 
w prz�padk� i���e��rac��i społecz��e�� i ak��w��e�� i���e��rac��i zawodowe�� wpro-
wadzo��o działa��ia z zakres� ��ospodarki społecz��e��. Działa��ia �e z��od��ie 
ze swo��ą ro�ą zapew��ia��ą komp�eksowe działa��ia – „przez s�s�em działań 
soc��a���o-ed�kac������ch, �ecz��iczo-rehabi�i�ac������ch i pomoc� w za�r�d��ie-
��i� prz�wraca się osobom ��ieak��w���m zawodowo i w�k��czo���m społecz-
��ie pocz�cie �czes���ic�wa społecz��e��o i �świadamia posiada��ie i po�rzebę 
w�korz�s��wa��ia ob�wa�e�skich �praw��ień oraz prz���o�owa��ia do pod��ęcia 
odpowiedzia���ości i��d�wid�a���e��”70.

w pode��mowa���ch działa��iach ��a pierwsz�m mie��sc� powi����� z��a�eźć 
się �e form� wsparcia, k�óre zwiększa��ą ak��w��ość o�rz�m���ąc�ch ��ą be��e-
fic��e���ów, odpowiada��ą ��a rzecz�wis�e prob�em� i e�as��cz��ie rea�����ą ��a 

68 Defi��ic��a prac� soc��a���e�� prz���ę�a przez z��romadze��ie o��ó���e międz���arodowe�� 
federac��i Pracow��ików soc��a����ch, mo���rea�, Ka��ada �ipiec 2000, „Praca soc��a���a” ��r 3/2006 
s. 22.

69 W	sprawie	 zalecenia	Komisji	 dotyczącego	aktywnej	 integracji	 osób	wykluczonych	 z	 rynku	pracy, 
Kom���ika� Komis��i e�rope��skie��, sec (2008)2589, s. 7.

70 e. leś, Gospodarka	społeczna	podstawowe	pojęcia	i	zakres	działalno�ci, warszawa 2006, www..
mpips.��ov.p� s:1
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okreś�o��ą s���ac��ę, w k�óre�� z��a�azła się ko��kre���a osoba. nowe pode��ście 
do po�i��ki społecz��e�� powi����o b�ć zo����iskowa��e ��a efek��w��e w�dob�wa��ie 
po�e��c��ał� poszcze��ó����ch osób i ��r�p pomimo defic��ów cz� d�sf���kc��i ��akie 
posiada��ą. i��s�r�me���� po�i��ki społecz��e�� powi����� b�ć ��as�awio��e przede 
wsz�s�kim ��a �ikwidac��ę, bądź mi��ima�izac��ę prz�cz��� w�k��cze��ia, co wiąże 
się z ko��iecz��ością zwiększa��ia ��akładów ��a rozwó�� ak��w���ch i��s�r�me���ów 
po�i��ki społecz��e��. Pode��ście �o zos�ało prze��iesio��e do działań fi��a��sowa-
���ch z efs w s�s�emie rea�izac��i działań pomoc� społecz��e�� wdraża���ch za 
pomocą Pro��ram� operac�����e��o Kapi�ał l�dzki, w k�ór�m zapropo��owa��o 
cz�er� ��r�p� i��s�r�me���ów o charak�erze ak��wizac������m. ce�em ��es� prz�-
wróce��ie zdo���ości ��b moż�iwości za�r�d��ie��ia, �z�ska��ie wsparcia docho-
dowe��o oraz w�e�imi��owa��ie przeszkód ��apo��ka���ch przez osob� i rodzi��� 
w procesie dos�ęp� do praw i �sł��� społecz���ch, a przez �o wspiera��ąc�ch 
powró� do za�r�d��ie��ia ��b i����e�� prac� zarobkowe��71. Pracow��ik soc��a���� 
ma moż�iwość ko��s�r�kc��i �sł���i opar�e�� ��a łącze��i� działań �ła�wia��ąc�ch 
dos�ęp do pomoc�.

w zakresie �sł��� ak��wizac��i zawodowe�� ce�em ��es� rei���e��rac��a zawo-
dowa, po�e��a��ąca ��a „zwiększe��i� sza��s w z��a�ezie��i� za�r�d��ie��ia (…), 
w�rów���wa��i� defic��ów w���ika��ąc�ch z brak� dos�ęp� do okreś�o���ch dóbr 
i �sł���, brak� posiada���ch kwa�ifikac��i cz� �eż i�����ch cz�����ików powod�-
��ąc�ch o��ra��icze��ie sza��s okreś�o���ch ��r�p społecz���ch ��a rów��opraw��� 
z większością społeczeńs�wa �dział w ż�ci� rodzi�����m, społecz���m i zawodo-
w�m”72. i��s�r�me���ami ak��wizac��i zawodowe�� ��es� moż�iwość skierowa��ia do 
�czes���ic�wa w za��ęciach ce���r�m i���e��rac��i społecz��e�� ��b skierowa��ie do 
�czes���ic�wa w za��ęciach K��b� i���e��rac��i społecz��e��.

ce�em powi����� b�ć wsz�s�kie działa��ia ma��ące poprawić doce�owo zdo�-
��ość do za�r�d��ie��ia, czem� sł�żą i��s�r�me���� o charak�erze ed�kac������m 
obe��m���ące �z�peł��ie��ie w�ksz�ałce��ia o��ó���e��o ��a poziomie pods�awow�m, 
��im��az��a����m ��b śred��im oraz za��ęcia w ramach ksz�ałce��ia �s�awicz��e��o, 
ma��ące ��a ce�� �z�ska��ie zawod� ��b prz���o�owa��ia zawodowe��o.

i�����m rodza��em ak��wizac��i są �sł���i o charak�erze zdrowo����m po�e��a-
��ące ��a bada��iach profi�ak��cz���ch ��b spec��a�is��cz���ch w związk� z moż-
�iwością pod��ęcia za�r�d��ie��ia, �erapią ps�cho�o��icz��ą ��b ps�chospołecz��ą 
d�a rodzi�� ��b osób, pro��ramami przeciwdziała��ąc�mi �za�eż��ie��iom oraz 
zespoł� ćwiczeń fiz�cz���ch �spraw��ia��ąc�ch osob� ��iepeł��ospraw��e.

71 Dok�me��� pro��ramow� Zasady	przygotowania,	realizacji	i	rozliczania	projektów	systemowych	
O�rodków	Pomocy	Społecznej,	Powiatowych	Centrów	Pomocy	Rodzinie	oraz	Regionalnego	O�rodka	Polityki	
Społecznej	w	ramach	PO	KL, www.f���d�szee�rope��skie.��ov.p�

72 ibidem.



Izabela	Rybka,	Ewelina	Wiszczun196

�ak w���ika z a��a�iz, ��a��częście�� s�osowa���mi przez ��ed��os�ki pomoc� 
społecz��e�� i��s�r�me���ami są �sł���i ak��wizac��i społecz��e�� i ��a�eżą do ��ich: 
�czes���ic�wo w ośrodkach dzie����e��o wsparcia, świe��icach i k��bach, �czes�-
��ic�wo w środowiskow�ch domach samopomoc� ��b rodzi�����ch domach 
pomoc�, o k�ór�ch mowa w przepisach pomoc� społecz��e��, �sł���i wspiera��ące 
�akie ��ak: �ł�macz osob� ��ł�cho��ieme��, przewod��ik osob� ��iewidome��, as�-
s�e��� perso��a���� osob� ��iepeł��ospraw��e��, świadcze��ia w ramach wo�o���a-
ria�� oraz �czes���ic�wo w ��r�pach i k��bach samopomocow�ch.

okreś�o��o za�em w dok�me���ach pro��ramow�ch bardzo bo��a�� zes�aw 
działań do zas�osowa��ia w pos�aci pro��ek�ów. Dokład��a a��a�iza moż�iw�ch 
do rea�izac��i pro��ek�ów s���er���e w d�że�� mierze �z�peł��ie��ie defic��� ��akła-
dów włas���ch ��a działa��ia �s�awowe pomoc� społecz��e�� w zakresie pro��ek-
�ów s�s�emow�ch. war�o zas�a��owić się ��ad ��m, ��ak dzięki środkom z efs 
poszerzać moż�iwość działań w ��m zakresie. Pro��ek�� s�s�emowe mo��ą b�ć 
rea�izowa��e ��ako działa��ia w zakresie ak��w��e�� i���e��rac��i rea�izowa��e przez 
pracow��ika soc��a���e��o ośrodka pomoc� społecz��e�� (da�e��: oPs) ��b powia�o-
we��o ce���r�m pomoc� rodzi��ie (da�e��: PcPr). w ��m prz�padk� pracow��ik 
soc��a���� prz���o�ow���e pro��ek� ko���rak�� soc��a���e��o oraz pro��ek�� ak��w��o-
ści �oka���e��, k�ór� akcep�owa��� ��es� przez kierow��ika oPs ��b PcPr. Pro-
��ek� s�s�emow� może b�ć rów��ież z�eca��� przez oPs ��b PcPr podmio�om 
zew��ę�rz���m ��a zasadach okreś�o���ch w przepisach o działa���ości poż��k� 
p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie73.

Pew��e przesła��ki w zakresie mecha��izmów �r���kowie��ia pomoc� społecz-
��e��, s�worzo��o prz� okaz��i rea�izac��i pro��ek�� w zakresie ak��w��e�� i���e��rac��i 
rea�izowa��e�� w par���ers�wie �oka����m, s�a��owiąc�m pisem��e poroz�mie��ie 
par���erów p�b�icz���ch, społecz���ch i pr�wa����ch rea�iz���ąc�ch pro��ek� okre-
ś�o��� w �s�awie o promoc��i za�r�d��ie��ia i i��s����c��ach r���k� prac�.

Ko�e�����m ��arzędziem ��es� wsparcie i���e��rac��i społecz��e�� i zawodowe�� osób 
��iepeł��ospraw���ch. Pro��ram i���e��rac��i społecz��e�� i zawodowe�� osób ��iepeł-
��ospraw���ch adresowa��� ��es� do osób ��ie w peł��i spraw���ch, k�óre��o ce�em 
��es� wsparcie osób w pode��mowa��i� ak��wizac��i zawodowe�� i i���e��rac��i ich ze 
środowiskiem społecz���m. w�korz�s�a��ie �e��o ��arzędzia w ��iewie�kim s�op-
��i� może b�ć spowodowa��e brakiem osób peł��iąc�ch obowiązki doradców ds. 
osób ��iepeł��ospraw���ch, k�órz� rea�izowa�ib� �e�� pro��ram.

a za�em, zos�ał� okreś�o��e kr��eria, ��arzędzia, me�od� rea�izac��i w za-
kresie ak��w��e�� i���e��rac��i, ��ed��ak prak��cz��a rea�izac��a i��s�r�me���ów pod 
pos�acią pro��ek�ów oraz efek��, sk��ecz��ość, efek��w��ość, �rwałość rez���a�ów 
i oddział�wa��ie będą za�eżał� od rozs�rz�����ięć do��cząc�ch ko�e����e��o okres� 

73 ibidem.
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pro��ramowa��ia po�i��ki spó����ości 2014–2020. �eże�i zabrak��ie ko�������ac��i 
�e��o ��p� działań w prz�szłości, �o sk��kiem będzie brak ko�������ac��i zmia��� 
w obszarze pomoc� społecz��e��.

4.2. Instytucje – WzT, zaz, zPCh w procesie  
urynkowienia pomocy społecznej

w w���ik� wzros�� z��acze��ia ko��k�re��c��i w rea�izac��i �sł��� społecz���ch 
oraz wzros�� ro�i sek�ora r���kowe��o i pozarządowe��o w świadcze��i� �e��o ��p� 
�sł���, w obszarze oddział�wa��ia e�rope��skie�� po�i��ki społecz��e�� rozpoczął się 
proces reko��s�r�kc��i po�i��ki społecz��e��. współczes��a po�i��ka społecz��a ��es� 
ksz�ał�owa��a przez �akie proces�, ��ak: dece���ra�izac��a s�r�k��r admi��is�rac��i 
p�b�icz��e��, k�ór�m powi����a �owarz�sz�ć dece���ra�izac��a fi��a��sów p�b�icz-
���ch, w�cof�wa��ie się pańs�wa z do��chczasow�ch zobowiązań soc��a����ch oraz 
wprowadza��ie mecha��izmów r���kow�ch do sfer� soc��a���e�� – rów��ież w zakre-
sie rea�izac��i �sł��� społecz���ch i wspiera��e��o za�r�d��ie��ia, k�óre rozwi��a się 
w róż���ch formach praw���ch przedsiębiorczości społecz��e��74.

Dia����oz���ąc zachodzące proces� w po�i��ce społecz��e��, sł�sz��ie wska-
z���e się ��a komerc��a�izac��ę po�i��ki społecz��e��, po�e��a��ącą ��a pr�wa��zac��i 
i/��b �r���kowie��i� po�i��ki społecz��e��. m. grewiński w rozdzia�e 1 opis���ąc 
proces komerc��a�izac��i wskaz���e ��a ��as�ęp���ące ��e�� cech�: 1) „pr�wa��zac��a 
odpowiedzia���ości” – i��d�wid�a�izac��a odpowiedzia���ości za siebie i swoich 
��a��b�iższ�ch 2) doko���wa��ie przeksz�ałceń włas��ościow�ch w kier���k� pr�-
wa����ch w�ko��awców �sł���, zamias� p�b�icz���ch”75. Pisząc o komerc��a�izac��i 
w ko���ekście �r���kowie��ia, m. grewiński wskaz���e ��a ��e�� z��acze��ie szcze��ó�-
��ie we: 1) wprowadza��i� quasi r���ków wew��ę�rz���ch do sek�ora p�b�icz��e��o 
2) dop�szcze��ia róż��orod���ch podmio�ów w zakresie dos�arcza��ia �sł��� spo-
łecz���ch. wskaz���e rów��ież ��a ��as�ęp���ące aspek�� ��ch procesów: „powo-
d���e �o po��awie��ie się mecha��izmów ko��k�re��c��i, a za�em podmio�� mo��ą 
b�ć fi��a��sowa��e ze środków p�b�icz���ch oraz same mo��ą b�ć podmio�ami 
p�b�icz���mi”76. Proces �r���kowie��ia ��a ��m e�apie rea�izac��i �sł��� społecz-
��e��, ��aką ��es� ak��wizac��a społecz��a i ak��wizac��a zawodowa, po�e��a��ąca rów-

74 a. Karwacki, Centra	integracji	społecznej,	kluby	integracji	społecznej,	zakłady	aktywno�ci	zawo-
dowej	w	�wietle	badań, eksper��za isP, tor�ń 2009, s. 10, [w:] D. osbor��e, t. gaeb�e,eksper��za isP, tor�ń 2009, s. 10, [w:] D. osbor��e, t. gaeb�e, Reinventing	
Government.	How	the	Entrepreneutrial	Spirit	 is	Transforming	 the	Public	Sector, lo��do��, new york, 
Pe�����i�� 1993.

75 ar��k�ł wprowadza��ąc� w ��m �omie: m. grewiński, Transformacja	 polityki	 społecznej	
w	Europie	–	główne	kierunki	reorganizacji.

76 ibidem.
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��ież ��a rei���e��rac��i i rehabi�i�ac��i zawodowe��, ��es� dos�rze��a���� w w�miarze 
i��s����c��o��a����m oraz fi��a��sow�m.

is���ie��e w �s�awodaws�wie �porządkowa��a ko��s�r�kc��a ofer�� w pos�aci 
za�r�d��ie��ia soc��a���e��o, adresowa��e��o do osób, k�órz� podlegają	wykluczeniu	
społecznemu	i	ze	względu	na	swoją	sytuację	życiową	nie	są	w	stanie	własnym	staraniem	
zaspokoi��	 swoich	podstawowych	potrzeb	życiowych77. za�em ��a pods�awie �s�awo-
daws�wa po�skie��o do��czące��o i���e��rac��i społecz��e�� i ak��w��e�� i���e��rac��i 
zawodowe��, moż��a prz�p�szczać, iż i���e��c��ą �s�awodawc� w zakresie pomoc� 
społecz��e�� i po�i��ki za�r�d��ie��ia b�ło s�worze��ie s�s�em�, k�ór� w za�eż��o-
ści od po�rzeb w s�os���k� do da��e�� osob� związa��e�� z ak��wizac��ą społecz��ą 
i zawodową b�łb� kierowa��� do da��e�� i��s����c��i. a��a�iza w zakresie �s�a-
wodaws�wa wskaz���e, że i��s����c��e w�mie��io��e po��iże�� są �rak�owa��e ��ako 
��ede�� z e�eme���ów po�i��ki zmierza��ące�� do o��ra��icze��ia z��awiska mar��i��a-
�izac��i i w�k��cze��ia społecz��e��o. i��s����c��e �e róż��ią się międz� sobą, s�os�-
��ąc odmie����e sposob� i���e��rac��i w od��iesie��i� do prob�emów dł���o�rwałe��o 
bezrobocia i brak� ak��w��ości zawodowe�� okreś�o���ch osób.

warsz�a�� terapii za��ęciowe�� (da�e��: wtz) sprz���a��ą przede wsz�s�kim 
i���e��rac��i społecz��e��. �es� �o forma ma��ąca ��a ce�� zarów��o prowadze��ie 
rehabi�i�ac��i społecz��e�� i zawodowe��. w�z��acz��ikiem sk��ecz��ości prowa-
dzo��e�� �erapii ��es� i���e��rac��a społecz��a i zawodowa. na pods�awie zapisów 
�s�awodaws�wa do��czące��o ak��wizac��i zawodowe�� i społecz��e��, moż��a 
prz�p�szczać, iż i���e��c��ą �s�awodawc� w zakresie pomoc� społecz��e�� i za-
�r�d��ie��ia b�ło, ab� zakład ak��w��ości zawodowe�� (da�e��: zaz) peł��ił ro�ę 
„pomos��” pomiędz� warsz�a�em �erapii za��ęciowe�� a chro��io���m ��b o�war-
��m r���kiem prac�. s�a��s zakład� Prac� chro��io��e�� (da�e��: zPch) ��es� 
przewidzia��� d�a p�acówki za�r�d��ia��ące�� osob� ��iepeł��ospraw��e, zwiększa-
��ące�� ak��w��ość zawodową osób ��iepeł��ospraw���ch, k�óra speł��ia w�mo��i 
okreś�o��e w �s�awie z 27 sierp��ia 1997 rok� o rehabi�i�ac��i zawodowe�� 
i społecz��e�� oraz za�r�d��ia��i� osób ��iepeł��ospraw���ch. Proces �r���kowie-
��ia w prz�padk� wtz ��es� dos�rze��a���� zarów��o w sposobie fi��a��sowa��ia 
�sł��� społecz���ch, w ��iewie�kie�� części fi��a��sowa��ie ��as�ęp���e ze środków 
włas���ch ��ako e�eme��� „pr�wa��zac��i odpowiedzia���ości”, ��ak rów��ież zwią-
za��� ��es� ze sposobem w ��aki da��a osoba powi����a zos�ać włączo��a do f���k-
c��o��owa��ia w społeczeńs�wie. Po��ad�o w zakresie dos�arcza��ia �sł���i ��aką 
��es� i���e��rac��a społecz��a i rei���e��rac��a zawodowa is���ie��e w pew���m se��sie 
quasi r���ek wew��ę�rz��� i dop�szcze��ie ��a ��im do f���kc��o��owa��ia róż���ch 

77 rada mi��is�rów. Dok�me��� imp�eme���ac������ Kra��owe��o Pro��ram� reform ��a �a�a 
2005–2008 ��a rzecz rea�izac��i s�ra�e��ii lizbońskie��, prz���ę�� przez Komi�e� rad� mi��is�rów 
3 sierp��ia 2006 rok�, warszawa, s. 5.
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form praw���ch w prz�padk� wtz, z częściow�m fi��a��sowa��iem ze środków 
p�b�icz���ch. op�szcza��ie wtz i rozpocz���a��ie prac� ��a o�war��m bądź 
chro��io���m r���k� prac� ��es� ��a��bardzie�� pożąda���m, doce�ow�m efek�em 
ak��wizac��i. us�awa o rehabi�i�ac��i zawodowe�� i społecz��e�� oraz za�r�d��ia��i� 
osób ��iepeł��ospraw���ch wskaz���e ��a �o, że rehabilitacja	zawodowa	ma	na	celu	
ułatwienie	osobie	niepełnosprawnej	uzyskanie	i	utrzymanie	odpowiedniego	zatrudnienia	
i	awansu	zawodowego	przez	umożliwienie	 jej,	korzystania	z	poradnictwa	zawodowego,	
szkolenia	zawodowego	oraz	po�rednictwa	pracy,	 (…)	ma	na	celu	umożliwienie	osobom	
niepełnosprawnym	uczestnictwa	w	życiu	społecznym78.

na��częs�sz�m podmio�em ��aki ko��s�������e wtz są or��a��izac��e poza-
rządowe i samorząd, rzadzie�� or��a��izac��e w�z��a��iowe oraz zakład� prac� 
chro��io��e��. moż�iwa ��es� więc róż��a forma praw��a f���kc��o��owa��ia wtz: 
p�b�icz��a, pozarządowa oraz pr�wa���a, ��d� prowadzi ��o zakład prac� chro-
��io��e��, k�ór� może ��a�eżeć do sek�ora pr�wa���e��o.

Podmio�ami, dzięki k�ór�m ��es� �worzo��� ko�e����� e�ap ak��wizac��i spo-
łecz��e�� i zawodowe�� ��es� działa���ości zaz. s�a��s ��aki posiada zaz ��es� 
i��s�r�me���em praw���m dos�ęp���m w�łącz��ie d�a i��s����c��i oraz or��a��izac��i 
w�mie��io���ch w �s�awie, k�ór�ch s�a���ow�m zada��iem ��es� rehabi�i�ac��a 
społecz��a i zawodowa osób ��iepeł��ospraw���ch79. na��więce�� zaz ��worzo���ch 
zos�ało przez s�owarz�sze��ia oraz samorząd� powia�owe i ��mi����e. or��a��iza-
�orem zakład� ak��w��ości zawodowe�� może b�ć powia�, ��mi��a, f���dac��a, s�o-
warz�sze��ie ��b i����a or��a��izac��a społecz��a, k�óre�� s�a���ow�m zada��iem ��es� 
rehabi�i�ac��a zawodowa i społecz��a osób ��iepeł��ospraw���ch. sposób fi��a��so-
wa��ia ��es� ��as�ęp���ąc�, zaz ��ie ��es� ��ed��os�ką samodzie���ie fi��a��sowa��ą, �ecz 
ze środków Pfron, podmio�, k�ór� prowadzi zaz ��es� zwo���io��� z ��iek�ó-
r�ch poda�ków i opła� �oka����ch. zakład� ak��w��ości zawodowe�� są podmio-
�ami non	profit co oz��acza, że dochód z działa���ości w��wórcze�� bądź �sł���owe�� 
��ie może b�ć bezpośred��io przez��acza��� ��a fi��a��sowa��ie zakład�, ��es� o�� 
przekaz�wa��� ��a zakładow� f���d�sz ak��w��ości. a��a�iza działa���ości zaz 
wskaz���e, że 72% prod�kc��i i �sł��� zakładów ak��w��ości b�ło kierowa���ch ��a 
r���ek �oka����, sprzedaż ��a r���ek re��io��a���� (wo��ewódz�wo) s�a��owiła ��ieco 
po��ad 19%, a ��a r���ek o��ó���okra��ow� – 12,3%. zakład� ak��w��ości zawo-
dowe�� pode��m���ą współpracę z i��s����c��ami i or��a��izac��ami �oka����mi: 90% 
zaz współpracowało z i��s����c��ami samorząd� (m.i��. goPs, PcPr) w zakre-
sie wsparcia fi��a��sowe��o rehabi�i�ac��i �ecz��icze�� oraz ��iezbęd��e��o sprzę��. 
wedł��� k�as�fikac��i PKD zaz ��a��częście�� za��mował� się działa���ością z za-

78 us�awa o rehabi�i�ac��i zawodowe�� i społecz��e�� oraz za�r�d��ia��i� osób ��iepeł��ospraw-
���ch z d��ia 27 sierp��ia 1997 r., Dz. u. z 1997 r. nr 123, poz. 776.

79 rapor� z bada��ia zrea�izowa��e��o przez – tns oboP Dla Pfron – zaz w 2009 r., 
www.pfro��.or��.p�, s. 4.
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kres� pomoc� społecz��e�� oraz pozos�ałe�� opieki w�chowawcze�� i społecz��e��, 
prowadził� działa���ość po�i��raficz��ą, �sł���i pra���icze i cz�szcze��ia w�robów 
włókie����icz�ch, działa���ość �sł���ową z zakres� za��ospodarowa��ia �ere��ów 
zie�o���ch oraz ca�eri�����80. wedł��� dos�ęp���ch da���ch ��a��częście�� okreś�a��e 
�r�d��ości związa��e z ��worze��iem i f���kc��o��owa��iem zaz do��czą obszarów 
związa���ch z fi��a��sowa��iem, obowiąz���ąc�m �s�awodaws�wem oraz f���kc��o-
��owa��iem okreś�o���ch i��s����c��i81. w obszarze związa���m z fi��a��sowa��iem 
i��s����c��i, ��es� �o �s�awowe zm��ie��sza��ie �dział� dofi��a��sowa��ia ze środków 
Pfron kosz�ów działa���ości zaz, bez sprec�zowa��ia zasad ��aki podmio� 
oraz w ��aki sposób może dofi��a��sować pozos�ałą część. Po��ad�o o��ra��icze-
��ie swobod� i��wes��c��i, brak moż�iwości praw���ch doposaże��ia w ��iezbęd��� 
sprzę� dział� obsł���owo-rehabi�i�ac�����e��o, brak moż�iwości zak�p� środków 
�rwał�ch, w�posaże��ia przez zaz w�pracowa���ch pie��iędz� ��b z do�ac��i, co 
���iemoż�iwia ��p. zmia��ę profi�� działa���ości, �o ��łów��e prob�em� fi��a��sowe. 
Po��ad�o prob�emem ��es� �akże brak moż�iwości dofi��a��sowa��ia działa���ości 
i rozwo��� zakład� ze środków zakładowe��o f���d�sz� ak��w��ości zawodowe��, 
rów��ież zb�� małe środki fi��a��sowe m.i��. z Pfron ���iemoż�iwia��ące ��p. 
za�r�d��ie��ie w�soko w�kwa�ifikowa��e�� kadr� oraz zakaz w�korz�s�a��ia baz� 
rehabi�i�ac�����e�� oraz �ra��spor�owe�� w ce�� świadcze��ia �sł��� d�a społecz��o-
ści �oka���e�� w ce�ach zarobkow�ch. w obszarze związa���m z obowiąz���ąc�m 
�s�awodaws�wem są �o ��iedoprec�zowa��e przepis� praw��e i brak spó����e�� 
i���erpre�ac��i ��ch przepisów oraz ich ��iedos�osowa��ie do działa��ia zaz ��ako 
przedsiębiors�wa ��p. brak osobowości praw��e��, is���ie��ie przepisów b�ok�-
��ąc�ch rozwó�� zakład� oraz ��e��o przebra��żowie��ie, o��ra��icze��ia do��czące 
za�r�d��ie��ia osób ��iepeł��ospraw���ch: sz��w��� współcz�����ik za�r�d��ie��ia, 
za�r�d��iać moż��a ���ko osob� ze z��acz���m s�op��iem ��iepeł��ospraw��ości 
a w razie ��ra�� orzecze��ia is���ie��e ko��iecz��ość rozwiąza��ia �mow� o pracę, 
w�s�ęp���ą �r�d��ości w �z�ska��i� odpowied��ie��o wpis� w orzecze��i� Powia-
�owe��o zespoł� ds. orzeka��ia o niepeł��ospraw��ości, oraz is���ie��e ��iedos�� 
zachę� eko��omicz���ch do współprac� z zaz. w obszarze związa���m z s�s�e-
mem i��s����c��o��a����m ��a��częs�sz�m prob�emem ��es� brak zaa����ażowa��ia ze 
s�ro��� samorząd�, brak s�a��dardów do��cząc�ch f���kc��o��owa��ia zaz, �r�d-
��ości w ��awiąz�wa��i� współprac� z pracodawcami o�war�e��o r���k� prac�, 
��ak i brak w�pracowa���ch me�od współprac� z ��imi, ��iechęć po�e��c��a���e��o 
pracodawc� z powod� ��admier��e�� bi�rokrac��i oraz pozbawie��ie pracow��ików 
��iepeł��ospraw���ch pomoc� fi��a��sowe�� w pos�aci zasiłków s�ał�ch.

80 ibidem, s. 23.
81 ibidem, s. 25.
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na�eż� za�em wzmoc��ić działa��ia w zakresie fi��a��sow�m i i��s����c��o��a�-
���m do��cząc�m �z�ska��ia s�ał�ch z�eceń d�a zaz od podmio�ów ��ospodar-
cz�ch z obszar� f���kc��o��owa��ia zaz, z�eca��ia zadań przez samorząd �oka����, 
poszerze��ia działa���ości o ��ow� profi� prod�kc��i i �sł���.

Ko�e�����m podmio�em wskaz���ąc�m ��a obec��ość mecha��izmów r���kow�ch 
w rea�izac��i ak��wizac��i społecz��e�� i zawodowe�� ��es� zakład prac� chro��io-
��e��. s�a��s zPcH �praw��ia przedsiębiors�wo do korz�s�a��ia z ���� poda�ko-
w�ch oraz zwo���ień z opła� związa���ch z kierowa��iem przedsiębiors�wem. 
Działa���ość ��ospodarcza m�si b�ć prowadzo��a mi��im�m 12 miesięc�, praco-
dawca m�si prz���a��m��ie�� przez 6 miesięc� ��rz�m�wać w�ma��a��� wskaź��ik 
za�r�d��ie��ia osób ��iepeł��ospraw���ch. Przekaza��e zakładowem� f���d�szowi 
wpła��, odpowiada��ące środkom �z�ska���m ze zwo���ie��ia, ��ie s�a��owią kosz-
�ów poda�kow�ch w mome��cie ich przekaza��ia, s�a��ą się kosz�em poda�ko-
w�m dopiero w mome��cie fak��cz��e��o w�da�kowa��ia środków z f���d�sz� 
��a okreś�o��e ce�e. zakład� prac� chro��io��e�� o�rz�m���ą doda�kowe f���d�sze, 
��p. ��a pokr�cie kosz�ów rehabi�i�ac��i zawodowe��, społecz��e�� cz� �ecz��icze��, 
i��d�wid�a���e pro��ram� rehabi�i�ac��i osób ��iepeł��ospraw���ch, �spraw��ie��ie 
i oprz�rządowa��ie s�a��owisk prac�, zak�p sprzę�� i w�posaże��ia. część w���a-
��rodze��ia, rów��ą składce pracow��ika ��a �bezpiecze��ie emer��a���e i choro-
bowe, fi��a��s���e Pańs�wow� f���d�sz rehabi�i�ac��i osób niepeł��ospraw���ch, 
��a�omias� kosz�� osobowe pracodawc�, odpowiada��ące ��a�eż��e�� składce ��a 
�bezpiecze��ie emer��a���e i re���owe, opłaca b�dże� pańs�wa, zaś część rów��ą 
��a�eż��e�� składce ��a �bezpiecze��ie w�padkowe – Pfron.

ce�em zapreze���owa��e��o �� s�s�em� ak��wizac��i społecz��e�� i zawodowe�� 
b�ła a��a�iza kier���k� zmia�� (procesów) w sferze i��s����c��o��a���e�� po�i��ki 
społecz��e��. Próba przeds�awie��ia �sł��� ak��wiz���ąc�ch w s�s�emie pomoc� 
społecz��e�� sł�ż�ła opisowi procesów związa���ch z �r���kowie��iem. Proces 
�r���kowie��ia – rozdzie�a ��ab�wców od dos�awców �sł��� społecz���ch, zaa��-
��ażowa��ie w świadcze��ia �sł��� społecz���ch podmio�ów p�b�icz���ch ��es� rów-
��ie pożąda��e ��ak i � pr�wa����ch, ��p� non-profit oraz �kier���kowa���ch ��a 
dochód. widocz��� ��es� rów��ież w �e��o rodza��� �sł���ach społecz���ch proces 
ko���rak�owa��ia, �wz���ęd��ia��ąc� i��s�r�me��� �mow� ��ako re����ac��i s�os���ków 
międz�: pomio�ami pańs�wow�mi, ��ab�wcami oraz ofere���ami �sł���82.

82 r. va�� berke�, V. bor��hi,r. va�� berke�, V. bor��hi, New	Modes	of	Governance	 in	Activation	Policies, „i���er��a�io��a� 
�o�r��a� of socio�o��� a��d socia� Po�ic�” 2007, vo�. 27, nr 7/8, s. 277–286.
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4.3. Rola kISów, CISów, spółdzielni socjalnych  
w tworzeniu gospodarki społecznej83

K��b� i���e��rac��i społecz��e��, ce���ra i���e��rac��i społecz��e�� oraz spółdzie�-
��ie soc��a���e łączą w sobie szere�� przeds�awio���ch wcześ��ie�� idei ak��w��e�� 
po�i��ki społecz��e�� (aPs). �ed���m z e�eme���ów ak��w��e�� po�i��ki społecz-
��e�� ��es� �worze��ie pods�aw ��ospodarki społecz��e��, po�e��a��ące�� ��a róż���ch 
formach prowadze��ia działa���ości ��ospodarcze��, k�óre�� ��łów���m ce�em 
działa��ia ��ie ��es� komerc������ z�sk, �ecz �worze��ie mie��sc prac� d�a osób 
za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m i mar��i��a�izac��ą zawodową. Podmio-
�ami, k�óre mo��ą �worz�ć prz�kład� przedsięwzięć ��ospodarki społecz��e�� są 
or��a��izac��e poż��k� p�b�icz��e��o działa��ące ��a rzecz �worze��ia mie��sc prac�, 
ce���ra i k��b� i���e��rac��i społecz��e��, spółdzie���ie soc��a���e. szcze��ó���ie is�o���a 
��es� wer�fikac��a prak��ki f���kc��o��owa��ia ce���rów i k��bów i���e��rac��i spo-
łecz��e�� wobec rea�izac��i ��łów���ch założeń (ce�ów) ��chże i��s����c��i ��a rzecz 
osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m bądź w�k��czo���ch. usł���i 
��akie w�ko�����ą Kis-� i cis-� ��a�eż� a��a�izować poprzez f���kc��e ��akie peł��ią: 
społecz��o-w�chowawcze (rei���e��rac��a, resoc��a�izac��a), ochro����e (��wara��c��a 
odpowied��ich war���ków prac� i ż�cia), eko��omicz��e(działa���ość prod�k-
c�����a, ha��d�owa, �sł���owa), ed�kac�����e (reorie���ac��a zawodowa, dosko��a-
�e��ie zawodowe). Pods�awow�m ce�em prowadze��ia Kis-ów ��es� świadcze��ie 
�akich �sł���, k�óre wpis���ą się w po��ęcie rei���e��rac��i społecz��e�� i zawodowe�� 
osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m. usł���i �e powi����� b�ć rea�izo-
wa��e poprzez komp�eksowe działa��ia zmierza��ące do zapew��ie��ia pomoc� 
osobom za��rożo���m w�k��cze��iem społecz���m. zakres �sł��� świadczo���ch 
przez Kis �o �sł���i w zakresie działań społecz���ch po�e��a��ące ��a �dzie�e��i� 
porad osobom �za�eż��io���m o dos�ęp���ch rozwiąza��iach w �ecze��i� �za�eż-
��ień oraz �dzie�e��i� pomoc� w prz���o�owa��i� dok�me���ac��i związa��e�� ze 
skierowa��iem do właściw�ch zakładów �ecz��ic�wa. usł���i rea�izowa��e w za-
kresie działań ed�kac������ch i ak��wiz���ąc�ch zawodowo po�e��a��ą ��a or��a��izo-
wa��i� k�rsów, szko�eń i za��ęć z ��a�ki ��ęz�ków obc�ch, or��a��izowa��i� k�rsów, 
szko�eń i za��ęć z a��opreze���ac��i, or��a��izowa��ie k�rsów prz���o�owa��ia zawo-
dowe��o w zakresie pods�awow�m oraz or��a��izowa��ie z cis ws�ęp��e��o prz�-
��o�owa��ia do za��ęć �am prowadzo���ch84.

Źródła fi��a��sowa��ia działa���ości Kis-ów za�eżą od podmio�� prowadzą-
ce��o Kis. �eże�i or��a��em założ�cie�skim ��es� samorząd �er��oria����, ��dzie 

83 więce�� o ��m w: m. grewiński, m. r�msza (red.), Polityka	aktywizacji	w	Polsce.	Usługi	rein-
tegracji	w	sektorze	gospodarki	społecznej, warszawa 2011 (iii �om serii nowa Po�i��ka społecz��a).

84 us�awa o za�r�d��ie��i� soc��a����m z d��ia 13 czerwca 2003 r., Dz. u. z 2003 nr 122, 
poz. 1143.
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pre�imi��arz fi��a��sowa��ia K��b� powi��ie�� zos�ać ���ę�� w p�a��ie fi��a��sow�m 
prowadzące�� ��ed��os�ki or��a��izac�����e��, �o ��a �e�� pods�awie zos�a��e �chwa�o��� 
p�a�� fi��a��sow� przez or��a�� s�a��owiąc� ��ed��os�ki samorząd� �er��oria���e��o 
w b�dżecie ��mi���. w prz�padk� kied� ��es� �o or��a��izac��a pozarządowa, ��dzie 
dofi��a��sowa��ie ��b fi��a��sowa��ie działa���ości K��b� ze środków p�b�icz���ch 
samorząd� �oka���e��o zapisa��e ��es� w loka����m Pro��ramie Pomoc� spo-
łecz��e�� ��a rea�izac��ę pro��ram� przeciwdziała��ia w�k��cze��i� społecz��em�, 
dofi��a��sowa��ie pochodzi z samorząd� wo��ewódz�wa – Pro��ram� Przeciwdzia-
ła��ia w�k��cze��i� społecz��em�.

z��od��ie z brzmie��iem �s�aw� o za�r�d��ie��i� soc��a����m, ce���ra i���e��rac��i 
społecz��e�� (da�e��: cis) �o i��s����c��e rea�iz���ące zada��ia pańs�wa z zakres� 
rei���e��rac��i społecz��e�� i zawodowe��, w szcze��ó���ości z zakres� działa���ości 
ed�kac�����e�� d�a osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m85. cis �o ��ed-
��os�ka or��a��izac�����a rea�iz���ąca rei���e��rac��ę zawodową i społecz��ą poprzez 
prowadze��ie d�a osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m, pro��ramów 
ed�kac������ch obe��m���ąc�ch �mie��ę���ości zawodowe, przekwa�ifikowa��ie ��b 
podw�ższa��ie kwa�ifikac��i zawodow�ch.

w formie praw��e�� cis może zos�ać ��worzo��� przez samorząd – wó���a, 
b�rmis�rza, prez�de���a mias�a oraz or��a��izac��ę pozarządową. sposób fi��a��-
sowa��ia cis ��es� ��as�ęp���ąc�; kosz�� związa��e z ��worze��iem cis-ów mo��ą 
zos�ać sfi��a��sowa��e przez samorząd wo��ewódz�wa, k�ór� może prz�z��ać 
or��a��izac��i �worzące�� cis do�ac��ę ��a działa���ość przez okres pierwsz�ch 
�rzech miesięc�. Póź��ie��sza działa���ość cis-ów może b�ć fi��a��sowa��a z do�a-
c��i pochodzące�� z dochodów włas���ch ��mi���, środków fi��a��sow�ch z efs oraz 
ze środków �z�ska���ch z działa���ości w��wórcze��, ha��d�owe�� ��b �sł���owe�� 
prowadzo��e�� przez cis. us�awodawca �worząc pods�aw� d�a f���kc��o��owa��ia 
cis-ów w s�s�emie �sł��� społecz���ch, ko��ce���r���e się ��łów��ie ��a mecha-
��izmach i���e��r���ąc�ch osob� w�k��czo��e w spec��a���ie �worzo���m d�a ��ich 
mie��sc� i pomi��a ro�ę cis-ów w od��iesie��i� do włas���ch abso�we���ów. na�eż� 
pamię�ać, że ak��wizac��a osób dł���o�rwa�e bezrobo����ch ��es� procesem zło-
żo���m. zabrakło w obowiąz���ąc�m �s�awodaws�wie mecha��izmów ��as�awio-
���ch ��a pomoc abso�we���om cis-ów po okresie 12 miesięc�, z moż�iwością 
przedł�że��ia ��e�� o 6 miesięc�. sposobem, k�ór� mó��łb� wspomóc ak��wizac��ę 
zawodową i społecz��ą może b�ć wprowadze��ie w �s�awodaws�wie mecha-
��izmów do��cząc�ch moż�iwości �worze��ia przez cis spółdzie���i soc��a����ch 
d�a włas���ch abso�we���ów ��b wsparcia działa���ości ��ch spółdzie���i. ro�ą 
cis-ów b�łob� prowadze��ie spółdzie���i soc��a���e��, ��ako włas��e�� działa���ości 
��ospodarcze��, za�r�d��ia��ie w ��ie�� ��dzi op�szcza��ąc�ch cis z m�ś�ą o ich 

85 ibidem.
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powrocie ��a wo���� r���ek. założe��iem d�a pows�a��ąc�ch spółdzie���i b�łab� 
ko�������ac��a proces� ak��wizac��i zawodowe�� i społecz��e��. w s�s�emie ak��-
wizac��i zawodowe�� �e�� ��r�p� osób ��a�eż� s�worz�ć cią��łość ak��wizac��i da��e�� 
osob� w mome��cie skierowa��ia da��e�� osob� do cis, ��ak i rów��ież po okresie 
�czes���ic�wa ak��wizac��a zawodowa powi����a zos�ać zachowa��a aż do czas� 
powro�� ��a r���ek prac�. Prob�emem w f���kc��o��owa��i� cis-ów w�da��e się 
b�ć mecha��izm do��cząc� za�r�d��ie��ia �czes���ika cis. Pracodawca, k�ór� 
dec�d���e się ��a za�r�d��ie��ie �czes���ika cis może podpisać ze s�aros�ą 
�mowę, ��a moc� k�óre�� w zamia�� za zobowiąza��ie się do za�r�d��ie��ia da��e�� 
osob� przez okres ��ie kró�sz� ��iż 18 miesięc�, o�rz�m���e prawo do ref���-
dac��i części w���a��rodze��ia w�płaco��e��o �e�� osobie podczas 12 pierwsz�ch 
miesięc�. Przedsiębiorca może mieć prob�em� z w�wiąza��iem się z �akie��o 
zobowiąza��ia, prób���ąc �bie��ać się o dofi��a��sowa��ie ��a s�a��owisko ��a k�ó-
r�m ma �a osoba pracować. w��iosk���ąc, i��s�r�me��� ��akim ��es� za�r�d��ie��ie 
wspiera��e w obowiąz���ąc�m �s�awodaws�wie ��ie zos�ał doprec�zowa���, ��ie 
ma ��ed��oz��acz���ch przepisów mówiąc�ch o ��m co ma zrobić pracodawca, 
żeb� za�r�d��ić �czes���ika cis. za�r�d��ie��ie �czes���ika cis ��es� moż�iwe 
��a w��iosek kierow��ika cis, pracow��ika soc��a���e��o ��b same��o �czes���ika, 
k�ór� składa w��iosek do PuP i ��a pods�awie w��iosk� pracow��ik PuP może 
skierować �aki w��iosek do pracodawc�. niezroz�miała ��es� obec��ie w �s�awo-
daws�wie w�łącz��a moż�iwość korz�s�a��ia z za�r�d��ie��ia wspiera��e��o przez 
pracodawców, � k�ór�ch w powiecie is���ie��e cis. D�sk�s��a do��cząca zmia�� 
s�a��s� or��a��izac�����e��o Kis i cis, w���ika��ąca z ��iesa��sfakc��o�����ące�� for-
m�ł� prowadze��ia Kis-ów i cis-ów skła��ia do zmia�� form�ł� prowadze��ia 
��ch i��s����c��i. Prak��ka, ��ak i zawar�e w �ekście prz�kład� pokaz���ą, iż przed-
s�awio��� w �ekście �kład or��a��izac������ i��s����c��i, w szcze��ó���ości założo���ch 
d�a ��ie�� ce�ów ��ie ��wara������e oczekiwa���ch rez���a�ów. w świe��e obowią-
z���ąc�ch przepisów prawa ��ie is���ie��e dobra form�ła prowadze��ia Kis-ów 
i cis-ów. w �oczące�� się d�sk�s��i po��awia się ar���me��� odciąże��ia samorzą-
dów od rea�izac��i zada��ia związa��e��o z rei���e��rac��ą społecz��ą i zawodową 
osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m. wśród ��a��bardzie�� pop��ar���ch 
propoz�c��i zmia�� i��s����c��o��a����ch ��es� form�ła z�eca��ia �sł���i, więc moż-
�iw� b�łb� da�sz� proces �r���kowie��ia ��b �społecz��ie��ia Kis-ów i cis-ów, 
obec��ie f���kc��o�����ąc�ch w ramach ��ospodars�w pomoc��icz�ch ��a�eżąc�ch 
do �st szczeb�a ��mi����e��o. �ed���m z pom�słów ��es� z��owe�izowa��a form�ła 
par���ers�wa p�b�icz��o-pr�wa���e��o, k�óra miałab� ��a prz�kładzie cis-� s�wo-
rz�ć precede��sowe rozwiąza��ia przeciera��ące sz�aki d�a ��ch ko��iecz���ch 
zmia��. i�����m rozwiąza��iem może b�ć przedsiębiors�wo społecz��e ��p� a 
– w pierwsz�m rzędzie ��akierowa��e ��a i���e��rac��ę społecz��ą, f���kc��o�����ące 
��ako spółdzie���ia soc��a���a osób praw���ch. spółdzie���ia �aka b�dowałab� swó�� 
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po�e��c��ał eko��omicz��� ��a środkach z��romadzo���ch z��od��ie z zasadą „mo��-
�aż� fi��a��sowe��o” – dofi��a��sowa��ie ze środków p�b�icz���ch wraz z doda�ko-
w�m e�eme���em włas��e�� działa���ości. is�o���e ��es� dop�szcze��ie moż�iwości 
ich przeksz�ałce��ia, ��ie zaś �ikwidac��i, z zachowa��iem działań ��ch i��s����-
c��i86. ak��w��a i���e��rac��a zawodowa ��ak i rehabi�i�ac��a zawodowa w�ma��a 
�worze��ia środowiska prac�, ��a�omias� k��czem do i���e��rac��i społecz��e�� ��es� 
s�worze��ie zróż��icowa��e�� i��fras�r�k��r� za�r�d��ie��ia. w Po�sce dos�ęp���ch 
��es� ki�ka form za�r�d��ie��ia osób korz�s�a��ąc�ch z s�s�em� pomoc� społecz-
��e��, w za�eż��ości od s���ac��i w ��akie�� się z��a��d���e, ��ed��ak każda z ��ch form 
za�r�d��ie��ia posiada róż��e moż�iwości i po�e��c��ał.

Pods�awą do �worze��ia ��ospodarki społecz��e�� ��es� współpraca pomiędz� 
i��s����c��ami pomoc� społecz��e�� i r���k� prac�. war�o wskazać, że współpraca 
pomiędz� i��s����c��ami r���k� prac� a i��s����c��ami pomoc� społecz��e�� i i���e-
��rac��i społecz��e�� w zasadzie zacz���a się i kończ� ��a poziomie �oka����m cz��i 
��mi�����ch ośrodków pomoc� społecz��e�� i powia�ow�ch ce���rów pomoc� rodzi-
��ie oraz powia�ow�ch �rzędów prac�. w rea�izowa���ch bada��iach do��cząc�ch 
kwes�ii współprac� oPs i cis-ów w zakresie z�eca��ia i rea�izac��i zamówień 
p�b�icz���ch w���ika, iż cis-� ��ie są prefere��c�����ie �rak�owa��e w pos�ępo-
wa��iach do��cząc�ch z�eca��ia i rea�izac��i zamówień p�b�icz���ch. Po��awia��ą 
się wą�p�iwości cz� cis w ksz�ałcie obec���m ��ie s�a��owi ko��k�re��c��i d�a 
ośrodków pomoc� społecz��e��, szcze��ó���ie ��a obszarach mał�ch mias�. us�a-
wodawca, �worząc pods�aw� praw��e, działa��ąc w dobre�� wierze, doprowadził 
do s���ac��i krz�żowa��ia się kompe�e��c��i i��s����c��i r���k� prac� i pomoc� spo-
łecz��e��, w w���ik� cze��o s���ac��a cis-ów s�ała się ��ie��as��a poprzez prze��ęcie 
��iek�ór�ch zadań pomoc� społecz��e��.

w Po�sce przedsiębiors�wo społecz��e – w formie or��a��izac��i pozarządowe��, 
spółdzie���i soc��a���e�� cz� spółki z o.o ��es� wciąż ��owością, a�e powo�i z�sk���e 
coraz większe zai���eresowa��ie i wsparcie ze s�ro��� pańs�wa. Przedsiębiors�wo 
społecz��e ��es� cząs�ką ��ospodarki r���kowe��, a�e spec�ficz��ą, bowiem �czes���i-
cz� w ��ospodarce r���kowe��, wedł��� spec�ficz���ch re���ł, co róż��i ��e od przed-
siębiors�wa pr�wa���e��o. obowiąz���ące w Po�sce re����ac��e praw��e dop�szcza��ą 
�worze��ie i f���kc��o��owa��ie or��a��izac��i, k�óre ma��ą cech� przedsiębiors�wa 
społecz��e��o, ��ed��akże ��iewie�ka �iczba fak��cz��ie działa��ąc�ch or��a��izac��i 
�e��o rodza��� wskaz���e, że re����ac��e �e ��ie są korz�s���e i ��ie �worzą sprz���a-
��ąc�ch war���ków rozwo��� przedsiębiorczości społecz��e��. brak���e re����ac��i, 
ab� s�worz�ć pods�awę praw��ą prowadze��ia opłaca���e�� działa���ości ��ospo-
darcze�� o ce�ach społecz���ch, poprzez r���kową sprzedaż okreś�o���ch �sł��� 

86 Pro��ek� efs roPs w Krakowie, źródło h��p://www.wor�a�es.rops.krakow.p�
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��ak i �owarów87. �ed���ą formą przedsiębiors�wa społecz��e��o, k�óra zos�ała 
���ormowa��a praw��ie w odręb���m akcie praw���m ��es� spółdzie���ia soc��a���a. 
spółdzie���ia prowadzi działa���ość ��ospodarczą ��a zasadach rach���k� eko��o-
micz��e��o i odpowiada za swo��e zobowiąza��ia cał�m ma��ą�kiem, czło��kowie 
spółdzie���i ��ie odpowiada��ą ��a�omias� za ��e�� zobowiąza��ia wobec wierz�cie�i, 
a ��ed���ie �czes���iczą w pokr�wa��i� s�ra� spółdzie���i do w�sokości zdek�aro-
wa���ch �działów. na sposób f���kc��o��owa��ia spółdzie���i soc��a����ch wpł�wa 
d�że r�z�ko działa���ości związa��e ze składem czło��kowskim ��ak i brakiem 
mecha��izmów wspoma��a��ąc�ch, f���kc��o��owa��ie w zakresie podw�ższa��ia 
��akości �sł���, działa��ia adap�ac�����e, dos�ęp do środków ��a i��wes��c��e. is�o�-
���m wsparciem d�a f���kc��o��owa��ia spółdzie���i soc��a����ch ��es�: ��ed��orazowa 
do�ac��a ��a pod��ęcie działa���ości ��ospodarcze��, zwo���ie��ie poda�kowe oraz 
za�r�d��ie��ie wspiera��e. wśród rekome��dac��i ��a �wa��ę zasł������e szcze��ó�-
��ie „rekome��dac��a me��edżerska”, do��cząca spółdzie���i soc��a����ch. zda��iem 
e. leś i m. ołdak po�rzeb��e b�łob� wprowadze��ie do s�r�k��r dec�z������ch 
spółdzie���i soc��a����ch (zarząd�) profes��o��a����ch me��edżerów, k�ór�ch w���a-
��rodze��ie pochodziłob� ze środków zew��ę�rz���ch, ��a prz�kład ze środków 
f���d�sz� Prac�. w ��m ce�� ��a�eżałob� s�worz�ć odpowied��i mecha��izm 
praw���, k�ór� �moż�iwiłb� �akie rozwiąza��ia. zdec�dowa��a większość czło��-
ków założ�cie�i spółdzie���i soc��a����ch ��ie posiada odpowied��ich kwa�ifikac��i 
a��i doświadcze��ia w zarządza��i� przedsiębiors�wem. brak �akich �re����owań 
���ż obec��ie prowadzi do poważ���ch prob�emów ��ospodarcz�ch i praw���ch 
w spółdzie���iach soc��a����ch, co może w ��ieda�ekie�� prz�szłości sk��kować fa�ą 
�ikwidac��i i �padłości ��ch podmio�ów, a ich czło��ków skaz�wać ��a po��ow��ą 
mar��i��a�izac��ę społecz��ą88. Prob�emów w działa���ości przedsiębiors�w spo-
łecz���ch w obowiąz���ąc�m s�s�emie praw�m ��es� wie�e, ide����fik���ąc ��a��i-
s�o���ie��sze, k�óre ma��ą z��acze��ie w rea�izac��i a��a�izowa��e�� �sł���i społecz��e��, 
szcze��ó���ie w procesie �r���kowie��ia, okreś�o��e zos�ał� pew��e sfer� działań 
przedsiębiors�w społecz���ch w�ma��a��ąc�ch zmia�� praw���ch. b�d���ąc sek�or 
��ospodarki społecz��e�� ��a�eż� rozpocząć od wprowadze��ia ��ow�ch e�as��cz-
���ch form za�r�d��ie��ia d�a osób, k�óre z róż���ch prz�cz��� szcze��ó���ie zdro-
wo����ch, ��ie mo��ą pod��ąć s�ałe��o za�r�d��ie��ia ��a pods�awie �mow� o pracę. 
na�eż� zwrócić �wa��ę ��a szersze wsparcie d�a osób �worząc�ch spółdzie���ie 
soc��a���e po�e��a��ące ��a powierze��i� is���ie��ąc�m i��s����c��om ��p. cis ro�i 
i��k�ba�ora spółdzie���i soc��a���e��, podw�ższe��i� proce���a pracow��ików ��ie 
��a�eżąc�ch do ��r�p osób za��rożo���ch w�k��cze��iem. Po��ad�o war�o �dos�ęp-

87 H. izdebski, �. Ha�s��er, Założenia	 projektu	 ustawy	 o	 przedsiębiorczo�ci	 społecznej,	pro��ek� 
robocz� www.isp.or��.p�, s. 2.

88 e. leś, m. ołdak, Kondycja	 i	perspektywy	 rozwoju	podmiotów	gospodarki	 społecznej	w	Polsce.	
Konkluzje	i	rekomendacje (masz���opis).
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��ić form�łę za�r�d��ie��ia wspiera��e��o pracodawcom pr�wa����m, zai���ere-
sowa���m za�r�d��ie��iem osób za��rożo���ch w�k��cze��iem społecz���m, k�óre 
��ie są abso�we���ami cis-� (��es� �o szcze��ó���ie waż��� prob�em w powia�ach, 
w k�ór�ch ��ie ma cis-�). na�eżałob� ob��iż�ć kapi�ał założ�cie�ski d�a spółek 
kapi�ałow�ch �worzo���ch w ce�� rea�izac��i ce�ów społecz���ch oraz zapew��ić 
��rz�ma��ie moż�iwości �z�skiwa��ia przez ��ie s�a��s� poż��k� p�b�icz��e��o. 
war�o b�łob� wprowadzić k�a�z��ę społecz��ą d�a przedsiębiors�w społecz���ch 
w prawie zamówień p�b�icz���ch. uporządkowa��� zos�ać powi��ie�� s�s�em 
pomoc� p�b�icz��e��, �ak ab� s�ał się o�� bardzie�� cz��e���� i zroz�miał� d�a ��e��o 
�ż��kow��ików oraz powi����o �wz���ęd��ić się w ��im – w miarę is���ie��ąc�ch 
moż�iwości praw���ch – spec�fikę przedsiębiors�w społecz���ch.

w�bie��a��ąc w prz�szłość, omawia��ąc proces �r���kowie��ia, obiec���ącą 
w�da��e się b�ć ko��cepc��a ��owe�� form� prowadze��ia działa���ości ��ospodar-
cze��, ofer���ąca ��owa�orskie spo��rze��ie ��a za�r�d��ie��ie osób w�k��czo���ch 
społecz��ie, ��aką ��es� firma społecz��a. forma praw��a ��eszcze ��ie f���kc��o���-
��ąca w po�skie�� prak��ce ��ospodarcze��, prz���o�owa��a zos�ała ��ako ko��cepc��a 
f���kc��o��owa��ia firm� społecz��e�� w ob�wa�e�skim pro��ekcie „Kłos”89. rozwa-
ża��ąc po�rzebę powoła��ia firm społecz���ch ��a�eż� prz���rzeć się propo��owa-
���m rozwiąza��iom praw���m. z��od��ie z prz���ę��m mode�em firma społecz��a 
b�łab� przedsiębiors�wem posiada��ąc�m osobowość praw��ą, prowadząc�m 
działa���ość ��ospodarczą i rea�iz���ąc�m ce�e społecz��e90. zasad��icze źródło 
��rz�ma��ia firm� społecz��e�� będzie s�a��owił dochód z prowadzo��e�� przez 
��ią działa���ości ��ospodarcze��, cała ��adw�żka bi�a��sowa przez��aczo��a b�łab� 
��a działa���ość firm� i pod�e��ałab� podziałowi ��a f���d�sz osobow�, f���d�sz 
i��wes��c������ oraz f���d�sz zasobow�. u�worze��ie firm� społecz��e�� poprzedza-
łob� pos�ępowa��ie prz���o�owawcze ma��ące ��a ce�� zbada��ie i oce��ę po�rzeb� 
oraz war���ków ��worze��ia firm�, ��ada��ie s�a��s� firmie przez marszałka 
wo��ewódz�wa w drodze dec�z��i admi��is�rac�����e��, ��a w��iosek or��a��� założ�-
cie�skie��o. w ramach pos�ępowa��ia prz���o�owawcze��o or��a�� założ�cie�ski 
mó��łb� w�s�ąpić z w��ioskiem o do�ac��ę ��a z�ece��ie prz���o�owa��ia i opra-
cowa��ia dok�me���ów do��cząc�ch założe��ia firm� społecz��e��. w pro��ekcie 
zapisa��o moż�iwość s�ałe��o dofi��a��sowa��ia do prowadzo��e�� działa���ości. 
Prz�z��awa��e b�łob� ze spec��a���ie ��worzo��e��o f���d�sz� d�a firm społecz���ch 
pozos�a��ąc�ch w d�spoz�c��i mi��is�ra właściwe��o d�a spraw po�i��ki społecz��e�� 
i przez ��ie��o rozd�spo��owa��e��o d�a poszcze��ó����ch samorządów wo��ewódz�w. 
oczekiwa���m rozwiąza��iem b�łob� zapew��ie��ie wsparcia fi��a��sowe��o firm 

89 Pro��ek� �s�aw� o firmie społecz��e��, w�pracowa���m w ramach koa�ic��i łama��ia oporów 
społecz���ch Kłos, h��p://www.eko��omiaspo�ecz��a.p�/fi�es/eko��omiaspo�ecz��a.p�/p�b�ic/��k/
pa��e�e/za�oze��ia_do_�s�aw�_o_firmie_spo�ecz��e��.pdf

90 ibidem.
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społecz���ch, ze wz���ęd� ��a ��iemoż��ość �dźwi����ięcia kosz�ów związa���ch 
z i��wes��c��ami oraz zapew��ie��ie profes��o��a���e��o wsparcia d�a firm społecz-
���ch, �ak ��a e�apie ich zakłada��ia ��ak i da�sze�� działa���ości, międz� i�����mi 
poprzez szko�e��ia me��a��erów i mo��i�orowa��ie działa���ości.

Ko�e�����m, obiec���ąc�m rozwiąza��iem, ma��ąc�m związek z �worze��iem 
��ospodarki społecz��e�� ��es� ko��cepc��a społecz��e�� odpowiedzia���ości biz��es�91. 
w os�a���ich �a�ach ��es�eśm� świadkami ��owe��o sposob� m�ś�e��ia o prowa-
dze��i� działa���ości ��ospodarcze��, prz���ę�o bowiem założe��ie, że ��ospodarka 
��ie ��es� odręb��ą formą działa���ości oderwa��ą od społeczeńs�wa, s�a��owi o��a 
i���e��ra���ą ��e��o część, a ��m sam�m ��es� o��a z ��ią ściś�e związa��a. w prak-
��ce mode� �e�� zakłada, że działa���ość przedsiębiors�w ma ��a ce�� ��ie ���ko 
zb�dowa��ie s�r�k��r or��a��izac������ch i osią��a��ie przez ��ich z�sk�, a�e rów-
��ież dbałość o ��akość środowiska ��a��ra���e��o oraz cz�����iki społecz��e, ��m 
sam�m w�raź��ie da��e się za�waż�ć związki mode�� csr z ko��cepc��ą flexicurity 
i zrów��oważo��e��o rozwo���. Ko��cepc��a �a posiada wie�e płaszcz�z�� defi��ic���-
���ch, moż��a w�róż��ić ki�ka obszarów społecz��e�� odpowiedzia���ości przedsię-
biors�wa: eko��omicz���, społecz���, eko�o��icz���, e��cz���, praw���, fi�a���ropi�����. 
wdraża��ąc więc ko��cepc��ę csr możem� ��ą za�em pode��mować w róż���ch 
formach i zakresach działa���ości przedsiębiors�wa: w zakresie działa���ości 
��ospodarcze��, w zakresie przedsięwzięć komerc������ch wspiera��ąc�ch s�kces 
eko��omicz���, w zakresie i��ic��a��w społecz���ch ��a rzecz społecz��ości �oka�-
��e��, w zakresie działa���ości fi�a���ropi����e��92.

na po�rzeb� �e��o ar��k�ł� zasad��e w�da��e się ekspo��owa��ie e�eme���ów 
związa���ch z obszarem zaa����ażowa��ia społecz��e��o, poprzez ��as�ęp���ące 
działa��ia93:
– do�ac��e d�a społecz��ości,
– zaa����ażowa��ie pracow��ików,
– przedsiębiorczość i zdo���ość do za�r�d��ie��ia.

moż�iwe są róż��e poziom� zaa����ażowa��ia społecz��e��o: pods�awow� po�e-
��a��ąc� ��a par���ers�wie p�b�icz��o-pr�wa����m, komerc������ch działań w środo-
wisk� społecz���m ��p. spo��sori����, i��wes��c��e ��a rzecz społecz��ości �oka���e�� 
oraz fi�a���ropia, do k�óre�� za�icza się wsze�kie��o rodza��� spo��sori����. Ko��cep-
c��a csr z�skała zarów��o swoich zwo�e����ików ��ak i przeciw��ików, ce�em �e�� 
ko��cepc��i ��es� z��a�ezie��ie ko��se��s�s� pomiędz� sferą eko��omicz��ą a spo-
łecz��ą działa���ością przedsiębiors�wa, �ak ab� b�cie odpowiedzia����m spo-
łecz��ie s�ało się eko��omicz��ie opłaca���e. za�waża����m prob�emem ��es� brak 

91 więce�� o ��m: m. grewiński, m. bo��ikowska (red.), Usługi	 społeczne	 odpowiedzialnego	
biznesu, warszawa 2011 (iV �om serii nowa Po�i��ka społecz��a).

92 �. adamcz�k, Społeczna	odpowiedzialno���	przedsiębiorstw, Pwe, warszawa 2009, s. 128.
93 ibidem.



Usługi	w	pomocy	społecznej 209

s�s�em� ��arzędzi sł�żąc�ch wdraża��i� csr oraz brak współprac� międz�sek-
�orowe��. wdroże��ie csr a ��m sam�m w�korz�s�a��ie założeń �e�� ko��cepc��i 
��a ��r���cie całe�� po�i��ki społecz��e��, będzie �za�eż��io��e od działań do��czą-
c�ch �z��a��ia s�a��dardów odpowiedzia���e��o biz��es� za waż���, obok w���ików 
eko��omicz���ch, skład��ik oce��� działa���ości ��ospodarcze�� w procesie pr�wa-
��zac��i oraz rea�izac��i zamówień p�b�icz���ch, promowa��ia i �powszech��ia��ia 
zachowań odpowiedzia����ch w biz��esie, wprowadze��ia kodeksów pos�ępowa-
��ia i pro��ramów csr z��od���ch z e�rope��skimi i świa�ow�mi s�a��dardami, 
wprowadze��ia okresow�ch a�d��ów csr, a��a�iz� społecz��e��o ko���eks�� 
w procesie i��wes��c��i, res�r�k��r�zac��i i p�a��owa��ia s�ra�e��icz��e��o ��ak i ko-
rz�s�a��ia z ��a���epsz�ch wzorców zaa����ażowa��ia społecz��e��o poprzez par�-
��ers�wo.

5. POdSUMOWaNIE

Pods�mow���ąc a��a�izę procesów �społecz��ia��ia i �r���kawia��ia �sł��� 
społecz���ch ��a�eż� zdia����ozować moż�iwe ko��sekwe��c��e d�a pańs�wa, k�óre 
– z��od��ie ze s�a��em praw���m i fak��cz���m – ��es� ��łów���m or��a��iza�orem 
s�s�em� pomoc� społecz��e��. is�o���e ko��sekwe��c��e d�a pańs�wa po��awią się 
w obszarach związa���ch ze zm��ie��sze��iem ��e��o kompe�e��c��i ��ako ��łów��e��o 
dos�arcz�cie�a �sł��� społecz���ch – zmie��i się ro�a pańs�wa w pomoc� spo-
łecz��e�� i szerze�� – w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o. Proces �e�� ��es� 
ściś�e powiąza��� ze zwiększe��iem kompe�e��c��i samorządów �er��oria����ch 
��ako z�ece��iodawców i w�ko��awców �sł��� społecz���ch. is���ie��e d�że praw-
dopodobieńs�wo da�sze��o wzros�� z��acze��ia sek�ora pr�wa���e��o, ��ak i ob�-
wa�e�skie��o w świadcze��i� �sł��� społecz���ch prz� w�korz�s�a��i� środków 
p�b�icz���ch, co spowod���e rozwó�� wie�ości form i szerokie��o zakres� �sł��� 
oraz ich dos�awców. na��bardzie�� prawdopodob��� sce��ari�sz przewid���e da�-
sz� wzros� z��acze��ia mecha��izm� ko��k�re��c��i w or��a��izac��i �sł��� społecz-
���ch. Komerc��a�izac��a �sł��� będzie róż��icować dos�ęp do �sł��� społecz���ch, 
co może – choć ��ie m�si – powodować da�sz� wzros� rozwars�wie��ia społecz-
��e��o. opis�wa��e proces� zapew��e doprowadzą do �e��o, że �sł���i społecz��e 
będą pos�rze��a��e ��ie ���ko ��ako świadcze��ia zaspoka��a��ia po�rzeb ��dzkich, 
a�e ��ako i��wes��c��e w b�dowę kapi�ał� ��dzkie��o i społecz��e��o.

Doko�����ące się proces� pr�wa��zac��i i �r���kowie��ia w zakresie �sł��� spo-
łecz���ch – z p���k�� widze��ia świadcze��iobiorców – zapew��e prz�cz���ią się 
do da�sze�� i��d�wid�a�izac��i �sł��� społecz���ch. Prawdopodob��e w�da��e się 
zwiększe��ie i�ości �sł��� pła����ch prz� ��ed��oczes���m zm��ie��sze��i� się i�o-
ści �sł��� fi��a��sowa���ch ze środków p�b�icz���ch. niewą�p�iwie do wzros�� 
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sk��ecz��ości i efek��w��ości działań pomoc� społecz��e�� oraz po�i��ki za�r�d-
��ie��ia prz�cz���ia się sek�or ��ospodarki społecz��e��, za�r�d��ie��ia soc��a���e��o 
i za�r�d��ie��ia s�bs�diowa��e��o. moż�iw� ��es� wzros� działań ak��wiz���ąc�ch, 
��ie ���ko po��ed���cz�ch osób korz�s�a��ąc�ch z s�s�em�, a�e �akże cał�ch spo-
łecz��ości �oka����ch. we wprowadza��i� zmia�� w s�s�emie pomoc� społecz��e�� 
szcze��ó���ą �wa��ę ��a�eż� zwrócić ��a �worze��ie s�a��dardów �sł��� społecz���ch 
oraz ko���ro�ę i ��adzór ze s�ro��� pańs�wa ��b i��s����c��i p�b�icz���ch. brak 
��ch rozwiązań – zwłaszcza w powiąza��i� z brakiem profes��o��a����ch zasobów 
kadrow�ch – może doprowadzić do spadk� ��akości �sł��� społecz���ch.

w po�skie�� po�i��ce społecz��e�� wskaz���e się ��a rea�izac��ę ak��w��e�� po�i��ki 
społecz��e�� ��ako kier���k� reformowa��ia s�s�emów wsparcia oraz pożąda���ch 
i��s�r�me���ów ak��w��e�� po�i��ki społecz��e��. m. r�msza oraz t. Kazimierczak 
wskaz���ą w ��asz�m kra��� ��a proces przedefiniowania	 celu	 interwencji	 państwa	
na	rynku	pracy:	z	prób	ograniczenia	poziomu	bezrobocia	i	łagodzenia	jego	negatywnych	
skutków	w	kierunku	podejmowania	działań	na	rzecz	podniesienia	poziomu	zatrudnie-
nia94. rea����m efek�em ��es� b�dowa ��ospodarki społecz��e��, wie�� �da���ch 
i��ic��a��w, rea�izowa���ch z korz�ścią d�a osób w�kaz���ąc�ch prob�em� w rea�i-
zac��i �sł��� społecz���ch. ak��w��a po�i��ka społecz��a w pos�aci prak��cz���ch 
w���cz���ch da��e sza��sę ��a s�op��iową reor��a��izac��ę podmio�ów i��s����c��o-
��a����ch, powoł�wa���ch do wspiera��ia ��r�p defawor�zowa���ch w s�s�emie 
społecz���m. odpowiedzią ��a sk��ecz��ość ak��w��e�� po�i��ki społecz��e�� ��es� 
odpowiedź ��a p��a��ie do��czące �e��o cz� podmio�� ��ospodarki społecz��e�� 
��wara������ą świadcze��ie �sł��� adekwa����ch do po�rzeb i z��od���ch z is�o�ą 
s�a��dardów �sł��� społecz���ch przez ��ie oferowa���ch?

Ko��cepc��a ak��w��e�� po�i��ki społecz��e�� opiera się ��a założe��i�, że is�o���ą 
ro�ę w rea�izowa��i� ce�ów po�i��ki społecz��e�� będą od��r�wał� or��a��iza-
c��e pozarządowe. udział �rzecie��o sek�ora sprz���a zachowa��i� rów��owa��i 
międz� działa��iami ��a rzecz ak��wizac��i zawodowe�� i działa��iami ��a rzecz 
rei���e��rac��i społecz��e�� k�ie���ów pomoc� społecz��e�� oraz b�dowa��i� kapi-
�ał� społecz��e��o (sieci wsparcia społecz��e��o w środowisk� �oka����m), k�ór� 
od��r�wa is�o���ą ro�ę zarów��o w profi�ak��ce społecz��e��, ��ak i w zwiększe-
��i� sk��ecz��ości działań ��aprawcz�ch. or��a��izac��e pozarządowe mo��ą b�ć 
sprz�mierzeńcem pracow��ików soc��a����ch ��p. w zakresie prowadze��ia a��i-
mac��i �oka���e��, cz��i mobi�izowa��ia mieszkańców do samoor��a��izac��i i pode��-
mowa��ia i��ic��a��w oddo����ch oraz b�dowa��ia sieci bezpośred��ich re�ac��i. 
or��a��izac��e �rzecie��o sek�ora są ko��iecz���m podmio�em sieci współprac� 
międz�i��s����c��o��a���e��, k�óra z ko�ei s�a��owi f���dame��� rzecz�wis�e��o par�-

94 t. Kazimierczak, m. r�msza, Aktywna	polityka	społeczna.	Stan	obecny	i	szanse	upowszechnia-
nia	koncepcji.	Analizy	i	Opinie, ��r 48, i��s����� spraw P�b�icz���ch, warszawa 2005, s. 3.
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��ers�wa �oka���e��o, zaś �ró��sek�orowe par���ers�wo ��es� pods�awow�m rozwią-
za��iem war���k���ąc�m rozwó�� ��ospodarki społecz��e��.

�ed��ocześ��ie or��a��izac��e pozarządowe, dzięki �em�, że są a��o��omicz��e 
wobec admi��is�rac��i p�b�icz��e��, prz�cz���ia��ą się do wzmoc��ie��ia ro�i pomoc� 
społecz��e�� w prowadze��i� rzecz��ic�wa i���eresów defawor�zowa���ch osób 
i ��r�p społecz���ch. za�em zasad��icza rekome��dac��a w ��m obszarze �o uspo-
łecznienie pomoc� społecz��e�� roz�mia��e ��ako promowa��ie i rea�izowa��ie po�i-
��ki o�warcia s�s�em� pomoc� społecz��e�� ��a oddo���e i��ic��a��w� ob�wa�e�skie 
oraz or��a��izac��e pozarządowe. sł�ż� �em� operac��o��a�izac��a i wdraża��ie 
zasad� s�bs�diar��ości, k�óra mówi, że obowiązkiem admi��is�rac��i p�b�icz��e��, 
w���ika��ąc�m z prz���ę��ch rozwiązań �s�ro��ow�ch, ��es� wspiera��ie rozwo��� 
oddo����ch i��ic��a��w społecz���ch oraz or��a��izac��i pozarządow�ch.

nas�ęp��a rekome��dac��a do��cz� �powszech��ia��ia pozafi��a��sow�ch form 
współprac�, cz��i zwiększe��ia �dział� �rzecie��o sek�ora w or��a��izowa��i� 
pomoc� społecz��e��, �worze��i� s�ra�e��ii i pro��ramów działań oraz zaa����a-
żowa��ia w ich rea�izac��ę. obec��ie or��a��izac��e pozarządowe sporad�cz��ie 
�czes���iczą w p�a��owa��i� działań; zazw�cza�� są ��ed���ie dop�szcza��e do 
w�ko���wa��ia ��iek�ór�ch zadań (��a z�ece��ie admi��is�rac��i p�b�icz��e��). na�eż� 
za�em korz�s�ać z róż��orod���ch form współprac� pozafi��a��sowe��, prz�kła-
dowo ��ch w�mie��io���ch w �s�awie o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o i o wo-
�o���ariacie: dw�s�ro����a w�mia��a i��formac��i, w szcze��ó���ości i��formowa��ie 
się o p�a��ach działa��ia i harmo��izowa��ie kier���ków działań, ko��s���owa��ie 
z or��a��izac��ami pozarządow�mi s�ra�e��ii działań i pro��ek�ów ak�ów ��orma-
��w���ch, włącza��ie przeds�awicie�i or��a��izac��i pozarządow�ch w skład zespo-
łów o charak�erze doradcz�m i i��ic��a��w���m.

z p���k�� widze��ia spraw��e��o wdraża��ia obowiąz���ąc�ch ��orm praw-
���ch po�rzeb��e są re���ł� pos�ępowa��ia (cz��i proced�r� współprac�), k�óre 
okreś�a��ą podział zadań, zakres odpowiedzia���ości poszcze��ó����ch i��s����c��i, 
sposób pode��mowa��ia i/��b ko��s���owa��ia dec�z��i, przepł�w� i��formac��i, e�c. 
– z��od��ie z zasadami s�bs�diar��ości, par���ers�wa, s�were����ości s�ro��, ��aw-
��ości, �czciwe�� ko��k�re��c��i.

w szcze��ó���ości or��a��izac��e społecz��e powi����� wspó���ie z samorządem 
�er��oria����m oraz i��s����c��ami p�b�icz���mi w�pracować właściw� d�a da��e�� 
��mi��� (powia��) mode� współprac� z �rzecim sek�orem w zakresie p�a��owa-
��ia, wdraża��ia i mo��i�orowa��ia rea�izac��i pro��ramów pomoc� społecz��e�� oraz 
zapisać �e �s�a�e��ia w ��mi�����m (powia�ow�m) pro��ramie współprac� z or��a-
��izac��ami pozarządow�mi, do �chwa�e��ia k�óre��o samorząd �er��oria���� ��es� 
zobowiąza��� ��a moc� �s�aw� o działa���ości poż��k� p�b�icz��e��o i o wo�o��-
�ariacie. Po s�ro��ie pracow��ików soc��a����ch �eż� �s�awowe zobowiąza��ie do 
wspiera��ia rozwo��� pomoc� d�a samopomoc�, pob�dza��ia społecz��e�� ak��w-
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��ości, mobi�izowa��ia społecz��ości �oka���e��, i��spirowa��ia działań samopomo-
cow�ch. wspiera��ie oddo����ch i��ic��a��w społecz���ch, k�óre sł�żą �mac��ia��i� 
więzi społecz���ch i b�dowa��i� kapi�ał� społecz��e��o, powi����o odb�wać się 
zarów��o w ramach prac� soc��a���e��, ��ak i za pomocą i��s�r�me���ów fi��a��so-
w�ch. w ramach współprac� fi��a��sowe�� za�eca się �dzie�a��ie do�ac��i wspie-
ra��ąc�ch rozwó�� ��r�p samopomocow�ch oraz i�����ch i��ic��a��w społecz���ch, 
k�óre są prak��cz��ą szkołą samoor��a��izac��i, zarad��ości, odpowiedzia���ości 
i przedsiębiorczości – i��s�r�me���� fi��a��sowe ��ie powi����� b�ć bowiem w�ko-
rz�s��wa��e w�łącz��ie do z�eca��ia zadań p�b�icz���ch.

na�omias� w zakresie przekaz�wa��ia zadań p�b�icz���ch do rea�izac��i or��a-
��izac��om pozarządow�m pos������e się rozszerze��ie ka�a�o��� z�eca���ch zadań/
�sł���, w szcze��ó���ości �mieszcze��ie w ��im prac� soc��a���e��, co będzie moż�iwe 
po doko��a��i� s�a��dar�zac��i �e��o rodza��� �sł���. od��oś��ie sposob� z�eca��ia 
zadań p�b�icz���ch or��a��izac��om pozarządow�m, pos������e się s�osowa��ie 
�r�b� ko��k�rsowe��o i zwiększe��ie wa��i i�����ch kr��eriów w�bor� ofer� skła-
da���ch przez �e or��a��izac��e – chodzi bowiem o �o, żeb� ce��a �sł���i ��ie b�ła 
domi�����ąc�m kr��eri�m. usł���i społecz��e ��ie są bowiem z�eca��e po �o, ab� 
zm��ie��sz�ć kosz�� rea�izac��i świadczeń ��b w�ręcz�ć i��s����c��e p�b�icz��e, k�óre 
w oparci� o włas��e zasob� ��ie mo��ą poradzić sobie z w�ko���wa��iem prz�pi-
sa���ch im zadań. Przekaz�wa��ie zadań p�b�icz���ch or��a��izac��om pozarządo-
w�m ��es� rozwiąza��iem, k�óre ma sł�ż�ć pod��iesie��i� sk��ecz��ości działań 
s�s�em� i zwiększe��i� zadowo�e��ia k�ie���ów pomoc� społecz��e��, a doko�����e 
się �o m.i��. dzięki zd�wers�fikowa��i� i rozszerze��i� ofer�� �sł���, pod��iesie��i� 
ich ��akości, w�ksz�ałce��i� się mecha��izmów ko���ro�i społecz��e��, zwiększe��i� 
�dział� cz�����ika społecz��e��o w pos�aci wo�o���ari�sz�. �ed��ą z bardzie�� odważ-
���ch rekome��dac��i do��cząc�ch �społecz��ie��ia s�s�em� pomoc� społecz��e�� 
��es� pom�sł, ab� s�ara����ie w�bra��e or��a��izac��e pozarządowe, mo��i�orowa��e 
i ��adzorowa��e przez d�spo��e���a fi��a��sów p�b�icz���ch, zdob�ł� �praw��ie��ia 
do d�s�r�b�owa��ia świadczeń fi��a��sow�ch �akich ��ak zasiłki cz� do�ac��e. takie 
rozwiąza��ie diame�ra���ie zmie��iłob� s���ac��ę w pomoc� społecz��e�� – spowo-
dowałob�, że prz���a�eż��ość ��ed��os�ki or��a��izac�����e�� pomoc� społecz��e�� do 
da��e��o sek�ora (p�b�icz��e��o, pozarządowe��o, komerc�����e��o) b�łab� kwes�ią 
w�ór��ą; ��a�omias� zasad��icze z��acze��ie miałab� sk��ecz��ość i efek��w��ość 
�sł��� społecz���ch sł�żąc�ch wspiera��i� i rozwo��owi osób oraz społecz��ości 
�oka����ch, ich z��od��ość z ce�ami i war�ościami prac� soc��a���e��.
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usł���i w obszarze �bezpieczeń społecz���ch

1. UBEzPIECzENIa SPOłECzNE  
JakO USłUGI SPOłECzNE

1.1. Ubezpieczenia społeczne  
jako część zabezpieczenia społecznego

ubezpiecze��ia społecz��e są częścią zabezpiecze��ia społecz��e��o, do k�ó-
re��o ��a�eżą po��ad�o m.i��. pomoc społecz��a i s�s�em ochro��� zdrowia. ce�em 
zabezpiecze��ia społecz��e��o ��es� �chro��ie��ie ob�wa�e�i przed ��iezawi��io���m 
��iedos�a�kiem (kompe��sa�a ��raco���ch dochodów) oraz przed ��iemoż��oś-
cią zaspoko��e��ia ich pods�awow�ch po�rzeb (za��wara���owa��ie zaspoko��e��ia 
pods�awow�ch po�rzeb ��a co ��a��m��ie�� mi��ima����m poziomie). ce� �e�� ��es� 
rea�izowa��� z re���ł� przez pańs�wo/i��s����c��e p�b�icz��e. ce�em zabezpiecze-
��ia społecz��e��o ��es� za��wara���owa��ie ��ed��os�kom pocz�cia bezpieczeńs�wa 
(fi��a��sowe��o) w razie ziszcze��ia r�z�ka społecz��e��o.

w ramach działa���ości pańs�wa w obszarze zapew��ia��ia bezpieczeńs�wa 
soc��a���e��o międz���arodowa or��a��izac��a Prac� w�róż��ia obec��ie cz�er� 
form� osło��� soc��a���e��1:
– zabezpieczenie	społeczne (social	security), k�óre w �rad�c�����e�� e�rope��skie�� �er-

mi��o�o��ii odpowiada �bezpiecze��i� społecz��em�,
– powszechne	 �wiadczenia	 socjalne (universal	 social	 benefits), cz��i zaopa�rze��ie 

społecz��e,
– pomoc	społeczną (social	assistance),
– systemy	�wiadczeń	w	sferze	prywatnej (private	benefit	systems) związa��e z za�r�d-

��ie��iem, oferowa��e przez pracodawcę ��b or��a��izowa��e i��d�wid�a���ie 
przez ��ed��os�kę.

1 w. m�sza�ski, Ubezpieczenie	społeczne.	Podręcznik	akademicki, w�daw��ic�wo na�kowe Pwn, 
warszawa 2006, s. 16–17.
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zda��iem w. sz�ber�a, ��a będące dome��ą pańs�wa zabezpiecze��ie spo-
łecz��e składa się całość s�s�emów �bezpiecze��iow�ch, a �akże rehabi�i�ac��a 
i��wa�idów oraz pomoc społecz��a i świadcze��ia soc��a���e �dzie�a��e ��a �ere��ie 
zakładów prac�2. na�omias� a. ra��kiewicz po��ęcie zabezpiecze��ia społecz-
��e��o defi��i���e ��ako system	�wiadczeń,	do	których	obywatele	mają	prawo	lub	z	których	
mają	możliwo���	korzystania	w	wypadkach	 i	na	warunkach	okre�lonych	odpowiednimi	
przepisami3.

zabezpiecze��ie społecz��e może dos�arczać świadcze��ia pie��ięż��e (��p.
emer���r�, zasiłki, re����) ��b świadcze��ia w ��a��rze (��p. ��iepie��ięż��e �sł���i 
świadczo��e w obszarze pomoc� społecz��e��).

może b�ć o��o rea�izowa��e za pomocą �rzech �ech��ik: opiek�ńcze��, zaopa-
�rze��iowe�� i �bezpiecze��iowe��4.

Świadcze��ia �dzie�a��e ��a pods�awie �ech��iki opiek�ńcze�� ma��ą charak�er 
fak���a��w���. są o��e prz�z��awa��e po �przed��im zbada��i� war���ków ż�cio-
w�ch ��ed��os�ki w��iosk���ące�� o pomoc. Świadcze��ia są fi��a��sowa��e z f���d�sz� 
p�b�icz���ch, ��a poziomie �oka����m oraz ce���ra����m. w�sokość świadczeń ��es� 
�s�a�a��a i��d�wid�a���ie, s�osow��ie do po�rzeb ��ed��os�ki5. w �ech��ice opie-
k�ńcze��, ��ed��os�ka dos�a��e świadcze��ie, ��d�ż z��a��d���e się w s���ac��i w�ma-
��a��ące�� �z�ska��ia wsparcia. Do świadczeń, �dzie�a���ch ��a pods�awie �ech��iki 
opiek�ńcze��, możem� za�icz�ć �akie świadcze��ia, ��ak ��p.: zasiłki rodzi����e, 
świadcze��ie z f���d�sz� a�ime���ac�����e��o, zasiłki ce�owe (��p. ��a zak�p �eków, 
wę���a do o��rzewa��ia dom�).

2 w. sz�ber�, Przedmiot,	geneza	i	zakres	socjalistycznej	polityki	społecznej, [w:] Polityka	społeczna, 
a. ra��kiewicz (red.), Pańs�wowe w�daw��ic�wo eko��omicz��e, warszawa 1979, s. 48.

3 a. ra��kiewicz, Zabezpieczenie	społeczne,	ubezpieczenia	i	uzupełniające	�wiadczenia	socjalne, [w:] 
Polityka	społeczna, a. ra��kiewicz (red.), Pańs�wowe w�daw��ic�wo eko��omicz��e, warszawa 1979, 
s. 432–433.

4 �ako pierwsz� w Po�sce w�róż��ie��ia �rzech �ech��ik zabezpiecze��ia społecz��e��o doko��ał 
�. Pio�rowski. zob. szerze�� �. Pio�rowski, Zabezpieczenie	społeczne.	Problematyka	i	metody, Książka 
i wiedza, warszawa 1966, s. 160–223. �. m�sza�ski wskaz���e, że w�mie��io��e �rz� �ech��iki 
admi��is�rac�����o-fi��a��sowe są odbiciem k�as�fikac��i ��iemieckie��: �bezpiecze��ia (��iem.	Versi-
cherung), zaopa�rze��ia (��iem. Versorgung), pomoc� społecz��e�� (��iem. Sozialhilfe). w. m�sza�ski, 
op. ci�., s. 19.

5 m. Księżopo�ski, g. ma�����szewska-o���ak, r. gierszewska, Zabezpieczenie	społeczne, [w:] 
Polityka	społeczna, a. ra��kiewicz, �. s�pińska, m. Księżopo�ski (red.), Ka�owice 1998, s. 250.
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Tabela 1. Techniki administracyjnofinansowe zabezpieczenia społecznego

Elementy 
różnicujące

Opieka (pomoc) zaopatrzenie Ubezpieczenie

admi��is�rac��a zdece���ra�izowa��a: 
��mi���

sce���ra�izowa��a: 
admi��is�rac��a 
pańs�wowa

zdece���ra�izowa��a: 
zakład� p�b�icz��e

fi��a��sowa��ie b�dże� ��mi���, 
pomoc��iczo b�dże� 
pańs�wa: poda�ki

b�dże� ce���ra���� 
pańs�wa: poda�ki

zdece���ra�izowa��e: 
f���d�sze składkowe

upraw��ie��i całość ��d��ości całość ��d��ości ��b 
okreś�o��e ��r�p�

pracow��ic� i zawodowo 
ak��w��i

Świadcze��ia i��d�wid�a���e: 
za�eż��e od po�rzeb, 
�z��a��iowe

��powe: za�eż��e 
od po�rzeb, 
zr�czał�owa��e, 
roszcze��iowe

��powe: za�eż��e od 
wkład� (składki), 
proporc��o��a���e, 
roszcze��iowe

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie w. m�sza�ski, Ubezpieczenie	społeczne.	Podręcznik	akade-
micki, w�daw��ic�wo na�kowe Pwn, warszawa 2006, s. 20, �abe�a 1.1.

Świadcze��ia, �dzie�a��e ��a pods�awie �ech��iki zaopa�rze��iowe��, ma��ą cha-
rak�er roszcze��iow�. Prawo do ich �z�ska��ia ��ie ��es� związa��e z opłaca��iem 
składek, a w���ika z wo�i �s�awodawc�. Świadcze��ia są fi��a��sowa��e z f���d�-
sz� p�b�icz���ch/b�dże�ow�ch (poda�ki). ich w�sokość i war���ki prz�z��awa��ia 
są okreś�o��e �s�awowo ��a pods�awie obiek��w���ch kr��eriów. Świadcze��ia 
(z re���ł�) prz�sł������ą wsz�s�kim ��ed��os�kom – ob�wa�e�om da��e��o kra���, 
��a�eżąc�m do okreś�o��e�� ��r�p� (��p. ��dzie s�arz�). ich w�sokość ��es� (��a��częś-
cie��) ��ed��akowa w ramach �e�� ��r�p� i �moż�iwia ��e�� czło��kom zaspoko��e��ie 
po�rzeb ��a poziomie mi��ima����m. nab�cie prawa do świadcze��ia ��as�ęp���e 
w mome��cie speł��ie��ia war���ków przewidzia���ch w �s�awie6. w �ech��ice 
zaopa�rze��iowe�� ��ed��os�ka o�rz�m���e świadcze��ia, ��d�ż płaci poda�ki. oma-
wia��a �ech��ika ��es� rea�izowa��a m.i��. w wie�kie�� br��a��ii.

Świadcze��ia, �dzie�a��e ��a pods�awie �ech��iki �bezpiecze��iowe��, ma��ą 
charak�er roszcze��iow�. ab� ��ab�ć do ��ich �praw��ie��ia, ��a�eż� ��a pods�a-
wie opłaco���ch składek, b�ć czło��kiem wspó���o�� r�z�ka. z pows�ałe��o w �e�� 
sposób f���d�sz� pokr�wa��e są w�da�ki ��a świadcze��ia. w�sokość świadczeń 
i war���ki ich prz�z��awa��ia są okreś�o��e �s�awowo, w sposób zobiek��wi-
zowa���. nab�cie prawa do świadcze��ia ��as�ęp���e w mome��cie speł��ie��ia 
war���ków przewidzia���ch w �s�awie. i��s����c��a, k�óra d�spo�����e f���d�szem 
�bezpiecze��iow�m okreś�a zais���ie��ie przesła��ek �bezpiecze��iow�ch i w�-

6 ibidem, s. 249–250.
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da��e dec�z��ę o prz�z��a��i� ��b odmowie prz�z��a��ia świadcze��ia7. w �ech-
��ice �bezpiecze��iowe�� ��ed��os�ka o�rz�m���e świadcze��ia, ��d�ż opłaca składki. 
Do świadczeń prz�z��awa���ch z��od��ie z �ą �ech��iką, możem� za�icz�ć �akie 
świadcze��ia, ��ak: świadcze��ie emer��a���e, zasiłek chorobow�, re���ę z ����ł� 
��iezdo���ości do prac�.

w ��i��ie��sz�m rozdzia�e sk�pim� się ��a �bezpiecze��iach społecz���ch – 
części zabezpiecze��ia społecz��e��o, fi��a��sowa��e��o me�odą �bezpiecze��iową 
i ofer���ące��o świadcze��ia pie��ięż��e w razie w�s�ąpie��ia r�z�k społecz���ch. 
Do �bezpieczeń społecz���ch, z��od��ie z �s�awodaws�wem po�skim, za�iczam� 
�bezpiecze��ia: emer��a���e, re���owe, chorobowe i w�padkowe.

1.2. Ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia społeczne

samo po��ęcie �bezpiecze��ia ��es� defi��iowa��e w �i�era��rze w rozmai�� 
sposób. �ed��a z bardzie�� pop��ar���ch defi��ic��i, wskaz���ąc�ch ��a ��ospodarcz� 
charak�er �bezpiecze��ia, brzmi: ubezpieczeniem	nazywamy	urządzenie	gospodarcze	
zapewniające	 pokrycie	 przyszłych	potrzeb	majątkowych,	wywołanych	u	poszczególnych	
jednostek	przez	zdarzenia	losowe	odznaczające	się	pewną	prawidłowo�cią,	w	drodze	roz-
łożenia	 ciężaru	 tego	pokrycia	na	wiele	 jednostek,	 którym	zagrażają	 te	 same	 zdarzenia	
losowe8.

i����ą defi��ic��ą, wskaz���ącą ��a ��ospodarczo-społecz��� (�bezpiecze��ie ��ako 
„�rządze��ie społecz��o-��ospodarcze”) charak�er �bezpiecze��ia ��es� defi��ic��a 
pows�ała w oparci� o rozważa��ia �. Ha��schke��o: ubezpieczenie	 z	 natury	 swej	
ma	charakter	urządzenia	społecznego,	bowiem	jego	istota	polega	na	zrzeszaniu,	łączeniu	
różnych	podmiotów	gospodarujących	w	celu	rozłożenia	(repartycji)	finansowych	skutków	
ryzyka,	a	więc	ubezpieczyciel	 jest	 faktycznie	 jedynie	organizatorem	 tego	zrzeszenia,	 tej	
wspólnoty9.

�ako prz�kład defi��ic��i wskaz���ące�� ��a społecz��� charak�er �bezpiecze��ia, 
może posł�ż�ć defi��ic��a �bezpiecze��ia społecz��e��o wedł��� w. m�sza�skie��o: 
Ubezpieczenie	społeczne	można	okre�li��	jako	rodzaj	przymusowego	wzajemnego	ubezpie-
czenia	osobowego.	Podstawowe	jego	cechy	to:	cel	społeczny	i	przymus.	Nie	jest	ono	z	istoty	
swej	obliczone	na	zysk	lecz	na	realizacje	celu	społecznego,	jakim	jest	zapewnienie	niezbęd-
nych	�wiadczeń	w	przypadku,	gdy	człowiek	nie	jest	w	stanie	zapewni��	sobie,	nie	ze	swojej	
winy,	�rodków	utrzymania.	Na	zasadzie	solidarno�ci	społecznej	ubezpieczenie	to	z	reguły	

 7 ibidem, s. 249.
 8 �. łazowski, Wstęp	do	nauki	o	ubezpieczeniach, s. 13 i 14.
 9 �. Ha��dschke, Pojęcie,	tre���	i	zasady	polityki	ubezpieczeniowej	–	rozważania	nie	tylko	metodolo-

giczne, [w:] Studia	ubezpieczeniowe, t. sa����owski (red.), Poz��ań 1998, s. 67.
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przewiduje	pewną	redystrybucję	�rodków	od	silniejszych	do	słabszych	grup	społeczeństwa10. 
Ubezpieczenie	jest	prowadzone	przez	odrębne	instytucje	publiczne	pod	nadzorem	państwa	
lub	bezpo�rednio	przez	wyspecjalizowany	organ	administracji	państwowej.	Uprawnienie	
z	ubezpieczenia	społecznego	ma	zawsze	charakter	roszczeniowy…11. Ubezpieczenie	spo-
łeczne	od	innych	ubezpieczeń	przymusowych	i	wzajemnych	różni	się	swym	celem	społecz-
nym,	charakterem	osobowym	i	związaną	z	tym	odrębno�cią	organizacyjną12.

Defi��i���ąc �bezpiecze��ie m�sim� podkreś�ić ��e��o wza��em��� charak�er. 
�ed��ą ze s�ro�� ��es� �bezpiecza��ąc� (opłaca składkę, w �s�a�o��e�� w�sokości, 
w zamia�� za ob��ęcie ��o ochro��ą �bezpiecze��iową ��a w�padek w�s�ąpie��ia 
okreś�o��e��o r�z�ka; ��p. ��ospodars�wo domowe, przedsiębiors�wo, pańs�wo) 
dr���ą – �bezpiecz�cie� (w�płaca świadcze��ie w �s�a�o��e�� w�sokości, w razie 
ziszcze��ia r�z�ka przewidzia��e��o w �mowie �bezpiecze��iowe��; ��p. zakład 
�bezpieczeń)13. �es� �o cecha wspó���a zarów��o d�a �bezpieczeń ��ospodar-
cz�ch, ��ak i społecz���ch.

Tabela 2. Ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia społeczne

kryterium
Ubezpieczenia 
gospodarcze

Ubezpieczenia społeczne

Ko��o do��cz� r�z�ko 
�bezpiecze��iowe

przedsiębiors�wo ��ospodars�wo domowe

s�ro��� zaa����ażowa��e/
�czes���ic� 

pracodawca, zakład 
�bezpieczeń

pracodawca, i��s����c��a 
p�b�icz��a, pracow��ik

rodza�� �bezpiecze��ia ma��ą�kowe i osobowe ma��ą�kowe i osobowe

charak�er �czes���ic�wa dobrowo���e ob�i��a�or�����e/dobrowo���e

charak�er działa���ości komerc�����a (d�a z�sk�) non-profit/for-profit

Podmio� zarządza��ąc� i��s����c��e pr�wa���e i��s����c��e p�b�icz��e  
��b pr�wa���e

red�s�r�b�c��a ��ie w�s�ęp���e w�s�ęp���e

Powiąza��ie z pracą ��ie w�s�ęp���e /słabe w�s�ęp���e

zasad� (m.i��. ��ab�cia 
�praw��ień do świadczeń)

okreś�o��e w �mowie 
zawar�e�� z �owarz�s�wem 
�bezpiecze��iow�m

okreś�o��e �s�awowo

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie t. sz�m�icz, Ubezpieczenie	społeczne.	Teoria	dla	praktyki, 
warszawa 2005.

10 w. m�sza�ski, op. ci�., s. 12.
11 ibidem, s. 12.
12 ibidem, s. 12.
13 t. sz�m�icz, Ubezpieczenie	społeczne.	Teoria	dla	praktyki, warszawa 2005, s. 104.
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1.3. Usługi społeczne a ubezpieczenia społeczne

Prz�woł���ąc, za r�szardem szarfe��ber��iem, defi��ic��e zawar�e w Inter-
national	 Enyclopedia	 of	 Social	 Policy, możem� zdefi��iować �sł���i społecz��e 
(w z��acze��i� szerokim) ��ako: Wszystkie	 działania	 i	 administracje,	 które	 zajmują	
się	 społecznymi	potrzebami	obywateli,	 czyli	 transfery	pieniężne,	usługi	opieki	zdrowot-
nej,	edukacja,	osobiste	usługi	społeczne,	usługi	opiekuńcze,	usługi	mieszkaniowe,	usługi	
zatrudnieniowe	i	wyspecjalizowane	usługi	dla	różnych	grup	docelowych	(…)14. w prz�-
�oczo��e�� defi��ic��i okreś�o��o, ��akie �sł���i za�iczam� do �sł��� społecz���ch.

w Social	Work	Dictionary �sł���i społecz��e są zdefi��iowa��e ��ako działalno���	
pracowników	socjalnych	i	innych	polegającą	na	promowaniu	zdrowia	i	dobrostanu	ludzi,	
na	pomaganiu	ludziom,	aby	stali	się	bardziej	samowystarczalni,	na	zapobieganiu	uzależ-
nieniu	od	pomocy,	wzmacnianiu	więzi	rodzinnych,	przywracaniu	jednostek,	rodzin,	grup	
i	społeczno�ci	do	pomy�lnego	funkcjonowania	społecznego15. w prz��oczo��e�� defi��ic��i 
wskaza��o, k�o świadcz� �sł���i społecz��e oraz ��aki ��es� ich ce�.

r�szard szarfe��ber�� wskazał ��a �akie cech� �sł��� społecz���ch, ��ak: bez-
pośred��ie za��mowa��ie się ��dźmi, ��ieodpła���ość ��b odpła���ość ��iepokr�wa-
��ąca peł���ch kosz�ów obsł���i (współpłace��ie); �dzie�a��ie przez ��dzi spoza 
��a��b�iższe��o krę��� więzi �cz�ciow�ch; fi��a��sowa��ie ze środków zebra���ch 
dobrowo���ie i/��b obowiązkowo od i�����ch ��iż sami �sł������ąc�, �dzie�a��ie 
przez profes��o��a�is�ów, pomoc/wspoma��a��ie obsł���iwa���ch w f���kc��o��owa-
��i�16.

Tabela 3. Ubezpieczenia społeczne a usługi społeczne

kryterium Usługi społeczne Ubezpieczenia społeczne

cz�m/kim się 
za��m���ą

–  bezpośred��ie za��mowa��ie 
się ��dźmi,

–  za��mowa��ie się 
społecz���mi po�rzebami 
ob�wa�e�i

– pośred��ie za��mowa��ie się ��dźmi,
–  za��mowa��ie się po�rzebą 

bezpieczeńs�wa eko��omicz��e��o 
��dzi (zapew��ie��ie pocz�cia 
bezpieczeńs�wa eko��omicz��e��o 
��dziom)

K�o dos�arcza 
�sł���ę

–  ��dzie spoza ��a��b�iższe��o 
krę��� więzi �cz�ciow�ch,

– profes��o��a�iści

–  ��dzie spoza ��a��b�iższe��o krę��� 
więzi �cz�ciow�ch,

– profes��o��a�iści

14 r. szarfe��ber��, Polityka	 społeczna	 i	usługi	 społeczne, wers��a s�worzo��a ��a po�rzeb� pro-
��ek�� sou, s. 8. Porów��a�� �eż 2 rozdział �e��o �om�.

15 ibidem.
16 ibidem, s. 7–8.
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kryterium Usługi społeczne Ubezpieczenia społeczne

Źródła 
fi��a��sowa��ia

–  ze środków zebra���ch 
dobrowo���ie i/��b 
obowiązkowo od i�����ch 
��iż sami �sł������ąc�

–  ze środków zebra���ch 
obowiązkowo od i�����ch ��iż sami 
�sł������ąc� (obowiązkowe składki)

odpła���ość 
�sł���i

–  ��ieodpła���e ��b 
współpłace��ie (odpła���ość 
��iepokr�wa��ąca peł���ch 
kosz�ów obsł���i)

– odpła���e

ce� –  pomoc/wspoma��a��ie 
obsł���iwa���ch,  
w f���kc��o��owa��i�,

–  poma��a��ie ��dziom 
ab� s�a�i się bardzie�� 
samow�s�arcza���i,

–  prz�wraca��ie ��ed��os�ek, 
rodzi��, ��r�p i społecz��ości 
do pom�ś���e��o 
f���kc��o��owa��ia 
społecz��e��o

–  zapew��ie��ie ��dziom 
bezpieczeńs�wa fi��a��sowe��o  
w razie w�s�ąpie��ia r�z�k 
soc��a����ch,

–  zapew��ie��ie ��dziom cią��łości 
fi��a��sowa��ia (m.i��. kompe��sa�a 
��raco���ch dochodów),

–  (pośred��ia) ochro��a przed 
mar��i��a�izac��ą i w�k��cze��iem 
społecz���m osób, k�óre 
doświadcz�ł� r�z�ka soc��a���e��o

rodza�� 
�sł���/zakres 
przedmio�ow�

–  �sł���i opiek�ńcze, 
�sł���i opieki zdrowo���e��, 
ed�kac��a, osobis�e 
�sł���i społecz��e, �sł���i 
opiek�ńcze, �sł���i 
mieszka��iowe, �sł���i 
za�r�d��ie��iowe, 

–  w�spec��a�izowa��e 
�sł���i d�a róż���ch ��r�p 
doce�ow�ch (International	
Encyclopedia	of	Social	Policy)

–  �bezpiecze��ia: emer��a���e, 
re���owe, chorobowe, w�padkowe

ma�eria���ość 
�sł���i

– ��iema�eria���e –  ��iema�eria���e, ��eś�i �z��am� że 
przedmio�em �sł���i ��es� �z�ska��ie 
ochro��� �bezpiecze��iowe��

udział 
pańs�wa

–  �sł���i są świadczo��e 
przez pańs�wo, a�e 
moż��a dop�ścić �dział 
podmio�ów pr�wa����ch

–  �dział pańs�wa w zakresie: 
wprowadze��ia prz�m�s� 
�bezpiecze��iowe��o, ��adzor� 
��ad i��s����c��ami świadcząc�mi 
�sł���i, ��wara��c��i w�płaca���ości 
świadczeń, �worze��ia zachę� 
fiska����ch

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Tabela 3. (cd.)
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a��a�iz���ąc cech� �bezpieczeń ��ako �sł��� ��a�eż� zas�a��owić się, w ��akim 
zakresie możem� s�wierdzić, że �bezpiecze��ie społecz��e ��es� �sł���ą spo-
łecz��ą? ubezpiecze��ia społecz��e po�e��a��ą ��a oferowa��i� ochro��� �bezpie-
cze��iowe�� w zamia�� za opłaco��ą składkę. moż��a się ��ed��ak bardzo częs�o 
spo�kać z po���ądem, zwłaszcza wśród osób ��ie za��m���ąc�ch się �bezpiecze-
��iami, iż �bezpiecze��ia �o �ra��sfer� pie��ięż��e. war�o ��ed��ak za�waż�ć, iż 
w�pła�a świadcze��ia w formie pie��ięż��e�� ��ie w�s�ęp���e w prz�padk� każde�� 
�bezpieczo��e�� osob�, ��d�ż ��e�� war���kiem ��es� w�s�ąpie��ie w�padk� �bez-
piecze��iowe��o. is�o�ą �sł��� �bezpiecze��iow�ch ��es� świadcze��ie ochro��� ��a 
w�padek w�s�ąpie��ia r�z�ka, a w prz�padk� �bezpieczeń społecz���ch ochro��ą 
ob��ę�e ��es� ��ospodars�wo domowe. ubezpiecze��ia są za�em �sł���ą o spe-
c�ficz���m charak�erze po�e��a��ą ��a za��mowa��i� się ��dźmi. �eże�i �z��am�, 
że �sł���i społecz��e po�e��a��ą ��a bezpośred��im za��mowa��i� się ��dźmi, �o 
�r�d��o będzie za�icz�ć do ��ich �bezpiecze��ia społecz��e. bezpośred��ie za��-
mowa��ie się ��dźmi oz��acza świadcze��ie �sł��� d�a ich ciała, ps�chiki (��p. 
�sł���i opiek�ńcze d�a osób s�arsz�ch; ps�cho�erapia d�a osób z prob�emami 
emoc��o��a����mi). ubezpiecze��ia społecz��e oddział���ą co prawda ��a pocz�cie 
bezpieczeńs�wa ��ed��os�ki (bezpieczeńs�wo fi��a��sowe), cz��i moż��a �eore-
��cz��ie zar�z�kować s�wierdze��ie, że w pew���m se��sie są �sł���ami świad-
czo���mi d�a ps�chiki ��dzkie��. �ed��ak w�da��e się, że �o zb�� da�eko idące  
�proszcze��ie.

z��od��e z cechami w�odręb��io���mi przez szarfe��ber��a, �sł���i społecz��e 
�dzie�a��e są ��ieodpła���ie d�a obsł���iwa���ch a�bo odpła���ość ��ie pokr�wa 
peł���ch kosz�ów �sł���i (współpłace��ie). w�mie��io��a cecha ��ie pozwa�a za�i-
cz�ć �bezpieczeń społecz���ch do �sł��� społecz���ch. war�o ��ed��ak za�waż�ć, 
że wsz�s�kie �sł���i pańs�wa, w ��m �bezpiecze��ia społecz��e, są zawsze fi��a��-
sowa��e przez ob�wa�e�i. fi��a��sowa��ie ��ch �sł��� odb�wa się bowiem z w�ko-
rz�s�a��iem fi��a��sów p�b�icz���ch. czasami fi��a��sowa��ie �o prz�biera formę 
poda�ków (�ech��ika zaopa�rze��iowa w zabezpiecze��i� społecz���m), i�����m 
razem – składek (�ech��ika �bezpiecze��iowa w zabezpiecze��i� społecz���m). 
moż��a się za�em zas�a��owić, cz� �sł���a społecz��a ��a pew��o ��es� ��b powi����a 
b�ć bezpła���a? w �akim prz�padk� zakres �sł��� społecz���ch z �wa��i ��a speł-
��ie��ie omawia��e��o war���k� ��e��łb� z��acz���m zmia��om.

od��osząc się do w�mo��� świadcze��ia �sł��� społecz���ch przez ��dzi spoza 
��a��b�iższe��o krę��� więzi �cz�ciow�ch, moż��a s�wierdzić iż �bezpiecze��ia spo-
łecz��e speł��ia��ą �e�� war���ek. z��od��ie z prz��oczo���mi w �ekście defi��ic��ami, 
s�s�em �bezpieczeń społecz���ch ��es� or��a��izowa��� i częs�o �akże zarządza��� 
przez i��s����c��e p�b�icz��e. za�em z��od��ie z ��m kr��eri�m �bezpiecze��ie 
społecz��e możem� za�icz�ć do �sł��� społecz���ch. i��s����c��e p�b�icz��e pozo-
s�a��ą bez wą�pie��ia poza ��a��b�iższ�m krę��iem �cz�ciow�m.
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i��s����c��e ofer���ące �sł���i w formie �bezpieczeń społecz���ch ma��ą charak-
�er profes��o��a����. usł���i są świadczo��e przez okreś�o��e i��s����c��e p�b�icz��e, 
w prz�padk� ��iek�ór�ch prod�k�ów �akże przez i��s����c��e pr�wa���e (��p. �bez-
piecze��ie ��a ż�cie z f���d�szem kapi�ałow�m w iii fi�arze �bezpieczeń emer�-
�a����ch). bez wz���ęd� ��a formę zarządza��ia i wie�ość podmio�ów świadcząc�ch 
�sł���i społecz��e, świadcze��iodawc� ma��ą zawsze charak�er kwa�ifikowa���. Kr�-
�eri�m profes��o��a�izm� podmio�ów świadcząc�ch �sł���i ��es� za�em speł��io��e.

Pods�awow�m ce�em �bezpieczeń społecz���ch ��es� zapew��ie��ie ochro��� 
��a w�padek w�s�ąpie��ia okreś�o���ch r�z�k społecz���ch. Świadcze��ia ma��ą 
charak�er pie��ięż��� i sł�żą kompe��sowa��i� s�ra�� spowodowa��e�� rea�izac��ą 
okreś�o��e��o r�z�ka. ubezpiecze��ia społecz��e ma��ą za�em ��a ce�� prz�wró-
ce��ie ��ed��os�ek, rodzi��, ��r�p i społecz��ości do pom�ś���e��o f���kc��o��owa��ia 
społecz��e��o. �eś�i ��p. założ�m�, że osoba k�óra s�ała się ��iepeł��ospraw��a, ��ie 
��es� w s�a��ie zapew��ić sobie środków do ��rz�ma��ia, �o prz�z��a��ie ��e�� re���� 
��es� rów��oz��acz��e z �moż�iwie��iem �akie�� osobie f���kc��o��owa��ia w społe-
czeńs�wie. na i�e ��es� o��o pom�ś���e, s�a��owi �o �ema� do i�����ch rozważań.

ubezpiecze��ia społecz��e zaspoka��a��ą e�eme���ar��ą po�rzebę bezpieczeń-
s�wa, zarów��o w od��iesie��i� do ��ed��os�ki ��ak i całe��o społeczeńs�wa, pre-
c�z�����ie�� – ��es� �o po�rzeba bezpieczeńs�wa fi��a��sowe��o. �ed��os�ka, k�óra 
opłaca składki z ����ł� �bezpiecze��ia społecz��e��o może mieć pew��ość, że 
w razie w�s�ąpie��ia w ��e�� ż�ci� zdarze��ia za�icza��e��o do r�z�k soc��a����ch, ��ie 
zos�a��ie pozbawio��a środków do ż�cia. w�pła�a świadcze��ia ��es� ��wara���o-
wa��a przez pańs�wo.

obowiązkowe �bezpiecze��ia społecz��e ma��ą charak�er p�b�icz���. są 
dos�arcza��e przez i��s����c��e p�b�icz��e (zakład ubezpieczeń społecz���ch 
zarządza��ąc� f���d�szem ubezpieczeń społecz���ch) ��b proces ich dos�arcza-
��ia ��es� ��adzorowa��� przez i��s����c��e p�b�icz��e (�bezpiecze��ie emer��a���e, 
o�war�e f���d�sze emer��a���e). w związk� z ��m, że p�b�icz��e �bezpiecze��ia 
społecz��e ��ie dos�arcza��ą ��ed��os�kom świadczeń ��a poziomie pozwa�a��ąc�m 
��a ��rz�ma��ie do��chczasowe��o s�a��dard� ż�cia, po��awia się więce�� mie��sca 
��a i��ic��a��w� i��d�wid�a���e ��ed��os�ek, �zw. do�bezpiecze��ie społecz��e (proces 
dobrze za�waża���� w prz�padk� �bezpieczeń emer��a����ch). Do�bezpiecze-
��ie społecz��e �o komplementarne	wobec	bazowego	systemu	zabezpieczenia	społecznego,	
objęte	konkretnymi	preferencjami,	 rozwiązanie	 społeczne,	 stymulujące	przede	wszystkim	
(rodzinne)	gospodarstwa	domowe	do	podniesienia	standardu	bezpieczeństwa	socjalnego	ich	
członkom	dzięki	dodatkowej	ochronie	ubezpieczeniowej17.

17 szerze�� ��a �e�� �ema� zob. t. sz�m�icz, Przyczynek	do	teorii	doubezpieczenia	społecznego, [w:] 
Społeczne	aspekty	ubezpieczenia, t. sz�m�icz (red.), ofic���a w�daw��icza szkoł� głów��e�� Ha��d�o-
we��, warszawa 2005, s. 198.
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ubezpiecze��ia społecz��e ko��arzą się przede wsz�s�kim ze świadcze��iami 
o charak�erze pie��ięż���m, a�e prawdą ��es�, iż posiada��ą o��e i����e ��ie m��ie�� 
waż��e cech�. osob� �bezpiecza��ące się w�k�p���ą za swo��ą składkę ochro��ę 
�bezpiecze��iową ma��ącą charak�er ��iema�eria���� i prz�rzecze��iow�. zakład 
�bezpieczeń zobowiąz���e się do skompe��sowa��ia s�ra� w s���ac��i w�s�ąpie��ia 
zdarze��ia ob��ę�e��o �bezpiecze��iem. Prz�s�ąpie��ie do �bezpiecze��ia ��b ob��ę-
cie ��im powod���e zaspoko��e��ie po�rzeb� bezpieczeńs�wa i dos�arcza zabezpie-
cze��ia fi��a��sowe ��a w�padek w�s�ąpie��ia r�z�ka społecz��e��o (�akże aspek� 
��iema�eria����). i����e roz�mowa��ie (powiąza��ie �bezpiecze��ia w�łącz��ie ze 
świadcze��iem pie��ięż���m) doprowadziłob� do w��iosk�, iż �sł���a �bezpiecze-
��iowa w�s�ąpi ���ko w prz�padk� w�s�ąpie��ia r�z�ka społecz��e��o. tak ��ed��ak 
��ie ��es� – ochro��a �bezpiecze��iowa w�s�ąpi od mome���� ob��ęcia �bezpie-
cze��iem, prz�s�ąpie��ia do s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch18, a ��ie ��ed���ie 
war���kowo w s���ac��i rea�izac��i ��iepożąda��e�� s���ac��i ż�ciowe��.

reas�m���ąc, z �wa��i ��a pie��ięż��� charak�er świadczeń �bezpiecze��io-
w�ch, �bezpiecze��ia częs�o ��ie są za�icza��e do �sł���. Pode��ście �akie ��ie 
w�da��e się ��ed��ak sł�sz��e. o��ra��icze��ie �bezpieczeń ��ed���ie do �ra��sferów 
pie��ięż���ch ��ie �wz���ęd��ia spec�fiki �sł���i �bezpiecze��iowe��, k�óra w każ-
d�m prz�padk� po�e��a ��a świadcze��i� ochro��� �bezpiecze��iowe�� a ��ie ��a 
bezwar���kowe�� w�płacie świadcze��ia w zamia�� za opłaco��ą składkę. w ko��-
sekwe��c��i, �bezpiecze��ia społecz��e możem� za�icz�ć do �sł��� społecz���ch, 
podkreś�a��ąc, iż ze wz���ęd� ��a ��e��o spec�ficz��e cech�, w wie�� obszarach 
��apo�kam� ��a rozbież��ości i ods�ęps�wa od o��ó���e�� wąskie�� defi��ic��i ��ch 
�sł���.

1.4. Struktura i charakterystyka systemu ubezpieczeń 
społecznych

s�s�em �bezpieczeń społecz���ch obe��m���e s�s�em� or��a��izowa��e, ��adzo-
rowa��e ��b wspiera��e przez pańs�wo, k�óre zapew��ia��ą ob�wa�e�om ochro��ę 
��a w�padek rea�izac��i r�z�k społecz���ch. Do r�z�k społecz���ch19, z��od��ie 

18 war�o za�waż�ć, że ochro��a �bezpiecze��iowa w�s�ęp���e fak��cz��ie od pierwsze��o d��ia 
ob��ęcia �bezpiecze��iem, choć w prz�padk� ��iek�ór�ch r�z�k i ��r�p �bezpieczo���ch s�os���e 
się �zw., okres� w�czekiwa��ia – ���. okres� pod�e��a��ia �bezpiecze��i� bez prawa do świadczeń. 
Dobr�m prz�kładem ��es� �bezpiecze��ie chorobowe.

19 na��częście�� ��ed��ak r�z�ko społecz��e ��es� ��ożsamia��e z za��roże��iem powod���ąc�m 
��iekorz�s���e s���ac��e społecz��e, k�óre powi����� zos�ać ob��ę�e zabezpiecze��iem s�s�emow�m, 
�wz���ęd��ia��ąc pewie�� poziom bezpieczeńs�wa soc��a���e��o (społecz��e��o). t. sz�m�icz, Modele	
polityki	społecznej, ofic���a w�daw��icza sgH, warszawa 1994, s. 122. szersza defi��ic��a r�z�ka 
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z za�ece��iami i ko��we��c��ami międz���arodowe�� or��a��izac��i Prac� (moP)20, 
��a�eżą r�z�ka:
– w�padk� prz� prac� i chorob� zawodowe��,
– chorob�,
– macierz�ńs�wa,
– podeszłe��o wiek�,
– i��wa�idz�wa,
– śmierci ż�wicie�a,
– bezrobocia,
– ��adzw�cza�����ch w�da�ków.

ochro��a przed w�mie��io���m r�z�kami może b�ć przez pańs�wo ofero-
wa��a prz� w�korz�s�a��i� me�od� �bezpiecze��iowe��, zaopa�rze��iowe�� ��b 
opiek�ńcze��. Świadcze��ia mo��ą mieć charak�er pie��ięż��� ��b rzeczow�.

s�s�em� �bezpiecze��iowe charak�er�z���ą się przeważa��ąc�m �działem 
me�od� �bezpiecze��iowe�� w fi��a��sowa��i� świadczeń, co prze��awia się obo-
wiązkiem w��osze��ia składek przez �czes���ików s�s�em�, k�óre są w�da�ko-
wa��e ��a w�pła�ę świadczeń. Świadcze��ia z s�s�em� �bezpiecze��iowe��o ma��ą 
charak�er pie��ięż���, ofer���ąc ochro��ę dochod� ��a w�padek w�s�ąpie��ia r�z�k 
społecz���ch. s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch w�korz�s����ą rów��ież, choć 
w zdec�dowa��ie m��ie��sz�m zakresie, me�odę zaopa�rze��iową (fi��a��sowa��ia 
poda�kowe). Pomoc��icz� charak�er fi��a��sowa��ia poda�kowe��o ��es� związa��� 
z ��wara��c��ami s�abi���ości fi��a��sowe�� s�s�emów p�b�icz���ch. �. Pio�rowski 
wskaz���e, że d�a dobre��o f���kc��o��owa��ia, s�s�em zabezpiecze��ia społecz��e��o 
��ie powi��ie�� opierać się w�łącz��ie ��a ��ed��e�� z me�od21. w �i�era��rze moż��a 
po��ad�o spo�kać po���ąd, iż w�róż��ie��ie w�mie��io���ch �rzech me�od s�a��e się 
��iew�s�arcza��ące, ��d� obok ��ich w�s�ęp���ą ��eszcze i����e form� ��ieda��ące się 

społecz��e��o może obe��mować za��roże��ie zdarze��iem, k�óre��o zais���ie��ie spowod���ę s�ra�ę 
w zasobach ��ospodars�wa domowe��o. t. sz�m�icz, Ubezpieczenie…, op. ci�., s. 45.

20 za�ece��ie moP ��r 43 z 1933 rok� do��czące ��łów���ch zasad �bezpiecze��ia ��a w�padek 
��iezdo���ości do prac�, podeszłe��o wiek� i śmierci ż�wicie�a (Recommendation	No.	43	Concerning	
the	General	Principles	of	Invalidity,	Old-Age	and	Widows’	and	Orphans’	Insurance) oraz za�ece��ie moP 
��r 67 z 12 ma��a 1944 rok� do��czące r�z�k społecz���ch (Recommendation	No.	67	„Income	Security	
Recommendation”) i Ko��we��c��a moP ��r 102 z 1952 rok� do��cząca świadczeń z s�s�em� zabez-
piecze��ia społecz��e��o (Convention	No.	 102	 „Social	 Security	 (Minimum	Standards)	Convention”). 
Por. �. �ończ�k, Prawo	zabezpieczenia	społecznego, Ka���or w�daw��icz� zakam�cze, Kraków 2006, 
s. 13–20.

21 �. Pio�rowski, op. ci�., s. 29. Po�wierdza �o his�oria zabezpiecze��ia społecz��e��o, w k�óre�� 
moż��a w �proszcze��i� w�odręb��ić faz�: 1) opieki społecz��e�� opar�e�� ��a działa���ości char��a-
��w��e�� i fi�a���ropi����e�� (kra��e e�rope��skie do i wo����� świa�owe��), 2) �bezpiecze��ia społecz��e��o 
(okres międz�wo��e�����) oraz 3) zabezpiecze��ia społecz��e��o w�korz�s����ące��o w róż���m zakre-
sie wsz�s�kie w�mie��io��e me�od� (czas po ii wo����ie świa�owe��).



Joanna	Owczarek,	Joanna	Plak224

prz�dzie�ić do żad��e�� z ��ich22. w zabezpiecze��i� społecz���m domi�����e dziś 
��łów��ie me�oda �bezpiecze��iowa wspiera��a przez me�odę zaopa�rze��iową. 
ze wz���ęd� ��a wprowadza��ie e�eme���ów fi��a��sowa��ia kapi�ałowe��o, część 
s�s�emów zabezpiecze��ia społecz��e��o w fazie ��romadze��ia środków charak-
�er�z���e się �zw. me�odą oszczęd��ościową23 (kapi�ałową), po�e��a��ącą ��a ��ro-
madze��i� środków a ��as�ęp��ie w�korz�s�a��i� �ak z��romadzo��e��o kapi�ał� 
��a zak�p świadczeń. taką formą charak�er�z���ą się zwłaszcza kapi�ałowe 
e�eme���� s�s�emów emer��a����ch.

s�s�em �bezpieczeń społecz���ch �o s�s�em zabezpiecze��ia społecz��e��o, 
w k�ór�m wiodącą ro�ę od��r�wa �bezpiecze��ie ��ako me�oda zarządza��ia r�z�-
kiem społecz���m. Podkreś�ić ��a�eż� wiodącą ro�ę fi��a��sowa��ia składkowe��o, 
��d�ż p�b�icz��e s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch ��ie są zw�k�e fi��a��sowa��e 
w�łącz��ie ze składek, ��p. z �wa��i ��a ��wara��c��e pańs�wa i fi��a��sowa��ie z po-
da�ków ewe����a����ch dopła� do świadczeń mi��ima����ch ��b dopła� ��a pokr�-
cie defic��� f���d�sz� �bezpiecze��iowe��o.

ubezpiecze��ie i��s����c��o��a���ie opiera się ��a wspó���ocie r�z�ka i ��worze-
��i� f���d�sz� �bezpiecze��iowe��o z w��oszo���ch składek a ��as�ęp��ie w�da�-
kowa��i� środków z f���d�sz� ��a świadcze��ia d�a osób, w prz�padk� k�ór�ch 
w�s�ąpił� zdarze��ia ob��ę�e ochro��ą �bezpiecze��iową. rac��o��a���ość �ż�cia �e�� 
me�od� ��es� w d�że�� mierze �za�eż��io��a od rodza��� i wie�kości r�z�ka, k�óre 
pod�e��a �bezpiecze��i�. ubezpiecze��ie f���kc��o�����e w oparci� o �zw. zasad� 
�bezpiecze��iowe24: zasadę rea���ości (pew��ości), powszech��ości oraz peł-
��ości ochro���. s�opień ko��sekwe��c��i w ich s�osowa��i� de�ermi�����e charak�er 
�bezpiecze��ia i ��es� w d�że�� mierze �za�eż��io��� od ��e��o ce��. w prz�padk� 

22 Po dr���ie�� wo����ie świa�owe��, kra��e ówczes��e��o b�ok� soc��a�is��cz��e��o prz���ęł� �bezpie-
cze��iow� mode� zabezpiecze��ia społecz��e��o, k�ór� zawierał wie�e e�eme���ów zaopa�rze��io-
w�ch. mode� �e�� ��es� okreś�a��� ��ako odręb��� soc��a�is��cz��� s�s�em �bezpiecze��ia społecz��e��o, 
k�óre��o cechami charak�er�s��cz���mi są: 1) ob��ęcie �bezpiecze��iem wsz�s�kich pracow��ików, 
bez w���ą�k�, i i�����ch ��r�p prac���ąc�ch, 2) o��ra��icze��ie pobiera��ia składek od pracow��ików 
��b prze��iesie��ie �e��o ciężar� w peł��i ��a pracodawcę, 3) poda�kow� charak�er składek opła-
ca��e przez zakład prac�, 4) fi��a��sowa��ie świadczeń z b�dże��, 5) �rak�owa��ie s�s�em� �bez-
pieczeń ��ako ��arzędzia ksz�ał�owa��ia dochodów �bezpieczo���ch, 6) spłaszcze��ie świadczeń, 
7) w�ższe świadcze��ia d�a ciężko prac���ąc�ch ��r�p (��r�p �prz�wi�e��owa���ch), 8) o��ra��icze��ie 
pobiera��ia re��� z ki�k� ����łów, 9) wprowadze��ie ��r�p i��wa�idz�wa, 10) sce���ra�izowa��a admi-
��is�rac��a, 11) społecz��a sł�żba zdrowia. niek�óre z w�mie��io���ch cech mode�owe��o soc��a-
�is��cz��e��o s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch f���kc��o�����e ��ada� w s�s�emach emer��a����ch 
kra��ów e�rop� Środkowe�� i wschod��ie��, pomimo rad�ka����ch reform w ��m zakresie. w Po�sce 
��p. ��ada� ��ie odebra��o ��iek�ór�m ��r�pom zawodow�m prz�wi�e��ów emer��a����ch prz�z��a���ch 
w okresie powo��e�����m (��ór��ic�, odręb��e s�s�em� zabezpiecze��ia emer��a���e��o d�a sędziów, 
prok�ra�orów, sł�żb m���d�row�ch i ro���ików).

23 zob. szerze�� w. m�sza�ski, op. ci�., s. 21–25.
24 �. Ha��dschke, Funkcje	 i	 zasady	 ubezpieczeń	 gospodarczych, [w:]	 Ubezpieczenia	 gospodarcze, 

t. sa����owski (red.), Po��ex�, warszawa 1998, s. 79.
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s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch ��wara���em rea���ości ochro��� �bezpiecze-
��iowe�� ��es� pańs�wo będące or��a��iza�orem i ��adzorcą, a ��a��częście�� rów��ież 
dos�arcz�cie�em �sł��� społecz���ch. Dzięki prz�m�sowi �bezpiecze��ia25 osią-
��a��a ��es� powszech��ość, k�óra powod���e, że �bezpiecze��ie może b�ć �ańsze 
z porów��a��i� z �bezpiecze��iem dobrowo����m, ��d�ż r�z�ko rozkłada się ��a 
całą pop��ac��ę26. zasada powszech��ości ochro��� �bezpiecze��iowe�� w�ma��a, 
b� �bezpiecze��iem społecz���m ob��ę�e b�ł� wsz�s�kie ��ed��os�ki ��arażo��e ��a 
r�z�ko społecz��e, a prz�m�s �bezpiecze��ia w���ika z fak��, że ��ie wsz�sc� 
są odpowied��io przezor��i27. zasada peł��ości od��osi się do zakres� pokr�-
cia s�ra�� przez świadcze��ie. w s�s�emie �bezpieczeń społecz���ch re�ac��a 
świadcze��ia do o�rz�m�wa��e�� wcześ��ie�� płac� ��osi mia��o s�op� zas�ąpie��ia 
(a����. replacement	 rate) i ��es� waż���m wskaź��ikiem adekwa���ości świadczeń. 
Ochrona	ubezpieczeniowa	powinna	umożliwia��	(…)	taki	finansowy	poziom	pokrycia	strat	
losowych,	jaki	wynika	z	(…)	indywidualnej	potrzeby	oraz	na	jaki	pozwalają	w	danych	
warunkach	istotne	względy	polityki	gospodarczej	i	społecznej	państwa28. s�opa ż�ciowa 
i związa��e z ��ią „pods�awowe po�rzeb�” �bezpieczo���ch mo��ą b�ć w�rażo��e 
w obiek��w���ch miarach ���ko w s�os���k� do ak��a���e�� s�op� ż�ciowe�� pra-
cow��ików ��b społeczeńs�wa w o��ó�e29.

w�sokość świadczeń z s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch ��es� �za�eż��io��a 
od w�sokości wcześ��ie�� �z�skiwa���ch zarobków (a����. earnings-related	 bene-
fits) ��b �s�a�o��a w ��ed��akowe�� kwocie d�a wsz�s�kich �bezpieczo���ch (a����. 
flat-rate	 benefits). zasada proporc��o��a���e��o w�miar� świadczeń w�wodzi się 
z �rad�c��i �bezpiecze��ia: �e��, k�o miał w�ższe zarobki, płacił w�ższe składki 
i po��osił większą s�ra�ę w prz�padk� ��iemoż��ości zarobkowa��ia. zasada �a 
sł�ż� w�rów��a��i� s�ra�� w odpowied��im s�os���k� i pomoc� w zachowa��i� 
�przed��ie��o poziom� ż�cia. na�omias� oferowa��ie świadczeń w rów��e�� w�so-
kości d�a wsz�s�kich wiąże się z zasadą zaopa�rze��ia i w�miarem świadczeń 
wedł��� pods�awow�ch po�rzeb �s�a�o���ch ��ako ��ed��o�i�e mi��im�m e��z�-
s�e��c��i30. w prz�padk� s�s�emów �bezpieczeń społecz���ch ��ie ma��ą w peł��i 

25 Kwes�ię ko��iecz��ości s�osowa��ia prz�m�s� w �bezpiecze��iach społecz���ch i s�s�emie 
emer��a����m por�sza��ą rów��ież m.i��. K. Krzeczkowski, Idee	przewodnie	ubezpieczeń	społecznych, 
i��s����� spraw społecz���ch, warszawa 1936, s. 10; t. sz�m�icz, Ubezpieczenie…, op. ci�., s. 244; 
�. Ha��dschke, op. ci�., s. 94–95.

26 w. m�sza�ski, op. ci�., s. 12.
27 ubezpiecze��ie emer��a���e powi����o b�ć dos�ęp��e d�a każde�� ��ed��os�ki ��im zai���ereso-

wa��e��, z �wz���ęd��ie��iem po�rzeb �e�� osob� i rea���ie za��raża��ąc�ch ��e�� r�z�k. na�omias� obo-
wiązek �bezpiecze��ia (sk��k���ąc� powszech��ością) powi��ie�� b�ć wprowadza��� wówczas, ��d� 
pew��e rodza��e r�z�k ma��ą charak�er społecz��� poprzez powszech��e odcz�wa��ie ich ��e��a��w-
���ch sk��ków. �. Ha��dschke, op. ci�., s. 93–95.

28 ibidem, s. 90.
29 �. Pio�rowski, op. ci�., s. 319.
30 ibidem, s. 200–201.
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zas�osowa��ia �bezpiecze��iowe zasad� rów��owar�ości oraz proporc��o��a���o-
ści składek i świadczeń31. ods�ęps�wa od ��ich spowodowa��e są s�osowa��iem 
zasad� so�idar�zm� i sprawied�iwości społecz��e��32.

ubezpiecze��iowe s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o charak�er�z���ą się 
w�ższ�m ��iż rozwiąza��ia zaopa�rze��iowe poziomem ekwiwa�e�����ości33, prz� 
cz�m w�ższą ekwiwa�e�����ość w�kaz���ą s�s�em� o zdefi��iowa��e�� składce (a����. 
defined	contribution,	DC) a ��iższą – s�s�em� o zdefi��iowa���m świadcze��i� (a����. 
defined	benefits,	DB)34. baz���ąc ��a defi��ic��i m. ż�kowskie��o, w s�s�emie ze zde-
fi��iowa���m świadcze��iem w�sokość świadcze��ia ��es� okreś�o��a z ��ór� – a�bo 
w pos�aci kwo��, a�bo w re�ac��i do wcześ��ie��sz�ch ��b przecię����ch zarobków 
i okres� �bezpiecze��ia (składka ��es� f���kc��ą w�sokości świadcze��ia). for-
m�ła �a w�m�sza dos�osowa��ie w�sokości składek do spodziewa���ch w�pła� 
(w s�s�emach repar��c������ch) ��b osią��a��ia odpowied��ich, w s�os���k� do 
spodziewa���ch w�pła� świadczeń, w���ików i��wes��c������ch (w s�s�emach kapi-
�ałow�ch). w s�s�emie ze zdefi��iowa��ą składką w�sokość świadcze��ia za�eż� 

31 a. K�fe�-siemińska,	Podział	ubezpieczeń, [w:]	Ubezpieczenia	gospodarcze, t. sa����owski (red.), 
Po��ex�, warszawa 1998, s. 144–147. z zasad� rów��owar�ości składek i świadczeń w���ika, że 
ciężar składki powi��ie�� b�ć odpowied��i do w��oszo��e��o r�z�ka ��a�omias� zasada proporc��o-
��a���ości wskaz���e, iż ponoszony	ciężar	musi	pozostawa��	w	prostym	stosunku	do	oczekiwanego	pokrycia	
przyszłej	potrzeby. zob. szerze�� �. łazowski, op. ci�., s. 17.

32 w. m�sza�ski �wierdzi, że zasada so�idar��ości społecz��e�� powod���e red�s�r�b�c��ę 
środków od si���ie��sz�ch do słabsz�ch ��r�p społeczeńs�wa. w. m�sza�ski, op. ci�., s. 12. Po���ąd 
o red�s�r�b�c��i środków od si���ie��sz�ch do słabsz�ch ��es� d�sk�s������. s�s�em� �bezpieczeń spo-
łecz���ch �rak����ą częs�o bowiem w �prz�wi�e��owa��� sposób w�bra��e ��r�p� zawodowe (��p. ��ór-
��ików, sędziów, żoł��ierz�), k�óre ��ieko��iecz��ie są ��a��słabsze cz� ��a��bied��ie��sze. �. �ończ�k 
�waża, że �bezpiecze��iem (zabezpiecze��iem) społecz���m ��es� właś��ie so�idar��e fi��a��sowa-
��ie kosz�� zabezpiecze��ia społecz��e��o podkreś�a��ąc, że so�idar��ość od��osi się do fi��a��sowa-
��ia i��d�wid�a����ch wkładów, ��a�omias� zasada sprawied�iwości s�osowa��a ��es� w ko���ekście 
podział� świadczeń. �. �ończ�k, op. ci�., s. 39–40.

33 ekwiwa�e�����ość roz�mia��a ��ako wpros� proporc��o��a���a za�eż��ość międz� wcześ��ie�� 
płaco���mi składkami a o�rz�m�wa���mi póź��ie�� świadcze��iami. t. sz�m�icz, Ubezpieczenie…, 
op. ci�., s. 248.

34 t. sz�m�icz �wierdzi, iż w�ższą ekwiwa�e�����ością odz��acza��ą się zw�k�e s�s�em� kapi-
�ałowe, a ��iższą – s�s�em� repar��c�����e; t. sz�m�icz, Ubezpieczenie…, op. ci�., s. 248. rozróż-
��ie��ie ��a s�s�em� o zdefi��iowa��e�� składce i zdefi��iowa���m świadcze��i� ��es� zw�k�e s�osowa��e 
d�a opis� form�ł ob�icza��ia świadczeń emer��a����ch ��ed��ak moż��a ��e w�korz�s��wać rów��ież 
d�a po�rzeb charak�er�s��ki s�s�emów �bezpieczeń społecz���ch, obe��m���ąc�ch szersz� ka�a-
�o�� r�z�k i świadczeń. s�s�em o zdefi��iowa���m świadcze��i� charak�er�z���e się odręb���mi 
war���kami w�z��acza��ia świadczeń i składek, k�óre z fi��a��sowe��o p���k�� widze��ia ��ie zawsze 
a��oma��cz��ie się kompe��s���ą (zrów�����ą). w ko��sekwe��c��i m�si zawsze is���ieć i��s����c��a 
��wara���a, k�ór� pokr�wa ewe����a���e defic��� i absorb���e ��adw�żki pows�ałe w ��m p�a��ie. 
Podmio� �e�� bierze ��a siebie rów��ież ewe����a���e r�z�ko i��wes��c�����e i r�z�ko demo��raficz��e. 
na�omias� s�s�em o zdefi��iowa��e�� składce wiąże świadcze��ia i składki w �aki sposób, ab� 
zachowa��a b�ła rów��owa��a fi��a��sowa pomiędz� w�mie��io���mi e�eme���ami. s. Va�des-Prie�o,s. Va�des-Prie�o, 
Risks	in	Pensions	and	Annuities:	Efficient	Designs, the wor�d ba��k, ���� 1998, s. 6–7.
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od wie�kości f���d�sz� z��romadzo��e��o przez i��d�wid�a���ą osobę w mome��-
cie rozpoczęcia pobiera��ia świadcze��ia (świadcze��ie ��es� f���kc��ą składki)35. 
biorąc pod �wa��ę pow�ższe defi��ic��e ��a�eż� za�waż�ć, że większość form�ł 
świadczeń w s�s�emach �bezpieczeń społecz���ch ma charak�er zdefi��iowa-
��e��o świadcze��ia. rozwiąza��ia o zdefi��iowa��e�� składce w�s�ęp���ą ��a�omias� 
�am, ��dzie mome��� rozpoczęcia pobiera��ia świadcze��ia ��es� poprzedzo��� 
odpowied��io dł���im okresem ��romadze��ia oszczęd��ości i �praw��ień z ����ł� 
�bezpieczeń społecz���ch, ��p. w �bezpiecze��i� emer��a����m.

s�s�em �bezpieczeń społecz���ch w Po�sce ofer���e ochro��ę przed r�z�kami 
chorob�, macierz�ńs�wa, �rwałe�� ��iezdo���ości do prac�, śmierci ż�wicie�a, 
w�padk� prz� prac� i chorob� zawodowe�� oraz s�arości. Każde z w�mie��io���ch 
r�z�k społecz���ch związa��e ��es� z w�odręb��io��ą częścią s�s�em� �bezpie-
czeń społecz���ch. r�z�ko chorob� i macierz�ńs�wa ob��ę�e ��es� �bezpiecze-
��iem chorobow�m (�bezpiecze��iem w razie chorob� i macierz�ńs�wa), r�z�ko 
i��wa�idz�wa i śmierci ż�wicie�a – �bezpiecze��iami re���ow�mi, a r�z�ko s�a-
rości – �bezpiecze��iem emer��a����m. r�z�ko chorob�, i��wa�idz�wa i śmierci 
ż�wicie�a spowodowa���ch w�padkiem prz� prac� ��b chorobą zawodową 
ob��ę�e ��es� �bezpiecze��iem w�padkow�m. składka ��a poszcze��ó���e �bezpie-
cze��ia społecz��e ��es� fi��a��sowa��a ze środków włas���ch pracodawc� i/��b pra-
cow��ika, a ��e�� poborem za��m���e się zakład ubezpieczeń społecz���ch (zus) 
będąc� pańs�wową ��ed��os�ką or��a��izac�����ą36. zarządza��ie s�s�emem �bez-
pieczeń społecz���ch, w ��m w�pła�a świadczeń, ��es� dome��ą zus, ��ed���ie 
w prz�padk� kapi�ałowe�� części s�s�em� emer��a���e��o zada��ia �e powierzo��o 
i��s����c��om pr�wa����m, chociaż środki emer��a���e ��romadzo��e w �e�� części 
ma��ą ��ada� charak�er p�b�icz���. Prz�porządkowa��ie poszcze��ó����ch r�z�k do 
w�odręb��io���ch części s�s�em� �bezpieczeń społecz���ch, podmio�ów ��imi 
zarządza��ąc�ch i w�sokości obowiązkowe�� składki przeds�awia �abe�a 4.

35 m. ż�kowski, Reformy	emerytalne	w	Europie, w�daw��ic�wo akademii eko��omicz��e�� w Po-
z��a��i�, Poz��ań 2006, s. 7.

36 g. szpor, Struktura	 systemu	 ubezpieczeń	 społecznych, [w:] z. K��szcz�ńska, w. Kocz�r, 
K. r�be�, g. szpor, t. sz�m�icz, System	ubezpieczeń	społecznych.	Zagadnienia	podstawowe, lexisne-
xis, warszawa 2006, s. 45.
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Tabela 4. architektura systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

Ryzyko
Część 

systemu

Wysokość 
składki 

i podmiot 
finansujący

Sposób 
zarządzania

Podmiot  
zarządzający

chorob� �bezpiecze��ie 
chorobowe

2,45%
pracow��ik

p�b�icz��e zakład ubezpieczeń 
społecz���chmacierz�ńs�wa

i��wa�idz�wa �bezpiecze��ia 
re���owe

6%
pracow��ik 

i pracodawca

p�b�icz��e zakład ubezpieczeń 
społecz���chŚmierci 

ż�wicie�a

w�padk� 
prz� prac� 
��b chorob� 
zawodowe��

�bezpiecze��ie 
w�padkowe

0,4–8,12%
pracodawca

p�b�icz��e zakład ubezpieczeń 
społecz���ch

s�arości �bezpiecze��ie 
emer��a���e

19,52%
pracow��ik 

i pracodawca

p�b�icz��e/
pr�wa���e

i fi�ar: zakład ubez-
pieczeń społecz-
���ch,

ii fi�ar: powszech��e 
�owarz�s�wa emer�-
�a���e, zakład� eme-
r��a���e,

iii fi�ar: ba��ki, �owa-
rz�s�wa f���d�sz� 
i��wes��c������ch, 
�owarz�s�wa �bez-
pieczeń ��a ż�cie, 
pracow��icze �owa-
rz�s�wa emer��a���e, 
dom� mak�erskie

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Przeds�awio��a archi�ek��ra f���kc��o��a���a od��osi się do s�s�em� �bezpie-
czeń pozaro���icz�ch (s�s�em� pracow��icze��o), k�ór� obe��m���e zdec�dowa��ą 
większość społeczeńs�wa. Poza s�s�emem pracow��icz�m is���ie��e rów��ież 
odręb��� s�s�em �bezpiecze��ia społecz��e��o d�a ro���ików zarządza��� przez 
Kasę ro���icze��o ubezpiecze��ia społecz��e��o (Krus) oraz zaopa�rze��iowe 
s�s�em� d�a w�bra���ch ��r�p zawodow�ch (m.i��. wo��ska, po�ic��i i pracow��ików 
więzie����ic�wa) fi��a��sowa��e z poda�ków. rozważa��ia przeds�awio��e w da�-
sze�� części do��czą, o i�e ��ie zaz��aczo��o i��acze��, s�s�em� pracow��icze��o i ��ie 
od��oszą się do s�s�emów f���kc��o�����ąc�ch d�a sł�żb m���d�row�ch z �wa��i ��a 
ich ��ie�bezpiecze��iow� charak�er.
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ubezpiecze��ie w razie chorob� i macierz�ńs�wa dos�arcza �bezpieczo���m 
środki ��rz�ma��ia ��a w�padek czasowe�� ��iezdo���ości do prac� spowodowa-
��e��:
– ��iezdo���ością do prac� z powod� chorob� (s���ac��a pows�a��ia �e�� ��iezdo�-

��ości z �zw. o��ó���e��o s�a��� zdrowia oraz ��iezdo���ość w w���ik� w�padk� 
w drodze do/z prac�),

– s���ac��e zrów��a��e z ��iezdo���ością do prac� z powod� chorob� obe��m�-
��ące:

 •  ��iemoż��ość w�ko���wa��ia prac� z powod� chorob� zakaź��e�� (w w���ik� 
dec�z��i właściwe��o or��a��� ��b �praw��io��e��o podmio�� w�da��e�� ��a 
pods�awie przepisów o zwa�cza��i� chorób zakaź���ch a�bo zwa�cza��i� 
��r�ź�ic�),

 •  ��iemoż��ość w�ko���wa��ia prac� z powod� przeb�wa��ia w s�ac��o��ar���m 
zakładzie �ecz��ic�wa odw�kowe��o ��b s�ac��o��ar���m zakładzie opieki 
zdrowo���e�� w ce�� �ecze��ia �za�eż��ie��ia od środków a�koho��, środków 
od�rza��ąc�ch ��b s�bs�a��c��i ps�cho�ropow�ch,

– zm��ie��szo��ą spraw��ością do prac�,
– przerwą w prac� w związk� z ciążą i �rodze��iem dziecka,
– ko��iecz��ością opieki ��ad dzieckiem ��b i�����m chor�m czło��kiem 

rodzi���37.
z �bezpiecze��ia chorobowe��o w�płaca��e są ��as�ęp���ące świadcze��ia pie-

��ięż��e: zasiłek chorobow�, świadcze��ie rehabi�i�ac�����e, zasiłek w�rów��awcz�, 
zasiłek opiek�ńcz�, zasiłek macierz�ński38. Źródłem fi��a��sowa��ia świadczeń 
��es� f���d�sz chorobow� będąc� ��ed��ą z części f���d�sz� ubezpieczeń społecz-
���ch, �worzo��� ze składek chorobow�ch opłaca���ch przez �bezpieczo���ch. 
zes�awie��ie świadczeń z �bezpiecze��ia chorobowe��o oraz ich w�sokości pre-
ze������e �abe�a 5.

37 z. K��szcz�ńska, Świadczenia	pieniężne	w	razie	choroby	i	macierzyństwa, [w:] z. K��szcz�ń-
ska, w. Kocz�r, K. r�be�, g. szpor, t. sz�m�icz, System	ubezpieczeń	społecznych.	Zagadnienia	pod-
stawowe, lexisnexis, warszawa 2006, s. 80.

38 ar�. 2 �s�aw� z 25 czerwca 1999 r. o świadcze��iach pie��ięż���ch z �bezpiecze��ia spo-
łecz��e��o w razie chorob� i macierz�ńs�wa, Dz. u. ��r 60, poz. 636 z póź��. zm.
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Tabela 5. Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia chorobowego

Rodzaj świadczenia Tytuł Wysokość

zasiłek chorobow� ��iezdo���ość do prac� z ����ł� 
chorob�, w ��m chorob� 
zakaź��e��

80% pods�aw� w�miar�

��iezdo���ość do prac� w okresie 
ciąż� ��b z ����ł� w�padk� 
w drodze do/z prac�

100% pods�aw� w�miar�

pob�� w szpi�a�� z powod� 
chorob�

70% pods�aw� w�miar�

Świadcze��ie 
rehabi�i�ac�����e

��iezdo���ość do prac� z powod� 
chorob� (po w�czerpa��i� 
okres� pobiera��ia zasiłk� 
chorobowe��o i prz� rokowa��i� 
odz�ska��ia zdo���ości do prac�)

75% pods�aw� w�miar�

zasiłek 
w�rów��awcz�

zm��ie��szo��a spraw��ość do 
prac� w okresie rehabi�i�ac��i 
zawodowe��

róż��ica pomiędz� 
ak��a����m w���a��rodze��iem 
a w���a��rodze��iem sprzed 
chorob�

zasiłek opiek�ńcz� opieka ��ad dzieckiem ��b 
i�����m chor�m czło��kiem 
rodzi���

80% pods�aw� w�miar�

zasiłek 
macierz�ński

przerwa w prac� w związk� 
z ciążą i �rodze��iem dziecka 
oraz opieki ��ad ��im

100% pods�aw� w�miar�

Źródło: opracowa��ie włas��e. 

ubezpiecze��ie re���owe zapew��ia �bezpieczo���m ochro��ę ��a w�padek 
w�s�ąpie��ia całkowi�e�� ��b częściowe�� ��iezdo���ości do prac�39. Świadcze��ia 
pie��ięż��e są w�płaca��e z f���d�sz� re���owe��o �worzo��e��o ze składek re���o-
w�ch fi��a��sowa���ch przez �bezpieczo���ch i pracodawców i obe��m���ą: re���ę 
z ����ł� całkowi�e�� ��iezdo���ości do prac�, re���ę z ����ł� częściowe�� ��iezdo�-
��ości do prac�, re���ę szko�e��iową, re���ę rodzi����ą oraz doda�ek pie�ę����ac������ 
i doda�ek d�a siero� z�peł���ch. z f���d�sz� re���owe��o są po��ad�o w�płaca��e 
zasiłki po��rzebowe. zes�awie��ie świadczeń wraz z i��formac��ą o ich w�sokości 
zawiera �abe�a 6.

39 o �rwałe�� i czasowe��, całkowi�e�� i częściowe�� ��iezdo���ości do prac� oraz o ��iezdo���ości 
do samodzie���e�� e��z�s�e��c��i oraz o ce�owości przekwa�ifikowa��ia ze wz���ęd� ��a ��iezdo���ość do 
prac� w do��chczasow�m s�s�emie orzeka��ą �ekarze orzecz��ic� zus i komis��e �ekarskie zus.
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Tabela 6. Świadczenia przysługujące z ubezpieczeń rentowych

Rodzaj świadczenia Tytuł Wysokość

re���a z ����ł� 
��iezdo���ości 
do prac�

całkowi�a ��iezdo���ość 
do prac�

�za�eż��io��a od w�sokości 
osią��a���ch zarobków 
(pods�aw� w�miar� re����), 
�iczb� �a� składkow�ch 
i ��ieskładkow�ch, ��ie więce�� 
��iż osią��a��e wcześ��ie�� 
w���a��rodze��ie i ��ie m��ie�� 
��iż mi��ima���a re���a z ����ł� 
całkowi�e�� ��iezdo���ości do 
prac�

częściowa ��iezdo���ość 
do prac�

75% re���� z ����ł� całkowi�e�� 
��iezdo���ości do prac�, 
��ie m��ie�� ��iż mi��ima���a 
re���a z ����ł� częściowe�� 
��iezdo���ości do prac�

re���a szko�e��iowa ��iezdo���ość do prac� 
i orzecze��ie o ce�owości 
przekwa�ifikowa��ia 
zawodowe��o

75% pods�aw� w�miar� re����

re���a rodzi����a śmierć �bezpieczo��e��o, k�ór� 
miał prawo do re���� z ����ł� 
��iezdo���ości do prac� bądź 
emer���r�, a �praw��ie��i 
speł��ia��ą okreś�o��e war���ki

85%–95% świadcze��ia, k�óre 
prz�sł���iwało zmarłem� 
�bezpieczo��em�. w s���ac��i 
ki�k� �praw��io���ch �ak 
ob�iczo��a re���a pod�e��a 
podziałowi ��a rów��e części

zasiłek po��rzebow� śmierć �bezpieczo��e��o 
(zasiłek prz�sł������e osobie, 
k�óra pokr�ła kosz�� 
po��rzeb�)

200% przecię���e��o 
w���a��rodze��ia, kwo�a 
o��łasza��a przez Prezesa zus

Doda�ek 
pie�ę����ac������

całkowi�a ��iezdo���ość 
do prac� i ��iezdo���ość 
do samodzie���e�� e��z�s�e��c��i 
��b �kończo��e 75 �a�

kwo�a o��łasza��a przez 
Prezesa zus

Doda�ek do re���� 
rodzi����e�� d�a siero� 
z�peł���ch

śmierć �bezpieczo��e��o 
sk��k���ąca s�a��em z�peł��e��o 
osieroce��ia dzieci

kwo�a o��łasza��a przez 
Prezesa zus

Źródło: opracowa��ie włas��e.

ubezpiecze��ie w�padkowe zapew��ia �bezpieczo���m środki ��rz�ma��ia 
w s���ac��ach w�s�ąpie��ia ��iezdo���ości do prac� spowodowa��e�� w�padkiem 
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prz� prac� ��b chorobą zawodową. za w�padek prz� prac� �z��awa��e ��es� 
zdarze��ie ��a��łe, w�woła��e prz�cz���ą zew��ę�rz��ą, pozos�a��ące w związk� 
z pracą40 i powod���ące �raz ��b śmierć41. za chorobę zawodową �waża się 
chorob� ob��ę�e w�kazem chorób zawodow�ch, k�óre zos�ał� spowodowa��e 
działa��iem cz�����ików szkod�iw�ch d�a zdrowia w�s�ęp���ąc�ch w środowi-
sk� prac� a�bo w związk� ze sposobem w�ko���wa��ia prac�42. z �bezpiecze-
��ia w�padkowe��o prz�sł������ą ��as�ęp���ące świadcze��ia: zasiłek chorobow�, 
świadcze��ie rehabi�i�ac�����e, zasiłek w�rów��awcz�, ��ed��orazowe odszkodowa-
��ie, re���a z ����ł� ��iezdo���ości do prac�, re���a szko�e��iowa, re���a rodzi����a, 
doda�ek do re���� rodzi����e�� d�a siero�� z�peł��e��, doda�ek pie�ę����ac������ oraz 
pokr�cie kosz�ów �ecze��ia z zakres� s�oma�o�o��ii i szczepień ochro�����ch oraz 
zaopa�rze��ia w przedmio�� or�oped�cz��e43. w�pła�a świadczeń ��es� fi��a��-
sowa��a z f���d�sz� w�padkowe��o �worzo��e��o ze składek opłaca���ch przez 
pracodawcę. i��formac��e o �����e �praw��ia��ąc�m do w�mie��io���ch świadczeń 
oraz ich w�sokości zawiera �abe�a 7.

Tabela 7. Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego

Rodzaj świadczenia Tytuł Wysokość

zasiłek chorobow� czasowa ��iezdo���ość 
do prac� spowodowa��a 
w�padkiem prz� prac� ��b 
chorobą zawodową

100% pods�aw� w�miar�

Świadcze��ie 
rehabi�i�ac�����e

��iezdo���ość do prac� 
spowodowa��a w�padkiem 
prz� prac� ��b chorobą 
zawodową (po w�czerpa��i� 
okres� pobiera��ia zasiłk� 
chorobowe��o i prz� 
rokowa��i� odz�ska��ia 
zdo���ości do prac�)

100% pods�aw� w�miar�

40 związek z pracą oz��acza w�s�ąpie��ie w�padk�: 1) podczas ��b w związk� z w�ko-
���wa��iem przez pracow��ika zw�kł�ch cz�����ości ��b po�eceń przełożo���ch; 2) podczas ��b 
w związk� z w�ko���wa��iem przez pracow��ika cz�����ości ��a rzecz pracodawc�, ��awe� bez po�e-
ce��ia; 3) w czasie pozos�awa��ia pracow��ika w d�spoz�c��i pracodawc� w drodze międz� siedzibą 
pracodawc� a mie��scem w�ko���wa��ia obowiązk� w���ika��ące��o ze s�os���k� prac�.

41 ar�. 3 �s�. 1 �s�aw� z 20 paździer��ika 2002 r. o �bezpiecze��i� społecz���m z ����ł� 
w�padków prz� prac� i chorób zawodow�ch, Dz. u. ��r 199, poz. 1673 z póź��. zm.

42 K. r�be�, Pojęcie	wypadku	przy	pracy	 i	 choroby	zawodowej, [w:] K��szcz�ńska, w. Kocz�r, 
K. r�be�, g. szpor, t. sz�m�icz, System	ubezpieczeń	społecznych.	Zagadnienia	podstawowe, lexisne-
xis, warszawa 2006, s. 111.

43 ar�. 6 �s�aw� z 20 paździer��ika 2002 r. o �bezpiecze��i� społecz���m z ����ł� w�padków 
prz� prac� i chorób zawodow�ch.
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Rodzaj świadczenia Tytuł Wysokość

zasiłek 
w�rów��awcz�

s�ał� ��b dł���o�rwał� 
�szczerbek ��a zdrowi� 
pracow��ika spowodowa��� 
w�padkiem prz� prac� 
��b chorobą zawodową 
sk��k���ąc� ��iższ�m 
w���a��rodze��iem w okresie 
rehabi�i�ac��i zawodowe��

róż��ica pomiędz� ak��a����m 
w���a��rodze��iem 
a w���a��rodze��iem sprzed 
w�padk� ��b chorob�

�ed��orazowe 
odszkodowa��ie

śmierć ��b s�ał�/
dł���o�rwał� �szczerbek ��a 
zdrowi� �bezpieczo��e��o 
spowodowa��� w�padkiem 
prz� prac� ��b chorobą 
zawodową

20% przecię���e��o 
w���a��rodze��ia za każd� proce��� 
s�ałe��o ��b dł���o�rwałe��o 
�szczerbk� ��a zdrowi�,
doda�kowo 3,5-kro���ość 
przecię���e��o w���a��rodze��ia 
w prz�padk� całkowi�e�� 
��iezdo���ości do prac� oraz 
��iezdo���ości do samodzie���e�� 
e��z�s�e��c��i.
w razie śmierci �bezpieczo��e��o: 
18-kro���ość przecię���e��o 
w���a��rodze��ia, ��d� �praw��io-
���mi są małżo��ek ��b dziecko,
9-kro���ość przecię���e��o 
w���a��rodze��ia, ��d� �praw��io��� 
��es� i����� czło��ek rodzi���.
�eże�i �praw��io��e są co ��a��m��ie�� 
dwie osob�, odszkodowa��ie 
��e��a zwiększe��i� o 3,5-kro���ość 
przecię���e��o w���a��rodze��ia ��a 
dr���ie��o i każde��o ko�e����e��o 
�praw��io��e��o

re���a z ����ł� 
��iezdo���ości do 
prac�

całkowi�a ��iezdo���ość 
do prac� spowodowa��a 
w�padkiem prz� prac� ��b 
chorobą zawodową

�za�eż��io��a od w�sokości 
osią��a���ch zarobków (pods�aw� 
w�miar� re����), �iczb� �a� 
składkow�ch i ��ieskładkow�ch, 
��ie więce�� ��iż osią��a��e 
wcześ��ie�� w���a��rodze��ie 
i ��ie m��ie�� ��iż 80% pods�aw� 
w�miar� oraz ��ie m��ie�� ��iż 
mi��ima���a re���a z ����ł� 
całkowi�e�� ��iezdo���ości do prac� 
spowodowa��e�� w�padkiem prz� 
prac�

Tabela 7. (cd.)
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Rodzaj świadczenia Tytuł Wysokość

re���a z ����ł� 
��iezdo���ości do 
prac� (cd.)

częściowa ��iezdo���ość 
do prac� spowodowa��a 
w�padkiem prz� prac� ��b 
chorobą zawodową 

75% re���� z ����ł� całkowi�e�� 
��iezdo���ości do prac�, ��ie m��ie�� 
��iż 60% pods�aw� w�miar� i ��ie 
m��ie�� ��iż mi��ima���a re���a 
z ����ł� częściowe�� ��iezdo���ości 
do prac� spowodowa��e�� 
w�padkiem prz� prac�

re���a szko�e��iowa orzecze��ie o ce�owości 
przekwa�ifikowa��ia 
zawodowe��o ze wz���ęd� 
��a ��iezdo���ość do prac� 
w do��chczasow�m 
zawodzie spowodowa��ą 
w�padkiem prz� prac�
��b chorobą zawodową

100% pods�aw� w�miar�

re���a rodzi����a śmierć �bezpieczo��e��o ��b 
re��cis�� �praw��io��e��o do 
re���� z ����ł� ��iezdo���ości 
do prac� spowodowa��a 
w�padkiem prz� prac� ��b 
chorobą zawodową

85%–95% świadcze��ia, k�óre 
prz�sł���iwało zmarłem� 
�bezpieczo��em�. w s���ac��i 
ki�k� �praw��io���ch �ak 
ob�iczo��a re���a pod�e��a 
podziałowi ��a rów��e części

Doda�ek do re���� 
rodzi����e�� d�a 
siero�� z�peł��e��

śmierć �bezpieczo��e��o 
sk��k���ąca s�a��em 
z�peł��e��o osieroce��ia 
dzieci 

kwo�a o��łasza��a przez Prezesa 
zus

Doda�ek 
pie�ę����ac������

całkowi�a ��iezdo���ość do 
prac� i ��iezdo���ość do 
samodzie���e�� e��z�s�e��c��i 
��b �kończo��e 75 �a�

kwo�a o��łasza��a przez Prezesa 
zus

Pokr�cie kosz�ów 
�ecze��ia z zakres� 
s�oma�o�o��ii 
i szczepień 
ochro�����ch oraz 
zaopa�rze��ia 
w przedmio�� 
or�oped�cz��e 
w zakresie 
okreś�o���m �s�awą

kosz�� po��iesio��e 
w ko��sekwe��c��i 
w�padk� prz� prac�, 
��eś�i �bezpieczo��� zos�ał 
skierowa��� ��a �ecze��ie/
szczepie��ia przez �ekarza 
orzecz��ika ��a w��iosek 
�ekarza prowadzące��o 
i kosz�� �e ��ie są 
ref���dowa��e ��a pods�awie 
odręb���ch przepisów 

po��iesio��e kosz�� �ecze��ia/
szczepień. Pokr�cie �dział� 
włas��e��o �bezpieczo��e��o 
w zak�pie przedmio�ów 
or�oped�cz���ch

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Tabela 7. (cd.)
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ubezpiecze��ie emer��a���e zapew��ia doż�wo���ie świadcze��ia po osią��-
��ięci� wiek� emer��a���e��o i zakończe��i� ak��w��ości zawodowe�� w zamia�� 
za opłaca��ie składki emer��a���e��. s�s�em �bezpieczeń emer��a����ch zos�ał 
is�o���ie zreformowa��� w 1999 rok� i składa się obec��ie z �rzech części zwa-
���ch fi�arami, z k�ór�ch dwie pierwsze (�zw. fi�ar i i fi�ar ii) s�a��owią s�s�em 
obowiązkow� (bazow�) a �rzecia (fi�ar iii) ��es� e�eme���em dobrowo����m, 
�moż�iwia��ąc�m z��romadze��ie doda�kow�ch oszczęd��ości emer��a����ch. 
część obowiązkowa składa się z e�eme���� repar��c�����e��o zarządza��e��o przez 
zakład ubezpieczeń społecz���ch, w k�ór�m świadcze��ia są fi��a��sowa��e 
z bieżąc�ch składek wpł�wa��ąc�ch do f���d�sz� emer��a���e��o, oraz z e�e-
me���� kapi�ałowe��o – o�war��ch f���d�sz� emer��a����ch i zarządza��ąc�ch 
��imi powszech���ch �owarz�s�w emer��a����ch oraz zakładów emer��a����ch, 
w k�ór�m składki są i��wes�owa��e i pom��aża��e a ��as�ęp��ie w�korz�s��wa��e 
��a w�pła�ę świadczeń po prze��ści� �bezpieczo��e��o ��a emer���rę. fi�ar iii 
ma charak�er kapi�ałow� i ��es� zarządza��� przez pr�wa���e i��s����c��e fi��a��-
sowe – może mieć charak�er ��r�pow� (pracow��icze pro��ram� emer��a���e, 
PPe) ��b i��d�wid�a���� (i��d�wid�a���e ko���a emer��a���e, iKe).

obowiązkowa składka emer��a���a ��es� dzie�o��a pomiędz� część kapi�a-
łową i repar��c�����ą44, wedł��� re�ac��i przeds�awio��e�� ��a po��iższ�m schemacie, 
i ��es� fi��a��sowa��a w rów���ch częściach przez pracow��ika i pracodawcę.

Schemat 1. Składka emerytalna w polskim bazowym systemie emerytalnym

Pracodawca 9,76%

12,22%
fundusz emerytalny w ZUS

I FILAR

7,3%
otwarty fundusz emerytalny

II FILAR

Składka emerytalna 19,52%

Pracownik 9,76%

9,76% 2,46% 7,3%

Źródło: opracowa��ie włas��e.

44 obowiązkow� podział składki f���kc��o�����e d�a wsz�s�kich �bezpieczo���ch �rodzo���ch 
po 1968 rok�. w mome��cie wprowadza��ia reform� emer��a���e�� osob� �rodzo��e w �a�ach 
1949–1968 mo��ł� w�brać, cz� chcą dzie�ić składkę pomiędz� dwie części i z��romadzić środki 
w o�war��m f���d�sz� emer��a����m cz� �eż przekaz�wać składkę w�łącz��ie do części repar-
��c�����e�� zarządza��e�� przez zus (i fi�ar). osob� �rodzo��e przed 1949 rokiem ��ie �czes���iczą 
w opis�wa���m, ��ow�m obowiązkow�m s�s�emie emer��a����m – d�a ��ich świadcze��ia ob�icza��e 
są ��a pods�awie „s�are��” form�ł� emer��a���e��.
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Świadcze��ie z ob� części obowiązkow�ch (i i ii fi�ar) ma zapew��ić pod-
s�awow� s�a��dard ż�cia ��a emer���rze. obie części opar�e są ��a i��d�wid�a�-
���ch ko���ach (ko���o w zus i rach���ek w ofe) i f���kc��o�����ą w m�ś� zasad� 
zdefi��iowa��e�� składki: o w�sokości emer���r� dec�d���e w�sokość kapi�ał� ��b 
�praw��ień z��romadzo���ch ��a ko���ach. rozpoczęcie pobiera��ia emer���r� 
z pierwsze��o i dr���ie��o fi�ara ��as�ęp���e ��ed��ocześ��ie. ubezpieczo��� będzie 
o�rz�m�wał świadcze��ie emer��a���e w formie ��ed��e��o łącz��e��o prze�ew� 
przekaz�wa��e��o przez zus, obe��m���ące��o emer���rę z części repar��c���-
��e�� i emer���rę kapi�ałową45. w obowiązkowe�� części kapi�ałowe�� (ii fi�ar) 
w�s�ęp���e dziedzicze��ie kapi�ał� emer��a���e��o z��romadzo��e��o ��a rach���k� 
w o�war��m f���d�sz� emer��a����m w s���ac��i śmierci czło��ka f���d�sz�. 
wówczas środki są przekaz�wa��e �praw��io���m osobom w formie w�pła�� 
��b w�pła�� �ra��sferowe��46. Ka�a�o�� świadczeń w�s�ęp���ąc�ch z ramach p�b-
�icz��e��o s�s�em� �bezpieczeń emer��a����ch preze������e �abe�a 8.

Tabela 8. Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia emerytalnego

Rodzaj 
świadczenia

Tytuł Wysokość

w�pła�a środków 
z��romadzo���ch 
��a rach���k�  
w ofe

śmierć czło��ka ofe przed 
rozpoczęciem pobiera��ia 
doż�wo���ie�� emer���r� 
kapi�ałowe�� 

war�ość środków 
z��romadzo���ch ��a rach���k� 
w ofe (w�korz�s�a��ie 
środków może ��as�ąpić 
w formie w�pła�� ��b w�pła�� 
�ra��sferowe��)

i��d�wid�a���a 
emer���ra 
doż�wo���ia  
(i fi�ar)

osią����ięcie wiek� 
emer��a���e��o (60 �a� kobie��, 
65 �a� mężcz�ź��i)

za�eż��a od wie�kości 
z��romadzo���ch �praw��ień 
emer��a����ch (s�a��� ko���a) 
oraz przecię���e��o da�sze��o 
�rwa��ia ż�cia (wiek� prze��ścia 
��a emer���rę)

45 w ce�� przekaza��ia łącz��e�� emer���r� z s�s�em� bazowe��o (i i ii fi�ara), zus o�rz�-
m���e wcześ��ie�� z powszech��e��o �owarz�s�wa emer��a���e��o ��b zakład� emer��a���e��o środki 
��a w�pła�ę emer���r� kapi�ałowe��. ar�. 30 ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	emeryturach	kapita-
łowych (Dz. u. ��r 228, poz. 1507).

46 w�pła�a �ra��sferowa oz��acza przekaza��ie środków z ��ed��e��o rach���k� w o�war��m 
f���d�sz� emer��a����m ��a i����� rach���ek w ��m sam�m ��b i�����m o�war��m f���d�sz� emer�-
�a����m. w razie śmierci czło��ka ofe, k�ór� pozos�awała w związk� małżeńskim i b�ł ob��ę�� 
małżeńską wspó���ością ma��ą�kową, połowa z��romadzo���ch środków ��es� przekaz�wa��a w for-
mie w�pła�� �ra��sferowe�� ��a rach���ek współmałżo��ka zmarłe��o �bezpieczo��e��o. ar�. 131 
�s�aw� z d��ia 28 sierp��ia 1997 r. o or��a��izac��i i f���kc��o��owa��i� f���d�sz� emer��a����ch, 
Dz. u. ��r 139, poz. 934 z póź��. zm. 
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Rodzaj 
świadczenia

Tytuł Wysokość

okresowa 
emer���ra 
kapi�ałowa 
(ii fi�ar) 

osią����ięcie wiek� 60 �a� 
(w�płaca��a ���ko do 
osią����ięcia 65 �a�)

za�eż��a od wie�kości kapi�ał� 
emer��a���e��o z��romadzo��e��o 
w o�war��m f���d�sz� 
emer��a����m (s�a��� rach���k�) 
oraz przecię���e��o da�sze��o 
�rwa��ia ż�cia (wiek� prze��ścia 
��a emer���rę)

Doż�wo���ia 
emer���ra 
kapi�ałowa  
(ii fi�ar)

osią����ięcie wiek� 65 �a� za�eż��a od wie�kości 
kapi�ał� emer��a���e��o 
z��romadzo��e��o w o�war��m 
f���d�sz� emer��a����m (s�a��� 
rach���k�) oraz przecię���e��o 
da�sze��o �rwa��ia ż�cia (wiek� 
w mome��cie rozpoczęcia ��e�� 
pobiera��ia)

w�pła�a 
��wara���owa��a

śmierć �bezpieczo��e��o 
pobiera��ące��o doż�wo���ią 
emer���rę kapi�ałową w cią��� 
�rzech �a� od rozpoczęcia ��e�� 
pobiera��ia 

w�płacie pod�e��a 
proporc��o��a���a część środków 
przekaza���ch do zakład� 
emer��a���e��o,
w�sokość za�eż� od dł���ości 
okres� pobiera��ia doż�wo���ie�� 
emer���r� kapi�ałowe�� przez 
emer��a

Źródło: opracowa��ie włas��e.

w ��ow�m s�s�emie emer��a����m f���kc��o�����ą dopła�� do emer���r� mi��i-
ma���e�� d�a osób posiada��ąc�ch w�ma��a��� s�aż �bezpiecze��iow�:
– 20 �a� d�a kobie�,
– 25 �a� d�a mężcz�z��.

�eś�i emer���ra prz�sł������ąca z f���d�sz� ubezpieczeń społecz���ch 
łącz��ie z emer���rą kapi�ałową są d�a ��ch �bezpieczo���ch ��iższe od kwo�� 
emer���r� mi��ima���e��, zus podw�ższa świadcze��ie z części repar��c�����e�� 
(i fi�ara), ab� ich s�ma osią����ęła w�mie��io��ą kwo�ę. Podw�ższe��ie pod�e��a 
ref���dac��i z b�dże�� pańs�wa47.

47 ar�. 87 �s�aw� z d��ia 17 ��r�d��ia 1998 r. o emer���rach i re���ach z fus.

Tabela 8. (cd.)



Joanna	Owczarek,	Joanna	Plak238

2. PRyWaTyzaCJa W OBSzaRzE UBEzPIECzEń 
SPOłECzNyCh

2.1. finansowanie systemu zabezpieczenia społecznego

Pr�wa��zac��a �bezpieczeń społecz���ch w obszarze fi��a��sowa��ia oz��acza, 
że są o��e w części (��b całości) fi��a��sowa��e ze środków pr�wa����ch, ��m 
sam�m za ich fi��a��sowa��ie współodpowiada��ą i��s����c��e pr�wa���e ��b same 
zai���eresowa��e ��ed��os�ki.

z p���k�� widze��ia fi��a��sowa��ia w obowiązkow�m s�s�emie ��ie ma pr�wa-
��zac��i, ��d�ż składki, k�óre wpł�wa��ą do f���d�sz� ubezpieczeń społecz���ch, 
bez wz���ęd� ��a �o do k�óre��o z f���d�sz� zos�a��ą przekaza��e, są za�icza��e do 
sfer� fi��a��sów p�b�icz���ch.

Pr�wa���e fi��a��sowa��ie w �bezpiecze��iach społecz���ch ma mie��sce ��ed�-
��ie w zakresie do�bezpiecze��ia (składki ��ie są obowiązkowe i są opłaca��e 
z dochodów �bezpieczo���ch). w ��i��ie��sz�m podrozdzia�e zos�a��ą przea��a�i-
zowa��e �dział� środków pr�wa����ch w fi��a��sowa��i� poszcze��ó����ch �bezpie-
czeń społecz���ch oraz zmia��� ��ch �działów w czasie.

2.1.1. Ubezpieczenia emerytalne

s�s�em �bezpieczeń emer��a����ch ��es� w d�że�� części spr�wa��zowa���. 
część repar��c�����a, obe��m���ąca f���d�sz emer��a���� w ramach fus ��es� e�e-
me���em p�b�icz���m, zarów��o pod wz���ędem fi��a��sowa��ia, ��ak i zarządza��ia. 
Dr���a część bazowe��o s�s�em� emer��a���e��o – o�war�e f���d�sze emer��a���e 
i zakład� emer��a���e, baz���e ��a środkach p�b�icz���ch, zarządza���ch ��ed��ak 
pr�wa���ie. trzeci dobrowo���� fi�ar, dos�arcza��ąc� emer���r z i��d�wid�a����ch 
ko��� emer��a����ch oraz z pracow��icz�ch pro��ramów emer��a����ch ��es� ��a�o-
mias� pr�wa����, zarów��o pod wz���ędem fi��a��sowa��ia, ��ak i zarządza��ia. 
w po��iższ�m podrozdzia�e zos�a��ą zapreze���owa��e ��a��waż��ie��sze i��forma-
c��e s�a��s��cz��e ��a �ema� fi��a��sowa��ia pr�wa����ch części s�s�em� emer��a�-
��e��o.

Do o�war��ch f���d�sz� emer��a����ch (ofe) przekaz�wa��a ��es� część 
składki ��a �bezpiecze��ie emer��a���e (7,3% pods�aw� w�miar�). Środki są 
i��wes�owa��e ��a r���k� fi��a��sow�m przez pr�wa���e i��s����c��e. emer���ra 
z ofe ��es� w�płaca��a ��ed��ocześ��ie z emer���rą z f���d�sz� ubezpieczeń 
społecz���ch, ��ako ��ed��o świadcze��ie. w �abe�ach po��iże�� zos�a��ą zapreze��-
�owa��e ��a��waż��ie��sze i��formac��e z zakres� działa���ości fi��a��sowe�� ofe: 
war�ość ak��wów, s�opa zwro�� od począ�k� działa���ości, war�ość ��ed��os�ki 
rozrach���kowe��.
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Tabela 9. Wartość aktywów OfE w latach 2001–2008

Rok (stan na koniec roku, tj. 31 grudnia) Wartość aktywów netto (w tys. zł)

2001 19.408.543

2002 31.564.649

2003 44.833.089

2004 62.626.944

2005 86.078.777

2006 116.563.260

2007 140.030.893

2008 138.261.447

Źródło: www.k��f.��ov.p�

Tabela 10. Stopa zwrotu OfE w latach 2001–2008

Rok (koniec września danego roku) Stopa zwrotu (nominalna, realna) w %

2001 5.7
2.0

2002 15.3
14.4

2003 10.9
9.1

2004 14.2
9.4

2005 15.0
14.2

2006 16.4
14.8

2007 6.2
2.1

2008 -14.2
-16.9

Źródło: www. k��f.��ov.p�

s�opa zwro�� ofe, w �a�ach 2001–2008, ��e��ała waha��iom. na��m��ie��szą 
war�ość (���em��ą) osią����ęła w 2008 rok�. spowodowa��e �o b�ło kr�z�sem ��a 
r���kach fi��a��sow�ch ��a świecie i �akże w Po�sce. na��w�ższą s�opę zwro�� 
ofe osią����ęł� w 2006 rok�, co świadcz�ło o �da��e�� po�i��ce fi��a��sowe�� ��ch 
i��s����c��i.
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Tabela 11. Wartość jednostki rozrachunkowej48 OfE w latach 2001–2008

Rok (stan na koniec roku,  
tj. 31 grudnia)

Średnia wartość jednostki 
rozrachunkowej (w zł)

2001 12,85

2002 14,95

2003 16,68

2004 18,65

2005 21,46

2006 24,88

2007 28,83

2008 26,07

Źródło: www.k��f.��ov.p�

Śred��ia war�ość ��ed��os�ki rozrach���kowe�� ofe s�s�ema��cz��ie roś��ie 
(z w���ą�kiem 2008 rok�, kied� r���ki fi��a��sowe wa�cz�ł� z kr�z�sem). �es� �o 
poz���w��a i��formac��a d�a czło��ków ofe, ��d�ż im większa war�ość ��ed��os�ki 
rozrach���kowe��, ��m większą o�rz�ma��ą emer���rę z kapi�ałowe�� części 
s�s�em� �bezpieczeń emer��a����ch.

Tabela 12. Wartość średniej składki przekazanej do OfE

Rok (stan na koniec roku,  
tj. 31 grudnia)

Średnia składka (w zł)

2001 115

2002 94

2003 82

2004 84

2005 90

2006 99

2007 103

2008 127

Źródło: www.k��f.��ov.p�

48 war�ość ��ed��os�ki rozrach���kowe�� każde��o ofe w pierwsz�m d��i� ��e��o f���kc��o��owa-
��ia b�ła rów��a 10 zł.
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rów��ież war�ość przecię���e�� składki wpłaca��e�� do ofe ��e��ała waha��iom 
w przedzia�e czasow�m 2001–2008. na��większą war�ość osią����ęła w 2008 rok� 
(mimo kr�z�s�), ��a��m��ie��szą w 2003 rok�. na w�sokość składki wpł�w ma 
w�sokość w���a��rodze��ia. s�ąd moż��a w��ioskować, że w�soka war�ość prze-
cię���e�� składki może oz��aczać, że do �bezpiecze��ia prz�s�ąpiło d�żo osób 
z w�sokimi w���a��rodze��iami ��b w���a��rodze��ia czło��ków ofe ��e��ł� pod-
w�ższe��i� ��b/i z �bezpiecze��ia w�s�ąpił� osob� wpłaca��ące s�os���kowo małe 
składki (bo ��p. skorz�s�ał� z prawa w�s�ąpie��ia z ofe, w ce�� �z�ska��ia 
wcześ��ie��sze�� emer���r�).

w ramach bazowe��o s�s�em� emer��a���e��o pr�wa���e podmio�� zarzą-
dza��ą coraz większ�mi ak��wami emer��a����mi. Pro����oz���e się, że pomimo 
przekaz�wa��ia do ofe ��ed���ie 3/5 składki emer��a���e��, dr���i fi�ar będzie 
doda�kowo dos�arczał ok. 50% łącz��e�� emer���r� z części bazowe��. Kapi�ał� 
emer��a���e ��romadzo��e w ofe są środkami p�b�icz���mi, ��d�ż pochodzą z 
obowiązkowe�� składki. �ed��ak wprowadze��ie pr�wa����ch podmio�ów do czę-
ści bazowe�� (p�b�icz��e��) s�s�em� emer��a���e��o świadcz� o częściowe�� pr�wa-
��zac��i �e��o obszar� (par���ers�wo p�b�icz��o-pr�wa���e).

Doda�kowa część s�s�em� emer��a���e��o obe��m���e i��d�wid�a���e ko���a 
emer��a���e oraz pracow��icze pro��ram� emer��a���e. i��d�wid�a���e ko���a 
emer��a���e (iKe) ma��ą charak�er pr�wa����. są fi��a��sowa��e z dobrowo����ch 
wpła� w��oszo���ch przez osob� zai���eresowa��e ��romadze��iem oszczęd��ości. 
maks�ma���e wpła�� ��a iKe ��ie mo��ą przekrocz�ć 3-kro���ości pro����ozowa-
��e��o, przecię���e��o miesięcz��e��o w���a��rodze��ia w ��ospodarce w da���m rok�. 
war�ość maks�ma���a wpła� ��es� corocz��ie o��łasza��a przez prezesa głów��e��o 
urzęd� s�a��s��cz��e��o (gus). w�sokość składek ��es� okreś�a��a w �mowie 
zawar�e�� z ko��kre���ą i��s����c��ą prowadzącą iKe. �ak w���ika z �abe�i 13, 
z rok� ��a rok ma�e��e śred��ia wie�kość składek wpłaca���ch ��a iKe.

na��w�ższe (śred��ie) składki płacą osob� posiada��ące iKe w podmio�ach 
prowadząc�ch działa���ość mak�erską, ��a����iższe – osob� posiada��ące iKe 
w zakładach �bezpieczeń ��a ż�cie. niepoko��ąc�m z��awiskiem ��es� fak�, iż 
��ed���ie około 1/3 ko��� ��es� ak��w��a, �z��. doko���wa��e są ��a ��ie wpła��. Pozo-
s�ałe ko���a, pomimo �pł�w� kró�kie��o okres� od mome���� ich założe��ia, 
są w posiada��i� bier���ch �czes���ików, k�órz� zaprzes�a�i wpłaca��ia doda�ko-
w�ch oszczęd��ości emer��a����ch.
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Tabela 13. Najważniejsze informacje na temat finansowania IkE

Rok
aktywa 

IkE
(w mln zł)

Średnia 
wysokość 
składki 
(domy 

maklerskie)
(w zł)

Średnia 
wysokość 
składki 

(towarzystwa 
funduszy 

inwestycyjnych)
(w zł)

Średnia 
wysokość 
składki 

(zakłady 
ubezpieczeń 

na życie)
(w zł)

Średnia 
wysokość 
składki
(banki)
(w zł)

konta 
aktywne 

– na które 
dokonywane 

są wpłaty 
(%)

2008 1.613,789 2846 1795 1352 1953 35,9 
(z 853. 832 

ko���)

2007 1.864,500 3102 2327 1386 1214 39,8 
(z 915.492 

ko���)

2006 1.298,000 3211 2708 1226 1649 –

2005 – 3349 2758 1205 1521 –

Źródło: www.mpips.��ov.p�

Pracow��icze pro��ram� emer��a���e podob��ie ��ak iKe ma��ą charak�er 
pr�wa����. są fi��a��sowa��e ze składek opłaca���ch przez pracodawcę (składka 
pods�awowa w w�sokości do 7% w���a��rodze��ia pracow��ika) oraz pracow��ika 
(składka doda�kowa, fak���a��w��a, w w�sokości zadek�arowa��e��, maks�ma�-
��ie do 4,5-kro���ości przecię���e��o, pro����ozowa��e��o miesięcz��e��o w���a��ro-
dze��ia w ��ospodarce w da���m rok�). w�sokość składki pods�awowe�� może b�ć 
okreś�o��a proce���owo ��b kwo�owo. Pracow��icze pro��ram� emer��a���e ��ie są 
pop��ar��ą formą ��romadze��ia oszczęd��ości ��a s�arość, ��łów��ie z �wa��i ��a 
fak�, iż i��ic��a��wa ich ��worze��ia ��a�eż� do pracodawc�.

Tabela 14. Wielkość aktywów PPE (w zł) w latach 2005–2008

Rok 
(stan na 31.12) 

/aktywa  
(w zależności od 
formy programu)

Grupowe 
ubezpieczenie na życie 

z ubezpieczeniowym 
funduszem 

kapitałowym

Wnoszenie składek 
pracowników 

przez pracodawcę 
do funduszu 

inwestycyjnego

Pracowniczy 
fundusz 

emerytalny

2005 428.370.255,61 665.368.462,26 601.975.628,71

2006 803.840.178,59 1.132.554.330,87 856.677.909,99

2007 1.202.930.176,05 1.554.002.287,89 1.049.503.001,91

2008 999.683.841,32 1.572.698,20 1.035.745.265,32

Źródło: www.k��f.��ov.p�
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Tabela 15.  Wysokość składek odprowadzonych w ramach PPE (w zł) w latach 
2000–2006, wartość skumulowana

Rok 
(stan na 31.12) /
wysokość składek 
(w zależności od 
formy programu)

Grupowe 
ubezpieczenie na życie 

z ubezpieczeniowym 
funduszem 

kapitałowym

Wnoszenie składek 
pracowników 

przez pracodawcę 
do funduszu 

inwestycyjnego

Pracowniczy 
fundusz 

emerytalny

2000 419.852,72 1.391.936,80 2.764.696,00

2001 5.860.524,51 54.428.117,26 14.987.859,13

2002 16.214.760,39 128.510.337,59 132.986.355,59

2003 29.866.802,97 213.168.990,95 230.418.612,86

2004 55.512.677,98 337.882.609,46 358.744.993,58

2005 167.851.857,86 512.864.221,52 501.498.918,60

2006 394.324.390,97 805.848.347,27 675.083.336,81

Źródło: www.k��f.��ov.p�

Tabela 16.  Wysokość składki podstawowej i dodatkowej wnoszonej do PPE w la-
tach 2005–2008 

Rok 
(od 01.01  
do 31.12)
/wysokość 

składki 
(w zależności 

od formy 
programu)

Grupowe 
ubezpieczenie 

na życie 
z ubezpieczeniowym 

funduszem 
kapitałowym

(składka podstawowa, 
składka dodatkowa)

Wnoszenie składek 
pracowników 

przez pracodawcę 
do funduszu 

inwestycyjnego
(składka podstawowa, 
składka dodatkowa)

Pracowniczy fundusz 
emerytalny

(składka podstawowa, 
składka dodatkowa)

2005 110.212.614,84
2.043.263,76

167.828.157,99
7.316.675,48

119.754.864,38
6.466.715,53

2006 220.784.363,55
5.688.169,56

282.822.065,18
5.688.169,56

166.764.800,36
6.819.617,85

2007 246.168.057,61
5.581.695,75

311.258.467,83
10.726.082,85

166.814.994,34
7.021.993,62

2008 245.218.463,68
5.726.490,88

384.209.620,69
13.121.415,44

176.583.826,62
7.105.081,46

Źródło: www.k��f.��ov.p�.

�ak w���ika z pow�ższ�ch �abe�, ��a��więce�� składek ��es� przekaz�wa���ch do 
f���d�sz� i��wes��c������ch, ��a��m��ie�� – do i��s����c��i ofer���ąc�ch ��r�powe �bez-
piecze��ia ��a ż�cie z f���d�szem kapi�ałow�m. 
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2.1.2. Ubezpieczenie rentowe

ubezpiecze��ie re���owe ��es� fi��a��sowa��e ze składki ��a �bezpiecze��ie 
re���owe w���oszące�� 6% pods�aw� w�miar�, z cze��o 4,5% płaci z włas���ch 
środków pracodawca a 1,5% po�rąca��e ��es� z w���a��rodze��ia pracow��ika. 
całość składki przekaz�wa��a ��es� do f���d�sz� re���owe��o w ramach fus. 
w�ższ� poziom ochro��� ��a w�padek r�z�ka śmierci ż�wicie�a i ��iezdo���o-
ści do prac� �bezpiecze��i mo��ą sobie zapew��ić przez zak�p doda�kow�ch 
prod�k�ów �bezpiecze��iow�ch dos�ęp���ch ��a komerc������m r���k� �bezpie-
cze��iow�m oferowa���ch przez pr�wa���e zakład� �bezpieczeń ��a ż�cie. Do 
ofer�� „do�bezpiecze��ia” re���owe��o moż��a za�icz�ć prod�k�� �bezpiecze-
��ia ��a ż�cie, �bezpiecze��ia ��iezdo���ości do prac� i �bezpiecze��ia ��as�ęps�w 
��ieszczęś�iw�ch w�padków. moż��a za�em s�wierdzić, że obszar �bezpieczeń 
społecz���ch, w części doda�kowe�� i �z�peł��ia��ące�� s�s�em obowiązkow� ��es� 
spr�wa��zowa���. 

Tabela 17.  Wysokość składki przypisanej brutto z umów ubezpieczenia na życie 
w latach 2001–2009 (dział I)

Rok Wysokość składki (w tys. zł)

2001  4.599.549

2002  4.691.105

2003  5.302.189

2004  6.149.801

2005  6.911.195

2006  8.105.615

2007  9.855.906

2008 28.376.777

2009 19.218.772

Źródło: www.k��f.��ov.p�
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Tabela 18.  Wysokość składki przypisanej brutto z umów ubezpieczenia posago-
wego w latach 2001–2009 (dział I)

Rok Wysokość składki (w tys. zł)

2001  98.830
2002 142.572
2003 147.527
2004 146.087
2005 150.531
2006 146.222
2007 137.668
2008 131.594
2009 125.870

Źródło: www.k��f.��ov.p�

Tabela 19.  Wysokość składki przypisanej brutto z umów ubezpieczenia wypad-
kowego i chorobowego, będącego uzupełnieniem ubezpieczeń na 
życie w latach 2001–2009 (dział I)

Rok Wysokość składki (w tys. zł)

2001 1.556.833
2002 1.750.373
2003 2.013.386
2004 2.280.487
2005 2.516.231
2006 3.047.086
2007 3.459.780
2008 4.078.814
2009 4.341.928

Źródło: www.k��f.��ov.p�

2.1.3. Ubezpieczenie chorobowe

ubezpiecze��ie chorobowe ��es� fi��a��sowa��e ze składki ��a �bezpiecze��ie 
chorobowe. w�sokość składki �o 2,45% pods�aw� w�miar�. składka ��es� po�rą-
ca��a z w���a��rodze��ia pracow��ika. w �bezpiecze��iach chorobow�ch ��es� 
mie��sce ��a pr�wa��zac��ę. Prz�kładami prod�k�ów komerc������ch w ramach 
�bezpiecze��ia chorobowe��o mo��ą b�ć: �bezpiecze��ie �ecze��ia szpi�a���e��o, 
��iezdo���ości do prac� ��a sk��ek chorob�.
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Tabela 20.  Wysokość składki na ubezpieczenia chorobowe w latach 2001–2009 
(dział II)

Rok Wysokość składki (w tys. zł)

2001 131.855

2002  59.838

2003  63.664

2004 144.047

2005 148.688

2006 168.312

2007 197.064

2008 294.049

2009 276.027

Źródło: www.k��f.��ov.p�

2.1.4. Ubezpieczenie wypadkowe

w�sokość składki ��a �bezpiecze��ie w�padkowe ��es� �za�eż��io��a od sek�ora 
w ��akim ��es� za�r�d��io��a da��a osoba. składkę fi��a��s���e z włas���ch środków i 
opłaca pracodawca. w �bezpiecze��iach w�padkow�ch ��es� mie��sce ��a pr�wa-
��zac��ę. Prz�kładow�mi prod�k�ami komerc������mi w ramach �bezpiecze��ia 
w�padkowe��o są: ��r�powe �bezpiecze��ia ��a ż�cie z opc��ami doda�kow�mi 
(bez części i��wes��c�����e��/oszczęd��ościowe��).

Tabela 21.  Wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe w latach 2001–2009 
(dział II)

Rok Wysokość składki (w tys. zł)

2001  572.912

2002  254.255

2003  266.239

2004  673.689

2005  739.738

2006  814.928

2007  957.739

2008 1.231.841

2009 1.212.188

Źródło: www.k��f.��ov.p�
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2.1.5. Ubezpieczenie społeczne rolników

w prz�padk� �bezpiecze��ia społecz��e��o ro���ików (�bezpiecze��ie emer�-
�a���o-re���owe oraz w�padkowe, chorobowe i macierz�ńskie) ��es� d�żo mie��sca 
��a pr�wa��zac��ę, ��d�ż obec��ie f���kc��o�����ąc� s�s�em ��es� ��iew�do����. mimo 
wie�� propoz�c��i zreformowa��ia s�s�em�, fak�em ��es�, że �bezpiecze��ia ro�-
��icze są do�owa��e w d�że�� mierze przez pańs�wo.

Tabela 22.  Wysokość dopłat z budżetu państwa do poszczególnych funduszy 
w ramach kRUS (w tys. zł) w latach 2002–2009

Rok/wysokość dotacji 
w zależności od funduszu

fundusz Emerytalno
Rentowy

fundusz Prewencji 
i Rehabilitacji

2002 15 389 955
(z 16 406 047 prz�chodów)

27.000
(z 30.658)

2003 15 013 899
(z 16 024 219)

29.300
(z 33.740)

2004 15 129 962
(z 16 306 929)

29 100
(z 34 972)

2005 14 250 000
(z 15 365 851)

 2 500
(z 28 286)

2006 14 932 671
(z 16 135 469)

 4 000
(z 25 532)

2007 14 377 228
(z 15 578 396)

 4 500
(z 28 000)

2008 14 998 903
(z 16 259 915)

 5 000
(z 32 724)

2009 15 805 431  5 500

Źródło: www.kr�s.��ov.p�

udział składki w fi��a��sowa��i� świadczeń ��es� ��iski. w Krus f���kc��o-
�����e f���d�sz ce�ow�: f���d�sz emer��a���o-re���ow�, k�ór� co rok� o�rz�m���e 
po�ęż��ą do�ac��e ze środków p�b�icz���ch. oprócz �e��o f���d�sz�, w Krus is�-
��ie��e �akże dwa f���d�sze ce�owe z d�ż�m �działem pańs�wa w fi��a��sowa��i�: 
f���d�sz Prewe��c��i i rehabi�i�ac��i oraz f���d�sz admi��is�rac������; ��ak rów��ież 
pozab�dże�ow� f���d�sz składkow� ubezpiecze��ia społecz��e��o ro���ików, 
k�ór� ��es� �worzo��� z odręb���ch składek �bezpieczo���ch ro���ików. fi��a��s���e 
o�� świadcze��ia z �bezpiecze��ia w�padkowe��o, chorobowe��o i macierz�ń-
skie��o; po��ad�o fi��a��s���e f���d�sz Prewe��c��i i rehabi�i�ac��i w w�sokości do 
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5% p�a��owa���ch w�da�ków f���d�sz� oraz f���d�sz admi��is�rac������ w w�so-
kości do 9% p�a��owa���ch w�da�ków f���d�sz�49.

Tabela 23. Wydatki na emerytury i renty dla rolników w okresie 2004–2007

Rok

Wydatki na emerytury  
i renty (finansowane  

z funduszu  
EmerytalnoRentowego) 

w tys. zł

Wydatki na emerytury  
i renty (finansowane  

z funduszu  
Ubezpieczeń Społecznych) 

w tys. zł

2004 (os�a���i kwar�ał) 3 303 015,1 496 356,1

2005 (os�a���i kwar�ał) 3 343 878,9 483 945,1

2006 (os�a���i kwar�ał) 3 438 461,8 505 277,8

2007 (os�a���i kwar�ał) 3 272 164,8 453 526,5

Źródło: www.kr�s.��ov. p�

w�da�ki ��a emer���r� i re���� fi��a��sowa��e z fer są większe ��iż a��a�o-
��icz��e w�da�ki pokr�wa��e z fus.

Tabela 24.  Wysokość przeciętnego, miesięcznego świadczenia (w zł) w okresie 
2004–2007

Rok
Emerytury i renty 

finansowane z funduszu 
EmerytalnoRentowego

Emerytury 
i renty 

finansowane 
z fUS

Renty strukturalne 
finansowane 

z budżetu państwa

2004  
(os�a���i kwar�ał)

653,79 656,44 843,92

2005  
(os�a���i kwar�ał)

660,44 675,49 843,66

2006  
(os�a���i kwar�ał)

704,70 743,08 913,42

2007  
(os�a���i kwar�ał)

694,09 789,92 895,11

Źródło: www.kr�s.��ov. p�

�ed��ocześ��ie w�sokość świadczeń fi��a��sowa���ch z b�dże�� pańs�wa ��es� 
w�ższa ��iż w�sokość pozos�ał�ch świadczeń.

49 www.kr�s.��ov.p�



Usługi	w	obszarze	ubezpieczeń	społecznych 249

Tabela 25. Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne rolników (w zł)

Wysokość składek  
w IV kwartale

Ubezpieczenia 
emerytalnorentowe

Ubezpieczenia  
wypadkowe, chorobowe, 

macierzyńskie

1995  73,0 42

1996  96,7 42

1997 112,4 51

1998 124,5 54

1999 135,3 54

2000 141,2 54

2001 159,1 54

2002 159,9 54

2003 165,8 54

2004 168,8 60

2005 168,8 72

2006 179,0 72

2007 179,0 72

2008 191,0 78

2009 – 90

Źródło: www.kr�s.��ov.p�

reas�m���ąc, w �bezpiecze��iach społecz���ch ��es� sporo mie��sca ��a pr�wa-
��zac��ę. część obszarów ���ż zos�ała �r���kowio��a (s�s�em emer��a����, powo-
ła��ie do ż�cia ofe oraz ��worze��ie części doda�kowe�� – iii fi�ar), część czeka 
��a pr�wa��zac��ę (�bezpiecze��ia społecz��e ro���ików). r���ek �z�peł��ia ��kę 
w zabezpiecze��i� społecz���m, ofer���ąc ��ed��os�kom moż�iwość do�bezpiecz-
��ia poprzez zak�p prod�k�ów ochro�����ch dos�ęp���ch ��a komerc������m r���k� 
�bezpieczeń.

wsz�s�kie �bezpiecze��ia są fi��a��sowa��e w przeważa��ące�� części ze skła-
dek. w���ą�kiem od �e�� zasad� ��es� s�s�em �bezpieczeń ro���icz�ch, w k�ór�m 
do�ac��a ze s�ro��� pańs�wa z��acz��ie przew�ższa war�ość opłaca���ch składek. 
te�� s�s�em w�ma��a ��ak ��a��sz�bsze�� i komp�eksowe�� reform�.
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2.2. Prywatyzacja podmiotów dostarczających  
ubezpieczenia społeczne

s�s�em �bezpieczeń społecz���ch ��es� or��a��izowa��� i ��adzorowa��� przez 
pańs�wo. zarządza��ie ��iema� cał�m s�s�emem obowiązkow�ch �bezpieczeń 
społecz���ch zos�ało powierzo��e i��s����c��i pańs�wowe��, zakładowi ubezpie-
czeń społecz���ch. �ed���ie kapi�ałowa część bazowe��o s�s�em� emer��a���e��o, 
pomimo p�b�icz��e��o charak�er� f���d�sz� ��romadzo���ch z obowiązkowe�� 
składki, ��es� zarządza��a pr�wa���ie przez powszech��e �owarz�s�wa emer��a���e 
(Pte), a w fazie w�pła�� świadczeń – przez zakład� emer��a���e. Doda�kowe 
�bezpiecze��ia społecz��e są w całości oferowa��e i zarządza��e przez podmio�� 
pr�wa���e. na�eż� ��ed��ak podkreś�ić, że �z�peł��ia��ąca część zabezpiecze��ia 
społecz��e��o wspiera��a zachę�ami poda�kow�mi ze s�ro��� pańs�wa zos�ała 
��worzo��a ��ed���ie w części emer��a���e��. D�a i��s����c��i działa��ąc�ch w ramach 
�zw. �rzecie��o fi�ara emer��a���e��o, pracow��icz�ch pro��ramów emer��a����ch 
i i��d�wid�a����ch ko��� emer��a����ch, prz���o�owa��o odręb��e ��orm� do��czące 
zasad �worze��ia i zarządza��ia doda�kow�mi f���d�szami emer��a����mi oraz 
okreś�o��o ka�a�o�� podmio�ów mo��ąc�ch oferować doda�kowe p�a��� emer�-
�a���e, zarów��o w formie i��d�wid�a���e�� ��ak i ��r�powe��.

obowiązkow� s�s�em �bezpieczeń społecz���ch obe��m���e po��ad 14 mi�io-
��ów �bezpieczo���ch (w�kres 1) i wpł�wa do ��ie��o w cią��� rok� po��ad 
107,4 m�d składek50.

Wykres 1.  liczba ubezpieczonych objętych systemem ubezpieczeń społecznych 
zarządzanym przez zUS w latach 2001–2009
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch zus.

50 w rok� 2009 r. wpł�w� do f���d�sz� ubezpieczeń społecz���ch z ����ł� składek w���io-
sł� 86,54 m�d zł a składki przekaza��e do o�war��ch f���d�sz� emer��a����ch 20,86 m�d zł. Da��e 
p�b�ikowa��e ��a www.z�s.p�
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zakład ubezpieczeń społecz���ch zarządza��ąc� p�b�icz���m �bezpiecze-
��iem chorobow�m, w�padkow�m, �bezpiecze��iami re���ow�mi oraz repar-
��c�����ą częścią s�s�em� �bezpieczeń emer��a����ch (�zw. i fi�arem) w�płaca 
rocz��ie świadcze��ia pie��ięż��e o łącz��e�� war�ości 147,9 m�d zł51, prz� cz�m 
��a��większą poz�c��ą z w�da�kach f���d�sz� ubezpieczeń społecz���ch zarzą-
dza��e��o przez zus są emer���r� (95,3 m�d zł w 2009 r.). Dr���ą, pod wz���ę-
dem wie�kości w�pła�, poz�c��ę za��m���ą świadcze��ia z f���d�sz� re���owe��o 
(37,8 m�d zł w 2009 r.) a ��a ko�e�����ch mie��scach p�as���ą się w�da�ki z f���d�-
sz� chorobowe��o i w�padkowe��o (w�kres 2).

Wykres 2. Wydatki funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2006–2009
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch zus.

Kapi�ałowa część s�s�em� �bezpieczeń emer��a����ch obe��m���ąca o�war�e 
f���d�sze emer��a���e (ofe) zarządza��a ��es� przez pr�wa���e powszech��e 
�owarz�s�wa emer��a���e (Pte), k�óre rozpoczęł� f���kc��o��owa��ie w 1999 rok� 
od mome���� we��ścia w ż�cie reform� emer��a���e��. towarz�s�wa są or��a��ami 
ofe a do ich pods�awow�ch zadań ��a�eż� ��worze��ie f���d�sz�, zarządza��ie 
��im i repreze���owa��ie w s�os���kach z osobami �rzecimi52. zasad� �czes���i-
c�wa w kapi�ałowe�� części s�s�em� emer��a���e��o są ��ed��akowe d�a wsz�s�kich 
�bezpieczo���ch – okreś�a ��es� �s�awa z d��ia 28 sierp��ia 1997 rok� o or��a��i-
zac��i i f���kc��o��owa��i� f���d�sz� emer��a����ch. Każde Pte może zarządzać 
��ed���m ofe53 i każd� �bezpieczo��� może b�ć czło��kiem ���ko ��ed��e��o ofe. 

51 waż��ie��sze i��formac��e z zakres� �bezpieczeń społecz���ch w 2009 r., zakład ubezpie-
czeń społecz���ch, warszawa 2010, s. 10.

52 ar�. 3 �s�. 2 �s�aw� z 28 sierp��ia 1997 rok� o or��a��izac��i i f���kc��o��owa��i� f���d�sz� 
emer��a����ch, Dz. u. ��r 139, poz. 934 ze zm.

53 P�a��owa��e zmia��� w f���kc��o��owa��i� kapi�ałowe�� części s�s�em� emer��a���e��o obe��-
m���ą wprowadze��ie m���if���d�sz� emer��a����ch o róż���m poziomie r�z�ka i��wes��c�����e��o 
zarządza���ch przez �o samo Pte. m. góra, a. chłoń-Domińczak, w. o��o, D. s�ańko, m. sz�-
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Pte działa��ące w formie spółki akc�����e�� mo��ą ko��k�rować międz� sobą ��ed�-
��ie w���ikami i��wes��c������mi oraz w�sokością pobiera���ch opła�54, k�ór�ch 
maks�ma���e s�awki okreś�o��e są �s�awowo. liczba Pte f���kc��o�����ąc�ch ��a 
r���k� zm��ie��szała się ��a sk��ek łącze��ia �owarz�s�w i prze��ęcia zarządza��ia 
o�war��mi f���d�szami emer��a����mi (w�kres 3).

Wykres 3. liczba OfE i członków OfE w latach 1999–2010
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awi da���ch Knf, zus.

w rok� wprowadze��ia reform� emer��a���e�� w kapi�ałowe�� części obowiąz-
kowe��o s�s�em� emer��a���e��o f���kc��o��owało 21 ofe zarządza���ch przez 21 
Pte. na sk��ek połączeń i prze��ęć w �rakcie 10 �a� r���ek ofe ��e��ł ko��so�i-
dac��i a �iczba działa��ąc�ch f���d�sz� zm��ie��sz�ła się do 14. war�o za�waż�ć, 
że po 1999 rok� ��ie rozpoczął działa���ości żade�� ��ow� o�war�� f���d�sz eme-
r��a����, co świadcz�ć może o d�ż�ch barierach we��ścia ��a r���ek ���ż w fazie 
��e��o f���kc��o��owa��ia. uczes���ic�wo w kapi�ałowe�� części s�s�em� emer��a�-
��e��o ��es� obowiązkowe d�a wsz�s�kich osób �rodzo���ch po 1968 rok�. w ko��-
sekwe��c��i, �iczba czło��ków ofe s�s�ema��cz��ie wzras�a i w���osiła ��a ko��iec 
paździer��ika 2010 r. 14,9 m�d osób.

o�war�e f���d�sze emer��a���e zarządza��ą kapi�ałami emer��a����mi 
i w�płaca��ą okresowe emer���r� kapi�ałowe do mome���� osią����ięcia przez 
czło��ka ofe wiek� 65 �a�55. Po osią����ięci� przez �bezpieczo��e��o 65 �a�, 

mański, Bezpieczeństwo	dzięki	 różnorodno�ci.	Poprawa	efektywno�ci	 funkcjonowania	otwartych	 funduszy	
emerytalnych.	Propozycje	zmian, warszawa 2010.

54 Pte pobiera��ą opła�ę od składki oraz opła�ę za zarządza��ie, k�óre�� część ��es� za�eż��a 
od w���ików i��wes��c������ch. rozdział 14 �s�aw� o or��a��izac��i i f���kc��o��owa��i� f���d�sz� eme-
r��a����ch.

55 w�pła�a świadczeń z ��owe��o s�s�em� emer��a���e��o rozpoczęła się w 2009 r. w ��m 
rok� emer���rę okresową pobierało 218 osób a przecię���a w�sokość emer���r� okresowe�� 
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��ab�wa o�� prawo do doż�wo���ie�� emer���r� kapi�ałowe��, bez wz���ęd� ��a 
fak�, cz� pobierał wcześ��ie�� emer���rę okresową. Doż�wo���ia emer���ra 
kapi�ałowa ��es� �s�a�a��a ��a w��iosek �bezpieczo��e��o po doko��a��i� przez 
��ie��o w�bor� ofer�� doż�wo���ie�� emer���r� kapi�ałowe��. Doż�wo���ie emer�-
��r� kapi�ałowe będą oferował� zakład� emer��a���e, k�óre powi����� pows�ać 
w ��a��b�iższ�ch �a�ach, ab� móc w�płacać doż�wo���ie emer���r� kapi�ałowe 
od 2014 rok�56.

uz�peł��ia��ąca część s�s�em� emer��a���e��o, choć ob��ę�a ��adzorem pań-
s�wa, ma charak�er pr�wa����. w �e�� części r���k� emer��a���e��o f���kc��o�����ą 
podmio�� ofer���ące pracow��icze pro��ram� emer��a���e i i��d�wid�a���e ko���a 
emer��a���e. Pracow��icze pro��ram� emer��a���e (PPe) pows�ał� w 1999 rok� 
��ako doda�kowe ��r�powe pracow��icze zabezpiecze��ie emer��a���e ma��ące 
zapew��ić ��rz�ma��ie s�a��dard� ż�cia po prze��ści� ��a emer���rę. PPe mo��ą 
b�ć oferowa��e w formie ��r�powe��o �bezpiecze��ia ��a ż�cie z �bezpiecze��io-
w�m f���d�szem kapi�ałow�m, �mow� o w��osze��ie składek pracow��ików do 
f���d�sz� i��wes��c�����e��o, f���d�sz� emer��a���e��o oraz w formie zarządza��ia 
za��ra��icz��e��o57. Środki z��romadzo��e w ramach PPe są zwo���io��e z poda�k� 
od dochodów kapi�ałow�ch, pod war���kiem skorz�s�a��ia z ��ich dopiero po 
�kończe��i� 60 �a� ��b wcześ��ie��sz�m prze��ści� ��a emer���rę. w cią��� 11 �a� 
pows�ało 1099 PPe obe��m���ąc�ch 333,5 ��s. �bezpieczo���ch (w�kres 4).

Wykres 4. liczba PPE
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Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch Knf.

w�płaca��e�� z ofe w���osiła 92,40 zł, co b�ło spowodowa��e kró�kim okresem �czes���ic�wa 
w części kapi�ałowe�� (okres� składowa��ia) i ��iską war�ością z��romadzo��e��o kapi�ał� emer�-
�a���e��o. Biuletyn	roczny.	Rynek	OFE	2009, Komis��a nadzor� fi��a��sowe��o, warszawa 2010.

56 Pomimo �pł�w� po��ad 10 �a� od mome���� wprowadze��ia reform� emer��a���e�� ��ada� 
��ie ma re����ac��i praw���ch do��cząc�ch f���kc��o��owa��ia i��s����c��i fi��a��sow�ch ofer���ąc�ch 
w�pła�ę doż�wo���ich świadczeń ze środków z��romadzo���ch ofe.

57 ar�. 6 �s�aw� z d��ia 20 kwie���ia 2004 rok� o pracow��icz�ch pro��ramach emer��a����ch, 
Dz. nr 116, poz. 1207, ze zm.



Joanna	Owczarek,	Joanna	Plak254

liczba PPe w�raź��ie wzrosła po 2004 rok�, kied� wprowadzo��o ��owe 
przepis�58 re�������ące działa���ość �e�� części s�s�em� emer��a���e��o. w�m�-
szo��o przeksz�ałce��ie ��r�pow�ch �bezpieczeń ��a ż�cie w pracow��icze pro-
��ram� emer��a���e i zła��odzo��o zasad� or��a��izac��i i f���kc��o��owa��ia PPe. 
spośród po��ad ��siąca pro��ramów f���kc��o�����ąc�ch ��a ko��iec 2009 r. ��a��-
więce�� PPe (802) prowadzo���ch ��es� w formie ��r�powe��o �bezpiecze��ia ��a 
ż�cie z �bezpiecze��iow�m f���d�szem kapi�ałow�m i zarządza���ch przez 
zakład� �bezpieczeń ��a ż�cie. 267 pro��ramów zarządza���ch ��es� przez �owa-
rz�s�wa f���d�sz� i��wes��c������ch a 30 przez pracow��icze �owarz�s�wa emer�- 
�a���e.

i��d�wid�a���e ko���a emer��a���e (iKe) wprowadzo��e zos�ał� w 2004 r. 
��ako odpowiedź ��a słab� rozwó�� ��r�powe��o doda�kowe��o zabezpiecze��ia 
emer��a���e��o. z założe��ia miał� ob��ąć ki�ka mi�io��ów ob�wa�e�i pozbawio-
���ch moż�iwości �czes���ic�wa w pro��ramach pracow��icz�ch. iKe mo��ą b�ć 
oferowa��e przez zakład� �bezpieczeń ��a ż�cie, �owarz�s�wa f���d�sz� i��we-
s��c������ch, ba��ki i podmio�� prowadzące działa���ość mak�erską odpowied-
��io w formie �mow� �bezpiecze��ia ��a ż�cie z �bezpiecze��iow�m f���d�szem 
kapi�ałow�m, f���d�sz� i��wes��c�����e��o, rach���k� ba��kowe��o i rach���k� 
papierów war�ościow�ch. Środki ��romadzo��e ��a iKe są zwo���io��e z poda�k� 
od dochodów kapi�ałow�ch, pod war���kiem doko��a��ia w�pła�� dopiero po 
osią����ięci� 60 �a� ��b wcześ��ie��sz�m prze��ści� ��a emer���rę. rozwó�� r���k� 
iKe pod wz���ędem �iczb� założo���ch ko��� emer��a����ch pozwa�a s�wier-
dzić, iż i��d�wid�a���e doda�kowe zabezpiecze��ie emer��a���e ��ie ��abrało 
cech powszech��ości i ��ie ob��ęło sw�m zasię��iem zakłada��e�� �iczb� ob�wa�e�i  
(w�kres 5).

liczba f���kc��o�����ąc�ch ko��� emer��a����ch ��ie przekrocz�ła do�ąd ��ed-
��e��o mi�io��a. Po �re��dzie wzros�ow�m od��o�owa���m w �a�ach 2004–2007 
za�waż�ć moż��a k�rcze��ie się r���k� iKe – od 2008 rok� �iczba f���kc��o���-
��ąc�ch ko��� w�kaz���e �e��de��c��ę spadkową. na��więce�� iKe prowadzo���ch 
��es� przez zakład� �bezpieczeń ��a ż�cie (585 ��s. wedł��� s�a��� ��a połowę 
2010 rok�) ��as�ęp��ie �owarz�s�wa f���d�sz� i��wes��c������ch (269 ��s.), 
ko�e����e mie��sca za��m���ą ko���a prowadzo��e w ba��kach (30 ��s.) i i��s����-
c��ach za��m���ąc�ch się działa���ością mak�erską (13 ��s.). t��ko część i��s����c��i 
fi��a��sow�ch �praw��io���ch do oferowa��ia iKe korz�s�a z �akie�� moż�iwości  
(w�kres 6).

58 us�awa z d��ia 20 kwie���ia 2004 rok� o pracow��icz�ch pro��ramach emer��a����ch, Dz. 
nr 116, poz. 1207.
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Wykres 5.  liczba IkE według rodzajów instytucji finansowych oferujących 
konta w latach 2004–2010
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Wykres 6. liczba podmiotów oferujących IkE
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wedł��� s�a��� ��a połowę 2010 r. iKe oferowało ��ed���ie 12 zakładów �bez-
pieczeń ��a ż�cie (��a 30 zakładów �bezpieczeń f���kc��o�����ąc�ch ��a r���k�), 
15 ��a 48 �owarz�s�w f���d�sz� i��wes��c������ch, 8 ba��ków komerc������ch (��a 
49 ba��ków komerc������ch działa��ąc�ch ��a r���k�), 1 ba��k spółdzie�cz� oraz 
ba��ki spółdzie�cze zrzeszo��e w 3 ba��kach zrzesza��ąc�ch i 5 podmio�ów pro-
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wadząc�ch działa���ość mak�erską (��a 46 domów mak�erskich działa��ąc�ch ��a 
r���k� i 13 ba��ków prowadząc�ch działa���ość mak�erską).

3. EfEkTy URyNkOWIENIa SySTEMU  
UBEzPIECzEń SPOłECzNyCh

3.1. konsekwencje prywatyzacji ubezpieczeń społecznych  
z punktu widzenia państwa

reforma s�s�em� emer��a���e��o i wprowadze��ie pr�wa���e��o zarządza��ia 
p�b�icz���mi środkami emer��a����mi oraz s�worze��ie pr�wa���e��o doda�ko-
we��o zabezpiecze��ia emer��a���e��o spowodował� d�wers�fikac��ę r�z�ka, ��a 
k�óre ��arażo��a ��es� �a część s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o. miesza��e, 
repar��c�����o-kapi�ałowe fi��a��sowa��ie obowiązkowe��o s�s�em� emer��a���e��o 
oraz zas�osowa��ie form�ł� zdefi��iowa��e�� składki o��ra��icza��ą r�z�ko ��ie-
w�do���ości fi��a��sowe�� s�s�em� w prz�szłości. s�opień ��araże��ia s�s�emów 
repar��c�����e��o i kapi�ałowe��o ��a poszcze��ó���e r�z�ka przeds�awia po��iższa 
�abe�a.

Tabela 26. Wrażliwość systemów emerytalnych na główne ryzyka

Ryzyko System repartycyjny System kapitałowy

Deko��i���k��ra ��ospodarcza XX XX

Kr�z�s fi��a��sow� X XXX

niska s�opa zwro�� X XXX

ma��ip��ac��e po�i��cz��e XXX X

bezrobocie XXX X

zmia��� demo��raficz��e XXX XX

i��flac��a XX XXX

ob��aś��ie��ia: X – mało wraż�iw�, XX – śred��io wraż�iw�, XXX – bardzo wraż�iw� 

Źródło: opracowa��ie włas��e. Por. r. Ho�zma����, The	World	Bank	Approach	to	Pension	Reform, wor�d 
ba��k 1999, s. 10. 

wprowadze��ie s�s�em� kapi�ałowe��o prowadzi do wzros�� s�abi���e��o, 
dł���o�ermi��owe��o kapi�ał� w ��ospodarce wsk��ek ros��ąc�ch składek, k�óre 
są ��a bieżąco i��wes�owa��e59. s�s�em� kapi�ałowe są s�s�emami ak��aria���ie 

59 c. serra��o �wierdzi, że ze wz���ęd� ��a prze��rz�s�ość i ekwiwa�e�����ość, s�s�em kapi�a-
łow� zachęca prac���ąc�ch do w���ścia z szare�� s�ref� i ���aw��ie��ia źródeł swoich dochodów. zob.zob. 
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zbi�a��sowa���mi60, a ich wprowadze��ie powod���e o��ra��icze��ie zobowiązań 
s�s�emow�ch ��iez��a��d���ąc�ch pokr�cia w ak��wach fi��a��sow�ch, bez wz���ęd� 
cz� są o��e ��aw��e (explicit), cz� �eż �kr��e (implicit)61.

s�s�em kapi�ałow� ��es� m��ie�� wraż�iw� ��a ma��ip��ac��ę po�i��cz��ą i bez-
robocie. w przeciwieńs�wie do rozwiąza��ia repar��c�����e��o, ��es� ��ed��ak 
szcze��ó���ie poda���� ��a kr�z�s� fi��a��sowe, ��iską s�opę zwro�� ��a r���k� kapi-
�ałow�m i i��flac��ę62. ab� zm��ie��sz�ć poziom ekspoz�c��i s�s�em� ��a pow�ższe 
r�z�ka wprowadzo��o odpowied��ie re����ac��e praw��e (do��czące m.i��. zasad 
d�wers�fikac��i por�fe�a) i powoła��o i��s����c��ę ��adzorczą ko���ro����ącą ich 
przes�rze��a��ie. s�worze��ie r���k� wie�� o�war��ch f���d�sz� emer��a����ch 
zarządza���ch pr�wa���ie przez powszech��e �owarz�s�wa w�m�siło po��ad�o 
s�worze��ie mecha��izmów ��wara������ąc�ch bezpieczeńs�wo �e��o sek�ora. 
niezbęd��e b�ło wprowadze��ie mecha��izm� mi��ima���e�� w�ma��a��e�� s�op� 
zwro�� oraz f���d�sz� rezerwow�ch będąc�ch źródłem pokr�cia ewe����a���e��o 
defic��� w o�war��ch f���d�szach emer��a����ch, prz� cz�m os�a�ecz���m ��wa-
ra���em w�płaca���ości ofe ��es� b�dże� pańs�wa. obec��ie f���kc��o�����ące roz-
wiąza��ia w zakresie po�i��ki i��wes��c�����e�� i w�ma��a��e�� z�skow��ości ofe ��ie 
pob�dza��ą ko��k�re��c��i pomiędz� Pte. w ��m zakresie ��iezbęd��e są is�o���e 
zmia���, ab� prz� zachowa��i� maks�ma���e��o poziom� bezpieczeńs�wa środ-
ków osią��ać ich w�ższą z�skow��ość. omawia��ąc wprowadze��ie kapi�ałowe�� 
części s�s�em� emer��a���e��o ��ie sposób �akże pomi��ąć z��acz���ch kosz�ów 
okres� prze��ściowe��o, k�óre w���ika��ą z przekaz�wa��ia części składki eme-
r��a���e�� do ofe, pomimo ��ed��oczes��e��o w�płaca��ia świadczeń emer��om, 
k�órz� ��ab��i �praw��ie��ia w�łącz��ie w „s�ar�m” repar��c������m s�s�emie 

c. serra��o, Social	Security	Reform,	Income	Distribution, fisca� Po�ic�, a��d capi�a� acc�m��a�io��, 
wor�d ba��k, 1999, s. 1. Prze��rz�s�ość i ekwiwa�e�����ość s�s�em� emer��a���e��o za�eż� ��ed��akPrze��rz�s�ość i ekwiwa�e�����ość s�s�em� emer��a���e��o za�eż� ��ed��ak 
w ��łów��e�� mierze od zas�osowa��e�� form�ł� emer��a���e��. fak�, iż s�s�em� kapi�ałowe f���kc��o-
�����ą zw�k�e w oparci� o form�łę zdefi��iowa��e�� składki ��ie oz��acza, że wsz�s�kie rozwiąza��ia 
kapi�ałowe są prze��rz�s�e i ekwiwa�e�����e.

60 �.e. s�i���i�z �wierdzi, że sform�łowa��ie „kapi�ałow�” ��iezb�� prawidłowo okreś�a cha-
rak�er�s��kę �akich s�s�emów. �.e. s�i���i�z, op. ci�., s. 427. m. góra zamias� okreś�e��ia „kapi-
�ałow�” �ż�wa sform�łowa��ia „fi��a��sow�”. zob. m. góra,zob. m. góra, System	emerytalny, Pwe, warszawa 
2003, s. 17.

61 �. gea��akop�os, o.s. mi�che��, s.P. ze�des,�. gea��akop�os, o.s. mi�che��, s.P. ze�des, Social	Security	Money’s	Worth, worki���� Paper 
6722, na�io��a� b�rea� of eco��omic research, cambrid��e 1998, s. 13.

62 s�s�em kapi�ałow� o zdefi��iowa��e�� składce ��ie ��es� ��i��d� z�peł��ie wo���� od r�z�ka 
demo��raficz��e��o, ��d�ż w mome��cie osią����ięcia wiek� emer��a���e��o zakłada o�� sprzedaż 
por�fe�a ak��wów emer��a����ch przez osob� w�chodzące z r���k� prac�, k�ór� m�si zos�ać odk�-
pio��� przez ��as�ęp��e poko�e��ie oszczędza��ące ��a r���k� kapi�ałow�m ��a ce�e emer��a���e. �eś�i 
ko�e����e poko�e��ia prac���ąc�ch będą m��ie�� �icz��e, zm��ie��sze��i� ��e����ie pop�� ��a �e ak��wa, 
powod���ąc spadek ich ce�� w mome��cie sprzedaż�, w ko��sekwe��c��i osią����ięcie ��iższe�� s�op� 
zwro��. zob. szerze��: m. góra, op. ci�.
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emer��a����m. Pows�ał� w �e�� sposób defic�� w f���d�sz� emer��a����m zarzą-
dza���m przez zus m�si b�ć pokr�wa��� z do�ac��i z b�dże�� pańs�wa.

3.2. konsekwencje prywatyzacji ubezpieczeń społecznych  
dla świadczeniobiorców

wprowadze��ie zasad� zdefi��iowa��e�� składki i ścisłe �za�eż��ie��ie w�soko-
ści emer���r� od w�sokości wpłaco���ch do s�s�em� składek, ma doce�owo spo-
wodować wzros� zai���eresowa��ia ob�wa�e�i zasadami ob�icza��ia świadczeń, 
wzros� ich świadomości emer��a���e�� i i��d�wid�a���e�� przezor��ości w zakresie 
zabezpiecze��ia ��a s�arość. uza�eż��ie��ie w�sokości emer���r� od z��roma-
dzo��e��o kapi�ał� i wiek� prze��ścia ��a emer���rę ma wpł�wać ��a ���aw��ia��ie 
dochodów oraz przedł�ża��ie ak��w��ości zawodowe��.

now� s�s�em emer��a���� ��es� z założe��ia prze��rz�s��, sprawied�iw� i s�o-
s���e ��ed��akowe zasad� w od��iesie��i� do wsz�s�kich ��e��o �czes���ików. wie�ość 
podmio�ów f���kc��o�����ąc�ch w części kapi�ałowe�� �moż�iwia doko���wa��ie 
przez �bezpieczo���ch w�bor� o�war�e��o f���d�sz� emer��a���e��o i i��s����c��i 
��im zarządza��ące��. Dzięki wprowadze��i� ko��� osób �bezpieczo���ch w zakła-
dzie ubezpieczeń społecz���ch i rach���ków �czes���ików w ofe, doko��a��o 
i��d�wid�a�izac��i s�s�em�, dzięki k�óre�� �bezpiecze��i są i��formowa��i o s�a��ie 
z��romadzo���ch �praw��ień i kapi�ał� emer��a���e��o. Podmio�� zarządza��ące 
obowiązkową częścią s�s�em� przekaz���ą �bezpieczo���m raz w rok� i��for-
mac��ę o s�a��ie ko��� i rach���ków, wzb�dza��ąc w �e�� sposób zai���eresowa��ie 
s�s�emem emer��a����m i wpł�wa��ąc ��a wzros� świadomości emer��a���e�� ��e��o 
�czes���ików.

zreformowa��e obowiązkowe �bezpiecze��ie emer��a���e ofer���e zde-
c�dowa��ie ��iższe s�op� zas�ąpie��ia w�raża��ące się re�ac��ą emer���r� do 
�z�skiwa��e��o wcześ��ie�� w���a��rodze��ia is�o���ie zmie��ia��ąc ro�ę pańs�wa 
w zabezpiecze��i� emer��a����m. część odpowiedzia���ości za dos�arcze��ie 
adekwa���e��o dochod� emer��a���e��o zos�ała prze��iesio��a ��a �bezpieczo-
���ch. obowiązkowa, bazowa część s�s�em� będzie zapew��iać świadcze��ie 
��a poziomie ��ie pozwa�a��ąc�m ��a ��rz�ma��ie s�a��dard� ż�cia po prze��ści� 
��a emer���rę. większ� ��acisk położo��� zos�ał ��a kreowa��ie i��d�wid�a���e�� 
przezor��ości ob�wa�e�i i zachęca��ie do ��romadze��ia doda�kow�ch środków 
emer��a����ch, w ��m ob��ę��ch zachę�ami poda�kow�mi ze s�ro��� pańs�wa 
(iKe i PPe).
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4. POdSUMOWaNIE

ubezpiecze��ia społecz��e od��r�wa��ą is�o���ą ro�ę zabezpiecza��ąc ob�wa-
�e�i ��a w�padek w�s�ąpie��ia r�z�ka chorob�, macierz�ńs�wa, ��iezdo���ości do 
prac�, śmierci ż�wicie�a, w�padk� prz� prac� i chorób zawodow�ch oraz ��a 
w�padek s�arości. s�s�em �bezpieczeń społecz���ch or��a��izowa��� i, w prze-
waża��ące�� części, �akże zarządza��� przez pańs�wo zaspoka��a po�rzebę bez-
pieczeńs�wa fi��a��sowe��o oraz zapew��ia w�pła�ę świadczeń pie��ięż���ch 
w s���ac��i w�s�ąpie��ia w�mie��io���ch zdarzeń w ż�ci� osób �bezpieczo���ch. 
ubezpiecze��ia społecz��e są spec�ficz��ą �sł���ą po�e��a��ącą ��a świadcze��i� 
ochro��� �bezpiecze��iowe��; ma��ą charak�er wza��em���. ochro��a fi��a��sowa��a 
��es� ze środków p�b�icz���ch prz�biera��ąc�ch formę obowiązkow�ch składek. 
Świadcze��ia z �bezpieczeń społecz���ch ma��ą zawsze charak�er osobis�� i są 
��a�eż��e wskaza��e�� osobie �praw��io��e��. s�a��dar�zac��a �sł��� ��es� osią��a��a 
przez wprowadza��ie ��ed��akow�ch zasad �czes���ic�wa w s�s�emie d�a wsz�s�-
kich �bezpieczo���ch oraz ��ed��o�i��ch w�mo��ów obowiąz���ąc�ch świadcze��io-
dawców, ��eś�i w s�s�emie dop�szczo��o f���kc��o��owa��ie wie�� podmio�ów, �akże 
pr�wa����ch. ubezpiecze��ia społecz��e są częs�o ��iesł�sz��ie ��ożsamia��e ��ed�-
��ie ze świadcze��iami pie��ięż���mi w�płaca���mi przez zakład ubezpieczeń 
społecz���ch. takie �rak�owa��ie ��ch �sł��� s�oi w sprzecz��ości z pods�awową 
charak�er�s��ką �bezpiecze��ia społecz��e��o ��ako mecha��izm� zapew��ia��ą-
ce��o ochro��ę �bezpiecze��iową ��a w�padek zdarze��ia powod���ące��o s�ra�ę 
w posiada���ch ��b spodziewa���ch zasobach ��ospodars�wa domowe��o63.

Pr�wa��zac��a w sferze �bezpieczeń społecz���ch ��apo��ka ��a is�o���e 
o��ra��icze��ia, ��łów��ie z �wa��i ��a fak�, iż os�a�ecz���m ��wara���em w�pła-
ca���ości obowiązkow�ch s�s�emów zabezpiecze��ia społecz��e��o pozos�a��e 
zawsze b�dże� pańs�wa. umoż�iwie��ie podmio�om pr�wa����m świadcze��ia 
�sł��� społecz���ch fi��a��sowa���ch ze środków p�b�icz���ch powod���e ko��iecz-
��ość od��ór��e�� re����ac��i r���k�, powoła��ia �rzęd� ��adzor� i wprowadze��ia 
mecha��izmów chro��iąc�ch �sł���obiorców i ��wara������ąc�ch bezpieczeńs�wo 
fi��a��sowe s�s�em�. w Po�sce obowiązkow� s�s�em �bezpieczeń społecz���ch 
zarządza��� ��es� p�b�icz��ie, z w���ą�kiem kapi�ałowe�� części s�s�em� emer��a�-
��e��o. głów���m admi��is�ra�orem i ��adzorcą �bezpieczeń re���ow�ch, choro-
bowe��o, w�padkowe��o i repar��c�����e�� części �bezpiecze��ia emer��a���e��o ��es� 
zakład ubezpieczeń społecz���ch. w części zarządza��e�� pr�wa���ie – w kapi-
�ałow�m bazow�m s�s�emie emer��a����m – �sł���i w zakresie ��romadze��ia 
i i��wes�owa��ia środków emer��a����ch przekaz�wa���ch do o�war��ch f���d�sz� 

63 na pods�awie defi��ic��i r�z�ka sform�łowa��e�� przez szkołę ubezpiecze��ia społecz��e��o 
t. sz�m�icza; t. sz�m�icz, Ubezpieczenie…, op. ci�., s. 75.
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emer��a����ch powierzo��e zos�ał� powszech���m �owarz�s�wom emer��a����m. 
wprowadze��ie pr�wa���e��o zarządza��ia w s�s�emie emer��a����m b�ło ściś�e 
związa��e ze zmia��ą form�ł� emer��a���e�� oraz me�od� fi��a��sowa��ia. z �wa��i 
��a kró�ki okres f���kc��o��owa��ia ��owe��o s�s�em� emer��a���e��o, k�ór� ma 
z założe��ia dł���o�ermi��ow� charak�er, �r�d��o ��eszcze doko��ać peł��e�� oce��� 
��e��o f���kc��o��owa��ia. wprowadze��ie wie�ości podmio�ów ��a r���k� emer��a�-
���m �moż�iwiło �bezpieczo���m doko���wa��ie w�borów i��s����c��i zarządza-
��ące�� ich środkami emer��a����mi. i��d�wid�a�izac��a s�s�em� i wprowadze��ie 
odręb���ch rach���ków emer��a����ch wpł���ie ��a pew��o ��a wzros� świadomo-
ści emer��a���e�� �czes���ików, choć świadomość �a będzie się rodzić w ob�icz� 
��iskich świadczeń będąc�ch ko��sekwe��c��ą wprowadze��ia form�ł� zdefi��io-
wa��e�� składki, zarów��o w części repar��c�����e�� ��ak i kapi�ałowe��. zarządza��� 
pr�wa���ie kapi�ałow� s�s�em emer��a���� może prz�cz���ić się do w�pła�� w�ż-
sz�ch, w porów��a��i� z s�s�emem cz�s�o repar��c������m, świadczeń emer��a�-
���ch, ��eś�i wprowadzo��e zos�a��ą zmia��� pob�dza��ące ko��k�re��c��ę pomiędz� 
�owarz�s�wami emer��a����mi. P�a��owa��e zmia��� powi����� zapew��ić osią��a-
��ie przez ofe w�ższ�ch s�óp zwro�� i ob��iża��ie opła� pobiera���ch przez 
Pte. na pow�ższe efek��, �rzeba ��ed��ak ��eszcze poczekać.
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usł���i w po�skim s�s�emie zabezpiecze��ia 
społecz��e��o – da�sze kier���ki przemia��

ni��ie��sz� rozdział pode��m���e próbę okreś�e��ia da�sze��o rozwo��� �sł��� spo-
łecz���ch w cz�erech sferach zabezpiecze��ia społecz��e��o: opiece zdrowo���e��, 
opiece dł���o�ermi��owe��, pomoc� społecz��e�� oraz �bezpiecze��iach społecz-
���ch. �e��o ce�em ��es� wskaza��ie da�sz�ch kier���ków zmia�� w or��a��izowa��i�, 
fi��a��sowa��i� oraz dos�arcza��i� �sł��� społecz���ch, k�óre częs�o ��ie��azwa��e 
przez po�ską po�i��kę społecz��ą, zos�ał� zide����fikowa��e w poprzed��ich roz-
działach.

rozpocz���a��ąc a��a�izę ��a�eż� s�wierdzić, iż w Po�sce we wsz�s�kich cz�e-
rech obszarach moż��a zaobserwować prz���a��m��ie�� ki�ka przemia�� dos�rze-
��a���ch w sferze po�i��ki społecz��e�� w i�����ch kra��ach. na�eżą do ��ich przede 
wsz�s�kim pr�wa��zac��a fi��a��sowa��ia oraz pr�wa��zac��a włas��ości, �r���ko-
wie��ie oraz �społecz��ie��ie.

Po��awie��ie się środków pr�wa����ch w s�s�emie, ���. współpłace��ia za dos�ar-
cza��ą �sł���ę ��es� w�razem pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia. w prz�padk� s�s�em� 
opieki dł���o�ermi��owe�� współpłace��ie za pob�� w zakładzie opiek�ńcz�m, ��ak 
rów��ież w dom� pomoc� społecz��e�� oraz �sł���i opiek�ńcze i spec��a�is��cz��e 
�sł���i opiek�ńcze, ��es� wpisa��e w ��orm� praw��e1. mecha��izm �e�� ��es� ��ed-
��ak da�eki od k�as�cz��e��o �dział� włas��e��o w szkodzie (współpłace��ia), 
f���kc��o�����ące��o w ramach s�s�em� �bezpiecze��iowe��o2. a�bowiem w�sokość 
kosz�ów po��oszo���ch przez świadcze��iobiorców ��ie ��es� �s�a�a��a ��ako pro-
ce��� całościowe��o kosz�� świadcze��ia (w���ą�kiem mo��ą ���a�� b�ć świadcze-

1 re�������ą �o ��as�ęp���ące zapis�: – ar�. 34a. par. 1 us�aw� o zakładach opieki zdro-
wo���e�� z d��ia z d��ia 30 sierp��ia 1991 r.; ar�. 50 par. 6 us�aw� z d��ia z d��ia 12 marca 2004 r. 
o pomoc� społecz��e�� (�eks� ��ed��o�i�� z d��ia z d��ia 2 paździer��ika 2009 r. (Dz. u. nr 175, poz. 
1362)); ar�. 61. Par. 1 Pk�. 1 us�aw� z d��ia z d��ia 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e�� (�eks� 
��ed��o�i�� z d��ia z d��ia 2 paździer��ika 2009 r. (Dz. u. nr 175, poz. 1362)).

2 więce�� ��a �ema� �dział� włas��e��o pa�rz ��p.: e. Kowa�ewski, Prawo	ubezpieczeń	gospodar-
czych, bra���a, b�d��oszcz–tor�ń 2006, s. 220.
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��ia pie�ę����ac�����e w opiece o�war�e��, fi��a��sowa��e w ramach s�s�em� pomoc� 
społecz��e��), �ecz ��es� war�ością ��ieskore�owa��ą z rzecz�wis��mi kosz�ami 
– w prz�padk� świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� or��a��izowa���ch w ramach 
s�s�em� ochro��� zdrowia opła�a s�a��owi proce��� dochod� świadcze��iobiorc�, 
w prz�padk� świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� or��a��izowa���ch w ramach 
s�s�em� pomoc� społecz��e�� ��es� �o �rzędowo �s�a�o���3 śred��iomiesięcz��� 
kosz� ��rz�ma��ia mieszkańca. Po��ieważ dopła�� do świadczeń są is�o���ie 
za��iżo��e4 w�da��e się, iż da�sza pr�wa��zac��a fi��a��sowa��ia w s�s�emie opieki 
dł���o�ermi��owe�� będzie szła w kier���k� �rea���ia��ia, ��ieza�eż��ie od i�����ch 
zmia�� w �e�� sferze �sł��� społecz���ch, �dział� świadcze��iobiorców w pokr�ci� 
kosz�ów opieki dł���o�ermi��owe�� (moż��a b� rzec, iż chodzi ���a�� o �moc��ie-
��ie proces� �r���kawia��ia).

na�omias� współpłace��ie w sferze opieki zdrowo���e�� po��awia się ��ed���ie 
��a moc� zapisów prawa do��cząc�ch pokr�cia części kosz�ów ��iek�ór�ch �eków 
(wprowadze��ie mecha��izm� ref���dac��i). nie w�s�ęp���e ���a�� mecha��izm 
współpłace��ia za świadcze��ia zdrowo���e, a��i w opiece o�war�e�� a��i w opiece 
zamk��ię�e��. Prób� wprowadze��ia w Po�sce bezpośred��ie��o �dział� pac��e��-
�ów w fi��a��sowa��i� świadczeń opieki zdrowo���e�� ��ie powiodł� się – przewa-
ż�ł ar���me��� iż kosz�� pobor� dopła� przekroczą ich łącz��ą war�ość. w�da��e 
się, iż w d�sk�s��i ��ie pod��oszo��o w dos�a�ecz���m s�op��i� korz�ści w pos�aci 
rac��o��a�izac��i korz�s�a��ia ze świadczeń.

�ed��akże wprowadze��ie praw��e��o ��akaz� ��ab�wa��ia �sł��� społecz���ch 
prz� w�korz�s�a��i� środków pr�wa����ch (częściowe ��b całkowi�e fi��a��sowa-
��ie) w�da��e się b�ć ��ed���ie kwes�ią czas�. zapowiada��e od dł�ższe��o czas� 
przez mi��is�ers�wo zdrowia zmia��� w fi��a��sowa��i� świadczeń zdrowo����ch5, 
��akko�wiek kr���kowa��e6, zacz���a��ą ��abierać kier���k� ko��kre����ch prac 
�e��is�ac������ch. Działa��ia �e ��ie są sprzecz��e z �e��de��c��ami w�s�ęp���ąc�mi 
w i�����ch kra��ach e�rope��skich, w k�ór�ch fi��a��sowa��ie ze środków pr�wa�-
���ch części świadcze��ia zdrowo���e��o ��es� powszech��ie pa�����ącą zasad��ą 

3 szcze��ół�: ar�. 6 us�aw� z d��ia z d��ia 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e�� (�eks� 
��ed��o�i�� z d��ia z d��ia 2 paździer��ika 2009 r. (Dz. u. nr 175, poz. 1362).

4 Pa�rz: rozdział 4.
5 w�s�ąpie��ie mi��is�ra �ak�ba sz��ca ��a ko��fere��c��i „mie��sce i ro�a pr�wa����ch pła�-

��ików w s�s�emie ochro��� zdrowia” or��a��izowa��e�� przez Po�ską izbę ubezpieczeń w d��i� 
20.10.2010. więce�� ���. wprowadze��ia pr�wa����ch �bezpieczeń pa�rz: Informacja	dla	Sejmu	RP	
o	sytuacji	w	ochronie	zdrowia, bi�ro se��m�, Dr�k ��r 622, warszawa, ma�� 2006; Informacja	Rządu	na	
temat	obecnej	sytuacji	ochrony	zdrowia	w	Polsce, bi�ro se��m�, Dr�k ��r 176, warszawa, s��czeń 2008; 
�. �a��ik, Menedżerowie	o	założeniach	ustawy	o	dodatkowych	ubezpieczeniach	zdrowotnych:	teraz	czekamy	na	
konkrety, Por�a� r���ek zdrowia z d��ia 20 ma��a 2009.

6 na �ema� kr���ki pro��ek�� �s�aw� o doda�kow�ch �bezpiecze��iach zdrowo����ch pa�rz: 
b. więckowska, Uwagi	do	projektu	dodatkowych	ubezpieczeń	zdrowotnych, „rea�ia”, ��r 4, 2008.
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– ��a 32 kra��e w�mie��io��e w bazie missoc (m���a� i��forma�io�� s�s�em o�� 
socia� Pro�ec�io��) ���ko w 7 ��ie s�osowa��e ��es� współpłace��ie za świadcze��ia 
zdrowo���e (�abe�a 1).

Tabela 1.  Udział świadczeniobiorców w finansowaniu świadczeń zdrowotnych 
w wybranych krajach Europy

Porady leczenie szpitalne

czech� – opła�a 60 koro�� (€ 2.28) 
za dzień opieki

Da��ia gr�pa 1*: -
gr�pa 2: kosz��, k�óre przekracza��ą 
s�mę opłaca��ą �ekarzom z gr�p� 1

–

niemc� 10 € za pierwszą wiz��ę � każde��o 
�ekarza w da���m kwar�a�e (bez wiz�� 
ko���ro����ch),
masaże, fiz��o�erapia, base�� – 10% 
kosz�ów i 10 € za skierowa��ie

10 € za każd� dzień 
pob��� w szpi�a�� (pokó�� 
2-osobow�), max 28 d��i

fra��c��a 25–35% kosz�ów porad� �ekarskie��, 
20–30% ko��s���ac��i w szpi�a�ach, 
15–25% kosz�ów �ecze��ia szpi�a���e��o,
1 € za każdą i���erwe��c��ę med�cz��ą 
(max. 50 € rocz��ie)

15–25% par��c�pac��i 
w kosz�ach oraz
14 € (10 € ��a oddzia�e 
ps�chia�r�cz���m) za 
każd� dzień pob���

włoch� max. 36 € za każdą wiz��ę � spec��a�is�� 
a�bo bada��ie,

–

c�pr 5,17 € za każdą wiz��ę oraz 50% 
kosz�ów badań �abora�or������ch

5,17 €, 8,62 €, 17 € za 
okreś�o��� s�a��dard pokoi

l�ksemb�r�� 20% �ar�f� za każdą pierwszą wiz��ę 
(w cią��� 28 d��i) oraz 5% �ar�f� za każdą 
��as�ęp��ą

11,45 € za każd� dzień 
pob��� max. 30 d��i

wę��r� –  brak skierowa��ia od �ekarza 
pierwsze��o ko���ak��,

– ��ieprzewidzia��e, doda�kowe kosz��,
–  doda�kowe świadcze��ia ��p. �epsze 

war���ki �oka�owe, ��edze��ie,
–  kosz�� zakwa�erowa��ia, opieki 

pie�ę����iarskie��, posiłków

– brak skierowa��ia,
–  ��ieprzewidzia��e, 

doda�kowe kosz��,
–  doda�kowe świadcze��ia 

��p. �epsze war���ki 
�oka�owe, ��edze��ie,

–  kosz�� zakwa�erowa��ia, 
opieki pie�ę����iarskie��, 
posiłków
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Porady leczenie szpitalne

Ho�a��dia każda osoba dorosła (18+) posiada 
fra��sz�zę red�kc�����ą** w w�sokości 165 
e�ro (w 2010) ��a rok (z w�łącze��iem 
opieki �ekarza pierwsze��o ko���ak�� 
i opieki w okresie ciąż� i macierz�ńs�wa). 
Ho�e��drz� mo��ą �z�skać z��iżkę, ��eże�i 
dobrowo���ie z��odzą się w�brać w�ższą 
fra��sz�zę red�kc�����ą (do 665 e�ro ��a rok)

(�ak ��ak w poradach)

norwe��ia �dział w kosz�ach do 193 € rocz��ie;
15 € za każdą wiz��ę � �ekarza pierw-
sze��o ko���ak��, 30 € – �ekarza spec��a�is��

–

a�s�ria 3,63 € każd� cer��fika� świadczeń 
(��a kwar�ał), 20% kosz�ów porad 
ps�cho�erape��� ��b ps�cho�o��a

16,11 € za dzień pob���
10% kosz�ów za 
współ�bezpieczo��e��o 

Por����a�ia współpłace��ie �za�eż��io��e ��es� od 
form� świadcze��ia: wiz��a w dom�, 
��iep�a��owa��a, wiz��a szpi�a���a, wiz��a 
w ce���r�m zdrowia

–

szwa��caria 194 € rocz��ie (wkład), 10% kosz�ów 
przekracza��ąc�ch wkład max 453 € rocz��ie

6,48 € za dzień

słowe��ia 5–75% kosz�ów wiz�� do 25% kosz�ów
fi���a��dia 11 € za pierwsze 3 wiz��� w rok� ��b 

22 € rocz��ie, 15 € za wiz��ę w ��oc� ��b 
w weeke��d

26 € dzie����ie
72 € chir�r��ia ��ed��e��o 
d��ia

szwec��a 11 € – 17 € za wiz��ę,
22 € – 23 € za wiz��ę � spec��a�is��
22 € – 23 € za wiz��ę ��iep�a��owa��ą

8,91 € dzie����ie

* Każd� ob�wa�e� w�biera (raz do rok�) prz���a�eż��ość do ��ed��e�� z ��r�p: gr�pa 1 – dos�ęp do 
świadczeń za pośred��ic�wem ko���rak�ow�ch �ekarz� pierwsze��o ko���ak�� (gate	keeper), gr�pa 
2 – dos�ęp do świadczeń bez pośred��ic�wa �ekarz� pierwsze��o ko���ak�� (wo���� w�bór).

** �es� �o i����a forma (��iż �dział włas���) współpłace��ia za świadcze��ia zdrowo���e wskaza��a 
przez m. osak w rozdzia�e 3.

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da���ch missoc.

P��a��ie ��akie się ���a�� po��awia, �o: cz� wprowadze��ie współfi��a��sowa��ia 
świadczeń prz�cz���i się do wzros�� środków w s�s�emie ochro��� zdrowia? 
udział środków pr�wa����ch w fi��a��sowa��i� s�s�em� ochro��� zdrowia w 2007 
rok� w���osił 29,1% i b�ł o 2,1 p���k�� proce���owe��o w�ższ� ��iż śred��ia d�a 
kra��ów oecD7. rów��ocześ��ie przecię���� Po�ak w�da��e więce�� ��a świadcze-

7 Pa�rz: rozdział 3.

Tabela 1. (cd.)
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��ia zdrowo���e ��iż przecię���� fra��c�z (współfi��a��sowa��ie świadczeń zdro-
wo����ch we fra��c��i ��es� ��a��w�ższe w u��ii e�rope��skie��). udział w�da�ków 
pr�wa����ch ��a zdrowie per	capita (pom��ie��szo��� o w�da�ki ��a �eki) w w���a-
��rodze��i� przecię����m br���o w Po�sce w���osi 1,63% i ��es� o 0,2 p���k�� pro-
ce���owe��o w�ższ� ��iż we fra��c��i8. za�em, biorąc pow�ższe pod �wa��ę, moż��a 
s�wierdzić, iż po�e d�a zwiększa��ia �dział� fi��a��sowa��ia pr�wa���e��o w sferze 
ochro��� zdrowia, da�sze�� pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia, bez z��acz��e��o wzros�� 
poziom� w���a��rodzeń, ��es� ��iezmier��ie małe.

Pr�wa���e fi��a��sowa��ie może prz���mować rów��ież cechę w�łącz��ości 
fi��a��sowa��ia. Prz�kładem ��a �o ��es� s�s�em �bezpieczeń społecz���ch, ��dzie 
składka fi��a��sowa��a ��es� przede wsz�s�kim ze środków pr�wa����ch (pra-
cow��ika ��b/i pracodawc�)9. w prz�padk� �e��o pods�s�em� zabezpiecze��ia 
społecz��e��o moż��a powiedzieć, iż obserw���e się ��ie ���e pr�wa��zac��ę fi��a��-
sowa��ia �ecz „pr�wa��zac��ę świadomości”. ubezpiecze��i, poprzez zmia��� 
doko���wa��e w szcze��ó���ości w s�s�emie emer��a����m (��p. dzięki corocz��e�� 
i��formac��i o s�a��ie rach���k� w o�war��m f���d�sz� emer��a����m oraz w�so-
kości składek przekaza���ch do zus), są s��m��owa��i do ak��w��e��o �czes���i-
cze��ia w procesie ��romadze��ia środków ��a okres s�arości10. �ed��akże, biorąc 
pod �wa��ę bardzo ��iską par��c�pac��ę Po�aków w rozwiąza��iach �rzeciofi�aro-
w�ch11 moż��a s�wierdzić, iż proces „pr�wa��zac��i świadomości” w Po�sce ��es� 
dopiero w począ�kowe�� fazie.

w�łącz��ość fi��a��sowa��ia zacz���a rów��ież powo�i w�s�ępować w s�s�emie 
ochro��� zdrowia (część zabie��ów s�oma�o�o��icz���ch, operac��e p�as��cz��e cz�, 
pode��mowa��e os�a���io przez media, zapłod��ie��ie in	 vitro). obserwowa��e 

8 szcze��ółowe bada��ie pa�rz: b. więckowska, m. osak, Potencjał	prywatnych	ubezpieczeń	
zdrowotnych	jako	źródła	finansowania	opieki	zdrowotnej	w	Polsce, [w:] Ubezpieczenia	wobec	wyzwań	XXI	
w., w. ro��ka-chmie�owiec (red.), zesz��� na�kowe u��iwers��e�� eko��omicz��e��o we wrocła-
wi�, w dr�k�.

9 Prz�kładem fi��a��sowa��ia składki ze środków p�b�icz���ch ��es� kred��owa��ie składek 
osobom przeb�wa��ąc�m ��a �r�opach w�chowawcz�ch. rów��ocześ��ie, biorąc pod �wa��ę w�so-
kość dopła� z b�dże�� pańs�wa do świadczeń emer��a����ch, moż��a z ła�wością podważ�ć �ezę 
o w�łącz��ości fi��a��sowa��ia pr�wa���e��o w s�s�emie emer��a����m.

10 Doda�kow� s��m��a�or (��ies�e�� ��e��a��w���) po��awi się wraz z pierwsz�mi w�pła�ami 
świadczeń emer��a����ch. i��formac��a o bardzo ��iskich s�opach zas�ąpie��ia (ok. 40–50% w���a-
��rodze��ia) zm�si �bezpieczo���ch do po��ęcia doda�kow�ch działań zabezpiecza��ąc�ch ��a okres 
s�arości. więce�� ��a �ema� s�óp zas�ąpie��ia w ��ow�m s�s�emie emer��a����m pa�rz: b. wię-
ckowska, �. bi��ak, Wpływ	zmiany	systemowej	na	wysoko���	�wiadczeń	emerytalnych	w	Polsce, „Prob�em� 
Po�i��ki społecz��e��” ��r 12, 2010.

11 w Po�sce w rok� 2008 is���iało ok. 1,6 mi�io��a ko��� emer��a����ch w ramach iKe 
oraz 0,3 mi�io��a �czes���ików PPe, co ��es� ��ed���ie ��iewie�kim �łamkiem 14,5 mi�io��ów 
osób z��łoszo���ch do �bezpiecze��ia w zakładzie ubezpieczeń społecz���ch (więce�� pa�rz:  
rozdział 6).
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obec��ie prób�12 �rea���ie��ia kosz�ka świadczeń zdrowo����ch sprawia��ą, iż 
będzie zwiększała się �iczba świadczeń ��ie ��a�eżąca do zbior� „świadcze��ia 
fi��a��sowa��e ze środków p�b�icz���ch”. z��acz��� wzros� środków pr�wa����ch 
w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o ��es� rów��ież w���ikiem reakc��i społe-
czeńs�wa ��a o��ra��iczo��ość fi��a��sowa��ia p�b�icz��e��o (ko�e��ki do świadczeń) 
��ak rów��ież ��a dos�ęp��ość i��formac��i o ko�e��kach13. Propoz�c��e rząd� wpro-
wadze��ia ���� poda�kow�ch obe��m���ąc�ch składkę ��a pr�wa���e �bezpiecze��ie 
zdrowo���e w�da��ą się b�ć pierwsz�m krokiem do s�op��iowe��o �rea���ia��ia 
kosz�ka świadczeń zdrowo����ch. �ed��akże, ab� �akie działa��ia b�ł� moż�iwe 
do przeprowadze��ia, ��iezbęd��e są zmia��� w zapisach praw���ch ���. dodefi��io-
wa��ie �bezpiecze��ia zdrowo���e��o ��ak rów��ież �moż�iwie��ie (fak��cz��e a ��ie 
��ed���ie praw��e) zawiera��ia ko���rak�ów przez pr�wa���e zakład� �bezpieczeń 
z p�b�icz���mi zoz-ami.

Pr�wa��zac��a po s�ro��ie fi��a��sowa��ia w s�s�emie pomoc� społecz��e�� – ze 
wz���ęd� ��a ��e�� ce�: ��wara��c��ę mi��ima���e��o poziom� bezpieczeńs�wa soc��a�-
��e��o – ��es� doko���wa��a w ��a��m��ie��sz�m s�op��i�. Prz���m���e o��a przede 
wsz�s�kim formę fi��a��sowa��ia świadczeń ze środków pr�wa����ch pochodzą-
c�ch od i�����ch osób (��b i��s����c��i) ��iż osoba korz�s�a��ąca. gwał�ow��� rozwó�� 
�rzecie��o sek�ora sprawia, iż coraz częście�� s�a��owią o��e wsparcie samorzą-
dów �oka����ch w w�ko���wa��i� działań z zakres� �sł��� społecz���ch. rów��o-
cześ��ie ��ada� is���ie��e z��acz��a ��r�pa osób, k�óre ��ada� obarcza��ą pańs�wo 
odpowiedzia���ością za kreowa��ie s�a��dard� ż�cia. i w�da��e się, że ��ieza�eż��ie 
od w���ików po�i��ki ak��wizac�����e��, �aka s���ac��a ��ada� będzie miała mie��-
sce, co sprawia, iż da�sza (��łębsza) pr�wa��zac��a fi��a��sowa��ia ��ie ��es� ���a�� 
moż�iwa14 – osob� korz�s�a��ące ze świadczeń ��a�eżą do ��a���boższe�� wars�w� 
społeczeńs�wa.

Pods�mow���ąc a��a�izę obserwowa���ch przemia�� w �dzia�e pr�wa����ch 
źródeł fi��a��sowa��ia �sł��� społecz���ch w sferze opieki zdrowo���e��, opieki 
dł���o�ermi��owe��, pomoc� społecz��e�� oraz �bezpieczeń społecz���ch w Po�-
sce moż��a s�wierdzić, iż zwiększa��ie środków pr�wa����ch w fi��a��sowa��i� 
�sł��� społecz���ch ��ie doprowadzi racze�� do całkowi�e��o w�parcia fi��a��so-

12 Pa�rz: Pro��ek� �s�aw� o komp�eme���ar���ch i s�p�eme���ar���ch �bezpiecze��iach zdro-
wo����ch.

13 z��od��ie z us�awą z d��ia 27 sierp��ia 2004 r. o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��-
sowa���ch ze środków p�b�icz���ch (Dz. u. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póź��. zm.) świad-
cze��iodawc� są zob�i��owa��i do prz���a��m��ie�� comiesięcz��e��o i��formowa��ia o dł���ości ko�e��ki 
oczek���ąc�ch ��a świadcze��ia – mimo iż nfz preze������e s�a�� ��a ��p. 31 �ipca 2010r. �o da��e 
��iek�ór�ch świadcze��iodawców mo��ą pochodzić ��a prz�kład z kwie���ia 2010.

14 ocz�wiście, wraz ze wzros�em „mod�” ��a przekaz�wa��ie darowiz��, moż��a zakładać, że 
i�ość środków pr�wa����ch w s�s�emie pomoc� społecz��e�� ��e����ie z��acz��em� zwiększe��i�, �ecz 
��ie doko��a się ���a�� żad��a i����a forma pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia.
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wa��ia p�b�icz��e��o. Pańs�wo ��ada� będzie peł��iło ro�ę �zw. sia�ki bezpieczeń-
s�wa (���. safety	net), więc ��awe� ��a��da�e�� pos���ię�a pr�wa��zac��a fi��a��sowa��ia 
��ie w�prze pańs�wa z ro�i ��wara���a świadczeń mi��ima����ch (��p. emer���ra 
mi��ima���a) cz� �eż ��wara���a świadczeń osobom ��a���boższ�m (��p. fi��a��so-
wa��ie pob��� w dom� pomoc� społecz��e��).

a��a�iz���ąc proces� pr�wa��zac�����e �sł��� społecz���ch w Po�sce w�da��e się, 
że z��acz��ie większe po�e zmia�� w zakresie pr�wa��zac��i z��a��d���e się w pr�-
wa��zac��i włas��ości. wprowadze��ie pr�wa���e�� prod�kc��i świadczeń sprawia, 
iż pańs�wo s�a��e się ��ed���ie a��ima�orem s�ro��� podażowe�� (ko��ces��o��owa-
��ie, dbałość o s�a��dard�, wprowadza��ie zachę�), zaś r�z�ka fi��a��sowe prze-
rz�co��e są ��a sek�or pr�wa����. Pr�wa��zac��a „prod�kc��i” w ��a��większ�m 
s�op��i� doko��ała się w s�s�emie emer��a����m. żad��e z o�war��ch f���d�sz� 
emer��a����ch, pracow��icz�ch pro��ramów emer��a����ch ��ak i i��d�wid�a����ch 
ko��� emer��a����ch ��ie ��es� zarządza��e przez i��s����c��ę z sek�ora p�b�icz-
��e��o. �ed��akże przemia��� w s�s�emie emer��a����m ��ada� ��ie są skończo��e 
– obec��ie is���ie��e ���ko ��ed��a, p�b�icz��a, i��s����c��a w�płaca��ąca świadcze��ia 
emer��a���e (zus). Do chwi�i prz���o�ow�wa��ia ��i��ie��sze��o rozdział� prace 
��ad pro��ek�em �s�aw� o f���d�szach doż�wo���ich emer���r kapi�ałow�ch 
��ie zos�ał� ��eszcze zakończo��e. za�em ��ie wiadomo cz� da�sza pr�wa��za-
c��a prod�kc��i w s�s�emie emer��a����m będzie miała mie��sce – ��eże�i zos�a-
��ie wprowadzo��e, ��e��oc��owa��e obec��ie15, ob��iże��ie składki emer��a���e��, 
pr�wa��zac��a włas��ości w fazie w�pła� środków emer��a����ch będzie racze�� 
eko��omicz��ie bezzasad��a ���. z��romadzo��� kapi�ał oraz w���ika��ące z ��ie��o 
w�sokości świadczeń będą ��a ���e ��iskie, że ��ie pows�a��ie po�e ko��k�re��c��i 
d�a po�e��c��a����ch zakładów �bezpieczeń emer��a����ch.

rów��ocześ��ie, ��a�eż� wziąć pod �wa��ę, iż w ��owopows�ał�m s�s�emie 
emer��a����m is���ie��e z��acz��e r�z�ko dopła� (ze środków p�b�icz���ch) do 
emer���r mi��ima����ch. z��od��ie z ob�icze��iami przeprowadzo���mi przez 
b. więckowską oraz �. owczarek16 dopła�� do emer���r obe��mą wsz�s�-
kie 60-�e���ie kobie��, k�óre, ��ieza�eż��ie od s�aż� prac�, będą o�rz�m�wał� 
w���a��rodze��ie ��iższe ��iż 48% w���a��rodze��ia przecię���e��o oraz wsz�s�kich 
65-�e���ich mężcz�z��, k�órz�, ��ieza�eż��ie od s�aż� prac�, będą o�rz�m�wa�i 
w���a��rodze��ie ��iższe ��iż 33% w���a��rodze��ia przecię���e��o. na�omias� prz� 
��a��kró�sz�m dop�szcza����m s�aż� prac� ��ra��icz��ą war�ością w���a��rodze-
��ia d�a kobie� ��es� 114% przecię���e��o w���a��rodze��ia, zaś d�a mężcz�z�� 71% 

15 PaP, Obniżenie	składki	do	OFE	obniży	koszty	systemu	emerytalnego – �. fedak, mi��is�er PiPs, 
2 czerwca 2010.

16 Pa�rz: b. więckowska, �. owczarek, Ryzyko	dopłaty	do	emerytury	minimalnej	w	nowym	systemie	
emerytalnym	w	Polsce, [w:] Ubezpieczenia	wobec	wyzwań	XXI	w., �. lisowski (red.), zesz��� na�kowe 
u��iwers��e�� eko��omicz��e��o w Poz��a��i�, w dr�k�.
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przecię���e��o w���a��rodze��ia. zderza��ąc pow�ższe i��formac��e z da���mi zus 
wskaz���ąc�mi ��a �o, że prawie 45% osób o�rz�m���ąc�ch świadcze��ia eme-
r��a���e w 2009 rok� posiadała pods�awę w�miar� po��iże�� 100% przecię�-
��e��o w���a��rodze��ia17, dopła�� do emer���r mi��ima����ch mo��ą ��abrać cech 
powszech��ości18.

na pods�awie pow�ższ�ch rozważań do��cząc�ch bazowe��o s�s�em� eme-
r��a���e��o moż��a s�wierdzić, iż w s�s�emie ��m moż��a w ��a��b�iższ�m czasie 
pro����ozować racze�� proces odwraca��ia od pr�wa��zac��i prod�kc��i ���. ��ac��o��a-
�izac��i pro��ram� emer��a���e��o wzorem i�����ch kra��ów19, co może doprowadzić 
do z��acz��e�� ��ies�abi���ości fi��a��sowe�� s�s�em� emer��a���e��o. rów��ocześ��ie, 
��ak ���ż zos�ało �o s�wierdzo��e, a��orka spodziewa się wzros�� z��acze��ia pr�-
wa����ch form zabezpiecze��ia w okresie s�arości (iKe, PPe).

Pr�wa��zac��a włas��ości obserwowa��a ��es� w Po�sce rów��ież w s�s�emie 
ochro��� zdrowia, zarów��o w sferze świadcze��iodawców opieki doraź��e�� ��ak 
i dł���o�ermi��owe��. z da���ch ��ch w���ika, iż o�war�a opieka zdrowo���a ��es� 
��iema�że w peł��i spr�wa��zowa��a, zaś da�sze przemia��� włas��ościowe do��-
cz�ć mo��ą opieki zamk��ię�e��20. na p��a��ie cz� będziem� obserwować wzros� 
�dział� pr�wa����ch szpi�a�i w Po�sce ��a�eż� odpowiedzieć �wierdząco. umoż-
�iwie��ie przeksz�ałca��ia szpi�a�i p�b�icz���ch w spółki prawa ha��d�owe��o 
i spółki c�wi���e da��e moż�iwość �epsze��o zarządza��ia fi��a��sami szpi�a�a, zaś 
w prz�padk� z��acz��e��o �dział� pracow��icze��o obserwowa��a ��es� zmia��a 
��as�awie��ia w zarządza��i� p�acówką ���. pracow��ic� biorą fak��cz��� �dział 
w zarządza��i�, zmie��ia się ich s�a��s (z pracow��ika ��a��em��e��o ��a współwłaś-
cicie�a), ła�wie�� ��es� wprowadzić mecha��izm� bezpośred��ie��o w���a��radza��ia 
za w�da����ość prac�, co zwiększa ak��wizac��ę i krea��w��ość pracow��ików21.

17 na�eż� pamię�ać, że pods�awa w�miar� okreś�a��a ��es� ��a bazie 10 „��a���epsz�ch” �a� 
prac� z os�a���ich 20 �a�. za�em w ��ow�m s�s�emie, ��dzie cał� okres składkowa��ia ��es� bra��� 
pod �wa��ę, moż��a spodziewać się z��acz��ie większe�� �iczb� osób, � k�ór�ch pods�awa w�miar� 
składki będzie ��iższa ��iż przecię���e w���a��rodze��ie.

18 ob�icze��ia włas��e ��a pods�.: Ważniejsze	informacje	z	zakresu	ubezpieczeń	społecznych	w	2009	r., 
Depar�ame��� s�a��s��ki, zakład ubezpieczeń społecz���ch, warszawa 2009, s. 33.

19 Działa��ia �akie pod��ę�o os�a���imi czas� ��a wę��rzech (PaP, na wę��rzech reforma 
s�s�em� emer��a���e��o, 14.12.2010), es�o��ii (s�s�em emer��a���� �pada, h��p://www.se.p�/
w�darze��ia/swia�/s�s�em-emer��a����-�pada_122271.h�m�), ar��e������ie oraz słowac��i.

20 więce�� pa�rz: rozdział 3.
21 Prz�kładem �akie��o działa��ia mo��ą b�ć: 1. szpi�a� Kie�ecki spółka kom���a���a: sprze-

daż �działów ��b w�dzierżawie��ie ma��ą�k� spółce pracow��icze�� (79 �działowców �ekarze i pie-
�ę����iarki) zare��es�rowa��e�� w 2006 r.; 2. szpi�a� im. michałowskie��o w Ka�owicach: sprzedaż 
będące��o w �ikwidac��i szpi�a�a (�ermi�� 22 marca 2008) w drodze prze�ar��� spółce pracow-
��icze�� (�ekarze �ro�odz�) za kwo�ę 12 m��� zł oraz dek�arac��e zai��wes�owa��ia w ��a��b�iższ�ch 
�a�ach 3,8 m��� zł (�. gr����ewicz, Akcjonariat	pracowniczy	w	spółkach	–	zakładach	opieki	zdrowotnej, 
ma�eriał� ko��fere��c�����e, warszawa 19 marca 2008 r.).
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w obszarze pomoc� społecz��e�� proces pr�wa��zac��i włas��ości doko���wa��� 
��es� w z��acz���m s�op��i� – is���ie��e �s�awowe za�ece��ie współprac� i��s����c��i 
p�b�icz���ch we współprac� z �rzecim sek�orem i podmio�ami komerc������mi. 
aczko�wiek, ��ak pokaza��o w rozdzia�e a��ors�wa i. r�bki oraz e. wiszcz���, 
pr�wa��zac��a „w��warza��ia” �sł��� społecz���ch w sferze pomoc� społecz��e�� 
��ie ��es� dobrze ���r����owa��a w prak��ce, co sprawia, że zacz���a �racić ��a 
rzecz i��s����c��i char��a��w���ch (za�em ��es� �o przede wsz�s�kim �społecz��ie-
��ie po�i��ki społecz��e��). �ak �wierdzą a��orki rozdział� „�ró��sek�orowe par�-
��ers�wo ��es� pods�awow�m rozwiąza��iem war���k���ąc�m rozwó�� ��ospodarki 
społecz��e��”. za�em �o cze��o moż��a spodziewać się w zakresie �sł��� społecz-
���ch dos�arcza���ch przez sferę pomoc� społecz��e�� �o da�sz� wzros� z��acze��ia 
mecha��izm� ko��k�re��c��i, k�ór� przełoż� się ��ie ���ko ��a op��ma�izac��ę ce�� 
�sł���, �ecz rów��ież ��a róż��orod��ość ich zakres� oraz form. b�ć może ko��k�-
re��c��a, k�óra ma mie��sce przede wsz�s�kim w d�ż�ch mias�ach prze��iesie się 
rów��ież ��a obszar� wie��skie, co z ko�ei doprowadzi do �epsze��o zaspoko��e��ia 
po�rzeb ��e�� mieszkańców w zakresie mi��ima���e��o poziom� bezpieczeńs�wa 
soc��a���e��o.

�ak ���ż wspom��ia��o prz� opisie pr�wa��zac��i fi��a��sowa��ia, wraz z wpro-
wadza��iem pr�wa��zac��i, szcze��ó���ie pr�wa��zac��i włas��ości, wprowadza��e 
powi����� b�ć mecha��izm� r���kowe (�r���kawia��ie �sł��� społecz���ch). �ed-
��akże ��ie ��es� �o obec��ie obserwowa��e w żad���m z bada���ch pods�s�emów 
zabezpiecze��ia społecz��e��o. w s�s�emie ochro��� zdrowia nfz ��ab�wa świad-
cze��ia w �r�bie ko��k�rs� ofer� bądź rokowań22. w ob� prz�padkach f���d�sz 
ma prawo ��e��oc��ować ce��ę za p���k� w da��e�� ��r�pie świadczeń. w prak��ce 
f���d�sz, w zabezpiecze��i� świadczeń ��a da���m �er��ori�m, w�korz�s����e 
poz�c��ę mo��opo�is�� d�k����ąc zarów��o ce��ę za p���k�, ��ak i wie�kość ko��-
�rak��23. za�em, mimo iż po s�ro��ie świadcze��iodawc� forma���ie is���ie��e 
swoboda zawiera��ia �mów, brak ko���rak�� z nfz, ��ako ��a��większ�m pła���i-
kiem �rzecie�� s�ro���, is�o���ie o��ra��icza działa��ie mecha��izmów r���kow�ch 
w �e�� sferze.

Podob��e obserwac��e pocz���io��o �eż w sferze opieki dł���o�ermi��owe��. 
w prz�padk� świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� or��a��izowa���ch w ramach 
s�s�em� ochro��� zdrowia proces ko���rak�owa��ia świadczeń w����ąda �ak samo 

22 w���ą�ek s�a��owią �mow� zawiera��e ze świadcze��iodawcami �dzie�a��ąc�mi świadczeń 
w zakresie pods�awowe�� opieki zdrowo���e�� ��b w�ko�����ąc�mi cz�����ości w zakresie zaopa�rze-
��ia w środki pomoc��icze i w�rob� med�cz��e będące przedmio�ami or�oped�cz���mi (ar�. 159 
usosoz). ar�. 149 us�aw� z d��ia 27 sierp��ia 2004 r. o świadcze��iach opieki zdrowo���e�� fi��a��-
sowa���ch ze środków p�b�icz���ch (Dz. u. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póź��. zm.).

23 b. więckowska, Konkurencja	między	płatnikami	w	bazowym	systemie	zabezpieczenia	zdrowotnego, 
bada��ie w�ko��a��e w ramach pro��ram� „spraw��e pańs�wo” or��a��izowa��e��o przez er��s� & 
yo�����, warszawa 2010.
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��ak w prz�padk� opieki doraź��e�� ���. nfz dec�d���e o w�sokości dzie�����ch s�a-
wek za pac��e���a. na�omias� w prz�padk� świadczeń opieki dł���o�ermi��owe�� 
or��a��izowa���ch w ramach s�s�em� pomoc� społecz��e�� sposób �s�a�a��ia ce��� 
za pob�� mieszkańca ��a moc� prawa ��ie pod�e��a ��e��oc��ac��i – ��es� �o śred��io-
miesięcz��� kosz� ��rz�ma��ia mieszkańca24.

rów��ież w s�s�emie �bezpieczeń społecz���ch mecha��izm r���kow� ��es� 
��iezmier��ie o��ra��iczo���. w�sokość przekaz�wa��e�� składki oraz �imi�� opła� 
od składki ��ak i za zarządza��ie są okreś�o��e �s�awowo25. za�em moż�iwości 
ko��k�re��c��i oraz wa�ki ce��owe�� są ��iewie�kie. ur���kowie��ie s�s�em� eme-
r��a���e��o z pew��ością się ��ie po��łębi wraz z dokończe��iem proces� refor-
mac�����e��o. biorąc pod �wa��ę propo��owa��e zapis� praw��e, ���. ko��iecz��ość 
s�osowa��ia „gusowskich” (przekro��ow�ch) �ab�ic �rwa��ia ż�cia cz� maks�-
ma���ą �ech��icz��ą s�opą zwro�� ��a poziomie 1%, ��ie moż��a s�wierdzić, iż 
prz�szłe zakład� �bezpieczeń emer��a����ch (��eże�i ��awe� zos�a��ą o��e s�wo-
rzo��e) będą miał� po�e do ko��k�re��c��i w zakresie s�awek świadczeń emer�-
�a����ch.

Przeds�awio��e pow�że�� pro����ozowa��e przemia��� w s�s�emie zabezpiecze-
��ia społecz��e��o, a w szcze��ó���ości w zakresie zabezpiecze��ia zdrowo���e��o, 
opieki dł���o�ermi��owe��, pomoc� społecz��e�� oraz �bezpieczeń społecz���ch 
wskaz���ą, iż dos�rze��a��e obec��ie proces� pr�wa��zac��i (fi��a��sowa��ia oraz 
włas��ości), �r���kowie��ia oraz �społecz��ie��ia będą się po��łębiać. Pańs�wo 
w�cof���ąc się z ro�i podmio�� fi��a��s���ące��o oraz dos�arcza��ące��o �sł���i 
społecz��e, ab� móc rea�izować położo��e ��ań zada��ia, b�dowa��ia ład� spo-
łecz��e��o oraz dbałości o prawidłow� rozwó�� ��ospodarki społecz��e��, m�si 
zwiększ�ć swo��e f���kc��e kre���ące, zarządcze oraz ko���ro���e. i�����mi słow� 
m�si s�ać się spraw���m a��ima�orem ład� i��s����c��o��a���e��o.

24 szcze��ół�: ar�. 6 us�aw� z d��ia z d��ia 12 marca 2004 r. o pomoc� społecz��e�� (�eks� 
��ed��o�i�� z d��ia z d��ia 2 paździer��ika 2009 r. (Dz. u. nr 175, poz. 1362).

25 szcze��ół� pa�rz: us�awa z d��ia 28 sierp��ia 1997 r. o or��a��izac��i i f���kc��o��owa��i� f���-
d�sz� emer��a����ch (Dz. u. z 2004 r. nr 159 poz. 1667 ze zm.).
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zakończe��ie

w sferze po�i��ki społecz��e�� i w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz��e��o 
po��ęcie �sł��� społecz���ch is���ie��e od daw��a. �ed��akże wraz z ��as�ęp���ąc�mi 
współcześ��ie przemia��ami społecz��o-demo��raficz���mi i i��s����c��o��a����mi 
�sł���i zacz���a��ą ��abierać coraz większe��o z��acze��ia. obserwowa��e w wie�� 
kra��ach ��a świecie zmia��� w fi��a��sowa��i�, dos�arcza��i� i or��a��izac��i �sł��� 
społecz���ch są coraz częście�� obec��e �akże w Po�sce. Pańs�wo przekaz���e 
s�op��iowo ro�ę dos�arcz�cie�a �sł��� społecz���ch ��iep�b�icz���m dos�awcom, 
a samo pozos�awia sobie ���ko �e f���kc��e soc��a���e, k�óre do��czą pro��ramo-
wa��ia, ��adzor�, ko���ro�i i ewe����a���ie współfi��a��sowa��ia �sł��� społecz���ch. 
ro�ą pańs�wa ��es� �worze��ie zachę� do par��c�pac��i i��s����c��i ��iep�b�icz���ch 
w rea�izac��i zadań społecz���ch, kreowa��ie so�id���ch ram praw���ch f���k-
c��o��owa��ia po�i��ki społecz��e�� (w ��m s�s�em� zapobie��a��ia społecz��e��o), 
a �akże s��m��owa��ie rozwo��� �sł���. �ed��ocześ��ie, ��a co war�o zwrócić 
�wa��ę, coraz częście�� �sł���i społecz��e są zas�ępowa��e ce�ow�mi świadcze-
��iami pie��ięż���mi. chodzi ���a�� o póź��ie��szą wer�fikac��ę zasad��ości w�da�-
kowa��ia środków bądź �eż, prz� m��ie��sz�m reżimie, prz�z��awa��ie �praw��ień 
do świadczeń ��a bazie podw�ższo���ch kr��eriów, sprawia��ąc, iż świadcze��io-
biorca, ze wz���ęd� ��a swo��e po�rzeb�, o�rz�ma��e środki przez��acz� ��a zak�p 
�sł��� społecz���ch. Pańs�wo s��m�����e więc rozwó�� �sł���, a�e ��ie bezpośred-
��io, �ecz poprzez w�bor� doko���wa��e przez odbiorców świadczeń.

s�op��iowe oddawa��ie prod�kc��i i dos�arcza��ia �sł��� społecz���ch pod-
mio�om ��iep�b�icz���m (społecz���m i pr�wa����m) oraz wprowadza��ie e�e-
me���ów r���kow�ch (quasi r���ki) sprawia, iż w�m�sza��a ��es� z ��ed��e�� s�ro��� 
zwiększo��a dbałość o ��akość ��ch �sł��� (po s�ro��ie ich dos�arcz�cie�a), zaś 
z dr���ie�� s�ro��� zwiększo��e zaa����ażowa��ie prz� zak�pie ��ch �sł��� doprowa-
dza do zwiększe��ia efek��w��ości w w�da�kowa��i� środków1.

1 szcze��ó���ie is�o���e ��es� �o w prz�padk� ce�ow�ch świadczeń pie��ięż���ch, ��dzie w�da�-
kowa��ie środków p�b�icz���ch będzie �rak�owa��e przez �sł���obiorcę ��ako w�da�kowa��ie środ-
ków pr�wa����ch.
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�ak w���ika z �reści rozdziałów zamieszczo���ch w ��m �omie pr�wa��zac��a 
fi��a��sowa��ia �sł��� społecz���ch, mimo, iż ��es� o��a obec��ie ��asi�o��a – w�s�ę-
p���e c�k�icz��ie w m��ie��sz�m ��b większ�m s�op��i� we wsz�s�kich z bada���ch 
obszarów – ��a�eż� ��ed��ak prz�p�szczać, że w ��as�ęp���ch �a�ach będzie ��ada� 
zwiększała swo��e z��acze��ie w Po�sce. �es� �o związa��e z ��ed��e�� s�ro��� z defic�-
�em fi��a��sów p�b�icz���ch i kr�z�sem ��ospodarcz�m, a�e rów��ież z rea�izac��ą 
�ibera���o-pra��ma��cz��e��o pro��ram� po�i��cz��e��o ak��a����ch rządów. nie 
��a�eż� spodziewać się racze�� odwro�� od prz���ę�e��o do��chczasowe��o kie-
r���k� i powro�� do pa�er��a�izm� pańs�wa i ��ospodarki ce���ra���ie p�a��owa-
��e��. 

fi��a��sowa��ie większości �sł��� społecz���ch ��a bazie bieżąc�ch świadczeń2 
sprawia, iż wie�kość przez��aczo���ch środków fi��a��sow�ch ��es� bardzo cz�ła 
��a zmia��� ��a r���k� prac�. nakłada��ąc ��a �o, obserwowa��e obec��ie, s�arze-
��ie się ��d��ości Po�ski oraz ��iską d���amikę wzros�� przecię���e��o w���a��ro-
dze��ia moż��a s�wierdzić, iż bez wprowadze��ia mecha��izmów fi��a��sowa��ia 
kapi�ałowe��o (co moż��a osią����ąć dzięki doda�kow�m oszczęd��ościom bądź 
�bezpiecze��iom dł���o�ermi��ow�m) is���ie��e rea���e za��roże��ie d�a poz�ska��ia 
odpowied��ich środków fi��a��sow�ch ��iezbęd���ch do ��rz�ma��ia wo��me��� 
�sł��� społecz���ch. D�a�e��o �eż ak��a���ie prz�kłada się d�że z��acze��ie do 
f���kc��o��owa��ia i��s����c��i �rzecie��o sek�ora oraz b�dowa��ia zachę� fiska�-
���ch do przekaz�wa��ia środków ��a ce�e społecz��e.

Pods�mow���ąc rozważa��ia, k�óre zos�ał� pod��ę�e ��a łamach �e�� książki 
moż��a s�wierdzić, iż �sł���i społecz��e ��e��a��ą s�ałem� przeobraże��i�, a ich 
po�e��c��ał w���ika z prz���ę�e��o mode�� prowadzo��e�� po�i��ki społecz��e�� cz� 
s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o. wsz�s�kie proces� przemia�� ��akie do��-
cz�ł� �akie��o a ��ie i����e��o rozwo��� �sł��� społecz���ch obserwowa��e w kra��ach 
e�rop� zachod��ie�� ma��ą ak��a���ie mie��sce rów��ież w Po�sce. na�eż� ���ko 
zaz��acz�ć, że ko��iecz��ość asek�rac��i ma�eria���e�� ��ospodars�w domow�ch 
w okresie dwóch pierwsz�ch dekad od �ra��sformac��i �s�ro��owe�� prz� o��ra-
��iczo���ch moż�iwościach fi��a��sow�ch doda�kowo spowodował, że s�a�� �sł��� 
społecz���ch w Po�sce z��acz��ie odbie��a od s�a��dardów ��akie f���kc��o�����ą 
w �rad�c������ch welfare	states. t�m ��iem��ie�� większość procesów ��es� podob��a, 
róż��i ��ą ���ko ska�a i róż��orod��ość �sł��� oferowa���ch w Po�sce i ��a zachodzie 
e�rop�.

na�eż� podkreś�ić, że pr�wa��zac��a �sł���, zarów��o w zakresie fi��a��sowa-
��ia ��ak i włas��ości, w�s�ęp���e we wsz�s�kich z a��a�izowa���ch obszarach ��p: 

2 mode� bieżące��o fi��a��sowa��ia świadczeń opiera się ��a założe��i�, że składki płaco��e 
przez �bezpieczo���ch w da���m rok� są w�korz�s��wa��e do fi��a��sowa��ia świadczeń w ��m 
sam�m okresie (więce��: �. wassem,	Ramy	 analizy	 skutków	 przepisu	 dopuszczającego	 opcję	wyj�cia	
z	systemu	publicznego	ubezpieczenia	zdrowotnego, Pro��ek� ba��k� Świa�owe��o, 2000, s. 4).
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pr�wa���e �bezpiecze��ia zdrowo���e oraz pr�wa���e zakład� opieki zdrowo���e�� 
w s�s�emie ochro��� zdrowia; współfi��a��sowa��ie świadczeń oraz pr�wa���e 
zakład� opiek�ńczo-�ecz��icze cz� pr�wa���e dom� pomoc� społecz��e�� w opiece 
dł���o�ermi��owe��; komerc�����e �sł���i opiek�ńcze i pie�ę����ac�����e w pomoc� 
społecz��e��; rozwiąza��ia �rzeciofi�arowe oraz o�war�e f���d�sze emer��a���e 
w �bezpiecze��iach społecz���ch.

Pańs�wo i i��s����c��e p�b�icz��e dop�szcza��ą pr�wa����ch �sł���odawców 
oraz or��a��izac��e non-profit do świadcze��ia �sł��� społecz���ch, ��d�ż sami ��ie są 
w s�a��ie rozwiązać sk��ecz��ie is���ie��ąc�ch prob�emów soc��a����ch i odpowie-
dzieć ��a coraz bardzie�� zi��d�wid�a�izowa��e po�rzeb� soc��a���e ob�wa�e�i. D�a-
�e��o �eż rozkłada się współodpowiedzia���ość za dos�arcza��ie �sł��� ��a róż��e 
podmio��, ab� k�ie��� miał w�bór k�o powi��ie�� ��em� dos�arczać �sł���ę. Pro-
wadzi �o do coraz si���ie��sze�� demo��opo�izac��i i deko��ce���rac��i �sł��� i w�ma��a 
coraz �epsze�� koord���ac��i i zarządza��ia przez i��s����c��e p�b�icz��e. Prz� cz�m 
„mo��opo�” pańs�wow� ze szczeb�a ce���ra���e��o coraz częście�� de�e��owa��� 
��es� ��a ��iższe szczeb�e – do samorząd� �er��oria���e��o. Proces dece���ra�izac��i 
pos�ęp���e w z��acze��i� de�e��owa��ia zadań do ��ed��os�ek samorząd� �er��o-
ria���e��o, współfi��a��sowa��ia �sł��� przez sam�ch zai���eresowa���ch (��p. po-
biera��ie opła� od mieszkańców domów pomoc� społecz��e��) ��ak rów��ież częs�o 
ma charak�er admi��is�rac������ (��p. zarządza��ie b�dże�em w ramach oddzia-
łów narodowe��o f���d�sz� zdrowia) i fiska���� (����i poda�kowe).

Proces� przeobrażeń s�s�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o w Po�sce 
możem� zaobserwować ��ak w soczewce w s�s�emie ochro��� zdrowia. t��a�� 
moż��a dos�rzec d���amicz��e zmia���. na��pierw bowiem doko��a��o dece���ra-
�izac��i s�s�em� poprzez wprowadze��ie kas chor�ch, a ��as�ęp��ie ��as�ąpiła 
rece���ra�izac��a s�s�em� w pos�aci powoła��ia narodowe��o f���d�sz� zdrowia. 
Dało �o począ�ek do ko���rak�owa��ia świadczeń, cz��i wprowadze��ia mecha-
��izmów r���kow�ch zarów��o wobec ��ed��os�ek pr�wa����ch ��ak i ��ed��os�ek 
p�b�icz���ch. �ed��akże samo s�worze��ie ram d�a f���kc��o��owa��ia quasi-rynku	
w s�s�emie ochro��� zdrowia bez odpowied��ie�� i��formac��i d�a pac��e���a ��ie ��es� 
rozwiąza��iem dobr�m sam�m w sobie. okaz���e się bowiem, że ��ow� s�s�em 
��e��er���e szere�� prob�emów i ��ieefek��w��ości. brak zarządza��ia i��s����-
c��ami zdrowia i �sł���ami społecz���mi, defic��� koord���ac��i świadczeń, bała-
��a�� i��formac������ i dzi�raw� s�s�em, przez k�ór� przepł�wa��ą spore środki 
fi��a��sowe, powod���e, że w d�że�� części ��es� o�� ��ada� ��iespraw��� i kosz�ow���. 
nie ��es� �eż do końca zorie���owa��� ��a pac��e���a. brak ��as��o zdefi��iowa���ch 
wskaź��ików ��akości, brak wiedz� o „ścieżce �ecze��ia”, brak komp�eksowe��o 
widze��ia zdrowia pac��e���a, prowadzi do wie�� ��dzkich �ra��edii. ak��a���ie 
przeobraże��ia w s�s�emie zdrowia idą w kier���k� przeksz�ałceń p�b�icz���ch 
zakładów zdrowo����ch w podmio�� ��iep�b�icz��e. Dec�d���e się ��a �aki krok 
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coraz więce�� samorządów re��io��a����ch i �oka����ch. ma �o spowodować �epsze 
zarządza��ie fi��a��sami i �sł���ami przeksz�ałco���ch p�acówek, a �akże więk-
sze i bardzie�� i��d�wid�a���e zorie���owa��ie ��a pac��e���a i ��e��o prawa.

osob���m prob�emem ��es� kwes�ia opieki dł���o�ermi��owe��. �ak wiadomo 
zarów��o w Po�sce ��ak i w całe�� e�ropie, pos�ęp���e s�arze��ie się ��d��ości 
i ��as�ęp���e wzros� chorób c�wi�izac������ch, co sk��k���e wzmac��ia��iem pre-
s��i ��a redefi��iowa��ie �sł��� społecz���ch ��wara���owa���ch w ramach s�s�em� 
zabezpiecze��ia społecz��e��o w kier���k� w�odręb��ie��ia z s�s�em� ochro��� 
zdrowia oraz s�s�em� pomoc� społecz��e�� ��owe��o pods�s�em� – opieki dł�-
��o�ermi��owe�� – obe��m���ące��o r�z�ko ��iedołęs�wa s�arcze��o (��iesamodzie�-
��ości). Do f���kc��o�����ące��o obec��ie ka�a�o��� �sł��� społecz���ch dołącza��e 
są ��owe, odpowiada��ące po��awia��ąc�m się po�rzebom oraz będące ��as�ęp-
s�wem pos�ęp� �ech��o�o��icz��e��o. opieka dł���o�ermi��owa w Po�sce ��es� 
rozłożo��a w da�sz�m cią��� ��a dwa se��me���� s�s�em� zabezpiecze��ia spo-
łecz��e��o – ��a zdrowie i ��a pomoc społecz��ą. brak spó����e�� i skoord���owa��e�� 
po�i��ki opieki dł���o�ermi��owe�� powod���e �icz��e prob�em� i ko��sekwe��c��e. 
Prz�kładem �akich prob�emów ��es� choćb� kwes�ia odpła���ości za korz�s�a��ie 
z �sł��� w ramach zakładów opiek�ńczo-�ecz��icz�ch i domów pomoc� społecz-
��e��. o i�e �e pierwsze są d�a osób korz�s�a��ąc�ch z ��ich całkowicie darmowe 
(płaci narodow� f���d�sz zdrowia), o ���e �e dr���ie w�ma��a��ą z��acz��e��o 
par��c�powa��ia fi��a��sowe��o przez k�ie���a, ��e��o rodzi��ę a częs�o �akże ��mi��ę 
(miesza��e fi��a��sowa��ie). nie �r�d��o się dom�ś�ać ��akie sk��ki ma �o w doko-
���wa��i� i��d�wid�a����ch w�borów sam�ch be��efic��e���ów i ��akie przeciąże��ia 
i w�pacze��ia s�s�emowe �o rodzi.

usł���i w pomoc� społecz��e�� moż��a podzie�ić ��a �e �rad�c�����e do��czące 
opieki, pie�ę����ac��i i ra�ow��ic�wa społecz��e��o ��ak rów��ież ��owe �sł���i zwią-
za��e z ak��w��ą i���e��rac��ą i rei���e��rac��ą społecz��o-zawodową, �akże w zakre-
sie podmio�ów ��ospodarki społecz��e��. szcze��ó���ie �e dr���ie są �eraz bardzo 
��a czasie, a �o ze wz���ęd� ��a ich fi��a��sowa��ie w ramach pro��ek�ów s�s�e-
mow�ch Pro��ram� operac�����e��o Kapi�ał l�dzki. u��ia e�rope��ska poprzez 
e�rope��ski f���d�sz społecz��� fi��a��s���e ich rozwó�� ��ie żał���ąc ��a �e�� ce� 
z��acz���ch środków fi��a��sow�ch. �ed��akże ��ak w���ika z �reści zawar��ch w �e�� 
książce, ��ak i z i�����ch opracowań badawcz�ch3, w s�s�emie pomoc� i i���e��ra-
c��i społecz��e�� ��es� ��eszcze bardzo d�żo do zrobie��ia w ko���ekście s�worze��ia 
��owoczes��e��o s�s�em� pomoc� i wsparcia społecz��e��o. w�da��e się, że defic�� 
�sł��� soc��a����ch ��es� w���ikiem wie�� zapóź��ień i brak� rzecz�wis��ch reform 
�e��o s�s�em� od wie�� �a�. z pew��ością is���ie��e w Po�sce prob�em ��ierozb�-

3 np. m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	
społecznych, warszawa 2010.



Zakończenie 275

dzo���ch po�rzeb społecz���ch i ��iskie�� świadomości społeczeńs�wa po�skie��o 
��a �ema� �e��o, ��akie �sł���i mo��ą f���kc��o��ować w s�s�emie pomoc�. a�e �o 
przede wsz�s�kim słabość i��s����c��o��a���a i kadrowa ośrodków pomoc� spo-
łecz��e�� cz� powia�ow�ch ce���rów pomoc� rodzi��ie ��es� wie�kim w�zwa��iem 
��a ��a��b�iższą prz�szłość. 

głów���mi prob�emami pomoc� społecz��e�� w ko���ekście rozwo��� �sł��� 
soc��a����ch ��es� defic�� prac� soc��a���e�� i środowiskowe��, brak prac� z rodzi��ą 
��a��ra���ą, zbi�rokra��zowa��e proced�r� i sprawozdawczość – ham���ące 
orie���ac��ę ��a k�ie���a, pr�ma� świadcze��ia fi��a��sowe��o i rzeczowe��o ��ad �sł�-
��ami ak��wizac������mi i i���e��rac������mi, ��iechęć do ��owości i par���erskich 
rozwiązań sk��k���ąc�ch wspó����mi pro��ek�ami i większą i���e��rac��ą �sł���. 
Po��ad�o brak���e profes��o��a���e��o zarządza��ia i koord���ac��i �sł��� z poziom� 
re��io��a���e��o i powia�owe��o co w���ika z ��iskie�� profes��o��a�izac��i zawodo-
we�� i dobiera��i� kadr z k��cza po�i��cz��e��o. urzęd� marszałkowskie, ma��ąc 
moż�iwości praw��e i fi��a��sowe, w ��r���cie rzecz� ��ie po�rafią pro��ramować 
i zarządzać re��io��a���ą po�i��ką społecz��ą a większość re��io��a����ch ośrod-
ków po�i��ki społecz��e�� ��es� po pros�� słaba. w���ika �o po części z prz���ę�e��o 
po��ad 20 �a� �em� rozwiąza��ia, że s�s�em praw���, i��s����c��o��a���� i �sł���o-
dawcz� ma b�ć ide����cz��� d�a całe��o kra���, co zwa���ia po��iekąd samorząd� 
re��io��a���e i �oka���e z w�siłk� p��ra�izowa��ia i róż��icowa��ia rozwiązań i��s��-
��c��o��a����ch i praw���ch pod rzecz�wis�e po�rzeb� społecz��e. s�ra�e��ie re��io-
��a���e i �oka���e ��ie ma��ą od��iesień do rzecz�wis�ości społecz��e��, a są ���ko 
�rak�owa��e ��ako ko�e����a proced�ra bi�rokrac��i4.

ubezpiecze��ia społecz��e, k�óre ��ak zapreze���owa��o w �e�� książce od��r�-
wa��ą is�o���ą ro�ę w zabezpiecze��i� społecz���m ob�wa�e�i – ��a w�padek 
w�s�ąpie��ia r�z�ka chorob�, macierz�ńs�wa, ��iezdo���ości do prac�, śmierci 
ż�wicie�a, w�padk� prz� prac� i chorób zawodow�ch oraz ��a w�padek s�aro-
ści – ��ie s�a��owią �sł���i sensu	stricte, a�e moż��a ��e �z��ać za spec�ficz��e quasi	
usługi, po�e��a��ące ��a świadcze��i� ochro��� �bezpiecze��iowe��, ma��ące charak-
�er wza��em���. ubezpiecze��ia społecz��e są częs�o ��iesł�sz��ie ��ożsamia��e 
��ed���ie ze świadcze��iami pie��ięż���mi w�płaca���mi przez zakład ubezpie-
czeń społecz���ch. �ak podkreś�ał� w swoim rozdzia�e �. owczarek i �. P�ak 
proces pr�wa��zac��i w sferze �bezpieczeń społecz���ch ��apo��ka ��a is�o���e 
o��ra��icze��ia, ��łów��ie z �wa��i ��a fak�, iż os�a�ecz���m ��wara���em w�płaca�-
��ości obowiązkow�ch s�s�emów zabezpiecze��ia społecz��e��o pozos�a��e zawsze 
b�dże� pańs�wa. �ed��akże wprowadze��ie wie�ości i róż��orod��ości podmio-
�ów ��a r���k� emer��a����m �moż�iwiło �bezpieczo���m doko���wa��ie w�bo-
rów i��s����c��i zarządza��ące�� ich środkami emer��a����mi. i��d�wid�a�izac��a 

4 m. grewiński, a. Karwacki (red.),	Strategie	w	polityce	społecznej, warszawa 2009.
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s�s�em� i wprowadze��ie odręb���ch rach���ków emer��a����ch może wpł���ąć 
��a wzros� świadomości emer��a���e�� �czes���ików. zarządza��� pr�wa���ie kapi-
�ałow� s�s�em emer��a���� może prz�cz���ić się do w�pła�� w�ższ�ch, w po-
rów��a��i� z s�s�emem cz�s�o repar��c������m, świadczeń emer��a����ch, ��eś�i 
wprowadzo��e zos�a��ą zmia��� pob�dza��ące ko��k�re��c��ę pomiędz� �owarz�-
s�wami emer��a����mi. os�a���ie propoz�c��e rząd� do��czące zerwa��ia �mow� 
społecz��e�� z Po�akami i przekaza��ia środków (i w�ższ�ch składek) zamias� 
do ofe �o do zus rodzą ��ed��ak bardzo d�że wą�p�iwości. rozmo���owa��ie 
s�s�em�, b�dowa��e��o przez os�a���ią dekadę, d�a osią����ięcia ce�ów po�i��cz-
���ch, rodzi sprzeciw wie�� środowisk ��a�kow�ch i eksperckich.

Pods�mow���ąc, ��a�eż� podkreś�ić, że w s�s�emie zabezpiecze��ia społecz-
��e��o w Po�sce mam� do cz���ie��ia z �icz���mi przeobraże��iami w ko���ekście 
�dos�ęp��ia��ia i prod�kc��i �sł��� społecz���ch. Pos�ęp���e zarów��o �r���kowie-
��ie ��ak i pr�wa��zac��a oraz �społecz��ie��ie �sł���. z p���k�� widze��ia prak��ki 
społecz��e�� po�rzeb��� ��es� ��ed��ak większ� ��acisk ��a zróż��icowa��ie i zi��d�-
wid�a�izowa��ie �sł���, wprowadza��ie ��ow�ch, sprawdzo���ch w i�����ch pań-
s�wach rozwiązań, �epsze��o zarządza��ia i koord���ac��i �sł���. Defic�� �sł��� 
w wie�� obszarach prób���e b�ć kompe��sowa��� świadcze��iami fi��a��sow�mi, 
a�e ��ie ��es� �o ��ak się w�da��e perspek��wa rozwo��owa.

z p���k�� widze��ia ��a�ki o po�i��ce społecz��e�� po�rzeba ��es� większe�� �iczb� 
badań do��cząc�ch róż��orod���ch ko���eks�ów �sł��� społecz���ch5 – i��s����c��i, 
i��fras�r�k��r�, fi��a��sowa��ia, ��akości �sł���, sa��sfakc��i be��efic��e���ów, a �akże 
procesów – pr�wa��zac��i, �r���kowie��ia cz� �społecz��ie��ia �sł���. Do��chczas 
cią���e ��iewie�e prac poświęco���ch ��es� �em� se��me���owi po�i��ki społecz��e��, 
k�ór� s�a��owi ��ową orie���ac��ę, a ���aw��ia się w pos�aci sieci �sł��� dos�ęp-
���ch w środowiskach �oka����ch. sieć �a będzie w prz�szłości sposobem ��a 
rozwiąz�wa��ie większości �oka����ch prob�emów soc��a����ch i będzie s�a��owić 
o ��akości ��owe�� po�i��ki społecz��e��.

5 więce�� ��a �e�� �ema�: m. grewiński, Wielosektorowa	polityka	społeczna	–	o	przeobrażeniach	
państwa	opiekuńczego, warszawa 2009.
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co��c��sio��s

the �erm „socia� services” has exis�ed i�� �he sphere of socia� po�ic�he �erm „socia� services” has exis�ed i�� �he sphere of socia� po�ic� 
a��d socia� sec�ri�� s�s�em for some �ime ��ow. a��d wi�h �he c�rre��� socio-
demo��raphic a��d i��s�i���io��a� cha����es, �he� are becomi���� more a��d 
more impor�a���. cha����es i�� fi��a��ci����, de�iver� a��d or��a��iza�io�� of socia� 
services observed i�� ma��� co����ries are more of�e�� ��o�iced a�so i�� Po�a��d. 
the s�a�e is ��rad�a��� �ra��sferri���� �he ro�e of de�iver� of socia� services 
o���o ��o��-p�b�ic s�pp�iers, �eavi���� for i�se�f o���� �he f���c�io��s re��ardi���� 
pro��rammi����, s�pervisio��, co���ro� a��d co-fi��a��ci���� of socia� services. the 
s�a�e’s ro�e is ��owada�s defi��ed as e��co�ra��i���� ��o��-p�b�ic i��s�i���io��s �o 
par�icipa�e i�� rea�iza�io�� of socia� �asks, crea�i���� a so�id �e��a� framework for 
f���c�io��i���� of socia� po�ic� (i��c��di���� socia� sec�ri�� s�s�em) a��d faci�i�a�i���� 
�he deve�opme��� of services. a� �he same �ime, wha� is wor�h ��o�ici����, more 
a��d more of�e�� socia� services are rep�aced wi�h cash be��efi�s. the aim is 
�he �a�er verifica�io�� of ���s�ifica�io�� of expe��ses or, �ess ri��oro�s��, ��ra���i���� 
ri��h�s �o be��efi�s based o�� i��creased cri�eria, �h�s �he be��eficiar�, ��ive�� his 
��eeds, for s�re wi�� spe��� o�� socia� services �he cash be��efi� received. tha� 
is wh� �he s�a�e does ��o� s�im��a�e direc��� b�� �hro���h choices made b�does ��o� s�im��a�e direc��� b�� �hro���h choices made b� �hro���h choices made b� 
be��eficiaries.

the ��rad�a� �ra��sfer of prod�c�io�� a��d de�iver� of socia� services o���o 
��o��-p�b�ic e���i�ies (socia� a��d priva�e) a��d �he i���rod�c�io�� of marke� 
e�eme���s (q�asi marke�s) imposes ��rea�er care abo�� �he q�a�i�� of �hose 
services (o�� �he s�pp�ier side). o�� �he o�her ha��d, i��creased i��vo�veme��� of 
be��eficiar� i�� p�rchasi���� �he socia� services �eads �o i��crease i�� expe��di��res 
efficie��c� i�� �he case of cash be��efi�s. i�� �he case of cash be��efi�s. 1

as res���s from �he chap�ers of �his vo��me, priva�isa�io�� of fi��a��ci���� 
socia� services, a��ho���h c�rre����� i���e��sified, �akes p�ace periodica���, 
�o a ��rea�er or �esser ex�e���, i�� a�� �he a��a��sed sec�ors. i� sho��d be a�so 

1 i� is especia��� impor�a��� i�� case of cash be��efi�s, where spe��di���� p�b�ic mo��e� wi�� be 
re��arded b� �he be��eficiar� as spe��di���� priva�e f���ds. 
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ass�med �ha� d�ri���� ��ex� �ears i� wi�� ��ai�� i��creased si����ifica��ce i�� Po�a��d. 
i� res���s ��o� o���� from �he defici� i�� p�b�ic f���ds a��d �he eco��omic crisis b�� 
a�so from rea�isa�io�� of �ibera�-pra��ma�ic po�i�ica� pro��ramme of �he prese��� 
��over��me���. aba��do��i���� �he c�rre��� direc�io�� a��d re��r��i���� �o s�a�e 
pa�er��a�ism a��d ce���ra��� p�a����ed eco��om� sho��d ra�her ��o� be expec�ed. 

fi��a��ci���� of �he ma��ori�� of socia� services based o�� �he pa�-as-�o� 
��o mode�2 crea�es a si��a�io�� i�� which �he amo���� of mo��e� assi����ed �o 
�he be��efi�s is v����erab�e �o cha����es of �he �abo�r marke�. taki���� i���o 
co��sidera�io�� �he a��i���� process of Po�ish pop��a�io�� a��d �ow �eve� of d���amics 
of �he avera��e sa�ar� i��crease, i� ca�� be s�a�ed �ha� wi�ho�� a�� i���rod�c�io�� of 
capi�a� fi��a��ci���� mecha��isms (which ma� be achieved b� addi�io��a� savi����s 
or �o����-�erm i��s�ra��ces) �here is a rea� risk for co��ec�i���� f���ds i��s�fficie��� 
�o mai���ai�� �he vo��me of socia� services. therefore, a ��rea� si����ifica��ce 
is a��rib��ed �o f���c�io��i���� of �hird sec�or i��s�i���io��s a��d crea�i���� fisca� 
i��ce���ives for a��oca�i���� f���ds for socia� ��oa�s. 

s�mmarisi���� �he a��a��sis prese���ed i�� �his book, o��e ca�� co��c��de �ha� 
socia� services are ���der��oi���� co��s�a��� cha����e a��d �heir po�e���ia� fo��ows 
from �he adop�ed mode� of socia� po�ic� or socia� sec�ri�� s�s�em. a�� �he 
�ra��sforma�io�� processes co��cer��i���� �his direc�io�� of deve�opme��� of socia� 
services observed i�� wes�er�� e�ropea�� s�a�es are c�rre����� �aki���� p�ace i�� 
Po�a��d. i� m�s� be me���io��ed �ha� �imi�ed f���ds dedica�ed for ho�seho�ds’ 
socia� sec�ri�� i�� �wo firs� decades si��ce �he �ra��sforma�io�� of �he po�i�ica� 
s�s�em, �ed �o �he si��a�io�� i�� which co��di�io�� of socia� services i�� Po�a��d 
is si����ifica����� differe��� from �he s�a��dards of �radi�io��a� we�fare s�a�es. 
However, mos� of �he processes are simi�ar, wi�h �he differe��ce i�� scope of 
diversi�� of offered services.

i� m�s� be emphasised �ha� priva�isa�io�� of services, bo�h i�� fi��a��ci���� 
a��d i�� �he ow��ership side, is prese��� i�� a�� �he a��a��sed areas. e.��.: priva�e 
hea��h i��s�ra��ce a��d priva�e hospi�a�s i�� hea��hcare s�s�em; co-fi��a��ci���� of 
be��efi�s a��d priva�e ���rsi���� homes or priva�e socia� we�fare homes i�� �o����-
�erm care; commercia� care services a��d specia�ized care services i�� socia� 
we�fare s�s�em; ope�� pe��sio�� f���ds i�� o�d-a��e pe��sio�� s�s�em.

the s�a�e a��d p�b�ic i��s�i���io��s a��ow �he priva�e providers a��d ��o��-
profi� or��a��isa�io��s �o provide socia� services beca�se �he� are ���ab�e 
�hemse�ves �o so�ve a�� �he exis�i���� socia� prob�ems a��d sa�isf� more a��d 
more i��divid�a�ised ��eeds of �he ci�ize��s. therefore, �he respo��sibi�i�� of 

2 the pa�-as-�o� ��o fi��a��ci���� mode� is based o�� �he ass�mp�io�� �ha� co���rib��io��s paidthe pa�-as-�o� ��o fi��a��ci���� mode� is based o�� �he ass�mp�io�� �ha� co���rib��io��s paid 
b� peop�e wi�h i��s�ra��ce i�� a ��ive�� �ear are �sed �o fi��a��ce be��efi�s i�� �he same period 
(more: �. wassem, Ramy	analizy	skutków	przepisu	dopuszczającego	opcję	wyjścia	z	systemu	publicznego	
ubezpieczenia	zdrowotnego, Pro��ek� ba��k� Świa�owe��o, 2000, s. 4). 
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providi���� services is dis�rib��ed be�wee�� vario�s s�b��ec�s, so �ha� c�ie���s 
ma� decide who sha�� provide services for �hem. i� �eads �o more a��d more 
promi��e��� demo��opo�isa�io�� a��d dece���ra�isa�io�� of services a��d req�ires 
be��er coordi��a�io�� a��d ma��a��eme��� b� p�b�ic i��s�i���io��s. the “mo��opo��” 
of �he s�a�e is more a��d more of�e�� �ra��sferred �o �he �ower �iers – �o �he 
�oca� ��over��me���. the process of dece���ra�isa�io�� pro��resses i�� �he form 
of �ask �ra��sferri���� �o �he �oca� ��over��me��� ���i�s, a��d �he co-fi��a��ci���� of 
services b� �he be��eficiaries �hemse�ves (e.��. pa�me���s made b� reside���s 
of ���rsi���� homes) a��d is freq�e����� of �he admi��is�ra�ive (e.��. b�d��e� 
ma��a��eme��� b� �he depar�me���s of �he na�io��a� Hea��h f���d «nfz») or 
fisca� ��a��re (e.��. �ax ded�c�io��s).

the processes of �ra��sforma�io�� i�� �he Po�ish socia� sec�ri�� s�s�em 
are �o be observed i�� �he co���ex� of �he hea��hcare s�s�em i�� a co��de��sed 
form. o��e ca�� ��o�ice some d���amic cha����es �here. firs�, �he s�s�em was 
dece���ra�ised b� �he i���rod�c�io�� of hea��hcare f���ds, �he�� �he s�s�em 
was rece���ra�ised d�e �o �he forma�io�� of �he na�io��a� Hea��h f���d. this 
has s�ar�ed services co���rac�i����; �ha� is, marke� mecha��isms have bee�� 
i���rod�ced i�� bo�h priva�e a��d p�b�ic e���i�ies. However, �he so�e crea�io�� of 
framework for a q�asi-marke� i�� �he hea��hcare s�s�em, wi�ho�� appropria�e 
i��forma�io�� for pa�ie���s, is ��o� a ��ood so���io�� i�� i�se�f. the ��ew s�s�em 
seems �o ��e��era�e series of prob�ems a��d �o be i��effec�ive. i��efficie��� 
ma��a��eme��� of hea��hcare i��s�i���io��s a��d socia� services, defici�s i�� be��efi�s 
coordi��a�io��, i��forma�io�� mess a��d �eak� s�s�em wi�h co��siderab�e amo����s 
of mo��e� flowi���� �hro���h i�, a�� co���rib��e �o �he fac� �ha�, �o a �ar��e ex�e���, 
�he s�s�em is s�i�� ma�f���c�io��i���� a��d cos���. i� is a�so ��o� e���ire�� pa�ie��� 
orie���ed. lack of c�ear�� defi��ed q�a�i�� i��dica�ors, �ack of k��ow�ed��e “�he 
pa�h of �rea�me���”, �ack of comp�ex view of pa�ie���s’ hea��h �ead �o ma��� 
h�ma�� �ra��edies. c�rre��� �ra��sforma�io��s i�� �he hea��hcare s�s�em �eads 
�owards co��versio�� of p�b�ic hospi�a�s i���o ��o��-p�b�ic o��es. more a��d more 
�oca� ��over��me���s decide �o carr� o�� �his process. the aim is �o improve 
ma��a��i���� of fi��a��ces a��d services i�� �he co��ver�ed i��s�i���io��s a��d make 
�hem more pa�ie��� orie���ed wi�h re��ard �o pa�ie���’s ri��h�s.

a separa�e prob�em is �he iss�e of �o����-�erm care. as commo���� k��ow��, 
bo�h i�� Po�a��d a��d �he res� of e�rope, �he a��i���� process is i��creasi���� a��d 
civi�isa�io�� diseases are deve�opi����. as a co��seq�e��ce, �he press�re for 
redefi��i���� socia� services, ���ara���eed wi�hi�� �he socia� sec�ri�� s�s�em, is 
risi���� a��d aims a� separa�i���� a ��ew s�bs�s�em from �he hea��hcare a��d 
socia� care s�s�ems – �he �o����-�erm care o��e– which wo��d per�ai�� �o �he risk 
of o�d a��e frai��� (depe��de��c�). the c�rre����� opera�i���� ca�a�o���e of socia� 
services is s�pp�eme���ed wi�h ��ew o��es �ha� app�� �o �he ��ew�� emer��i���� 
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��eeds or res��� from �ech��o�o��ica� deve�opme���. lo����-�erm care services 
i�� Po�a��d are s�i�� sp�i� be�wee�� �wo socia� sec�ri�� s�s�ems - hea��hcare 
a��d socia� assis�a��ce. lack of cohere��� a��d coordi��a�ed �o����-�erm care 
po�ic� ca�ses ���mero�s prob�ems a��d co��seq�e��ces. the iss�e of char��es 
for services provided i�� ���rsi���� homes a��d socia� we�fare homes is a ��ood 
examp�e of s�ch a prob�em. whereas �he former are e���ire�� free, �he �a��er 
req�ire si����ifica��� i��habi�a���s’ par�icipa�io�� i�� fi��a��ci����, �heir fami�ies a��d 
of�e�� �he comm���e (co-fi��a��ci����). i� is eas� �o ima��i��e �he effec�s i� has o�� 
be��eficiaries �hemse�ves a��d wha� over�oads a��d dis�or�io��s i� crea�es.

services i�� socia� assis�a��ce s�s�em ca�� be divided i���o �he �radi�io��a� 
o��es re�a�ed �o perso��a� care, ���rsi���� a��d socia� emer��e��c� aid, as we�� 
as ��ew services co����ec�ed wi�h ac�ive socio-occ�pa�io��a� i���e��ra�io�� a��d 
rei���e��ra�io��, a�so wi�hi�� �he socia� eco��om� e���i�ies. the �a��er is especia��� 
ver� �re��d� d�e �o �he fi��a��ci���� from s�s�em pro��ec�s of H�ma�� capi�a� 
opera�io��a� Pro��ramme. the e�ropea�� u��io�� via e�ropea�� socia� f���d 
fi��a��ces �heir deve�opme��� ��ra���i���� a �o� of s�bsidies. as fo��ows from �he 
co���e���s of �his book a��d o�her research p�b�ica�io��s3, however, s�i�� a �o� 
is �o be do��e i�� �he socia� i���e��ra�io�� s�s�em i�� �erms of moder�� we�fare 
s�s�em crea�io��. i� seems �ha� �he defici� of socia� services res���s from 
ma��� de�a�s a��d �ack of rea� s�s�ems’ reforms for ma��� �ears. cer�ai����, 
�here is a prob�em of ��o� awake��ed socia� ��eeds a��d �ow �eve� of aware��ess 
of �he Po�ish socie�� o�� ��pes of services which ma� be provided i�� socia� 
assis�a��ce. b�� mai���� �he i��s�i���io��a� a��d ma��a��eme��� weak��ess of socia� 
we�fare ce���res a��d Povia� fami�� s�ppor� ce���res is a ��rea� cha��e����e for 
�he �pcomi���� f���re. 

the mai�� prob�ems of socia� assis�a��ce s�s�em, i�� �he co���ex� of socia� 
services deve�opme���, are: �he defici� of socia� a��d comm���i�� work, �ack 
of work wi�h ��a��ra� fami��, b�rea�cra�ic proced�res a��d repor�i����, which 
hi��der foc�si���� o�� �he c�ie���, �he priori�� of cash be��efi�s a��d be��efi�s i�� 
ki��d over �he ac�iva�i���� a��d i���e��ra�ive services, re��c�a��ce �o ��ove��ies a��d 
par���er so���io��s res���i���� i�� ��oi��� pro��ec�s a��d ��rea�er services i���e��ra�io��. 
moreover, �here is a �ack of professio��a� ma��a��eme��� a��d service coordi��a�io�� 
from re��io��a� a��d povia� �eve� which is ca�sed b� weak professio��a�izi���� 
a��d ma��a��eme��� se�ec�io�� o�� po�i�ica� basis. a��ho���h marsha�� offices 
have �e��a� a��d fi��a��cia� possibi�i�ies, �he� fai� �o pro��ramme a��d ma��a��e 
socia� po�ic� o�� re��io��a� �eve� a��d mos� re��io��a� we�fare ce���res are simp�� 
miserab�e. this res���s par��� from �he so���io�� accep�ed 20 �ears a��o which 

3 np. m. grewiński, a. Karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	
społecznych, warsaw 2010.
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ass�med �ha� �e��a�, i��s�i���io��a� a��d service s�s�em o���h� �o be ide���ica� i�� 
�he who�e co����r�, which i�� a wa� �ibera�ed �oca� a��d re��io��a� ��over��me���s 
from differe���ia�i���� a��d p��ra�izi���� i��s�i���io��a� a��d �e��a� so���io��s 
accordi���� �o �he rea� socia� prob�ems. re��io��a� a��d �oca� s�ra�e��ies have ��o 
beari���� o�� socia� rea�i��, a��d are �rea�ed mere�� as a��o�her b�rea�cra�ic 
proced�re4.

socia� i��s�ra��ce, which, as has bee�� prese���ed i�� �his book, p�a�s a�� 
impor�a��� ro�e i�� ci�ize��s’ socia� sec�ri��, i�� �he case of i����ess, ma�er��i��, 
i��abi�i�� �o work, breadwi����er’s dea�h, accide���s a� work, occ�pa�io��a� 
i����esses a��d o�d-a��e, are ��o� socia� services i�� �he p�re se��se b�� ca�� be 
�rea�ed as specific quasi	 services	 depe��di���� o�� �he provisio�� of i��s�ra��ce 
pro�ec�io�� of a m���a� ��a��re. socia� i��s�ra��ce is of�e�� ������s�ifiab�� 
ide���ified o���� wi�h cash be��efi�s provided for b� �he socia� i��s�ra��ce 
i��s�i���io�� (zus). as has bee�� s�ressed b� �. owczarek a��d �. P�ak i�� �heir 
chap�er, �he process of priva�isa�io�� i�� �he sphere of socia� i��s�ra��ce faces 
co��siderab�e �imi�a�io��s mai���� d�e �o �he fac� �ha� �he ���ima�e warra��� 
of �he ob�i��a�or� socia� sec�ri�� s�s�em’s so�ve��c� is a�wa�s �he b�d��e�. 
the i���rod�c�io�� of m���ip�ici�� a��d varie�� of i��s�i���io��s i���o �he o�d-
a��e pe��sio�� marke� e��ab�ed �he i��s�red �o choose �he o��e �o ma��a��e �heir 
pe��sio�� f���ds. the s�s�em i��divid�a�iza�io�� a��d i���rod�ci���� separa�e o�d-
a��e pe��sio�� acco���� ca�� ca�se �he ��row�h of par�icipa���s’ aware��ess. the 
priva�e�� ma��a��ed capi�a� pe��sio�� s�s�em ma� co���rib��e �o hi��her pe��sio�� 
be��efi�s, as compared �o �he p�re�� dis�rib��io��a� pe��sio�� s�s�em, provided 
�ha� cha����es �o ac�iva�e compe�i�io�� be�wee�� ��e��era� pe��sio�� socie�ies are 
made. the �a�es� ��over��me���a� proposa�s o�� breaki���� �he socia� a��reeme��� 
wi�h Po�es a��d �ra��sferri���� �he f���ds (a��d i��creased premi�ms) �o �he socia� 
i��s�ra��ce i��s�i���io�� (zus) i��s�ead of �he Pe��sio�� f���d (ofe) raise a �o� of 
do�b�s. Disma����i���� �he s�s�em, which has bee�� b�i�� for �he �as� decade, i�� 
order �o achieve po�i�ica� ��oa�s, has raised ob��ec�io��s amo���� ma��� scie���ific 
a��d exper� circ�es. 

to s�m �p, i� ��eeds �o be hi��h�i��h�ed �ha� i�� a socia� pro�ec�io�� s�s�em 
i�� Po�a��d we have ���mero�s cha����es i�� �erms of maki���� socia� services 
avai�ab�e a��d prod�c�ive. eco��omisa�io��, priva�isa�io�� a��d socia�isa�io�� of 
services is �aki���� p�ace. from socia� prac�ice’s poi��� of view, ��rea�er foc�s o�� 
diversifica�io�� a��d i��divid�a�isa�io�� of services, i���rod�ci���� ��ew so���io��s 
imp�eme���ed i�� o�her co����ries, be��er ma��a��eme��� a��d service coordi��a�io�� 
is ��eeded. service defici� i�� ma��� areas is a��emp�ed �o be compe��sa�ed b� 
cash be��efi�s, �ho���h i� seems ��o� �o be a deve�opme���a� perspec�ive.

4 m. grewiński, a. Karwacki (ed.), Strategie	w	polityce	społecznej, warsaw 2009.
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from socia� po�ic� scie��ce’s poi��� of view, more research co��cer��i���� 
vario�s co���ex�s of socia� services5, i��s�i���io��s, i��fras�r�c��re, fi��a��ci����, 
service q�a�i��, be��eficiar� sa�isfac�io�� a��d processes, i.e. priva�isa�io��, 
eco��omisa�io�� a��d service socia�isa�io�� is ��eeded. s�i�� few works are 
i��vo�ved i�� �his sec�or of socia� po�ic�, which co��s�i���es a ��ew orie���a�io�� 
a��d is revea�ed �hro���h ��e� of services avai�ab�e i�� �oca� e��viro��me���s. this 
��e� wi�� be a wa� of so�vi���� mos� �oca� socia� prob�ems a��d wi�� s�a��d for ��ew 
socia� po�ic� q�a�i�� i�� �he f���re. 

5 more o�� �his �opic: m. grewiński, Wielosektorowa	 polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	
państwa	opiekuńczego, warsaw 2009.
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