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Justyna Przywojska

Samorządowa polityka społeczna – czyli o czym jest ta książka 

Współczesna polityka społeczna w Polsce ma bez wątpienia charakter wielosektorowy 
i cechuje się znaczną decentralizacją podmiotów i działań. Oczywiście niezwykle istotna 
rola w realizacji jej programów przypada organizacjom sektora publicznego. Jak zauważa 
Paul Spicker, sektor publiczny zdominował politykę społeczną wielu krajów, a państwo 
bywa postrzegane, jako kluczowa instytucja organizująca działania na rzecz zapewnie-
nia dobrobytu swoim obywatelom. Chodzi tu przede wszystkim o szerokie kompetencje 
w zakresie stanowienia prawa, a tym samym możliwość kształtowania systemu polityki 
społecznej. W realizacji działań polityki społecznej kluczowa rola przypada samorządom 
terytorialnym, a podział zadań pomiędzy organy państwowe i samorządowe reguluje 
zasada pomocniczości (subsydiarności) wyrażona w Preambule Konstytucji RP. W prak-
tycznym wymiarze oznacza ona, że zadania publiczne powinny być realizowane na jak 
najniższym poziomie władzy i administracji publicznej, przez organy znajdujące się naj-
bliżej obywateli. W aspekcie prawnym zakłada ona, że regulacja prawna sytuacji obywa-
teli i ich grup oraz związków powinna zapewnić im maksymalną samodzielność i udział 
w wykonywaniu zadań publicznych. Europejska Karta Samorządu Lokalnego wskazuje 
ponadto, że powierzając te funkcje wyższym organom władzy, należy uwzględnić zakres 
i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności. 

Relacje między organami centralnymi a terenowymi określa również zasada de-
centralizacji władzy publicznej dopuszczająca przekazywanie kompetencji i upraw-
nień pomiędzy samodzielnymi podmiotami, w drodze ustawy. Samorząd terytorial-
ny jako podmiot zdecentralizowany sam odpowiada za realizację zadań własnych, 
sam określa sposób zarządzania jednostką terytorialną. Zdecentralizowana struktura 
zarządzania zmniejsza potrzebę koordynacji, przenosząc na niższe szczeble władzy te 
funkcje, którymi nie można skutecznie zarządzać z poziomu centralnego. Przyjmuje się, 
że duże scentralizowane i hierarchiczne organizacje (np. rządy) mają tendencję do nad-
miernego uproszczenia lub uogólniania zjawisk i problemów społecznych, centralizacji 
i standaryzacji. Mogą odpowiednio organizować niektóre rodzaje działalności, ale często 
nie odpowiadają na realne potrzeby i uwarunkowania realizacji działań. 

Decentralizacja polityki społecznej oznacza jej realizację zarówno przez administra-
cję państwową, jak i samodzielne podmioty administracji samorządowej, a w wymiarze 
ekonomicznym dopuszcza realizację jej zadań również przed podmioty sektora poza-
rządowego i prywatnego. Idea decentralizacji polityki społecznej zdaje się o tyle słuszna, 
że zaspokajanie potrzeb społecznych i reagowanie na lokalne problemy społeczne z po-

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.01

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.01


10 Justyna Przywojska

ziomu władzy centralnej, nie uwzględnia terytorialnie zróżnicowanych, realnych deficy-
tów, atutów i oczekiwań społecznych. W efekcie nie spełnia warunku optymalnej alokacji 
zasobów. Decentralizacja powinna przyczyniać się do poprawy efektywności dzięki lep-
szemu dostosowaniu usług publicznych do potrzeb społecznych, dzięki lepszej wiedzy 
władz regionalnych lub lokalnych o potrzebach wspólnot terytorialnych. 

W wyniku procesu decentralizacji świadczenia i usługi socjalne są przenoszone 
z poziomu centralnego do mniejszych lokalnych jednostek funkcjonujących bliżej oby-
wateli. Teoretycznie ma to zapewnić sprawniejsze rządzenie przez przybliżenie władzy 
społecznościom lokalnym, zwiększenie społecznej kontroli nad elitami politycznymi 
i środkami publicznymi oraz wspomnianymi powyżej decyzjami alokacyjnymi, kształ-
towanie większej odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnych i regionalnych 
oraz zdjęcie z państwa części troski o sprawy społeczne.  Warto jednak zwrócić uwagę 
również na negatywne aspekty decentralizacji polityki społecznej. Po pierwsze, może 
ona spowodować zagrożenie nierównym dostępem obywateli do usług, wywołane 
różnicami w poziomie rozwoju jednostek terytorialnych (dla mniejszych i słabiej roz-
winiętych wspólnot nie jest możliwe utrzymanie części wcześniej stworzonych obiek-
tów, placówek, kadr). Po drugie, zwiększenie liczby podmiotów wykonujących zadania 
i świadczących usługi, szczególnie organizacji pozarządowych (ekonomiczny wymiar 
decentralizacji) wcale nie musi wynikać z samoorganizacji i aktywności społeczeństwa. 
Może natomiast wynikać z faktu, iż wycofanie lub nieudolność władz publicznych wy-
tworzyło próżnię na rynku społecznych usług publicznych. 

Wskutek procesów decentralizacyjnych, w ujęciu terytorialnym wyróżnić moż-
na regionalną i lokalną politykę społeczną. Terenem realizacji celów i działań lokal-
nej polityki społecznej są gmina i powiat. Z kolei polityka regionalna realizowana 
jest na obszarze województwa samorządowego. Lokalna polityka społeczna może 
być rozumiana jako systematyczna i  zorganizowana działalność prowadzona przed 
organy władzy samorządowej (gminnej i powiatowej) przy współpracy organizacji po-
zarządowych i innych aktorów lokalnych. Jest ukierunkowana na:

• diagnostykę, prewencję i programowanie rozwiązań lokalnych problemów spo-
łecznych,

• zapewnienie szerokiego dostępu do usług społecznych na określonym poziomie,
• pobudzanie rozwoju lokalnego, w szczególności stymulowanie lokalnego ryn-

ku pracy i stwarzanie równych szans rozwoju różnym kategoriom członków społecz-
ności lokalnej.

Wśród zadań lokalnej polityki społecznej wskazuje się m.in.:
• zwalczanie ubóstwa i innych negatywnych skutków długookresowego bezrobocia,
• świadczenia materialne,
• zachowanie samodzielności życiowej i ekonomicznej jednostek i rodzin,
• integracja społeczna,
• aktywizacja społeczna,
• wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
• zapewnienie kompleksowego wsparcia rodziny w pełnieniu jej funkcji,
• animacja społeczności lokalnych,
• rozwój lokalny.
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Lokalna polityka społeczna jest działalnością prowadzoną w ramach poszczegól-
nych jednostek samorządowych. Jej podmiotami są organy samorządu terytorialnego, 
samorządowe jednostki organizacyjne, a przede wszystkim same społeczności lokalne.

Samorząd terytorialny jako wyraz decentralizacji administracji publicznej jest 
formą ustrojową gminy, powiatu lub województwa, którą się one posługują by za-
rządzać sprawami własnego terenu. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli wziąć spra-
wy publiczne we własne ręce i tak kierować życiem publicznym w miejscu zamiesz-
kania, by ich potrzeby były zaspokajane w akceptowalnym stopniu. Dzieje się to 
w sposób bezpośredni, przy okazji wyborów czy referendów, a przede wszystkim 
pośrednio poprzez wybraną reprezentację, tj. władze samorządowe. Jedną z klu-
czowych reguł funkcjonowania wspólnot samorządowych jest solidarność, będąca 
równocześnie istotną zasadą polityki społecznej. W uproszczeniu oznacza ona, że 
bogatsi członkowie wspólnoty solidarnie pomagają słabszym, mniej zamożnym. 

Istotny element procesu tworzenia i  wdrażania polityki publicznej stanowią jej 
aktorzy, tj. podmioty zaangażowane w planowanie, wdrażanie i monitorowanie. Za-
angażowanie części tych podmiotów ma charakter wewnętrzny (bezpośredni). Orga-
ny stanowiąco-kontrolne władzy publicznej, w  tym samorządowej, stanowią prawo 
w zakresie polityki społecznej. Organy wykonawcze odpowiadają za zorganizowanie 
procesu wdrożenia działań polityki społecznej. Poza tą kategorią podmiotów, wyróż-
nić można aktorów zewnętrznych, często występujących w roli wykonawców progra-
mów publicznych oraz współpracujących w ich opracowaniu na zasadzie konsultacji 
i uczestnictwa, jednak bez uprawnień do ich formalnego zatwierdzenia. W obszarze 
polityki społecznej ważną rolę odgrywają w tym przypadku organizacje pozarządowe. 
Zwiększa się także znaczenie podmiotów sektora prywatnego. 

Przedsiębiorcy przede wszystkim występują w  roli pracodawców oraz operato-
rów (wykonawców) usług publicznych o charakterze społecznym , realizujących zada-
nia socjalne w formie komercyjnej. Warto w tym miejscu wspomnieć także o innych, 
nie spopularyzowanych dotąd na szeroką skalę, formach zaangażowania przedsię-
biorców lokalnych w działania na rzecz społeczności lokalnej i jej rozwoju. Chodzi tu 
o  społeczną odpowiedzialność biznesu i  stanowiący jej istotny element wolontariat 
pracowniczy. Organizacje komercyjne coraz częściej wdrażają w ramach swoich stra-
tegii biznesowych politykę CSR (Corporate Social Responsibility – koncepcja, według 
której przedsiębiorstwa w swych strategiach dobrowolnie uwzględniają interesy spo-
łeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy).

Zgodnie z  raportem Społecznie Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 
2013 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementa-
mi zrównoważonego rozwoju. (…) Kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej, 
w które organizacja może wnieść swój wkład, obejmują tworzenie miejsc pracy poprzez 
rozszerzanie i dywersyfikację działalności gospodarczej oraz poprzez rozwój technolo-
giczny. Organizacja może również wnieść swój wkład na drodze inwestycji społecznych 
w tworzenie bogactwa i dochodu poprzez: lokalne inicjatywy rozwoju ekonomicznego, 
szerzenie edukacji i programów rozwijania kompetencji, promowanie i ochronę kultury 
i sztuki oraz dostarczanie i/lub upowszechnianie usług zdrowotnych dla społeczności. 
Rozwój społeczności może obejmować instytucjonalne wzmocnienie społeczności, jej 
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grup i forów zbiorowych, programów kulturalnych, społecznych i środowiskowych oraz 
sieci lokalnych obejmujących wielorakie instytucje. Raport wskazuje listę 170 praktyk 
z zakresu zaangażowania biznesu w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. 

Istotną rolę w lokalnej polityce społecznej odgrywają też organizacje pozarządo-
we. Wśród głównych funkcji trzeciego sektora wymienia się:

• reprezentowanie interesów i praw (rzecznictwo), adresowaną do państwa, ryn-
ku i społeczeństwa,

• redystrybucję, umożliwiającą wykorzystanie w celach dobra wspólnego zaso-
bów, które inaczej nie byłby wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb społecznych,

• funkcję produkcyjną, ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb lokalnych w za-
kresie usług, w tym umożliwienie tego grupom, które nie mogą zakupić ich na rynku. 

Zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, organi-
zacje pozarządowe są formalnym partnerem samorządu terytorialnego w  realizacji 
zadań polityki społecznej. W szczególności chodzi tu o:

• zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasa-
dach określonych w ustawie,

• wzajemne informowanie się o  planowanych kierunkach działalności i  współ-
działania w celu zharmonizowania tych kierunków,

• konsultowanie z  organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 
działania, projektów aktów normatywnych w  dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i  inicjatywnym, zło-
żonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych 
organów administracji publicznej.

Organizacje trzeciego sektora działają również w obszarze integracji społecznej 
i zawodowej, realizując w tym zakresie cztery główne cele: zapewniają przejściowe za-
trudnienie, tworzą samofinansujące się miejsca pracy, integrują zawodowo, readaptu-
ją społecznie przez pracę. 

Obserwacja rosnącej złożoności zadań, problemów i wyzwań stojących obecnie 
przed polityką społeczną realizowaną na poziomie lokalnym, skłoniła Autorów do 
przygotowania tej publikacji. Została w niej podjęta próba wyjaśnienia roli, jaką po-
winna pełnić samorządowa polityka społeczna w  konfrontacji z  takimi wyzwaniami 
świata współczesnego jak: narastające nierówności społeczne, pogłębiające się pro-
blemy demograficzne, czy nowe obszary wykluczenia społecznego. 

Całe opracowanie złożone jest z wielu ciekawych tekstów, których autorzy opi-
sują różnorodne płaszczyzny działania lokalnej polityki społecznej. Książkę rozpoczy-
na tekst pt. „Teoria i geneza polityki społecznej” autorstwa Aleksandry Strojnej, która 
podjęła się próby wyjaśnienia pojęcia, zakresu i  celów działania polityki społecznej. 
Przybliżyła w nim również modele polityki społecznej oraz krótko zarysowała jej hi-
storię i przemiany w Polsce. Rozdział ten ma charakter wprowadzający i informacyjny. 

Aldona Podgórniak-Krzykacz w  niezwykle interesującym tekście „Polityka spo-
łeczna – kontekst administracyjny”, prezentuje interpretację polityki społecznej w ka-
tegoriach polityki publicznej. W rozdziale omówiono istotę i funkcje realizowane przez 
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administrację publiczną, postrzeganą przez Autorkę, jako zasadniczy podmiot polityki 
społecznej, odpowiedzialny nie tylko za wdrażanie jej programów, ale również współodpo-
wiedzialny za ich formułowanie i koordynowanie współpracy różnych grup interesariuszy.

O roli polityki społecznej w walce z wykluczeniem społecznym pisze Aleksandra Wejt 
w tekście zatytułowanym: „Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym”. Au-
torka szeroko omawia zagadnienie wykluczenia społecznego oraz możliwych form prze-
ciwdziałania temu zjawisku. W  dalszej części opracowania przedstawia z  kolei wybrane 
metody walki z wykluczeniem społecznym, które wdrażane są w regionie łódzkim. 

Temat biedy i wykluczenia jest kontynuowany w rozdziale zatytułowanym „Zjawi-
ska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci” autorstwa Patrycji Chrza-
nowskiej, która podkreśla fakt, iż dzieci i młodzież to grupa szczególnie zagrożona wy-
kluczeniem społecznym. W tekście przytoczono interesujące wyniki badań nad biedą 
łódzkich dzieci, realizowanych przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. W rozdziale szczególny nacisk położono na zagadnieniu zróżnicowań tery-
torialnych występowania zjawiska wykluczenia dzieci i młodzieży (w ramach regionu 
łódzkiego) oraz analizie warunków materialnych i sytuacji rodzinnej dzieci. Wskazano 
w nim również przykładowe działania lokalnej polityki społecznej w obszarze przeciw-
działania społecznej ekskluzji osób młodych.

Zupełnie inny obszar wykluczenia analizuje Paweł Nowak w tekście „Serwisy www 
podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu”. Zauważa on, iż dla znacznej części społeczeństwa zagrożeniem może stać się 
wykluczenie cyfrowe, spowodowane m.in brakiem dostępu do usług szerokopasmo-
wego Internetu, czy brakiem adekwatnych kompetencji cyfrowych. Jak pisze Nowak 
„Początek XXI wieku nierozerwalnie związany jest z rewolucją informatyczną. Techno-
logie informacyjne i komunikacyjne stały się stałym i powszechnym elementem ży-
cia. Jednak ich powszechność stała się również przyczyną dodatkowego wykluczenia 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. z powodów ekonomicznych lub 
zdrowotnych”. Autor koncentruje się na zagadnieniu wykorzystywania serwisów www 
przez podmioty publiczne odpowiedzialne za organizację pomocy społecznej. Szcze-
gólną wagę przykłada do weryfikacji zgodności organizacji i zawartości tych serwisów 
z przepisami prawa, w tym z  regulacjami, których celem jest ułatwienie korzystania 
z publicznych serwisów www osobom niepełnosprawnym.

Z kolei Michał Przybylski w swym tekście „Prekariat w lokalnej polityce społecznej wo-
jewództwa łódzkiego”, zwraca uwagę na zjawisko prekarności, jako nowego wyzwania dla 
praktyki samorządowej polityki społecznej. Autor nie tylko przybliża stosunkowo nowe po-
jęcie prekariatu w ujęciu socjologiczno-ekonomicznym, ale podejmuje próbę zidentyfiko-
wania działań polityki społecznej regionu łódzkiego ukierunkowanych na poprawę sytuacji 
zawodowej i  życiowej prekariuszy. Z przeprowadzonej przez niego analizy treści strategii 
i programów regionalnych wynika, iż pojęcie pracy prekarnej nie pojawia się ani w doku-
mentach programowych województwa łódzkiego, ani w działaniach realizowanych przez 
podmioty samorządu terytorialnego. Trudno nie zgodzić się z Przybylskim, że decydenci oraz 
realizatorzy lokalnych programów społecznych powinni zauważyć i  uwzględnić w  swych 
działaniach problemy prekariuszy i inne negatywne skutki stopniowego uelastyczniania ryn-
ków pracy, są to bowiem procesy i zjawiska trwale wpisane w polską rzeczywistość.
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Kolejnym interesującym głosem w dyskusji nad zadaniami i działaniami lokalnej 
polityki społecznej jest tekst Michała Sobczaka „Ekonomia społeczna jako narzędzie lo-
kalnej polityki społecznej na przykładzie województwa łódzkiego”, w którym opisano 
proces włączania i angażowania podmiotów ekonomii społecznej w działania samo-
rządowej polityki społecznej. Sobczak wskazuje, że samorządy terytorialne powinny 
wspierać podmioty ekonomii społecznej, zwłaszcza w początkowej fazie ich działal-
ności. Zwraca uwagę na wykorzystanie przez włodarzy narzędzi pośredniego oddzia-
ływania na przedsiębiorczość lokalną, stosowanych aby wykreować korzystny klimat 
gospodarczy, oparty na systemie zachęt dla przedsiębiorców społecznych. Jak słusznie 
zauważa Autor „duża część najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców społecznych 
z pewnością pojawi się tam, gdzie uzyskają lepsze warunki do rozwoju swoich organi-
zacji. Podobne warunki samorządy spełniają zachęcając inwestorów komercyjnych do 
ulokowania działalności na danym obszarze.”

W  dalszej części opracowania uwaga Autorów skupiła się na wyzwaniach, jakie 
przed lokalną polityką społeczną stawiają zachodzące współcześnie gwałtowne procesy 
demograficzne starzenia się polskich wspólnot samorządowych. Tło problemu zaryso-
wuje Michał Wilk w swoim tekście pt.: „Demograficzne uwarunkowania polityki społecz-
nej”. Dokonuje on przeglądu i analizy aktualnych danych statystycznych, charakteryzując 
tym samym współczesne problemy demograficzne, zarówno miasta Łodzi, jak i całego 
kraju. Poza analizą dynamiki demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa, 
Autor sporo uwagi poświęca zagadnieniu migracji, uwzględniając społeczny i  ekono-
miczny aspekt tego zjawiska. Komentując zaś działania podmiotów polityki społecznej 
wobec wyzwań demograficznych Wilk zauważa, że „polityka społeczna nie powinna być 
postrzegana jako zabieranie z budżetu środków potrzebnych gospodarce, ale winna być 
traktowana jako długoterminowa inwestycja w przyszłość społeczną”.

Zapoczątkowany przez Michała Wilka wątek współczesnych problemów demo-
graficznych i  ich konsekwencji dla polityki społecznej kontynuują Joanna Gonera 
i Karolina Maciejak w tekście zatytułowanym „Sytuacja seniorów w zmieniającym się 
społeczeństwie – szansa czy wyzwanie dla współczesności”. Autorki podejmują pró-
bę zinterpretowania terminu „starość”, istotną część rozważań poświęcają także po-
stawom społecznym wobec osób starszych. Interesujący fragment rozważań stanowi 
analiza roli rodziny w systemie wsparcia osób starszych. Autorki zwracają uwagę na 
konieczność aktywizacji i integracji seniorów w ramach działań lokalnej polityki spo-
łecznej, poświęcając wiele uwagi zagadnieniu aktywnego starzenia się. 

Do rozpoczętego w omawianym powyżej rozdziale wątku aktywizacji osób star-
szych nawiązuje kolejny tekst zatytułowany „Kapitał ludzki i społeczny osób starszych 
jako czynniki rozwoju lokalnego”. W opracowaniu przyjęto założenie, że do istotnych 
uwarunkowań rozwoju lokalnego należy obecnie zaliczyć specyficzny potencjał tkwią-
cy w starszych członkach społeczności lokalnych, w szczególności kapitał społeczny 
i ludzki seniorów. Z przytoczonych w rozdziale badań wynika, że osoby starsze cechuje 
duże zaangażowanie w  sprawy środowiska lokalnego. Równocześnie posiadają one 
wiele cech indywidualnych, korzystnych z  perspektywy potencjalnego pracodaw-
cy, co czyni je wartościowymi i  zaangażowanymi pracownikami lub wolontariusza-
mi. Problemem jest jednak percepcja lokalnych decydentów i wykonawców polityki 
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społecznej, którzy postrzegają osoby starsze przede wszystkim jako niesamodzielne 
i  wymagające opieki. Autorka sugeruje zmianę optyki spojrzenia na ludzi starych 
w społecznościach lokalnych, tak by wykorzystać potencjał tych osób. Zaleca budowę 
infrastruktury instytucjonalnej służącej integracji ich środowiska i umożliwienie tym 
samym wszechstronnej aktywizacji osób starszych oraz ich zaangażowanie w sprawy 
wspólnoty samorządowej.

W ostatniej części książki autorki rozdziałów podjęły próbę opisu i analizy działań 
lokalnej polityki społecznej w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Iwona Wieczorek 
w tekście zatytułowanym „Wybrane działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w Gmi-
nie Miasto Zgierz” ilustruje wieloma przykładami praktycznymi, sposób wykonania za-
dań własnych gminy w obszarze ochrony zdrowia mieszkańców. Autorka podkreśla, że 
profilaktyka zdrowotna wymaga priorytetowego miejsca w polityce lokalnej. Postuluje 
również zmianę paradygmatu myślenia o profilaktyce, zauważając, że szeroko pojęta 
edukacja i kampanie prozdrowotne prowadzone przez samorządy mogą doprowadzić 
do wczesnej wykrywalności wielu chorób jak i ograniczenia zachorowań.  

Z kolei wieńczące niniejszą książkę opracowanie „Programy zdrowotne na poziomie 
lokalnym jako przykład działań z zakresu lokalnej polityki społecznej” autorstwa Moniki 
Mazur, stanowi próbę prezentacji i omówienia programów zdrowotnych realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa łódzkiego. Jak za-
uważa Autorka „potrzeby zdrowotne powstają w danym środowisku i to w nim są często 
realizowane, tu dochodzi do bezpośredniego styku potrzeb i środków na ich zaspoko-
jenie”. Lektura rozdziału prowadzi do konstatacji, że co prawda na terenie województwa 
łódzkiego od wielu lat podejmowane są różnorodne inicjatywy profilaktyczne i promu-
jące zdrowie, jednak prawdziwym wyzwaniem dla samorządów terytorialnych powinna 
być troska o poprawę skuteczności i skali podejmowanych w tym obszarze działań.

Podsumowując prezentację artykułów zawartych w książce „Samorządowa poli-
tyka społeczna – wyzwania i działania” można sformułować wniosek, że potwierdzają 
one opinię o niezwykłej różnorodności zjawisk i problemów stanowiących zaintereso-
wanie współczesnej, lokalnej i regionalnej polityki społecznej w Polsce. Widać również 
wyraźnie, że dynamika zmian w otoczeniu gospodarczym, społecznym czy instytucjo-
nalnym jednostek samorządu terytorialnego wywołuje pilną konieczność rozszerzenia 
katalogu zainteresowań samorządowej polityki społecznej o takie kategorie i zjawiska 
jak: prekariat, srebrna gospodarka, czy sprawność zarządzania publicznego.

Jako redaktor naukowa składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, 
których wartościowe teksty umożliwiły niezwykle kompleksową prezentację działań 
lokalnej polityki społecznej. Słowa szczególnego uznania kieruję do młodych Autorów, 
studentów i doktorantów, dla których praca nad niniejszą książką była pierwszym do-
świadczeniem naukowym. Dziękuję wszystkim za odwagę, pokorę i zaangażowanie.

Serdeczne podziękowania kieruję również do Recenzentki, dr hab. Izabeli 
Warwas, za konstruktywne uwagi i opinie, które umożliwiły wprowadzenie zmian 
wzbogacających treść przekazywanej w ręce czytelników publikacji.

Justyna Przywojska
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Aleksandra Strojna1

Teoria i geneza polityki społecznej

Abstrakt: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia pojęcia i zakresu działania polityki społecznej. 
Przedstawiono w nim genezę polityki społecznej oraz opisano jak kształtowała się ona w Polsce 
po I wojnie światowej. Dodatkowo zaprezentowano najpopularniejsze modele polityki społecznej.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, polityka socjalna, kwestie społeczne, pomoc społeczna.

Wprowadzenie

Polityka społeczna wywodzi się z działalności charytatywnej kościołów i gmin na rzecz 
ubogich i  bezdomnych. Z  czasem, w  odpowiedzi na problemy społeczne państwo 
musiało ustalić zasady pomocy dla osób dotkniętych biedą czy bezdomnością. Wraz 
z rozwojem społeczno-gospodarczym zaobserwowano nowe zjawiska tj. bezrobocie, 
uzależnienie od alkoholu i narkotyków, zwiększające się strukturalne ubóstwo miej-
skie i wiejskie oraz pojawiający się problem niepełnosprawności. Zaszła konieczność 
rozwiązania tych problemów przez instytucje sektora publicznego, ponieważ siły in-
stytucji charytatywnych były niewystarczające2. Artykuł ma na celu przybliżenie czy-
telnikowi zagadnienia polityki społecznej, w jakich sferach życia społecznego możemy 
spotkać się z tym pojęciem oraz czym się charakteryzuje. Na początku należałoby za-
stanowić się jak możemy rozumieć termin – polityka, od kiedy możemy mówić o tym 
zagadnieniu. Należy również zdefiniować termin jakim jest polityka społeczna.

Polityka jest to pojęcie, które współcześnie należy do języka potocznego, wystę-
puje również w  naukach społecznych. W  rozumieniu potocznym polityka oznacza: 
umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania 
członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwa-
nia ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych 
celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie’’3. Według Arysto-
telesa polityka rozumiana była jako osiągnięcie szczęścia, stan pełnego, racjonalnie 
uzasadnionego zadowolenia i satysfakcji z własnego życia. Niccolo Machiavelli uważał, 
że polityka jest to dążenie do zdobycia i umocnienia władzy. Max Weber termin ten 
tłumaczył jako dążenie do udziału we władzy albo do wywierania wpływu na podział 
władzy – jest to klasyczna definicja nauk społecznych4.

1  Studentka kierunku Polityka Społeczna, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.
2 A. Kurzynowski, Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2001, s. 9.
3 www.encyklopedia.pwn.pl, dostęp: 07.01.2015.
4 Tamże s. 10.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.02

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.02
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Termin polityka z greckiego wyrazu politiká oznacza, to co dotyczy życia społecznego 
jak i ściśle określony zakres zajęć, takich jak: uczestnictwo w naradach, zgromadzeniach, 
wyborach, wyrokach sądowych. Zajęcia te skierowane były do polites obywateli greckiej 
wspólnoty polis [miasto, społeczność]. Początkowo termin polityka nie był używany jako 
pojęcie ogólne, ale pochodził od nazwy własnej greckiej formy życia zbiorowego.

Pojęcie polityki społecznej oznacza zarówno dyscyplinę naukową, jak i praktycz-
ną działalność podmiotów państwa, realizujących jej cele i zadania. Polityka społeczna 
jako dyscyplina naukowa rozumiana jest jako naukowa teoria oraz określenie metodo-
logii i metod badawczych, zajmujących się takimi zagadnieniami jak potrzeby mate-
rialne i duchowe człowieka oraz grup społecznych w określonym czasie. Po II wojnie 
światowej polityka społeczna stała się przedmiotem zainteresowania, analizy teore-
tycznej oraz dociekań o  charakterze empirycznym5. Cytując Ludwika Krzywickiego: 
„Naczelnym przedmiotem nauki polityki społecznej jest badanie rodowodu kwestii 
społecznej. Kwestia społeczna to zbiór negatywnych zagadnień socjalnych. Kwestia 
społeczna istnieje w  każdej epoce, ale zmienia się jej zewnętrzny charakter.” Polity-
ka społeczna stanowi jedną z nauk społecznych ściśle związanych m.in. z ekonomią, 
socjologią, psychologią, demografią i  prawem. Ma również związek z  dyscyplinami 
naukowymi, które nie należą do nauk społecznych tj. medycyna pracy, urbanisty-
ka, ergonomia6. Ekonomiści badają politykę społeczną pod względem teorii zacho-
wań ekonomicznych i  mechanizmów rządzących gospodarką. Socjolodzy badają ją 
w  kontekście porządku społecznego, struktury, kultury społecznej oraz teorii życia 
społecznego. Prawnicy badają treść zawartą w prawie. Politolodzy analizują zależno-
ści między polityką społeczną a polityką w sensie dążenia do władzy7. Według Gösta 
Espinga-Andersena polityka społeczna jest to „...sfera działania państwa oraz innych 
ciał publicznych i ich sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków ży-
cia ludności oraz stosunków międzyludzkich (zwłaszcza w środowisku zamieszkania 
i pracy)”. Z kolei Jan Danecki jest zdania, że „w ujęciu najszerszym rozumie się politykę 
społeczną jako umiejętność wyboru podstawowych celów rozwoju społecznego na 
bliższą i dalszą metę i ustalenia – zgodnie z nimi – kryteriów oceny bieżącej działalno-
ści publicznej. W węższych ujęciach polityka społeczna rozumiana jest jako działalność 
bezpośrednio organizująca poprawę warunków pracy i życia, lub też jako sztuka regu-
lowania stosunków społecznych w mniejszej i szerszej skali”8.

Polityka społeczna dość często rozumiana jest w wąskim zakresie, mylona z po-
mocą społeczną, będącą w  istocie instytucją polityki społecznej, jedną z  jej gałęzi. 
Działa na rzecz osób i  rodzin, które znajdują się w  trudnej sytuacji życiowej i nie są 
w stanie same rozwiązać swoich problemów wykorzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia9. Kolejnym mylnym rozumieniem polityki społecznej jest stawianie 

5 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna PWN, Warszawa 2009, s. 30.
6 W. Turnowiecki, Polityka społeczna, GWSH, Gdańsk 2002, s. 8–9.
7 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka..., s. 30–31.
8 J. Supińska, Debaty o polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 14–15.
9 www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/pomoc-spoleczna, dostęp: 07.01.2015.
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jej na równi z zagadnieniem polityki socjalnej. Pojęcie polityki socjalnej jako pierwszy 
wprowadził W.H. Riehl w 1854 r. W 1872 r. na trwałe zaistniał w Niemczech Związek 
Polityki Socjalnej. Składał się on z uczonych z dziedziny historii i ekonomii. Analizo-
wali oni ówczesną rzeczywistość, dostrzegając związek między sytuacją ekonomiczną 
kraju a kwestią socjalną10. Polityka socjalna jest częścią polityki społecznej, przyjmuje 
rolę instrumentalną, jest jednym z jej środków działania. Jej celem jest poprawa ma-
terialnych warunków bytu grup najbardziej potrzebujących, najbiedniejszych oraz ła-
godzenie kwestii socjalnych poprzez takie środki jak świadczenia społeczne. „Podczas 
gdy polityka socjalna (Sozialpolitik) ma za przedmiot godne warunki pracy (prawo 
pracy) i  ochronę dochodów (zabezpieczenie społeczne) grup społecznych, polityka 
społeczna (Gesellschaftspolitik) zmierza do uporządkowania procesu społecznego, 
co umożliwia mu samodzielne spełnianie funkcji realizowania dobra ogółu w stosun-
ku do społeczeństwa i jego poszczególnych grup” (Otto Kraus 1964)11. Celem polityki 
społecznej jest postęp społeczny, równowaga społeczna, porządek społeczny, dobro 
wspólne, harmonia między celami osobistymi i  społecznymi poprzez środki ekono-
miczne, prawne, informacyjne i kadrowe12. Polityka społeczna jest to celowa działal-
ność państwa oraz innych organizacji, która ma na celu zaspokojenie potrzeb wyż-
szego rzędu, zapewnienie bezpieczeństwa w państwie. Julian Auleytner jest zdania, 
że polityka społeczna posiada dwa podstawowe znaczenia. Z  jednej strony, jest to 
działalność państwa, organizacji samorządowych i pozarządowych, które działają na 
rzecz poprawy położenia materialnego, asekuracji przed zagrożeniami życiowymi oraz 
wyrównania szans życiowych grup społecznie i ekonomicznie najsłabszych13 (aktyw-
ność praktyczna). Z drugiej strony, polityka społeczna określana jest jako dyscyplina 
naukowa (aktywność badawcza/naukowa). „Wywiązywanie się przez państwo z przy-
jętych funkcji w zakresie zabezpieczenia bytu obywatela określa się mianem polityki 
socjalnej. Zapewnienie mu pomyślnej ciągłości rozwoju staje się zadaniem podstawo-
wym polityki społecznej14”.

Geneza polityki społecznej

Już starożytność i średniowiecze charakteryzowały się swoimi prawami. Polityka była 
oparta na źródłach z praw natury lub woli sił nadprzyrodzonych. Służyła uzasadnianiu 
nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i  podporządkowa-
nych ich interesom poddanych. Nowożytność odzwierciedla procesy demokratyzacji 
sprzyjające obiektywizacji poglądów na genezę i społeczną rolę polityki i polityków. 
Termin „polityka społeczna” powstał na przełomie XVIII/XIX w. po raz pierwszy użył go 
Charles Fourier – francuski filozof, zwolennik tworzenia wspólnot zwanych falanste-

10 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 43.
11 J. Supińska, Debaty o..., s. 14.
12 www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf, str 6, dostęp: 07.01.2015.
13 A. Kurzynowski, Polityka społeczna..., s. 10–11.
14 J. Orczyk, Polityka społeczna, uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008, s. 8.
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rami15. Jednak za twórcę polityki społecznej uznaje się Kanclerza Niemiec Ottona von 
Bismarck’a. Był on niemieckim politykiem, inicjatorem trzech rodzajów obowiązkowe-
go ubezpieczenia16:

• ubezpieczenie na wypadek choroby (1883),
• ubezpieczenie od wypadków przy pracy (1884),
• ubezpieczenie w razie starości i inwalidztwa (1889).

Te działania zapoczątkowały w  Europie systemową ochronę ludzi. Praktyka i  nauka 
niemieckiej polityki społecznej miały wpływ na kształtowanie się polskiej myśli nauko-
wej w dziedzinie polityki społecznej. Zarys państwa opiekuńczego w Polsce możemy 
odszukać w Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, np. prawo równości społecznej (równość 
w obrębie danego stanu)17. W Polsce Franciszek Skarbek (1792–1866) uznawany był 
za prekursora polityki społecznej. W swoich pracach podkreślał rolę pracy w tworze-
niu własnego dobra i  bogactwa kraju, podnosił problem ubóstwa i  potrzeby aloka-
cji funduszy do zaspokajania potrzeb zbiorowych18. Kiedy Polska była pod zaborami 
dominowała bieda i  bezrobocie. Wyzysk ekonomiczny człowieka łączył się z  jego 
degradacją. Wczesny rozkwit kapitalizmu owocował nierównościami uderzającymi 
w godność ludzką, marginalizując ludzi  bezdomnych, biednych, niepełnosprawnych 
i głodujących. Jednakże o polityce społecznej zaczęto mówić dopiero po 1918 r. Nowa 
suwerenna władza wprowadziła Polskę w 1919 r. do Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy. Wraz z odzyskaniem niepodległości Polska odziedziczyła trzy różne systemy opieki 
społecznej19. Zadaniem władz było ujednolicenie tych trzech systemów. Stwarzało to 
spore problemy, gdyż były one nierównomiernie rozwinięte. 

Dzięki dokonaniom uczonych i działaczy w zakresie polityki społecznej w czasie 
zaborów i  I  wojny, po odzyskaniu niepodległości powstały Instytuty Gospodarstwa 
Społecznego (IGS). IGS były to ośrodki badawcze, które zajmowały się takimi kwestia-
mi jak warunki życia, pracy i ówczesne kwestie społeczne20. Na początku rozszerzano 
obowiązywanie aktów prawnych państw zaborczych na kolejne obszary nowej Polski. 
Po pewnym czasie projektowano również nowe, polskie rozwiązania21. W latach 1918–
1926 zostaje wprowadzone nowe ustawodawstwo socjalne. Prawa socjalne zostają 
wpisane do Konstytucji. Określenie ujednoliconych zasad pomocy i opieki społecznej 
zostało zawarte w 1923 r. w ustawie o opiece społecznej, powołanej na mocy art. 44 
Konstytucji. Organami odpowiedzialnymi do wykonywania zadań ustawy były:

• Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej,
• Ministerstwo Zdrowia Publicznego,
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

15 Falanster – projekt wspólnoty równych i  wolnych ludzi zarządzającej własnym miastem, Encyklopedia 
PWN, PWN, Warszawa 1994.
16 W. Turnowiecki, Polityka..., s. 7.
17 www.osobistyrozwoj.pl/zus-panstwo-opiekuncze-bismarck/ dostęp: 08.01.2015.
18 W. Turnowiecki, Polityka społeczna..., s. 8.
19 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka..., s. 37–39.
20 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce..., s. 49.
21 www.ptps.org.pl/index.php?id_strony=14 dostęp: 06.01.2015.
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Dodatkowo do pomocy powołano organ doradczy i  opiniujący zwany Radą Opieki 
Społecznej. Wszystkie działania z zakresu pomocy społecznej finansowane były z bu-
dżetu środków komunalnych oraz państwa. Placówki i  instytucje prowadzone były 
przez organizacje społeczne, zakony, samorządy terytorialne, fundacje22.

Od 1926 do II wojny światowej nastąpiła minimalna realizacja funkcji opiekuń-
czych. Był to efekt kryzysu gospodarczego oraz narastających problemów społecznych 
takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, brak dostatecznej ochrony pracy, ze-
wnętrzne migracje zarobkowe23. W czasie II wojny światowej, Polska została ponownie 
podzielona między okupantów. Zaostrzyły się kwestie społeczne. Na polski powojen-
ny system polityki duży wpływ miał ustrój polityczno-gospodarczy PRL oraz uzależ-
nienie ideologiczno-polityczno-gospodarcze od ZSRR. Dynamika państwowej polityki 
społecznej do lat 80. polegała w większości na rozwijaniu ustawodawstwa socjalnego 
m.in. w zakresie podmiotowym ubezpieczenia społecznego przy bardzo ograniczonej 
demokracji przemysłowej24. Wadą pomocy społecznej w Polsce Ludowej była centra-
lizacja oraz nadmierne resortowe rozproszenie działalności socjalnej. Aparat admini-
stracyjny był zbiurokratyzowany i  nie dysponował wykwalifikowaną kadrą. Likwida-
cja instytucji kościelnych również ograniczyła pole działania pomocy potrzebującym. 
Niepaństwowe obszary polityki społecznej prawie całkowicie zanikły, co jednak nie 
znaczy, że nie było ich wcale, np. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony 
Krzyż czy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci funkcjonowały cały czas. Duże rozwijające się 
zakłady przemysłowe przejmowały realizację usług socjalnych na rzecz swoich pra-
cowników oraz emerytów i rencistów25.

Lata 1945–1989 można było kojarzyć z  przedmiotowym traktowaniem ludności. 
Państwo „wiedziało” lepiej co jest potrzebne każdemu obywatelowi. Od 1989 r. w Polsce 
realizuje się inny model polityki społecznej, który J. Auleytener określił jako „rynkowy 
model opiekuńczości dostosowawczej”, na który składa się wpisanie w nową Konstytucję 
prawa socjalnego oraz kilkanaście ustaw społecznych i ratyfikowana częściowo w 1997 
roku Europejska Karta Społeczna Rady Europy – powstała już w 1961 roku.

Kolejne lata 1989–1993 to okres kryzysu transformacyjnego (transformacja ustro-
jowa)26 oraz spadku dochodów, a w polityce społecznej okres ochrony grup najbardziej 
dotkniętych skutkami przemian. Pierwsze nowe ustawy w zakresie polityki społecznej 
(lata 1989–1991) to między innymi ustawa o zatrudnieniu i ustawa o pomocy społecznej 
co skutkowało budową ośrodków  pomocy społecznej w każdej gminie.

Lata 1994–1997 to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Dostosowywanie 
przygotowanych reform (zmieniających instytucje zabezpieczenia społecznego) do gospo-
darki rynkowej. Powołanie w 1994 roku Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodar-

22 www.rynekpracy.org/x/543528, dostęp: 06.01.2015.
23 W. Turnowiecki, Polityka..., s. 8.
24 www.ptps.org.pl/index.php?id_strony=14, dostęp: 06.01.2015.
25 www.rynekpracy.org/x/543528, dostęp: 06.01.2015.
26 „Okres transformacji był i jest szczególnie ważny dla Polski i całej Europy. Dzięki zmianom zachodzącym 
w Europie Środkowej i Wschodniej wiele narodów zyskało wolność, suwerenność, a w związku z tym moż-
liwość kształtowania otaczającej rzeczywistości”. M. Onufer, s.135, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/
Content/34839/012.pdf dostęp: 20.03.2015.
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czych oznaczało również krok w kierunku większej demokratyzacji transformacji ustrojowej, 
za której symboliczne i wstępne zakończenie można uznać przyjęcie Konstytucji w 1997 roku.

Lata 1998–2002 stanowiły okres wprowadzenia rynkowo zorientowanych i decentralizacyj-
nych reform polityki społecznej (ograniczone finanse publiczne, spowolniony wzrost gospodarczy),

Od 2003 roku rozpoczął się okres wpływu przygotowań i akcesji z UE27. W nauce o po-
lityce społecznej ukazują się nowe ujęcia, realizowane są kontakty międzynarodowe.

W międzyczasie w latach 1990–2006 wprowadzano ważne reformy państwa. Rząd 
powstały w wyniku koalicji Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności przeprowadził 
cztery radykalne reformy struktury administracyjnej państwa, ubezpieczeń społecznych 
(głównie emerytalnych), opieki zdrowotnej i szkolnictwa28. Mowa o nowych ustawach: 
o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, o świadczeniach na rzecz rodziny, 
o pomocy społecznej oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak-
że o zatrudnieniu socjalnym.  W roku 2005 po wyborach wygranych przez partię Prawo 
i Sprawiedliwość kolejnym, udogodnieniem miało być tak zwane  „becikowe” czyli świad-
czenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatkowe ulgi podatkowe na dzieci.

Kolejnym najważniejszym założeniem było to, że praca jest źródłem dobrobytu- 
zatrudnienie w sposób istotny zmniejsza ryzyko ubóstwa i wykluczenia29. Na angażo-
wanie się władz publicznych w nową pro-aktywną politykę mają niewątpliwie wpływ 
nowe źródła finansowania, związane z członkostwem w UE.

Zaangażowanie instytucji międzynarodowych w  kształtowanie wspólnej poli-
tyki społecznej jest bardzo ważne. Najważniejszą z globalnego punktu widzenia wy-
zwań i  problemów społeczno-ekonomicznych jest międzynarodowa instytucja ONZ 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych). Głównymi celami ONZ jest utrzymanie poko-
ju i  bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwijanie przyjaznych stosunków między 
państwami, współpraca międzynarodowa, koordynowanie działań państw świata30. 
Podmioty UE realizujące działania polityki społecznej można podzielić na główne or-
gany wspólnotowe czyli: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 
Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Kolejnym podmiotem UE 
są komitety doradczo-konsultacyjne a w nich: Ekonomiczno-Społeczny; ds. Zatrudnie-
nia; ds. Ochrony Socjalnej. Realizacją polityki społecznej zajmują się również Agencje 
wspólnotowe czyli: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego; Euro-
pejska Fundacja Kształcenia; Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy oraz Europejskie Centrum Monitorowania Zmian. Dzięki działalności tych insty-
tucji można lepiej i aktywniej prowadzić politykę społeczną, która będzie efektywniej 
minimalizować kwestie społeczne31.

27 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_06/i-1249.pdf, dostęp: 06.01.2015.
28 www.ptps.org.pl/index.php?id_strony=14, dostęp: 06.01.2015.
29 http://rynekpracy.org/x/543528 dostęp: 08.01.2015.
30 R. Gabryszczak, D. Magierka, Europejska polityka społeczna, Difin SA, Warszawa 2011, s. 15.
31 R. Gabryszczak, D. Magierka, Europejska polityka…, s. 17.
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Cele i zadania polityki społecznej

Cytując Józefa Orczyka: „... naczelnym celem polityki społecznej było i  jest zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego, w  tym przede wszystkim ekonomicznego, 
poprzez wytworzenie i  utrzymanie sieci zobowiązań gwarantowanych przez państwo 
(niekiedy przez nie bezpośrednio realizowanych)...” 32. Julian Auleytner definiuje politykę 
społeczną jako działalność państwa i samorządowych organizacji pozarządowych, których 
celem jest wyrównanie szans życiowych grup społeczeństw ekonomicznie i socjalnie naj-
słabszych. Cele polityki społecznej można podzielić na dwie klasy. Pierwsza związana jest 
likwidacją zła społecznego (np. walka z ubóstwem, usuwanie i łagodzenie tego zjawiska 
poprzez konkretne działania państwa). Druga dotyczy kreowania dobra społecznego (np. 
urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej, optymalizacja podziału pomyślności).

Według J. Auteytnera celami szczegółowymi polityki społecznej są:
• wyrównywanie warunków życia poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w róż-

nym wieku,
• usuwanie nierówności społecznych,
• asekurowanie przed zagrożeniami,
• tworzenie równego dostępu w korzystaniu z obywatelskich praw.

Z kolei K.A. Wojtaszczyk  cele polityki społecznej opisuje następująco:
• zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego,
• realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej,
• organizowanie postępu społecznego,
• zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich.

Kategoria celu może być stosowana do opisywania i wyjaśniania działania, spełniając nie 
tylko normatywne funkcje. Celem może być również propagowanie takich wartości jak: 
równość, godność, wspólne dobro, podmiotowość, solidarność, wolność, interes, szczę-
ście, samorealizacja.

Cele polityki społecznej mogą być realizowane poprzez wykorzystywanie instru-
mentów posiadanych przez organy władcze np.: ustawodawstwo społeczne, służby 
społeczne i wszelkie usługi społeczne, infrastruktura społeczna i system podatkowy

Instrumenty możemy również podzielić na:
• Ekonomiczne: regulują dostęp do dóbr będących wytworem gospodarki (m.in. 

zasad wynagrodzenia za pracę, zasad opodatkowania dochodów i wydatków, upraw-
nień do świadczeń społecznych).

• Prawne: regulacje składające się na państwowy system prawny, które mniej lub 
bardziej bezpośrednio określają uprawnienia i zachowania obywateli związane z za-
spokajaniem ich potrzeb (m. in. prawa i wolności obywatelskie, prawa socjalne, regu-
lacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia, prawo pracy, prawo rodzinne).

• Informacyjne: dysponują nimi wszystkie podmioty dopuszczone do głosu przez 
państwo (czasem uznawane za nielegalne, jak opozycja demokratyczna). Można tutaj 
wyróżnić informacje przekazywane za pośrednictwem systemu szkolnego, mass media.

32 J. Supińska, Debaty o..., s. 14–15.
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• Kadrowe: „czynnik ludzki” (m.in. politycy, parlamentarzyści, związkowcy, służby 
społeczne, lekarze, doradcy ubezpieczeniowi, nauczyciele, wolontariusze).

• Kształtowanie przestrzeni: planowanie, tworzenie infrastruktury33.

Do zadań polityki społecznej należy również:
• postgnoza – zbadanie co było dawniej,
• diagnoza – ustalenie stanu faktycznego, jak jest, jakie istnieją ograniczenia swo-

body działania reformatorskiego, jakie są siły i morale sojuszników i przeciwników róż-
nych wariantów reformy itd.,

• prognozowanie – zakładanie różnych wariantów jak może być,
• programowanie – obmyślanie pożądanej przyszłości; po co i dlaczego można 

przekształcać rzeczywistość jak i z kim najlepiej za to się zabrać,
• ewaluacja – ciągłe kontrolowanie, ocenianie co naprawdę daje nam ta polityka.

Polityka społeczna może być obserwowana i  analizowana w  różnych skalach 
terytorialnych:

• Lokalnej – wieś, miasto, gmina, powiat, organizacje pozarządowe,
• Regionalnej – wjewództwo, samorządy i organizacje pozarządowe,
• Krajowej – państwo, sejm, senat, urząd prezydenta, rząd i jego agendy,
• Ponadnarodowej – Unia Europejska
• Globalnej – Organizacja Narodów Zjednoczonych34.

Podział ten ułatwia samorządom terytorialnym jak i jednostkom pomocniczym okre-
ślić kto jakimi działaniami, w jakim zakresie terytorialnym powinien się  zajmować.

Wyżej wymienione podmioty możemy sklasyfikować według ich funkcji:
• podmioty ustalające prawo – sejm, senat, prezydent, rada ministrów, ministrowie
• podmioty realizujące cele polityki społecznej wynikające z ich statutowych obowiąz-

ków m.in: ministerstwa, urzędy wojewódzkie, samorządy terytorialne, szkoły, uniwersytety,
• podmioty pozarządowe: fundacje, związki zawodowe, stowarzyszenia,
• zakłady pracy (publiczne i prywatne).

Skuteczność polityki społecznej zależy od właściwej hierarchii tych instytucji 
– hierarchia wynika z ich roli i skali działania. Działalność tych wszystkich podmio-
tów oparta jest na wzajemnej współpracy. Mechanizm współpracy powinien inte-
grować podmioty polityki społecznej35. Można tutaj wskazać na zasadę subsydiar-
ności „– grupy większe, o szerszych celach, nie powinny przejmować zadań grup 
mniejszych, o  celach bardziej szczegółowych, – grupy większe powinny spełniać 
tylko takie zadania, z którymi grupy mniejsze nie mogą sobie poradzić samodziel-
nie, – grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich celów”36.

33 J. Supińska, Debaty o..., s. 46–52.
34 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/psiks/ps/wyklad01.pdf , dostęp: 7.01.2015.
35 A. Kurzynowski, Polityka społeczna..., s.16–17.
36 Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Znak, Kraków 1995, s. 11–35.
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Modele polityki społecznej

Polityka społeczna jest przede wszystkim działalnością praktyczną. Modele polityki 
społecznej mogą ułatwić zrozumienie jej złożoności. Model w nauce służy jako narzę-
dzie do klasyfikacji zjawisk rzeczywistych w celu późniejszej rekonstrukcji i analizy tych 
zjawisk oraz służy do odzwierciedlenia wyobrażeń o rzeczywistości przyszłej, do której 
się dąży – celem tego jest projektowanie przyszłych rozwiązań.

Możemy wskazać następujące funkcje polityki społecznej:
• opisową, która dzieli się na operacyjną i porównawczą,
• wyjaśniającą, która dzieli się na przyczynową i skutkową,
• normatywną, która dzieli się na ewaluacyjną i zalecającą37,
Najbardziej znaczące klasyfikacje stworzyli: Richard Titmus, Norman Furniss i Ti-

mothy Tilton oraz Gösty Esping-Andersen.
Richard Titmus wyróżnił  trzy modele polityki społecznej:
• Marginalny (rezydualny) według którego polityka społeczna może wkroczyć je-

dynie wtedy, gdy pomoc rodziny i rynek prywatny zawodzi.
• Motywacyjny (służebny) gdzie polityka socjalna traktowana jest jako dodatek do gospo-

darki „pełni wobec niej rolę służebną”, wzoruje się na ubezpieczeniach prywatnych, występuje 
nacisk na samopomoc społeczną. Formą postulowaną są dobrowolne ubezpieczenia.

• Instytucjonalno-redystrybucyjny, w  którym polityka społeczna jest integralną 
instytucją w ramach danego społeczeństwa, co oznacza powszechny dostęp do świad-
czeń i usług według kryterium potrzeb. Odpowiedzialność za dobrobyt i bezpieczeń-
stwo każdej jednostki ponosi społeczeństwo38.

Zgodnie z  klasyfikacją N. Furnissa i T. Tiltona, państwo może występować jako pań-
stwo: pozytywne – polityka społeczna ma chronić właściciela kapitału, obywatela 
przed ryzykiem związanym z  „grą” sił rynkowych. Kolejne w podziale to państwo bez-
pieczeństwa socjalnego – celem, którego jest zagwarantowanie wszystkim obywate-
lom minimalnego dochodu. Na koniec wyróżniają państwo dobrobytu społecznego- 
jego celem jest wyrównanie warunków życiowych wszystkich obywateli39.

Esping- Andersen zaproponował zastąpienie słowa „model” słowem „reżim”. Uznał, 
że państwo może traktować politykę społeczną w różnoraki sposób tworząc reżim:

• liberalny – świadczenia o  charakterze pomocy społecznej dla obywateli o  ni-
skich dochodach. Bazuje na tym, że najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb jest 
dobre funkcjonowanie rynku i pomoc rodziny, państwo odgrywa marginalną rolę,

• konserwatywno-korporacyjny – poziom świadczeń jest bezpośrednio związa-
ny z zatrudnieniem i sytuacją rodzinną – ich wysokość uzależniona jest od wysokości 
zarobków

• socjaldemokratyczny – zwany też instytucjonalno-redystrybucyjnym, głosi, 
żewszystkie problemy społeczne tworzą się na gruncie „systemu” nie jest to zależne 

37 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/modele_ps.pdf, dostęp: 8.01.2015.
38 W. Turnowiecki, Polityka społeczna..., s. 40–41.
39 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna..., s. 145.
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od jednostki, państwo jest odpowiedzialne za sytuacje, w  jakich się znajdują oby-
watele i gwarantuje pomoc. Prawa socjalne przysługują każdemu nie tylko grupom 
najsłabszym ale nawet klasie średniej40.

Przedstawione wyżej modele mają charakter idealny, ale w żadnym kraju realnie 
w  pełni nie są wykorzystywane. W  krajach Europy kontynentalnej przeważa model 
konserwatywno-korporacyjny41.

Podsumowanie

Polityka społeczna jako obszar przemyśleń i badań oraz działania instytucji i praktyk 
rozwija się od XIX w. W poszczególnych krajach, w wymiarze międzynarodowym na 
poziomie lokalnym i  globalnym. Polityka społeczna jest rodzajem polityki publicz-
nej, łączy się z  instrumentalnym wykorzystaniem władzy w  państwie dla uzyskania 
wszechstronnego dobrobytu wszystkich obywateli42. Jest wiele różnych definicji poli-
tyki społecznej, każda z nich wyraża pewną filozofię jej roli w społeczeństwie, cele, za-
kres oraz metody ich realizacji. Cytując prof. Wacława Szuberta, polityka społeczna to 
„celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i innych organizacji na istnie-
jący układ, zmierzające do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw ludności, 
usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia”. W Polsce podob-
nie jak w innych krajach europejskich po okresie transformacji ustrojowej, nauka o po-
lityce społecznej stanęła przed nowymi wyzwaniami. Przedmiotem jej zainteresowa-
nia stały się wcześniej niedostrzegane ryzyka socjalne oraz nierówności, wynikające 
z  powiązań rynku i  społeczeństwa. W  każdej strukturze społecznej natykamy się na 
procesy marginalizacji oraz inkluzji43. Działania polityki społecznej w  każdym zakre-
sie zmierzają do dobra wspólnego i eliminowania nierówności społecznych, zmniej-
szenia lub całkowitej likwidacji kwestii społecznych. Jest to działalność państwa oraz 
jego podmiotów, które dążą do tworzenia ogólnych warunków egzystencji ludności, 
prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych odwołujących się 
do równości i sprawiedliwości społecznej, które z kolei sprzyjają zaspokajaniu potrzeb 
społecznych na przystępnym poziomie44.
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Aldona Podgórniak-Krzykacz1

Polityka społeczna – kontekst administracyjny

Abstrakt: Rozdział prezentuje interpretację polityki społecznej w kategoriach polityki publicznej. 
Jednym z jej komponentów jest administracja publiczna, która uczestniczy w procesie formułowania 
głównych celów, założeń interwencji publicznych w społeczeństwie ale przede wszystkim ponosi 
odpowiedzialność za ich wdrażanie. Za cel rozdziału przyjęto zatem identyfikację podstawowych 
komponentów polityki społecznej jako polityki publicznej państwa oraz ukazanie specyfiki i narzę-
dzi wykorzystywanych przez administrację publiczną w tym obszarze. Rozważania zamyka przegląd 
kierunków reform administracji publicznej i konsekwencje ich wdrożenia w polityce społecznej.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, polityka publiczna, administracja publiczna, nowe zarzą-
dzanie publiczne, governance.

Wprowadzenie

Ujęcie polityki społecznej w  kategoriach polityki publicznej w  rozumieniu anglosa-
skim nakazuje jej szerokie traktowanie wykraczające poza proces stanowienia prawa 
a także wprowadza potrzebę jej analizy z punktu widzenia procesów zarządzania oraz 
jej układu instytucjonalnego. Szczególną rolę odgrywa w tym kontekście administra-
cja publiczna jako element podsystemu struktury polityki społecznej. Administracja 
będąc aktywną zasadniczo w sferze projektowania polityki społecznej (w rozumieniu 
policy) i jej implementacji, nie jest wolna od nacisków i wpływów polityki (w rozumie-
niu politics). Od organizacji i  sprawności działania administracji zależy skuteczność 
rozwiązywania problemów społecznych, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. 
Z  tego względu jest ona poddawana licznym reformom, w  tym o  znamionach mo-
dernizacji. Dwoma najpopularniejszymi nurtami reform organizacji i działania admini-
stracji publicznej, również w sferze polityki społecznej, są nowe zarządzanie publiczne 
(NPM) oraz współzarządzanie (governance).

W rozdziale przybliżono pojęcie polityki społecznej. Jej poszczególne składowe 
zostały wyróżnione w oparciu o odniesienia do teoretycznego ujęcia polityki publicz-
nej występującego w literaturze anglosaskiej. Między innymi R. Szarfenberg przyjmuje 
za tło koncepcyjne dla zdefiniowania polityki społecznej właśnie politykę publiczną. 
Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z jego interpretacją, polityka społeczna nie może 
być wyjaśniana wyłącznie z punktu widzenia polityki publicznej, ale także z perspekty-
wy ekonomicznej, socjologicznej i etycznej:

1 Adiunkt, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki.
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Rysunek 1. Konceptualna mapa pojęciowa polityki społecznej

Źródło: R. Szarfenberg, Nauki o polityce publicznej a nauka o polityce społecznej, prezentacja przedstawiona na 
XXX Konferencji Polityków Społecznych, Łochów, 14–16 maja, 2012 r.

W dalszej kolejności przybliżono w artykule istotę i funkcje realizowane przez ad-
ministrację publiczną, w świetle których należy postrzegać ją jako zasadniczy podmiot 
polityki społecznej odpowiedzialny za jej wdrażanie, ale także współodpowiedzialny 
za jej formułowanie i  współpracę na tym etapie z  różnymi grupami interesariuszy. 
Ostatnim podjętym wątkiem są nurty reform administracji publicznej ukierunkowane 
na poprawę sprawności jej działania. Efektami ich implementacji do polityki społecz-
nej jest nowy sposób organizacji świadczenia usług, włączanie podmiotów prywat-
nych i społecznych w ten proces, czy koprodukcja.

Polityka społeczna – interpretacja w kategoriach polityki publicznej

Polityka społeczna to jedna z polityk publicznych realizowanych przez państwo i jego 
struktury administracyjne. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez T. Lowi’ego, 
zaliczana jest do polityk redystrybucyjnych, ale również posiada elementy regulacyj-
ne2. Sam termin „polityka” wskazuje na jej ścisły związek z procesami rządzenia, zarzą-
dzaniem sprawami publicznymi, czy wreszcie realizacją celów publicznych. Polityka 
społeczna jest to bowiem działalność państwa, samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludno-
ści, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na 
równości i  sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecz-
nych na dostępnym poziomie3. Ujęcie to wskazuje na podmioty i cele polityki społecz-

2 Obok polityki redystrybucyjnej wyróżnił on także politykę dystrybucyjną, konstytutywną oraz regulacyjną 
w oparciu o dwa kryteria: prawdopodobieństwo użycia aparatu przymusu oraz sposobu oddziaływania z uży-
ciem przymusu, por. T. Lowi, Forward: New dimensions in policy and politics, [w:] R. Tatalovich, B. W. Daynes (red.), 
Social Regulatory Policy: Moral Controversies in American Politics, Westview Press, Boulder 1988.
3 A. Kurzynowski, Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społecz-
na, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 9–21.
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nej. Obok podmiotów publicznych, odgrywających rolę decyzyjną, podmiotami poli-
tyki społecznej są również jej wykonawcy4. Z  kolei cele polityki społecznej będą 
ogniskować się wokół warunków, poziomu i  jakości życia społeczeństw jako całości, 
a  także wybranych zbiorowości, rodzin czy gospodarstw domowych5. J. Auleytner 
wskazuje na dążenie polityki społecznej do poprawy położenia materialnego i wyrów-
nywania szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych6. 
Podstawą wyodrębnienia polityki społecznej są zatem problemy społeczne osłabiają-
ce jakość życia ludzi, mające charakter problemów systemowych. 

Rysunek 2. Cykl działań publicznych

Źródło: W. Parsons, Public Policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar, 
Londyn 1995.

Określenie problemu wymagającego interwencji publicznej jest punktem wyjścia 
dla formułowania konkretnej polityki publicznej. Proces ten zachodzi w tzw. cyklu dzia-
łań publicznych, zaprezentowanym na rysunku 2. Kolejne jego etapy zapewniają racjo-
nalność polityki publicznej i  jej odpolitycznienie, wynikające z  uzgodnionych zasad 
i reguł, metod i technik oraz ewaluacji ich stosowania. W polityce publicznej można za-
tem wyraźnie wyróżnić fazę projektowania i implementacji. B. G. Peters wymienia trzy 
dziedziny, w których ma miejsce uprawianie polityki publicznej: pomysły na rozwiązy-
wanie problemów, programy i produkty działań publicznych, a także rezultaty działań 
i ich wpływ na społeczeństwo7. W polityce społecznej definiowanie problemów oraz 
ich rozwiązań odbywa się w ramach różnych subpolityk, do których zalicza się8:

4 R. Szarfenberg, Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), 
Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
5 Tamże.
6 J. Auleytner, Instytucje polityki społecznej. Podmioty i fundusze, WSP TWP, Warszawa 1996, s. 8–9.
7 B.G. Peters, American Public Policy. Promise and Performance, CQPress, Waszyngton 2004.
8 J. Przywojska, Nowe zarządzanie i  governance w  pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
Warszawa 2014, s. 5–6.
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• politykę ludnościową i rodzinną,
• politykę w dziedzinie zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy,
• politykę mieszkaniową,
• politykę w zakresie ochrony zdrowia,
• politykę oświatową,
• polityka kulturalną,
• politykę w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej,
• politykę w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
• politykę w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania szeroko 

rozumianym zjawiskom dezorganizacji społecznej oraz patologii społecznej.

Zdaniem J. Hudson i S. Lowe proces konstruowania polityk publicznych wokół waż-
nych problemów nie jest linearny i wymyka się zaprezentowanym na schemacie fazom9. 
Wynika to nie tylko ze złożoności problemów, ale także wielości instytucji zaangażowa-
nych w  proces realizacji polityki a  także różnorodności sił politycznych z  nim związa-
nych10. W tym świetle wyłania się istotna cecha polityki publicznej jaką jest jej złożoność 
i systemowość, które narzucają szczególną optykę jej projektowania, analizy i wdrażania. 
Wymaga ona kompleksowego, holistycznego podejścia i systemowego myślenia, poszu-
kiwania związków przyczynowo-skutkowych, powiązań, współzależności, czy przyjmo-
wania różnych perspektyw analizy. Uwzględnienia wymagają również cechy systemów, 
jak synergia, ekwifinalność, otwartość, dynamika, czy homeostaza.

Rysunek 3. Polityka społeczna – ujęcie systemowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami ina-
czej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

9 J. Hudson, S. Lowe, Understanding the Policy Process. Analysing Welfare Policy and Practice, drugie wydanie, 
The Policy Press, Bristol 2009 s. 12–13.
10 A. Zybała, Problem złożoności w politykach publicznych, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 
Zoon Politikon, Warszawa 2013(4), s. 17.
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Na politykę publiczną, w tym społeczną, składają się określone komponenty, które 
w kategoriach systemowych będą tworzyć podsystemy polityki. Jej realizacja i zapew-
nienie skuteczności w rozwiązywaniu problemów wymaga wypracowania sprawnych 
struktur organizacyjnych, procedur i  właściwych regulacji prawnych, mechanizmów 
koordynacji oraz programów i strategii. Składają się one na podsystem instytucjonalny 
polityki. Kolejną składową są rozwiązania i narzędzia dostosowane do potrzeb i ocze-
kiwań beneficjentów polityki, wynikające ze szczegółowych planów wykonawczych, 
te z kolei z założeń programów strategicznych. Wdrożenie rozwiązań wymaga zaanga-
żowania określonych zasobów: organizacyjnych, finansowych, ludzkich, wiedzy, a tak-
że uruchomienia mechanizmów komunikacji społecznej. Ostatnim komponentem jest 
monitorowanie i  ocenianie realizacji polityki, jej efektywności i  skuteczności. Każdy 
podsystem można uszczegóławiać. Spośród wyróżnionych podsystemów polityki spo-
łecznej dalszej analizie poddana została administracja publiczna.

Administracja publiczna jako komponent instytucjonalny polityki społecznej

Administracja publiczna ma na celu zapewnienie realizacji spraw publicznych oraz za-
gwarantowanie odpowiedniej wydajności struktur państwowych i  samorządowych. 
Najczęściej jest ona definiowana jako organizatorska i wykonawcza funkcja państwa11. 
Wydzielenie administracji publicznej od innych organizacji następuje w oparciu o liczne 
kryteria, z których głównym jest realizacja celów państwowych: społecznych, politycz-
nych, gospodarczych i  środowiskowych. Ich sformułowanie następuje w ramach poli-
tycznego procesu decyzyjnego, a konkretna decyzja polityczna jest realizowana przez 
administrację publiczną. Pełni ona zatem rolę punktu przecięcia pomiędzy państwem 
a  obywatelami12. Przez administrację publiczną rozumie się w  konsekwencji zarówno 
mechanizm, jak i system instytucji, za pomocą których założenia i kanony polityki pu-
blicznej państwa zostają wprowadzone w życie13. Administracja publiczna ma realizo-
wać zadania o charakterze publicznym w ramach określonego kontekstu politycznego, 
który może mieć wpływ na charakter, treść i sposób realizacji tychże zadań14. Realizacja 
celów państwowych sformułowanych w politycznym procesie decyzyjnym oznacza po-
łączenie w ramach administracji publicznej funkcji stanowienia i stosowania prawa.

W polskiej literaturze specjalistycznej najczęściej przytaczaną jest definicja ad-
ministracji publicznej sformułowana przez H. Izdebskiego i  M. Kuleszę, która łączy 
funkcjonalne ujęcie administracji publicznej z ujęciem podmiotowym. Oznacza ona 
zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowa-
dzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i in-
stytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach15. Podobnego zdania 

11 Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 7.
12 B. Becker, Öffentliche Verwaltung. Lehrbuch für Wissenschaft und Praxis, R. S. Schulz, Percha 1989, s. 110.
13 R. Herbut, Administracja publiczna – modele, funkcje i struktura, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.) Administracja 
i polityka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 30–31.
14 B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 9.
15 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie 3, Liber, Warszawa 2004, s. 93.
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są A. Antoszewski i R. Herbut, którzy w definicji administracji publicznej łączą ze sobą 
proces realizacji funkcji wykonawczych i  organizatorskich z  zaspokajaniem zbioro-
wych potrzeb obywateli16.

Powszechnie uznaje się, że administracja publiczna posiada instytucjonalny, 
funkcjonalny i  osobowy charakter. Administracja publiczna przyczynia się do osią-
gnięcia celu państwowego skonkretyzowanego w postaci zadań publicznych, poprzez 
przygotowanie, realizację i kontrolę decyzji politycznych i w tym zakresie podejmo-
wane działania17. M. Wallerath określa natomiast administrację, jako bezpośrednie wy-
konywanie lub zagwarantowanie, organizowanie lub częściowe planowanie realizacji 
spraw publicznych w ramach prawa, przez powołane w tym celu specjalne organy18. 
Autor wskazuje na zróżnicowany zakres i  stopień zaangażowania administracji pu-
blicznej w procesy realizacji spraw publicznych. 

Definicje administracji publicznej tworzono również na gruncie nauk ekonomicz-
nych posługując się kryterium celu, do jakiego dąży administracja publiczna. Charakte-
ryzowana jest ona w tym przypadku, jako działalność użyteczności publicznej (non-pro-
fit), w odróżnieniu od organizacji prywatnej kierującej się zasadą maksymalizacji zysku19. 

W  klasycznym rozumieniu administracji publicznej zawarte jest założenie o  jej 
roli, jako realizatora decyzji politycznych i służebnym charakterze. Administracja pu-
bliczna, stanowiąca aparat wykonawczy władzy państwowej, ma na celu służenie 
społeczeństwu, społecznościom lokalnym i regionalnym, co w literaturze przedmiotu 
określa się mianem administracji reagującej (responsive administration)20. Przebiega 
ona w ramach obowiązujących przepisów prawa, tym samym można traktować ad-
ministrację publiczną jako ich wykonawcę. Realizacja zadań publicznych jest zatem 
podstawowym celem administracji publicznej, która uzupełniona o procesy rządzenia 
decyduje o jej misji w postaci służby publicznej.

Administracja publiczna pełni szereg funkcji, do których A. Heywood zalicza: ad-
ministrowanie polityką publiczną, udział w procesie decyzyjnym, artykulację i repre-
zentację interesów grupowych21. Warto podkreślić, że są one komplementarne i ściśle 
ze sobą związane. Sposób wypełnienia jednej implikuje charakter działań podejmowa-
nych w trakcie realizacji pozostałych. Pierwsza z wymienionych funkcji jest wyrazem 
klasycznego, wynikającego z konstytucji obowiązku wykonywania decyzji podjętych 
przez polityków. Należy zwrócić uwagę, iż realizacja tej funkcji wiąże się z powiąza-
niem polityki i administracji oraz wzajemnego przenikania się tych dwóch płaszczyzn. 

Prowadzenie polityki publicznej państwa oznacza wykonywanie i wprowadzanie 
w życie programów i ustaleń podjętych przez polityków. Rola urzędników sprowadza się 

16 A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław 1995, s. 9–11.
17 C. Reichard, Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung, wydanie 2, DeGruyter, Berlin 1987, s. 3.
18 M. Wallerath, Allgemeines Verwaltungsrecht: eine Einführung für Studium und Praxis, wydanie 5, Siegburg, 
Reckinger 2000, s. 7.
19 Na tym tle wyróżnia się także przedsiębiorstwa publiczne, które charakteryzuje zarówno cecha uży-
teczności publicznej, jak i maksymalizacja zysku, por.; G. Püttner, Verwaltungslehre, wydanie 2, C. H. Beck, 
München 1989, s. 25.
20 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004, s. 24.
21 A. Heywood, Politics, wydanie 2, Palgrave Macmillan, Houndmills 2002, s. 345.
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tym samym do implementacji decyzji politycznych. Urzędnicy nie tylko jako realizatorzy 
decyzji, ale także dostawcy informacji będących podstawą ocen podejmowanych dzia-
łań, oraz twórcy projektów i programów działań, współpracują z politykami i wpływają 
na możliwe rozstrzygnięcia22. Z tego względu, administracja publiczna jest często punk-
tem styczności różnych grup interesów, próbujących wpływać na treść podejmowanych 
decyzji. W wyniku tych relacji i zależności, przybierających stały charakter, mogą tworzyć 
się sieci powiązań, (tzw. policy network), których celem staje się promowanie określonych 
koncepcji rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści danej grupie23.

W  polskiej literaturze przedmiotu najczęściej przytaczany jest podział na cztery 
klasyczne funkcje administracji publicznej: porządkowo-reglamentacyjną (policyjną), 
administracji świadczącej, administracji wykonującej uprawnienia właścicielskie (za-
rząd majątkiem publicznym), zarządzania rozwojem24. Pierwsza z wymienionych funkcji 
związana jest z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli 
przestrzeganiem obowiązującego prawa. Jest to klasyczna funkcja policyjna i zarazem 
podstawowa funkcja państwa. Z kolei administracja świadcząca to funkcja polegająca na 
zaspokajaniu potrzeb obywateli poprzez dostarczanie usług publicznych o charakterze 
administracyjnym, społecznym, jak i technicznym. W szerszym ujęciu oznacza ona świad-
czenie usług publicznych dla obywateli, dostarczanie użyteczności gospodarstwom do-
mowym oraz świadczenie usług tworzących warunki dla właściwego funkcjonowania 
wszystkich sektorów25. Katalog oferowanych usług nie jest zamknięty i zmienia się w za-
leżności od potrzeb społeczeństwa, czynników politycznych, jak i gospodarczych. 

Rola administracji publicznej w procesie świadczenia usług publicznych ulega zróżni-
cowaniu. Może polegać ona na bezpośrednim dostarczaniu usług (rola operatora), świad-
czeniu ich poprzez powołane do tego celu jednostki organizacyjne, czy też ograniczeniu 
się do planowania i kontroli omawianego procesu, w sytuacji kontraktowania usług pod-
miotom prywatnym i społecznym (rola regulatora). Na tej podstawie można wyróżnić trzy 
modele zarządzania usługami: samowystarczalny, rynkowy i mieszany26. Praktyka ostat-
nich lat wskazuje, iż na skutek procesów prywatyzacyjnych a  także rozpowszechniania 
standaryzacji i  normowania, zakres administracji świadczącej zmniejsza się („zwija się”) 
na korzyść administracji reglamentacyjno-porządkowej. Sfera regulacji i nadzoru admini-
stracji publicznej obejmuje coraz to nowe rynki, nie ograniczając się wyłącznie do usług 
publicznych (rynki użyteczności publicznej, ogólnego interesu publicznego), ale obejmuje 
swoim zasięgiem także rynki usług prywatnych, uznawane do tej pory za liberalne.

Funkcja zarządu majątkiem publicznym wynika z faktu posiadania i dysponowa-
nia przez administrację publiczną mieniem publicznym, rzeczami publicznymi, ma-
jątkiem użyteczności publicznej, jak i  majątkiem gospodarczym. W  tym przypadku 

22 R. Mayntz, Soziologie der öffentlichen Verwaltung, Müller, Juristischer Verlag, Heidelberg, Karlsruhe 1978, s. 65.
23 R. Herbut, Administracja publiczna – modele, funkcje i struktura, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja 
i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 38–41.
24 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja…, s. 104.
25 B. Kożuch, Specyficzne cechy organizacji publicznej, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.) Z  teorii i  praktyki 
zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 41–42.
26 E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 96.
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pojawia się problem racjonalnego i efektywnego wykorzystania posiadanego mająt-
ku, a także jego prywatyzacji. Ostatnia funkcja administracji publicznej, włączona do 
powyższego katalogu stosunkowo niedawno, polega na zarządzaniu rozwojem go-
spodarki jako całością, lub szerzej, rozwojem kraju, regionu czy gminy27. Administracja 
publiczna jawi się w tym przypadku jako instytucja podejmująca działania strategicz-
ne, długofalowe, mająca na celu nie tylko bieżącą, operacyjną, ale także działalność 
strategiczną, wynikającą z funkcjonowania w zmiennym, globalnym otoczeniu.

Z powyższych funkcji wyłania się kolejna rola administracji publicznej – jako or-
ganizatorskiego instrumentu państwa. Ponosi ona odpowiedzialność za istnienie i na-
leżyte funkcjonowanie infrastruktury życia gospodarczego i społecznego. Oznacza to 
inicjowanie w dużej mierze organizatorskiej działalności państwa, skupianie się przede 
wszystkim na rozwiązywaniu konkretnych sytuacji oraz działanie – w  większym lub 
mniejszym stopniu, przy pomocy środków niewładczych, które może przybierać cechy 
twórczego oddziaływania na stosunki gospodarcze i społeczne28. Organizowanie dzia-
łalności państwa wyznaczają różnego rodzaju cele, których konkretyzacja następuje 
w formie zadań publicznych. Charakteryzują się one poniższymi przesłankami:

• uznaniem (sankcją) celu administracji poprzez kompetentne instytucje,
• ogólnego wykonawczego zarządzenia – polega na podjęciu decyzji przez kompe-

tentny organ o zastosowaniu środka administracyjnego dla realizacji celu administracji,
• dysponowaniu wymaganymi środkami budżetowymi do realizacji zadań publicznych.29

Rysunek 4. Zadania administracji publicznej

Źródło: opracowano na podstawie: W. Buchholz, Verwaltungsleistung, [w:] P. Eichorn (red.), Verwaltungslexi-
kon, wydanie 2, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1991, s. 635.

27 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja…, s. 121.
28 H. Izdebski, Historia administracji, wydanie 5, Liber, Warszawa 2001, s. 13.
29 F. Püttner, F. Dehn, Verwaltungsbetriebslehre. Organisation und Steuerung der kommunalen Verwaltung, Stu-
dienreihe: Ausbildung und Fortbildung im öffentlichen Dienst, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert 
Wingen, Cloppenburg 1997, s. 10.
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Katalog zadań publicznych nie jest zamknięty. Ze względu na osadzenie admini-
stracji publicznej w otoczeniu społeczno-gospodarczym, wyznaczany jest on zarów-
no przez system polityczny (partie polityczne, media, związki zawodowe), społeczny 
(potrzeby społeczne) i  gospodarczy (sytuację finansową), jak również przez kulturę 
społeczną i polityczną wspólnoty, w ramach której działa administracja publiczna (np. 
wspólnoty lokalnej). Wykonywanie zadań publicznych należy traktować w kategoriach 
misji administracji publicznej, jaką pełni ona w państwie. Obok funkcji programowych 
(politycznych), to misja wykonywania zadań publicznych decyduje o  specyficznym 
charakterze administracji publicznej. 

Administracja publiczna w  celu realizacji powierzonych jej zadań i  funkcji oraz 
rozwiązania określonych sytuacji posługuje się licznymi metodami i  instrumentami 
działania. Ich dobór uzależniony jest od typu czynności, zakresu realizowanej sprawy 
oraz stopnia jej złożoności. Także katalog możliwych do zastosowania form działania 
administracji publicznej podlega ciągłym zmianom na skutek dostosowań admini-
stracji publicznej do nowych potrzeb i  realizowanych zadań. Otoczenie społeczne, 
polityczne i gospodarcze, a także przeobrażenia zachodzące w ramach administracji 
publicznej oddziałują na zakres i rodzaj wykorzystywanych instrumentów oraz technik 
(form), a także metod działania.

Sformułowane dotychczas w  polskiej literaturze przedmiotu zbiory prawnych 
form działania administracji publicznej odwołują się do katalogu opracowanego 
w 1957 r. przez J. Starościaka, współcześnie jednak najczęściej przytaczanym w dok-
trynie ujęciem jest koncepcja autorstwa M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej. Auto-
rzy pod pojęciem prawnych form działania administracji publicznej opisują prawnie 
określony typ konkretnej czynności organu administracji30. Dokonują ich podziału na 
formy władcze i niewładcze, wyróżniając w pierwszej grupie: akt normatywny i akt ad-
ministracyjny, w drugiej zaś ugodę, porozumienie administracyjne, czynności cywilno-
prawne oraz czynności faktyczne.

Warto przytoczyć inny podział form działania administracji publicznej opracowany 
przez A. Błasia, który określa je mianem aktywności administracji publicznej. Autor wy-
różnia akty administracyjne, akty normatywne, formy działań faktycznych oraz umowy. 
Dokonuje także podziału aktów administracyjnych na: decyzje, zezwolenia, koncesje 
i  licencje. Wśród form działania faktycznych wyróżnia działania: w  stosowaniu prawa, 
zmierzające do nawiązania współpracy z obywatelami, informacyjne oraz o charakterze 
materialno-technicznym. Z kolei umowy dzieli na cywilnoprawne i publicznoprawne31. 
Analizując powyższe katalogi można stwierdzić, iż działanie administracji publicznej nie 
ogranicza się jedynie do wydania i zastosowania aktu administracyjnego, ale obejmuje 
znacznie szerszy krąg możliwych form aktywności administracji publicznej. 

Administracja publiczna jako specyficzny system organizacyjny dysponuje czte-
rema podstawowymi zasobami: władzą (władztwem organizacyjnym), centralnym 
miejscem w społecznym systemie informacyjnym, zasobami finansowymi oraz kapita-

30 J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited, 
Wrocław 2003, s. 17.
31 A. Błaś, Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia 
Limited, Wrocław 2000, s. 291.
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łem ludzkim i rzeczowym (organizacja)32. Zasoby te stanowią podstawę dla stosowania 
różnego typu instrumentów. W literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka alternatyw-
nych klasyfikacji instrumentów, jakimi posługuje się administracja publiczna. Jako sys-
tem społecznej kontroli wykorzystuje ona dwojakiego rodzaju instrumenty: detektory 
i efektory, za pomocą których oddziałuje na ludzi i stosunki społeczne. Rozróżnienie to 
jest podstawą dla wyodrębnienia kolejnych grup narzędzi.

Dla niniejszych rozważań przyjęty został podział na cztery grupy instrumentów: 
władcze, informacyjne, finansowe i  organizacyjne. Podział ten ma charakter ogólny, 
ale odzwierciedla wszystkie aspekty funkcjonowania administracji publicznej, istotne 
z punktu widzenia zachodzących w jej ramach procesów zarządzania. Pierwsza gru-
pa instrumentów o charakterze władczym ma na celu rozstrzyganie pewnych kwestii, 
a nie jedynie przekazywanie informacji. Do grupy tej należy zaliczyć m.in. różnego ro-
dzaju zezwolenia, koncesje, licencje, odpisy aktów, orzeczenia. Katalog wymienionych 
instrumentów wskazuje na ich specyficzny charakter, bowiem administracja publiczna 
występuje tutaj w  roli narzucającego pewne zachowania, określającego reguły, któ-
rym musi podporządkować się jednostka, w  ramach obowiązującego prawa. Posłu-
gując się tymi instrumentami administracja nakazuje i zakazuje, czy też poświadcza 
i zaleca, determinując zachowania jej adresatów.

Ze względu na szczególne miejsce administracji publicznej w społecznym syste-
mie informacyjnym jest ona wyposażona w odpowiednie instrumenty informacyjne, 
za pomocą których przekazuje konkretne treści do odbiorcy informacji. Upowszech-
nianie informacji odbywa się w różnorodnych formach, począwszy od udzielenia od-
powiedzi na zapytanie czy skargę, działalność doradczą aż po marketing czy public 
relations. Rola informacyjnych instrumentów działania administracji zyskała na znacze-
niu wraz z procesami transformacji i reformami administracji publicznej, czego przeja-
wem stało się propagowanie postulatów jawności i przejrzystości. Są to nieodzowne 
elementy „dobrej administracji” (good administration).

Kolejna grupa instrumentów, to instrumenty finansowe, co wynika z dysponowania 
określonym majątkiem i zasobami oraz procesów gospodarowania nimi. Zakres i skala 
stosowanych instrumentów finansowych są tak duże, że w krajach anglosaskich obecny 
okres działania administracji publicznej nazywa się wiekiem administrowania przez pie-
niądze (an age of cheque-book government). Rozpiętość stosowanych instrumentów jest, 
podobnie jak w poprzednich grupach, duża i obejmuje zarówno kontrakty, jak i transfery 
środków pieniężnych. Ostatnia grupa instrumentów to instrumenty organizacyjne, czyli 
działania podejmowane w oparciu o posiadane zasoby ludzkie i rzeczowe, stanowiące 
podstawę funkcjonowania każdej organizacji. Stosowane w  ramach administracji pu-
blicznej instrumenty organizacyjne wykazują znaczne zróżnicowanie, obejmując two-
rzenie jednostek organizacyjnych, powoływanie grup zadaniowych itp.

Wybór instrumentów działania administracji publicznej uwarunkowany jest licz-
nymi czynnikami, do których zaliczyć należy zarówno charakter i  rodzaj realizowanej 
sprawy, jak i  potencjał finansowy, kadrowy, techniczny jednostki administracyjnej. 
W związku z tym wybór instrumentu działania powinien odbywać się w oparciu o kry-

32 J. Supernat, Instrumenty działania..., s. 27.
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teria: racjonalności, celowości, etyki i ekonomiczności, co może rodzić szereg trudności, 
ale z pewnością pozwala na skuteczne funkcjonowanie administracji publicznej33. Za-
sada racjonalności skłania do dokonania oceny wszystkich możliwych do zastosowania 
instrumentów. Wybór jednego, czy kilku z  nich stanowi zasadniczy element procesu 
decyzyjnego zachodzącego w obrębie administracji publicznej. Powinien być on racjo-
nalny, czyli poprzedzony analizą zadania do realizacji, identyfikacją dopuszczalnych in-
strumentów działania oraz skutków ich zastosowania. Procedura ta pozwala na wybór 
tego instrumentu, który daje największą pewność realizacji określonego celu. Z zasadą 
racjonalności nierozerwalnie związana jest zasada celowości. Wybór celowy oznacza do-
bór tych instrumentów, które pozwolą osiągnąć sformułowany wcześniej cel.

Zasada etyki odwołuje się do takich cech jak praworządność, bezstronność, obiek-
tywizm, czy niezależność. Etyczne postępowanie urzędników polega na uczciwym 
wypełnianiu swoich obowiązków, nie nadużywaniu swoich uprawnień, jak i postępo-
waniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odnosząc tę zasadę do wyboru 
instrumentów działania, etyczny wybór oznacza skorzystanie z  tych instrumentów, 
które przewidziane są przepisami prawa, a ich zastosowanie pozwoli osiągnąć cel bez 
szkody dla innych oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

Zasada ekonomiczności (oszczędności) oznacza minimalizowanie kosztów po-
noszonych przez administrację publiczną, czyli kierowanie się w  działaniu kryterium 
oszczędności, a także wzrost wydajności. W innym ujęciu oznacza ona dążenie do ob-
ciążenia społeczeństwa jedynie takimi obowiązkami, które są absolutnie niezbędne dla 
osiągnięcia żądanych celów. Z zasady tej wynika konieczność wyboru tych instrumen-
tów działania administracji publicznej, które związane są z niższymi kosztami. Warunek 
ten spełniają z pewnością instrumenty informacyjne i władcze. Stosowane instrumenty 
działania nie powinny stanowić większego obciążenia dla społeczeństwa, niż jest to ko-
nieczne. W tym przypadku preferowane są instrumenty informacyjne i finansowe.

Dobry, optymalny wybór instrumentu działania administracji publicznej jest nie-
zwykle istotny, gdyż ma swoje odzwierciedlenie w ogólnej ocenie i postrzeganiu działa-
nia administracji publicznej przez społeczeństwo. Dobre procedury i prawidłowe bodźce 
powodują lepsze funkcjonowanie administracji publicznej, a także społeczeństwa i go-
spodarki. „Dobra administracja” zdaniem J. Zimmermanna to administracja działająca 
optymalnie, która powinna spełniać stawiane jej wymagania w postaci przestrzegania 
zasad prawnych, takich jak legalność, szybkość czy obiektywność, a także wypełniania 
reguł sprawiedliwości, słuszności, pewności, skuteczności i racjonalności34.

W  dorobku prawa wspólnotowego (acquis communautaire) Unii Europejskiej 
znajdują się liczne odwołania do dobrych praktyk (zasad, sprawności i  moralności) 
w  funkcjonowaniu administracji publicznej. Europejska Karta Samorządu Lokalnego 
zaleca taką organizację struktur administracyjnych, która będzie dostosowana do po-
trzeb i umożliwiała skuteczne zarządzanie (przy użyciu odpowiednich technik i instru-

33 J. Supernat, Instrumenty działania…, s. 131.
34 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze Kantor Wydawniczy, Kraków 2005, s. 42.
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mentów oddziaływania)35. Karta Praw Podstawowych w części poświęconej prawom 
obywateli wymienia prawo do dobrego rządzenia. Do dobrych praktyk administracyj-
nych (w  zakresie relacji między urzędnikami a  obywatelami) odwołuje się także Eu-
ropejski Kodeks Dobrej Administracji36, określając standardy, jakie powinna spełniać 
nowoczesna administracja publiczna. Regulacje zawarte w  przytoczonych aktach 
prawa wspólnotowego mają na celu zapobieganie niesprawnościom administracji 
i działaniu niezgodnym z obowiązującymi regułami i zasadami37. Stanowią one także 
podstawę dla procesów ujednolicenia ram formalno-prawnych administracji publicz-
nej w państwach Unii Europejskiej i zastosowania w ich obrębie jednolitych standar-
dów jakości38. Proces ten, określany mianem europeizacji administracji publicznej lub 
europeizacji przestrzeni administracyjnej, dąży do unifikacji i konwergencji aparatów 
administracyjnych krajów członkowskich Wspólnoty.

Konstrukty modelu administracji publicznej – nowe zarządzanie publiczne i governance
Reformy zarządcze w administracji publicznej to wieloetapowy i przebiegający stopniowo 
proces zmian. Zapotrzebowanie na tego typu przekształcenia pojawiły się pod koniec lat 
70. XX w., w związku ze światowym kryzysem gospodarczym oraz jego konsekwencjami 
dla finansów publicznych licznych krajów. Zaczęto wówczas poszukiwać nowych źródeł 
dochodów (np. w prywatyzacji), a także dążyć do racjonalizacji wydatków budżetowych 
poprzez przeobrażenia w  sektorze publicznym39. Konieczność funkcjonowania sektora 
publicznego w oparciu o ograniczone zasoby (głównie finansowe) oraz sprostania coraz 
większym oczekiwaniom społeczeństwa wobec administracji publicznej przyczyniły się do 
zmiany ideologii administracyjnej, polegającej na odejściu od administrowania w kierun-
ku nowego zarządzania publicznego (New Public Management – NPM). 

P. Swianiewicz identyfikuje trzy kierunki reform w nurcie nowego zarządzania publicznego40. 
Pierwszy koncentruje uwagę na redukcji rozmiarów sektora i administracji publicznej poprzez 
prywatyzację, urynkowienie i wdrażanie mechanizmów konkurencji. Drugi postuluje przenosze-
nie do administracji publicznej technik i metod zarządzania z sektora prywatnego celem wzrostu 
jej sprawności i efektywności działania. Trzeci zaś głosi postulat oddzielenia polityki od administra-
cji, tej pierwszej przypisując funkcje strategiczne i kontrolne, a drugiej – wykonawcze. 

Zastosowanie koncepcji nowego zarządzania publicznego w aparatach administra-
cyjnych wywołało zmianę kultury organizacyjnej, a  także norm, wartości i  relacji, wpro-

35 Art. 6 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 25 listopada 1994, Nr 124, poz. 607 spros-
towana Dz. U. Nr 154, poz. 1107 z 2006 r. Karta powstała w wyniku prac Stałej Konferencji Gmin Regionów 
Europy. Przyjęta została 15 października 1985 r. Polska jest stroną EKSL od 1 marca 1994 r.
36 Europejski Kodeks Dobrej Administracji (KDA) – tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach 
polskich procedur administracyjnych), J. Świątkiewicz, Warszawa 2002. EKDA został opracowany przez Om-
budsmana Unii Europejskiej J. Södermana i uchwalony 6 września 2001 r. przez Parlament Europejski.
37 T. Rabska, Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd terytorialny” 2003, nr 3, s.10.
38 G. Rydlewski, Problemy europeizacji administracji publicznej, „Służba cywilna” 2005, nr 9, s. 11-25.
39 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2004, s. 78–79.
40 P. Swianiewicz, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia regionalne i lokalne” 2005, nr 4, s. 7.
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wadzając nowe, takie jak: kreatywność, przedsiębiorczość, współpraca, innowacyjność, 
procesy uczenia. Towarzyszą temu przekształcania organizacyjne w kierunku zdecentra-
lizowanych i płaskich struktur oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych. Krytyka założeń NPM, zwłaszcza jego nadmiernej koncentracji na wynikach działania 
i ekonomii, wyeksponowała potrzebę zmian w duchu partycypacyjnym i deliberującym.

Kolejnym nurtem reform konstruujących działanie współczesnej administracji pu-
blicznej jest współrządzenie (governance). Koncepcja ta zakłada zaangażowanie wielu 
podmiotów, zewnętrznych wobec podmiotów rządzenia, w  procesach podejmowania 
decyzji publicznych, popularyzację współpracy, partnerstw i sieci. W praktyce administra-
cja i władza publiczna nie została jednak zdetronizowana, a jej istotną rolę w procesach 
rządzenia B. Jessop określa mianem meta-governance41. Wskazuje na zaangażowanie 
władz publicznych w procesy projektowania rynków, zmiany podstaw prawnych, prawną 
re-regulację celów organizacyjnych, tworzenie warunków dla samoorganizacji42. Zdaniem 
J. Fenwicka zmianie uległy narzędzia kontroli i nadzoru stosowane przez władzę publiczną 
(od bezpośrednich po zachęty), a biurokracja działa w innych uwarunkowaniach, pozosta-
jąc w cieniu procesów decyzyjnych (shadow hierarchy)43. Charakterystykę głównych zało-
żeń biurokracji, nowego zarządzania publicznego i współrządzenia prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Modele administracji publicznej

Kryteria Biurokracja Nowe zarządzanie publiczne Governance

Podstawy teoretyczne
teoria administracji 
publicznej, teoria polityki 
publicznej

teoria wyboru publicznego
teorie zarządzania

nowa ekonomia 
instytucjonalna
teorie sieci

Typ państwa scentralizowane zdecentralizowane pluralistyczne

Orientacja na
decyzje publiczne i ich 
implementację

zarządzanie zasobami 
organizacyjnymi

negocjacje, relacje

Wartości etos sektora publicznego efektywność, konkurencja zróżnicowane, sporne

Rola polityków dowodzący zamawiający sterujący, interpretujący

Rola urzędników służenie nadzorowanie rynków odkrywanie, badanie

Rola obywateli klient konsument ko-producent

Źródło: opracowano na podstawie S. P. Osborne (red.), Introduction. In The new public governance?, Routled-
ge, Londyn 2010, s. 10, N. Roberts, Wicked problems and network approaches to resolution, „International Pu-
blic Management Review” 2000, No. 1 (1), s. 1–19.

41 B. Jessop, Governance and Metagovernance in the Face of Complexity: On the Roles of Requisite Variety, Reflex-
ive Observation, and Romantic Irony in Participatory Governance, [w:] P. Getimis, G. Kafkalas (red.), Participato-
ry Governance and Multi-Level Governance, Leske + Budrich, Opladen 2002, s. 33–58.
42 B. Jessop, Multi-level Governance and Multi-level Meta-Governance, [w:] I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-Le-
vel Governance, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 70.
43 J. J. Fenwick, K. Miller, D. McTavish, Co-governance or meta-bureaucracy? Perspectives of local governance 
‘partnership’ in England and Scotland, „Policy & Politics” 2012, No. 40 (3), s. 405–422.



42 Aldona Podgórniak-Krzykacz

Oba trendy reform znalazły swoje zastosowanie w polityce społecznej. Pierwszy 
przyczynił się przede wszystkim do wypracowania systemów ocen sprawności dzia-
łania i systemów kontrolnych. W ostatnim czasie wpływ drugiego z prezentowanych 
nurtów jest jednak bardziej wyraźny, o  czym świadczy rozwój wielosektorowości 
i partnerstwa z sektorem pozarządowym, głównie w zakresie świadczenia usług pu-
blicznych, ale także na innych etapach polityki społecznej.

Podsumowanie

Polityka społeczna jako polityka publiczna wymaga nowej interpretacji i projektowania, 
łączącego znane z zarządzania podejście sytuacyjne z systemowym. Oznacza to potrzebę 
uwzględniania jej złożoności zarówno pod względem instytucjonalnym, podmiotowym, 
jak i  instrumentalnym. Złożoność ta potęguje się za sprawą coraz bardziej gęstych sieci 
powiązań i relacji pomiędzy poszczególnymi poziomami władzy i administracji publicznej 
działającymi w sferze polityki społecznej, jak i z ich zewnętrznymi interesariuszami. Admi-
nistracja publiczna jest uwikłana w różnego rodzaju zależności i staje się jednym z uczest-
ników pluralistycznego systemu polityki społecznej. Meta-governance nie eliminuje innych 
mechanizmów koordynacji jej działań, jak hierarchia czy rynki, ale oddziałują one w od-
miennych od pierwotnych warunkach – negocjacyjnego procesu decyzyjnego.

W związku z powyższym tradycyjna administracja publiczna musi zostać wyposa-
żona w narzędzia zarządzania publicznego, zarówno wzorowane na sektorze prywat-
nym, jak i  o  zabarwieniu partycypacyjnym. Szczególnie istotny jest właściwy dobór 
instrumentów zarządzania odpowiadających konkretnej sytuacji. I tu do głosu docho-
dzi sytuacyjny kontekst zarządzania. Łączenie dwóch tych perspektyw w warunkach 
nakładających się na siebie komponentów instytucjonalnych, biurokracji, nowego 
zarządzania publicznego i współrządzenia, jest bez wątpienia trudnym wyzwaniem, 
któremu administracja publiczna musi sprostać, by być skuteczną i sprawną.
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Aleksandra Wejt1

Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym

Abstrakt: Przed polityką społeczną stawia się wiele zadań, które powinna realizować. Wśród nich 
można wyróżnić między innymi przeciwdziałanie negatywnym procesom czy zjawiskom zacho-
dzącym w społeczeństwie. Niewątpliwie jednym z takich zjawisk, które wymaga interwencji ze 
strony polityki społecznej, jest problem ekskluzji społecznej. Jest to zjawisko powszechne, dla-
tego ważne jest, aby podejmować działania, które miałyby na celu ograniczenie wykluczenia 
społecznego. Rozdział ma na celu przedstawienie problematyki związanej z przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu oraz wskazanie działań w tym zakresie, które są podejmowane na 
terenie województwa łódzkiego.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, wykluczenie społeczne, przeciwdziałanie ekskluzji.

Wprowadzenie

Jednym ze zjawisk, które wymaga interwencji ze strony polityki społecznej, jest pro-
blem ekskluzji społecznej. Z problemem tym walczy nie tylko Polska, ale też inne kraje. 
Aby móc przeciwdziałać skutkom wykluczenia społecznego należy najpierw zrozu-
mieć na czym polega to zjawisko, poznać możliwe sposoby walki z nim, które są prze-
widziane w katalogu działań polityki społecznej, oraz przeanalizować dotychczasowe 
osiągnięcia i doświadczenia w tej dziedzinie.

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie ogólnej problematyki wykluczenia 
społecznego i metod oraz znaczenia walki z nim. Następnie zostaną omówione działa-
nia polityki społecznej podejmowane w analizowanym obszarze oraz wskazane dobre 
praktyki na terenie województwa łódzkiego.

Wykluczenie społeczne i jego skutki

Jak zauważa Lucyna Frąckiewicz zwiększone zainteresowanie zjawiskiem wykluczenia 
społecznego można zaobserwować w szczególności w tych krajach, w których rozwija 
się  ekonomia społeczna2. Współcześnie kwestie wykluczenia są szeroko omawiane 
przez badaczy różnych dziedzin, jak na przykład socjologów, ekonomistów, pedago-

1 Doktorantka w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uni-
wersytet Łódzki.
2 L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, [w:] (red.) Frąckiewicz L., Wykluczenie spo-
łeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 11.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.04

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.04
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gów, co powoduje, że zdefiniowanie terminu wykluczenie społeczne nie jest jedno-
rodne. O wykluczeniu społecznym po raz pierwszy zaczęli mówić politycy, ale to socjo-
lodzy jako  pierwsi zaczęli stosować ten termin, jako określenie nowego źródła 
nierówności3. Anthony Giddens odnosił to pojęcie do sytuacji, w których jednostki nie 
miały „możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie”4. Autorzy „Diagnozy spo-
łecznej 2013” wykluczenie społeczne definiują jako brak możliwości uczestniczenia 
jednostki lub grupy społecznej w ważnych dziedzinach życia wspólnoty, do której na-
leżą. Zauważają przy tym, że nie jest to związane z ich przekonaniami, ale z deficytami 
niezależnymi lub częściowo zależnymi od nich5. Badania przeprowadzone w 2007 r. 
przez PENTOR pokazują, że zdecydowana większość społeczeństwa polskiego nie ro-
zumie terminu wykluczenie społeczne6.

Wykres 1. Rozumienie pojęcia „wykluczenie społeczne”

Źródło: Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wyklucze-
niem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009, s. 7.

Najogólniej wykluczenie społeczne można definiować jako brak lub ograniczone moż-
liwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, insty-

3 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 346.
4 A. Giddens, Socjologia…, s. 346.
5 T. Panek, Czapiński J., Wykluczenie społeczne, [w:] Czapiński J., Panek T. (red.) Diagnoza Społeczna 2013. Wa-
runki i jakość życia Polaków. Raport, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, Warszawa 2014, s. 386.
6 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2009, s. 7.
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tucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego7. Problem 
wykluczenia może być analizowany przy  uwzględnieniu różnych aspektów, dlatego 
też  można wyróżnić kilka rodzajów wykluczenia, w  tym wykluczenie społeczne czy 
cyfrowe. Wśród osób zagrożonych wykluczeniem wyróżnia się między innymi: dzieci, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Skalę zjawiska wykluczenia może obrazować wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
lub wykluczenia społecznego. Wykres 2. przedstawia wysokość tego wskaźnika w latach 
2005–2011 dla Polski i  Unii Europejskiej. Z  tabeli tej wynika, że zarówno w  Polsce, 
jak  i  w  Unii Europejskiej zauważalny jest spadek wartości tego wskaźnika. W  Polsce 
w tym okresie wartość wskaźnika zmniejszyła się o 18,2 punktu procentowego (z 45,4% 
w  2005 r. do 27,8% w  2011 r.). Z  kolei w  Unii Europejskiej zaobserwowano spadek 
o 1,4 punktu procentowego ( z 25,6% w 2005 r. do 24,2% w 2011 r.).

Wykres 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla Polski i Unii Europejskiej 
w latach 2005-2011 (% osób w gospodarstwach domowych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS Warszawa 2012.

Na uwagę zasługuje fakt, że wykluczenie społeczne oraz zagrożenie nim stano-
wi problem od wielu lat i  jest obecne na każdym kontynencie. Ekskluzji społecznej 
nie można jednoznacznie zdefiniować, czy też podać wszystkich czynników przyczy-
niających się do niej, przez co walka z nią jest bardzo trudna, a równocześnie koniecz-
na. Należy też zaznaczyć, że wykluczenie społeczne nie jest problemem jedynie jed-
nostki, ale ich większej liczby. Dodatkowo jest to problem, z  którym bez wsparcia 
zewnętrznego osoby nim dotknięte same sobie nie poradzą. Stąd też ważna jest po-
moc społeczeństwa8.

7 E. Tarkowska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w:] Wasilewski J., Współczesne 
społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 341.
8 R. Szafenberg, Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] (red.) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczna M., 
Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 328.
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Bardzo często pojęcie wykluczenia społecznego wiąże się z  ubóstwem, a  nawet 
z nim się utożsamia. Jest to błędem, gdyż wykluczenie społeczne może być przyczyną 
lub skutkiem ubóstwa, a osoby ubogie są wykluczane ze społeczeństwa9. Istotę tego pro-
blemu dostrzegła Komisja Europejska ustanawiając 2010 r. Rokiem Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym10. Celem tej inicjatywny było potwierdzenie i umocnienie 
pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy 
okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydo-
wany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa11.

Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stosowane w woj. łódzkim

Jak już wspomniano wykluczenie społeczne jest problemem dotykającym nie tylko 
jednostkę, ale i społeczeństwo. Jest to zjawisko złożone, zatem walka z nim powinna 
obejmować wszystkie ewentualne obszary, których może dotyczyć. Walka z ekskluzją 
społeczną na celu zmniejszanie dysproporcji w poziomie życia. W osiągnięciu tego ma 
pomóc pobudzenie rozwoju w obszarach zmarginalizowanych m.in. poprzez działania 
aktywizujące zawodowo, integrację społeczną, czy też zmniejszanie różnic. Dlatego 
też na szczeblach krajowym oraz lokalnych tworzone są programy, a także podejmo-
wane są działania.

W  „Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i  Wykluczeniu Społecznemu 
2020”12 wyróżniono cel główny, pięć celów operacyjnych oraz sześć priorytetów. Za 
cel główny przyjęto zmniejszenie liczby osób, które są zagrożone ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym, o 1,5 miliona, a także zwiększenie spójności społecznej. Wśród 
celów operacyjnych można wyróżnić:

• usługi dla aktywności i profilaktyki – ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży,
• gwarancje dla przyszłości młodzieży – stworzenie szansy dla młodzieży w wej-

ściu na rynek pracy i tworzeniu rodzin,
• aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne środowisko,
• zapobieganie niepewności mieszkaniowej,
• seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni13.
• priorytety zostały przypisane poszczególnym celom operacyjnym i wśród nich są:
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i  młodzieży – jest zgodny 

z pierwszym celem operacyjnym,
• zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i  zawodowych 

na rzecz dzieci i młodzieży – przyczynia się do realizacji drugiego celu operacyjnego,
• aktywna integracja w społeczności lokalnej – priorytet ten zgodny jest z celami 

operacyjnymi: pierwszym, trzecim i piątym.

9 Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Raport z badania, Białystok, 2010, s. 4.
10 Komisja Europejska utworzyła specjalną stronę o Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym 2010: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637, [dostęp: 28.12.2014]
11 http://www.wykluczenie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1783&Itemid=105
12 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, Nowy wymiar aktywnej inte-
gracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, lipiec 2014.
13 Tamże, s. 45.
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• bezpieczeństwo i aktywność osób starszych – służy realizacji piątego celu ope-
racyjnego,

• zapobieganie niepewności mieszkaniowej – przypisany do czwartego celu operacyjnego,
• zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej – realizuje trze-

ci cel operacyjny14.
Program rządowy jest zgodny z Europejskim Modelem Społecznym oraz realizuje kra-
jową politykę społeczną.

Jedną z form przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu wpisującą się w prio-
rytety jest z pewnością program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”15, 
który swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Jest on realizowany zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Program ten w swoim 
założeniu ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, a także 
rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, co również wiąże 
się z kwestią wykluczenia16. Program realizowano też w latach wcześniejszych, to jest 
1996–2013 ze  środków budżetu państwa17. Zgodnie z  założeniami Programu gmina 
może otrzymać dotację, jeżeli udział jej środków własnych w przewidywanych kosz-
tach realizacji zadania wynosi nie mniej niż 40%. Wojewoda może zwiększyć dotację 
na uzasadniony pisemny wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta, przy czym 
udział środków własnych gminy nie  może wynosić mniej niż 20% przewidywanych 
kosztów18. W latach 2010–2013 do tego programu przystąpiło 176 z 177 gmin woje-
wództwa łódzkiego. Jedynie gmina Kleszczów wydatki związane z dożywianiem dzieci 
finansowała z środków własnych gminy, bez względu na dochody rodziny. W ramach 
programu zapewniano pomoc w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów 
do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób dorosłych, w tym samotnych, 
w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych19.

Polityka społeczna wyróżnia szereg działań, które wpisują się w aktywne przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu. Są one zgodne z założeniami Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i wśród nich można wyróżnić 
między innymi: aktywizację zawodową, szkolenia, staże, czy też prace interwencyjne. 
Programy aktywizacji zawodowej polegają na motywowaniu osób pozostających bez 
pracy do jej poszukiwania, zdobycia i jej utrzymania. Programy te mogą dotyczyć za-
równo osób bezrobotnych, jak  i niepełnosprawnych. Na terenie województwa łódz-
kiego można wyróżnić wiele organizacji, stowarzyszeń, które zajmują się aktywizacją 
zawodową. W przypadku osób bezrobotnych mogą oni znaleźć wsparcie w Ośrodku 

14 Tamże, s. 51.
15 Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego progra-
mu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014–2020, Monitor Polski, Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1024, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-
-spoleczna/programy/program-wieloletni-pomoc-panstwa-w-zakresie-dozywiania/.
16 Tamże, s. 4.
17 Tamże, s. 5.
18 Tamże, s. 8.
19 http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=246&id=1241, [dostęp: 28.12.2014].
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Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej – OAZiS. Funkcjonu-
je on od 2002 roku, a jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezro-
botnych. Beneficjenci OAZiS mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który 
pomaga w  określeniu ścieżki zawodowej oraz wspiera ich w  procesie poszukiwania 
pracy, a  także prawnika, psychologa, czy też kuratora zawodowego. Beneficjentami 
OAZiS mogą zostać osoby bez względu na wiek, pozostające bez pracy20. W 2012 roku 
w bazie Ośrodka było zarejestrowanych 2370 osób, z czego w samym 2011 roku 255 
osób. Zgodnie ze sprawozdaniem działalności CARITAS Archidiecezji Łódzkiej za rok 
2012 sto osób podjęło pracę (w tym około 60 kobiet) w różnego rodzaju zawodach21. 
Przeciętny poziom zatrudnienia wynosi około 40%. OAZiS udostępnia beneficjentom 
prace, komputery z dostępem do internetu, jak i telefon. Dodatkowo ośrodek współ-
pracuje z firmami oraz instytucjami rynku pracy, dzięki czemu pracodawca ma możli-
wość znalezienia wykwalifikowanego pracownika22. Z  kolei osoby niepełnosprawne 
w przypadku aktywizacji zawodowej mogą liczyć na pomoc Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pokój”. Stowarzyszenie to prowadzi warsztaty terapii zaję-
ciowej (WTZ) już od 15 lat. W ramach warsztatów odbywa się rehabilitacja społeczna 
i  zawodowa osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy. Dzięki 
pracy terapeutów uczestnicy warsztatów mogą rozwijać swoje umiejętności, w  tym 
czynności dnia codziennego. Uczestnictwo w WTZ sprzyja ogólnemu usprawnieniu, 
czy też zdobyciu pewności siebie. W warsztatach uczestniczy czterdzieści osób, które 
są podzielone na osiem grup. Zajęcia odbywają się w pięciu pracowniach: plastycznej, 
rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, technicznej oraz komputero-
wo-poligraficznej. WTZ „Pokój” współpracuje z innymi organizacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych, a także z ośrodkami kultury. Działalność jest finanso-
wana w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu Łodzi23.

Projektem na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest Biuro 
„Doradztwo i  Kariera” prowadzone przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji 
Socjalnych (WRZOS). Program ten w Łodzi realizowany jest od 2012 r. i jest współfinan-
sowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Projekt obejmuje wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i  psy-
chologa, warsztaty oraz szkolenia zawodowe, które są dostosowane do potrzeb rynku 
pracy i beneficjentów. Celem działań specjalistów biura jest kompleksowe przygoto-
wanie beneficjentów do wejścia na otwarty rynek pracy24.

Wśród form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wymienia się również 
spółdzielnie socjalne. Stanowią one specyficzną formę spółdzielni pracy. Posiadają oso-
bowość prawną. Spółdzielnia socjalna ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, któ-

20 http://www.caritas.lodz.pl/?art=76d6f819003ff267688d1abcf5b68241, [dostęp: 28.12.2014].
21 Sprawozdanie działalności CARITAS Archidiecezji Łódzkiej za rok 2012, http://www.caritas.lodz.pl/pobierz/
caritas.lodz.pl-1364644901-sprawozdaniemerytoryczneCaritasArchidiecezjidziejza.pdf, [dostęp: 28.12.2014].
22 http://www.caritas.lodz.pl/?art=76d6f819003ff267688d1abcf5b68241, [dostęp: 28.12.2014].
23 http://www.wtzpokoj.pl/index.php/wtz/, [dostęp: 28.12.2014].
24 http://bon.p.lodz.pl/?%E2%80%9Edoradztwo-i-kariera%E2%80%9D-w-lodzi-dla-osob-z-niepelnospraw-
nosciami.,415, [dostęp: 28.12.2014].
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re jest oparte o pracę jej członków, co ma się przyczynić do reintegracji społecznej 
i zawodowej. Spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, a osią-
gnięcie zysku nie tanowi celu samego w sobie, ma służyć realizacji celów zawartych 
w statucie. Na terenie województwa łódzkiego zarejestrowanych jest ponad 80 spół-
dzielni, które zajmują się różnymi branżami (np. renowacją mebli, sprzedażą on-line, 
gastronomią)25.

Jako formę wsparcia udzielanego osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym bądź jemu podlegającym można uznać też wsparcie udzielane ze strony 
państwa w postaci pomocy finansowej, czyli różne dofinansowania, zasiłki, a także 
pomoc rzeczową. Jest to istotny element polityki społecznej, ponieważ w pewnym 
stopniu stara się niwelować różnice między obywatelami, pomóc w  zaspokojeniu 
potrzeb, których sami nie są w stanie zrealizować.

Tabela 1. przedstawia liczbę osób korzystających z  różnych świadczeń pomocy 
społecznej w latach 2009–2013 na terenie województwa łódzkiego. Z danych zawar-
tych w tej tabeli wynika, że rzeczywista liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy 
społecznej na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się z 137 340 w 2009 r. do 131 354 
w 2013. Liczba osób korzystających z pomocy pieniężnej wzrosła z 126 351 w 2009 r. 
do 132 185 w 2013 r. Można zatem zauważyć wzrost liczby osób korzystających z za-
siłków stałych, okresowych, a także celowych. W przypadku pomocy udzielanej w for-
mie niepieniężnej zauważalne jest zmniejszenie się liczby osób korzystających z niej. 
W  2009 r. w  sumie z  pomocy niematerialnej skorzystało 62 389 osób, a  już pięć lat 
później 58 716. Jedynie w przypadku schronienia zauważalne jest zwiększenie liczby 
korzystających z tej formy pomocy z 240 osób w 2009 r. do 616 w 2013 r. Z pomocy 
w formie posiłków w 2009 r. skorzystało 52130 osób, a ubrania 349. W 2013 r. liczba 
osób korzystających z tych form niematerialnej pomocy wynosiła odpowiednio 50074 
oraz 223 osoby.

Tabela 1. Liczba osób korzystających z różnych świadczeń pomocy społecznej w latach 2009–2013 na 
terenie województwa łódzkiego

Świadczenia pomocy społecznej Rok Wartość

1 2 3

rzeczywista liczba osób ogółem

2009 137 340

2010 138 745

2011 134 602

2012 132 345

2013 131 354

25 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519; http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_na-
zwa=sp%C3%B3%C5%82dzielnia&kryt_miasto=&kryt_woj=5&kryt_typ_instyt_multi=89&baza=78&szuka-
nie=zaawans, [dostęp: 28.12.2014].
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1 2 3

pomoc pieniężna razem

2009 126 351

2010 128 594

2011 124 807

2012 124 934

2013 132 185

pomoc pieniężna zasiłki stałe

2009 15 029

2010 15 135

2011 15 257

2012 15 486

2013 15 920

pomoc pieniężna zasiłki okresowe

2009 34 570

2010 32 833

2011 33 350

2012 36 589

2013 40 735

pomoc pieniężna zasiłki celowe

2009 69 052

2010 72 856

2011 68 466

2012 72 295

2013 74 934

pomoc niepieniężna razem

2009 62 389

2010 59 045

2011 58 400

2012 56 497

2013 58 716

pomoc niepieniężna schronienie

2009 240

2010 335

2011 322

2012 578

2013 616

Tabela 1. cd.
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pomoc niepieniężna posiłek

2009 52 130

2010 48 593

2011 47 967

2012 47 350

2013 50 074

pomoc niepieniężna ubranie

2009 349

2010 400

2011 528

2012 607

2013 223

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych banku lokalnego GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_
podgrup.dims?p_id=268095&p_token=0.3559520430862903626.

Działania realizowane na obszarze województwa łódzkiego z  pewnością nie są 
wystarczające. W 2011 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym dla województwa łódzkiego wyniósł 27,6%. Wartość ta była niewiele wyż-
sza od wartości dla całego kraju (o 0,4 punktu procentowego). Wprawdzie wysokość 
tego wskaźnika w województwie łódzkim nie była najwyższa (największe zagrożenie 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w województwie lubelskim), ale była 
wyższa o 7,5 punktu procentowego od województwa o najniższej wartości wskaźni-
ka27. Działania podejmowane przez państwo, jak i inne organizacje przyczyniają się do 
ograniczenia skali zjawiska wykluczenia społecznego, o  czym może świadczyć cho-
ciażby fakt, że wartość tego wskaźnika dla ogółu kraju w przeciągu kilku lat spadła. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele inicjatyw na rzecz walki z wykluczeniem 
realizowanych jest przez organizacje pozarządowe.

Podsumowanie

Problem wykluczenia społecznego jest złożony, obejmuje wiele dziedzin. Dlatego 
tak ważne jest podejmowanie działań, które mają wspierać walkę z tym zjawiskiem. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i  zagrożeniu nim może przyjąć formę 
konkretnych przedsięwzięć, jak  i  pomocy systemowej. Niewątpliwie działania orga-
nizowane na szczeblu krajowym, między innymi poprzez tworzenie podstaw praw-
nych, czy też instrumentów przyczyniają się do realizacji tego zadania. Bardzo ważne 
są też wszelkie projekty realizowane na poziomie samorządu, czyli najbliżej osób wy-
kluczonych, czy też zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane 
zarówno przez podmioty samorządowe, jak i pozarządowe w znacznym stopniu przy-

26 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=268095&p_token=0.35595204308629036, [dostęp: 
28.12.2014].
27 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020..., s. 7.
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czyniają się do zwalczania ekskluzji, o czym może chociażby świadczyć zmniejszenie 
się wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zarówno w Polsce 
i w Unii Europejskiej.
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Patrycja Chrzanowska1

Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci

Abstrakt: Dzieci i młodzież są grupą, która jest szczególnie narażona na zjawiska biedy i wy-
kluczenia społecznego. Ich status ekonomiczno-społeczny jest silnie zależny od statusu rodzi-
ny, w której wychowują się i żyją. W sytuacji, w której rodzina jest marginalizowana społecznie, 
a przy tym nie można jej zaklasyfikować przynajmniej do klasy średniej, dzieci i młodzież mogą 
zetknąć się z odrzuceniem przez rówieśników, środowisko szkolne i osoby dorosłe spoza ich krę-
gu rodzinnego i sąsiedzkiego. Autorka omawia występowanie wykluczenia społecznego i zjawi-
ska biedy wśród łódzkich dzieci korzystając, m. in. z danych projektu „Wzmocnić szanse i osłabić 
transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT”.
W pierwszej części artykułu zostały omówione przyczyny i ramy teoretyczne ubóstwa i wyklu-
czenia społecznego. Druga część pracy przybliży czytelnikowi badania, które zostały zrealizo-
wane pod kątem występowania biedy i marginalizacji wśród łódzkich dzieci. W trzeciej części 
pracy zostały przedstawione działania z zakresu lokalnej polityki społecznej, które podejmuje 
samorząd terytorialny by pomóc nieletnim mieszkańcom Łodzi.
Słowa kluczowe: dzieci, polityka społeczna, wykluczenie społeczne, Łódź.

Wprowadzenie

Zainteresowanie tematyką zjawiska biedy i  wykluczenia wśród łódzkich dzieci zostało 
zapoczątkowane przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zauważyli, że dzie-
ci jako podmioty dotknięte ubóstwem i  marginalizacją nie stanowią osobnej kategorii 
w przeprowadzaniu badań naukowych w tym obszarze. Pracownicy ówczesnej Katedry 
Socjologii Ogólnej „odkryli” dzieci i młodzież podczas przeprowadzania badań nad prze-
mianami struktury społecznej po restytucji systemu kapitalistycznego w Polsce w 1989 
roku2. Dzieci dziedziczą status społeczny i ekonomiczny swojej rodziny i przez jej umiej-
scowienie w społeczeństwie są postrzegane w konkretny sposób. Status społeczny i eko-
nomiczny zależny od innych członków gospodarstwa domowego spowodował, że dziec-
ko, jako osobny podmiot, nie funkcjonowało w ogólnej świadomości. Dopiero od lat 70. 
XX wieku problemy rodziny są przedmiotem badań jako zagadnienia społeczne. Trzeba 
zaznaczyć, że ubóstwo dzieci to jeden z najważniejszych współczesnych problemów. Nie 
tylko Polska, ale także cała Europa i pozostałe kontynenty próbują walczyć z nierównościa-

1 Doktorantka w  Katedrze Socjologii Stosowanej i  Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.
2  W. Warzywoda-Kruszyńska, Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2012, s. 5.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.05

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.05
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mi, głodem, przymusową pracą oraz innymi przejawami przemocy, które dotykają dzieci. 
Należy kłaść nacisk na walkę z tymi zjawiskami z dwóch powodów: dzieciństwo spędzone 
w biedzie nie kończy się na etapie wejścia w dorosłość, wręcz przeciwnie. Może skutkować 
utrwaleniem ubóstwa i marginalizacją w życiu dorosłym. Po drugie, biedni dorośli (przy 
braku pomocy z wyjścia z tak trudnej sytuacji), powielając utarte schematy, mogą przy-
czyniać się do międzypokoleniowej transmisji biedy. Przy utrwalających się negatywnych 
wzorcach, zaobserwować można takie zjawiska, jak łódzkie „enklawy biedy”. Całe rodziny 
zostają wyrzucone na margines społeczeństwa, wyklucza się je z udziału w społeczności, 
lekceważy się ich potrzeby i prawa. W tych warunkach wychowują się dzieci, które zanie-
dbane i pomijane, nie mogą korzystać ze szczęśliwego i normalnego dzieciństwa. Celem 
tego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób szeroko pojęte zaniedbania wpływają na dzieci 
oraz jak one same postrzegają siebie w rzeczywistości, w której funkcjonują. Wykluczenie 
i bieda łódzkich dzieci są realnym zagrożeniem dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, 
a także dla ich procesów socjalizacyjnych. Braki i zaniechania w okresie dzieciństwa i ado-
lescencji mogą mieć długofalowe i złe skutki w późniejszym życiu. Walka z tymi zjawiskami 
to duże wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej. Jednak należy pamiętać, że dzięki ak-
tywnemu i efektywnemu wykorzystaniu istniejących narzędzi, sytuacja dzieci z wojewódz-
twa łódzkiego może ulec znacznej poprawie.

Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego – ujęcie teoretyczne i ich przyczyny

Czym jest bieda? Jak zdefiniować wykluczenie społeczne? Rozumienie zjawiska biedy 
jest zmienne w czasie. Pozostaje w zależności od zastanego standardu życia i historycz-
nych przemian, a także typu omawianego społeczeństwa. Pewne jest natomiast to, że 
bieda, jako zjawisko ekonomiczno-socjologiczne, wymyka się zamknięciu w  jednej 
definicji. Jakie więc okoliczności muszą zaistnieć, aby można było mówić o ubóstwie? 
Zasięg i głębokość biedy mogą być mierzone za pomocą różnych wskaźników, co po-
woduje, że ich ujęcie jest absolutne lub względne, obiektywne lub subiektywne. Warto 
wyjść od próby zdefiniowania tego zjawiska, jaką podjęto w polskiej ustawie o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r.3 Sama ustawa traktuje o funkcjach, jakie ma spełniać 
pomoc społeczna (jeden z instrumentów prowadzonej przez państwo i samorządy po-
lityki społecznej). Jako akt prawny ustala także kwoty/progi dochodowe, dzięki którym 
lepiej można zbadać biedę i wykluczenie z poziomu indywidualnego i grupowego (np. 
gospodarstwa domowe, rodziny, osoby samotne, itd.) Polska ustawowa granica ubóstwa 
to kwota dochodów, która uprawnia do tego, by ubiegać się o pomocowe świadczenie 
pieniężne. W 2013 roku ustawowa granica dochodów była następująca: dla gospodar-
stwa 1-osobowego było to 542 zł, dla gospodarstwa 4-osobowego (dwoje dorosłych 
+ dwoje dzieci do lat 14) to 1 824 zł. Oprócz tego kryterium można wymienić również 
ubóstwo absolutne, subiektywne oraz względne4. W badaniach Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, syntetyczną miarą ekonomicznego dobrobytu gospodarstwa domowego, 

3 Ustawa z  dnia 12 marca 2004 roku, [dostęp: 10.01.2015], <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU20040640593>.
4 R. Szarfenberg., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Teorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Instytut Polityki 
Społecznej, Warszawa, [dostęp: 10.01.2015], <http://rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/02uiws.pdf>.
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jest poziom wydatków. Gospodarstwo (wszystkie osoby wchodzące w jego skład) jest 
uznawane za zagrożone ubóstwem (lub też ubogie) wtedy, kiedy poziom ponoszo-
nych wydatków jest niższy od wartości przyjętej za granicę ubóstwa. Ubóstwo abso-
lutne, znane także jako minimum egzystencji, charakteryzuje się określeniem takiego 
koszyka dóbr, który jest niezbędny do podtrzymania funkcji życiowych i  sprawności 
psychofizycznej. Brak realizacji potrzeb z tego zakresu skutkuje wyniszczeniem organi-
zmu i może prowadzić do zagrożenia życia. Tych potrzeb nie można odkładać w czasie 
a zaliczamy do nich żywność i potrzeby mieszkaniowe. Wartość tego miernika szacuje 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ubóstwo subiektywne można scharakteryzować jako 
nierówności w poziomach życia różnych grup wynikające z różnic w wysokości docho-
dów, a więc w funkcjonowaniu systemu społeczno-ekonomicznego (zjawiska bezrobo-
cia, prace niskopłatne, występowanie biedniejszych regionów). Ubóstwo subiektywne 
jest określane przez ludzi jako osiąganie dochodów, które ledwo wystarczają na prze-
życie. Jest to osobiste wyrażenie tego, co dana osoba odczuwa jako ubóstwo. Warto pa-
miętać o wskaźniku, który przedstawia, koszty jakie ponosi gospodarstwo domowe przy 
zaspokajaniu potrzeb bytowych i konsumpcyjnych na niskim poziomie, a mianowicie 
o minimum socjalnym. Osiągnięte minimum socjalne pozwala na zaspokojenie potrzeb 
żywieniowych, ubraniowych, mieszkaniowych, zdrowotnych, umożliwia posiadanie 
i wychowywanie dzieci, utrzymywanie więzi społecznych i udział w wydarzeniach spo-
łecznych i kulturalnych. Jego wartość również ustala Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
W 2013 roku minimum socjalne w przeliczeniu na osobę wynosiło od 828,73 zł w gospo-
darstwach 5-osobowych (dwie osoby dorosłe, troje dzieci) do 1 064,76 zł dla emeryckich 
gospodarstw jednoosobowych.

Co znajduje się wśród przyczyn powstawania biedy? Bezrobocie i bierność zawo-
dowa są podstawowym czynnikiem wpływającym na bycie jednostką zagrożoną ubó-
stwem. Obok tego należy wymienić niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wielo-
dzietność, przynależność do określonej grupy wiekowej (wskaźnik jest 14-krotnie wyższy 
w grupie osób w wieku produkcyjnym niż wśród osób w wieku emerytalnym), wycho-
wywanie dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych5. Dzieci, które nie otrzymują pozytywnych 
wzorców i nie wychowują się w sprzyjających warunkach, powielają zachowania swoich 
rodziców. Brak zdolności finansowej do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków 
do kształcenia i zdobywania na poszczególnych etapach rozwoju potrzebnych kwalifi-
kacji, prowadzi do nieprzerwanego cyklu: brak edukacji i kwalifikacji prowadzi do bez-
robocia, bezrobocie prowadzi do ubóstwa, ubóstwo nie pozwala na uzupełnienie po-
trzebnych umiejętności. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie zjawisku biedy wśród 
dzieci. Inwestowanie w rozwój dziecka jest jedynym przykładem, w którym stopa zwrotu 
jest tak wysoka. James Heckman, laureat prestiżowej nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii, wyliczył, że inwestowanie w edukację i rozwój dziecka do 6 roku życia, daje zwrot 
(co najmniej) czterokrotnie większy6. Wsparcie tych obszarów i korzyści płynące z tego 
są nieporównywalnie większym dobrem niż zaleczanie biednego dzieciństwa i leczenie 
jego skutków w dorosłym życiu.

5  A. Kurowska, Skąd się bierze bieda? Zeszyt 5 Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008, s. 11.
6 J. Heckman, Invest in early childchood, [dostęp: 10.01.2015], <http://heckmanequation.org/content/reso-
urce/invest-early-childhood-development-reduce-deficits-strengthen-economy>.



58 Patrycja Chrzanowska

Powyżej wyjaśniłam (od strony teoretycznej i ekonomicznej) podstawowe poję-
cia istotne z punktu widzenia omawianej problematyki. Czym natomiast jest wyklu-
czenie społeczne? Tym terminem opisuje się sytuacje, w których członek/członkowie 
społeczeństwa nie może/mogą być jego pełnoprawnym uczestnikiem/uczestnikami. 
Upośledzenie to widać w deprywacji potrzeb, ograniczaniu praw społecznych i utrud-
nionym dostępie do odpowiednich instytucji. Wymiary marginalizacji nakładają się na 
siebie i  stąd trudno jest zdefiniować je jednoznacznie, przy czym  Izolacja osób lub 
grup może być dobrowolna. Częściej jednak występuje ona jako niezależna od osób 
marginalizowanych i  jest spowodowana uwarunkowaniami zewnętrznymi (bezrobo-
cie, bieda, niepełnosprawność, poglądy polityczne, orientacja seksualna, kolor skóry). 
Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja osób, które w teraźniejszym i re-
alnym czasie są wykluczane społecznie, jest tylko rezultatem pewnego procesu. Pole-
ga on na tym, że wcześniejsze przeżycia i oczekiwania plasują się w obecnej struktu-
rze społecznej. To, co kiedyś zostało zaniechane, zaniedbane czy też nieodpowiednio 
ukształtowane, w późniejszym czasie objawia się w postaci błędnego koła. Grupy, któ-
re są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym to: osoby bezrobotne, z niski-
mi kwalifikacjami, samotni rodzice, kobiety znajdujące się poza rynkiem pracy, osoby 
żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych, dzieci i młodzież wychowujące się poza środowi-
skiem rodzinnym, osoby niepełnosprawne i starsze. Obecnie można zauważyć coraz 
większy zasięg biedy wśród dzieci do lat 18. Juwenalizacja tego zjawiska jest bardzo 
duża, dzieci stanowią aż 1/3 ogółu populacji zagrożonej ubóstwem w Polsce. Zagroże-
nie ubóstwem może wiązać się (i często, niestety, tak jest) z wykluczeniem społecznym. 
Takie połączenie w przypadku dzieci daje katastrofalne skutki w ich dalszym życiu.

Przegląd badań na temat biedy i wykluczenia społecznego łódzkich dzieci

Zanim przejdę do omawiania badań dotyczących łódzkich dzieci, warto wspomnieć 
o próbach zasygnalizowania przez różnych badaczy problemu pogłębiającej się biedy 
wśród tej grupy. W Polsce początek badań nad biedą dzieci zapoczątkowały zmiany 
ustrojowe mające miejsce po 1989 roku. Naukowcy badający to zjawisko ostrzegali, 
że transformacja w Polsce będzie charakteryzować się relatywnym wzrostem ubóstwa 
wśród dzieci7. Wzrost ubóstwa będzie skutkować barierami i  zagrożeniami rozwo-
ju dzieci8. Według danych GUS opublikowanych w  2006 roku (opracowanie danych 
z 2004 roku), dzieci i młodzież w wieku do lat 19 stanowiły ponad 40% grupy, który żyje 
w skrajnym ubóstwie (wcześniej opisywane minimum egzystencji). Dobrze, że obec-
ność dzieci i ich problemy związane z wykluczeniem i biedą zostały zawarte w rządo-
wych dokumentach. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski oraz Strategia 
Państwa dla Młodzieży na lata 2003–2013 zaakcentowały szczególne narażenie na te 
zjawiska wśród dzieci z  terenów wiejskich, biedniejszych regionów, środowisk do-
tkniętych ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami, a także dzieci wychowujących 
się w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z  raportu opublikowanego przez 

7 S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Długosz, Dzieci w trudnych sytuacjach, IPiSS, War-
szawa 1996, s. 26.
8 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja dzieci w okresie przemian, IPiSS, Warszawa 1999, s. 91.
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Centrum Badawcze Innocenti (Child poverty in rich nations 2000) wynika, że zjawisko 
biedy dzieci nie jest zarezerwowane tylko dla krajów słabo rozwiniętych.

Łódzcy socjologowie badający wymiary, zasięg i przyczyny ubóstwa w Łodzi zwró-
cili uwagę na rolę samorządów, jako podmiotu, który po administracyjnej reformie, stał 
się aktywnym „aktorem” w  procesie kreowania odpowiedzialnej lokalnej polityki spo-
łecznej9. Miasto Łódź nie posiadało danych dotyczących niedostatku mieszkańców i pa-
nującego wśród nich bezrobocia. Władze publiczne nie czuły się odpowiedzialne za los 
mieszkańców, uznając, że jest to wina rządu, który swoimi decyzjami doprowadził do 
prywatyzacji środków produkcji i dezindustrializacji. Przyczyn biedy upatrywano w dzia-
łaniach samych ludzi biednych („są sami sobie winni”) oraz w braku siły sprawczej władz 
miasta. Zaakceptowano biedę jako zjawisko, które „zawsze” i „gdzieś” występowało. Bie-
da występowała jako coś naturalnego, a walka z nią miała zamknąć się w niesieniu po-
mocy finansowej, bez pracy i współdziałania z ludnością biedną. Poruszający jest fakt, że 
dzieci nie były wtedy traktowane jako osobna grupa, stykająca się z zagrożeniem ubó-
stwem i wykluczeniem. Według Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, bieda wśród dzie-
ci mogła być niezauważalna z takich powodów jak: traktowanie dziecka jako składową 
część rodziny (nieodłączny od niej element), dziecko było traktowane jako „przyczyna” 
biedy a nie jej „ofiara”, z myślenia o biedzie w kategoriach „oskarżania ofiary” – nie można 
obwiniać dziecka za nieporadność i warunki, w których żyje.

Badania, które skupiły się wokół problematyki biedy i  wykluczenia społecznego 
w Łodzi i województwie łódzkim, były przeprowadzane przez naukowców z  Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kompleksowe podejście do zbadania tych zjawisk 
pozwoliło na poznanie zasad funkcjonowania mieszkańców enklaw biedy (po pierw-
szym badaniu, powtórzono je, 10 lat później). W  ramach projektu „Wzmocnić szanse 
i  osłabić transmisje biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT” 
(2008–2010)10 zajęto się zdiagnozowaniem zagrożenia reprodukowaniem biedy i  wy-
kluczenia społecznego w miastach województwa łódzkiego (powyżej 50 000 mieszkań-
ców), wspieraniem regionalnej polityki społecznej, a także wspieranie opinii publicznej 
do przeciwdziałania dziedziczenia biedy i wykluczenia społecznego. Realizatorem pro-
jektu był Uniwersytet Łódzki wraz z Fundacją Instytut Inicjatyw Społecznych w Łodzi. 
Projekt obejmował cztery, szczególne badania naukowe: zbadanie mieszkańców enklaw 
biedy po 10 latach od pierwszych badań, wczesne rodzicielstwo jako zjawisko, które gro-
zi biedą i wykluczeniem społecznym, dzieciństwo spędzone w biedzie mogące skutko-
wać utrwaleniem ubóstwa w późniejszym życiu, niepełnosprawność dzieci występującą 
jako swoiste zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym w przyszłości.

Przedstawię dane uzyskane w jednym z modułów badawczych zrealizowanych 
w ramach projektu WZLOT. Badanie przeprowadzono w Łodzi (zbadano 11 szkół i 31 
klas), Bełchatowie (zbadano 3 szkoły i 10 klas), Pabianicach (zbadano 2 szkoły, 4 kla-
sy), Piotrkowie Trybunalskim (zbadano 4 szkoły, 10 klas), Tomaszowie Mazowieckim 
(zbadano 2  szkoły,8 klas), Radomsku (zbadano 3 szkoły, 4 klasy) i  Zgierzu (zbada-
no 2 szkoły, 6 klas), w szóstych klasach rejonowych szkół podstawowych. Do jego 

9 J. Grotowska-Leder., Rozmieszczenie enklaw biedy w województwie łódzkim, [w:] Samorządy lokalne wobec 
bezrobocia i biedy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 27.
10 Raport z Projektu WZLOT, [dostęp: 10.01.2015], <http://www.wzlot.uni.lodz.pl/>.
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realizacji wykorzystano ankietę audytoryjną i  wywiad swobodny. Badania zostały 
przeprowadzone łącznie w 27 szkołach, w 73 klasach, liczba wypełnionych ankiet to 
1408 arkusze. Większość badanych nastolatków wychowywała się w  warunkach nie 
odbiegających od norm, jednakże badania wyłoniły grupę dzieci, które ze względu na 
ich życiowe warunki i  społeczne relacje, mają gorsze szanse na odpowiedni rozwój, 
osiągnięcie szkolnego sukcesu i zdobycie dobrej pracy w przyszłości. W całej badanej 
zbiorowości jest to 13% dzieci. Największe zagrożenie wynikające z wielowymiarowej 
deprywacji potrzeb występuje w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi (odpowiednio 22% 
i 15%), najmniejsze jest w Bełchatowie (7%) i w Radomsku (8%). Ważną determinan-
tą jest sytuacja rodzinna dziecka. Wśród dzieci z placówek badanych na terenie Łodzi 
68% dzieci wychowuje się w pełnych rodzinach, 27% dzieci wychowuje się z jednym 
rodzicem a 5% to dzieci niemieszkające z żadnym z rodziców. W rodzinach wielodziet-
nych wychowywało się 26,2% nastoletnich respondentów (Łódź). Aspekt zawodowy 
rodziców jest ważny z tego względu, że bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, prowadzi 
do ubóstwa i wykluczenia społecznego. W Łodzi aktywność zawodowa matek i ojców 
utrzymuje się na poziomie 80%. W łódzkich gospodarstwach domowych 68% oboje 
rodziców pracuje, w  27% pracuje jeden rodzic a  w  przypadku 5% żaden rodzic nie 
był aktywny zawodowo. Warunki mieszkaniowe łódzkich dzieci są następujące: 46% 
z nich ma do dyspozycji własny pokój, natomiast 9% jest zmuszonych do mieszkania 
z całą rodziną w jednym pomieszczeniu. Tyle samo procent respondentów nie miało 
dostępu do ciepłej wody, a 6% – do toalety. Z dużym prawdopodobieństwem można 
wskazać, że dzieci, które nie mają swobodnego dostępu do odpowiednich urządzeń 
higieniczno-sanitarnych oraz mieszkają z całą rodziną w jednym pokoju, żyją w rodzi-
nach o najniższych dochodach (kapitalizm nauczył nas, że warunki mieszkaniowe są 
różne w zależności od osiąganych dochodów). Brak dostępu do biurka (traktowanego 
jako miejsce do odrabiania lekcji) w Łodzi zadeklarowało 24% dzieci, natomiast brak 
własnego łóżka do spania wśród respondentów to 12%. Badania ankietowe były prze-
prowadzane w  szkołach, które są umiejscowione w  zubożałych sąsiedztwach, stąd 
ważne było zbadanie, jak dzieci czują się w środowisku, które je otacza. Podsumowa-
nie wymiaru przestrzennego w  Łodzi jest następujące: środowisko, w  którym dzieci 
wychowują się (mieszkają i uczęszczają do szkół) jest nieprzyjazne, pozbawione infra-
struktury przeznaczonej dla dzieci, można zaobserwować deficyt terenów zielonych. 
Starano się zbadać, czy dzieci czują się bezpiecznie w swoim najbliższym otoczeniu, 
czy chcieliby się wyprowadzić z miejsca zamieszkania oraz czy mają tam dużo koleża-
nek i kolegów. W Łodzi 13% dzieci doświadcza głębokiej deprywacji przestrzennej (zła 
ocena wszystkich trzech czynników), natomiast 31% doświadcza deprywacji średniej 
(oznacza to, że dzieci były niezadowolone z dwóch spośród tych czynników).

W  wymiarze edukacyjnym miasto Łódź wypada następująco: wśród ówcześnie 
badanych szóstoklasistów 7% powtarzało jakąś klasę, ponad połowa badanych brała 
udział w zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez szkołę, 12% dzieci subiektyw-
nie odczuwało, że wychowawca klasy odbiera je jako słabych uczniów. W ramach zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę 50% badanych nie brało udział w kole 
zainteresowań, 12% uczniów nie wyjeżdżało na wycieczki szkolne, 8% nie uczestniczy-
ło w wyjściach do teatru/kina, 47% nie brało udział w szkolnych akademiach i przed-
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stawieniach, 60% nie uczestniczyło w pozaszkolnych zajęciach szkolnych rozumianych 
jako aktywność podejmowana w szkolnych klubach sportowych.

Wśród łódzkich dzieci 12% jest zagrożonych deprywacją w  wymiarze relacji 
rodzinnych. Na deprywację składają się takie zjawiska jak: brak zainteresowania ro-
dziców codziennymi sprawami dziecka, nie branie pod uwagę zdania dziecka, brak 
pomocy rodziców wtedy, kiedy dziecko chciałoby z niej skorzystać, negatywny stosu-
nek (dziecka)do przebywania w domu i spędzania czasu z rodzicami. Badacze podjęli 
próbę zbadania, jaki procent badanych dzieci podlega wielowymiarowej deprywacji. 
Jak wcześniej wspomniałam, wykluczone dziecko, które nie może rozwinąć swoje-
go potencjału, ma mniejsze szanse na osiągnięcie życiowego sukcesu w przyszłości. 
Wychowywanie się w gospodarstwie domowym, w którym dziecko nie ma dostępu 
do własnego biurka i  łóżka, do pomocy naukowych w postaci książek, do Internetu 
(który może wykorzystywać również jako narzędzie spajające je z grupą rówieśniczą), 
w  którym zaniedbywane są kwestie higieny, do którego dziecko nie może zaprosić 
kolegów, skutkuje niechęcią ze strony rówieśników, brakami w kontaktach z  innymi 
ludźmi, krzywdzącymi ocenami (nie tylko ze strony innych dzieci, ale również doro-
słych-nauczycieli, sąsiadów) i stopniowym wyrzucaniem takiego dziecka poza nawias 
„normalnej” grupy. W Łodzi aż 15% z badanych dzieci doświadcza co najmniej czterech 
z wymienionych form deprywacji, znajdując się w grupie dzieci zagrożonych deprywa-
cją wielowymiarową. W rankingu sześciu miast, które zostały wybrane do przeprowa-
dzenia projektu WZLOT, Łódź zajęła pierwsze miejsce. Ze średnią 6,3 pkt jest miastem, 
które w  analizach badanych deprywacji wypadło najgorzej (najwyższy udział osób 
doświadczających deprywacji w poszczególnych aspektach). Oprócz badań dotyczą-
cych enklaw biedy i WZLOT-u, w 2012 roku ukazała się książka pod redakcją profesor 
Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne. 
Badania tam przedstawione pozwalają na lepsze zapoznanie się z problematyką zanie-
dbania i wykluczenia dzieci. Tym, co łączy wszystkie badania przeprowadzone w łódz-
kim środowisku, jest następujący postulat: biedne dzieciństwo nie jest tylko prywatną 
sprawą rodziny. Jest zjawiskiem w zwalczanie którego zaangażowani powinni być wy-
specjalizowani działacze i instytucje, ale przede wszystkim jest to problem, z którym 
należy walczyć nie szczędząc środków i sił. Bieda i wykluczenie społeczne dzieci za-
owocują biedą i wykluczeniem społecznym osób dorosłych, którymi te dzieci kiedyś 
się staną. Wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej jest kompleksowe podejście do 
tych zjawisk i konsekwentne zwalczanie ich przyczyn i skutków.

Lokalna polityka społeczna wobec nieletnich w zakresie biedy i wykluczenia społecznego

Do realizacji lokalnej polityki społecznej na mocy obowiązującego ustawodawstwa 
zobowiązane są samorządy lokalne, instytucje pomocy społecznej, instytucje eduka-
cyjne, służby społeczne, organizacje pozarządowe, a także związki wyznaniowe i ko-
ścioły11. Gminy i powiaty są także zobligowane do opracowywania i realizowania stra-

11 A. Golczyńska-Grondas, Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją w  największych miastach 
województwa łódzkiego. Próba oceny, [w:] Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i  automarginalizacji nieletnich, 
Kraków 2011, s. 141.
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tegii, które mają rozwiązywać problemy społeczne12. Jak w Łodzi wygląda realizowanie 
lokalnej polityki społecznej w zakresie zwalczania biedy i wykluczenia społecznego? 
Z poziomu władz samorządowych mamy do czynienia głównie z działaniami opartymi 
o dofinansowywanie różnego rodzaju aktywności dzieci (dofinansowania do letniego/
zimowego wypoczynku, funkcjonowanie świetlic środowiskowych, dopłaty do przed-
szkoli dla rodzin z niskim dochodem). Pomoc, którą oferują instytucje pomocy spo-
łecznej to, m.in. których znajdziemy poradnictwo psychologiczno-prawne dla osób 
znajdujących się w kryzysowej sytuacji, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
realizowanie programów specjalistycznych z różnych zakresów, opieka asystenta ro-
dziny, wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc 
w zakresie żywienia, szeroko pojętą pracę socjalną z osobami indywidualnymi i rodzi-
nami, pomoc materialna dla rodzin z  dziećmi. Instytucje edukacyjne oferują możli-
wość podjęcia pozaszkolnej aktywności (koła zainteresowań, pozalekcyjne uprawianie 
sportu, zajęcia wyrównawcze). W ramach zajęć szkolnych uczniowie mogą brać udział 
w zajęciach profilaktycznych oraz terapeutycznych (spotkania z edukatorami, pedago-
gami, psychologami, trenerami). Przeciwdziałanie wykluczeniu i biedzie wśród dzieci 
odbywa się również poprzez pracę z wyspecjalizowanymi poradniami psychologicz-
no-pedagogicznymi. Policja, sądy i  wyspecjalizowane służby społeczne włączają się 
do pomocy w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych przez odpowiednie akty 
prawne. Organizacje związane z rynkiem pracy (Ochotnicze Hufce Pracy, Powiatowe 
Urzędy Pracy) pomagają w zakresie szkoleń i zdobywania odpowiednich kwalifikacji 
i umiejętności. Organizacje pozarządowe wraz z kościołami i związkami wyznaniowy-
mi najczęściej prowadzą świetlice środowiskowe, oferują pomoc w zakresie dożywia-
nia dzieci i organizacji czasu dzieci (letni/zimowy odpoczynek, dłuższe przerwy w trak-
cie trwania roku szkolnego). Instytucje samorządowe oferują także pomoc w  walce 
z uzależnieniami, projektują i realizują programy mające zwalczać zjawisko przemocy 
domowej i niosące szybką pomoc dla ofiar dotkniętych tym zdarzeniem. Przeciwdzia-
łając utrwalaniu ubóstwa i  marginalizacji wśród dzieci, wspierają ideę rodzicielstwa 
zastępczego (instytucjonalnego, rodzinnego). Przy zaawansowanych zachowaniach 
dysfunkcyjnych rodziny, przeniesienie dziecka jest czasem ostatecznością i, zarazem, 
najlepszym rozwiązaniem dla przerwania przekazywania negatywnych wzorców. Tak 
teoretycznie wygląda realizowanie lokalnej polityki społecznej w  zakresie przeciw-
działania biedzie i wykluczenie łódzkich dzieci. W praktyce okazuje się, że dzieci, do 
których te formy pomocy są skierowane, nie korzystają z nich. Przytoczę wyniki badań 
przeprowadzonych w  ramach projektu WZLOT –co trzecie ankietowane dziecko nie 
uczestniczyło w żadnej z zaoferowanych form spędzania wolnego czasu (harcerstwo, 
świetlice środowiskowe, domy kultury, parafie, zespoły muzyczne). Dzieci twierdzą, że 
nie mają możliwości brania udziału w wymienionych zajęciach (9%–14%), nie wyjeż-
dżają nigdzie w czasie wakacji (12%–27% badanych) i nie korzystają z żadnych innych 
form wypoczynku w  tym czasie, wliczając w  to zajęcia organizowane w  tym czasie 
w  ich mieście – 4%–10% respondentów13. Warto pamiętać o charakterystyce środo-

12 E. Kulesza, Lokalna polityka społeczna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 78–90.
13 M. Petelewicz, Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przy-
szłości, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 10.
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wisk w których wychowują się dzieci zagrożone biedą i ekskluzją społeczną. Problemy 
występujące w nich są wielowymiarowe, nakładają się na siebie (przemoc w rodzinie, 
bieda, niewydolność wychowawcza). Potrzebne są rozwiązania, które nie będą trak-
towały tych zjawisk jako odosobnione, tutaj najważniejsze jest podejście interdyscy-
plinarne. Brakuje działań podejmowanych wspólnie przez instytucje pomocowe. Nie 
ma między nimi płynnego przepływu aktualnych informacji, nawet jeśli w przypadku 
rodziny dysfunkcyjnej zostaje ona objęta pomocą przez kilka różnych podmiotów. Do-
póki między służbami nie ma obligatoryjnej współpracy i efektywnego wykorzystania 
dostępnych narzędzi, trudno mówić o realizowaniu skutecznych interwencji z zakresu 
zwalczania wykluczenia, biedy i  innych wymiarów zaniedbania dzieci. W  2011 roku 
w Łodzi odbyła się konferencja „Edukacja i lokalna polityka społeczna – przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i  pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Przedstawiciele władz miasta i osoby biorące udział w konferencji zgodnie 
przyznały, że problem biedy i wykluczenia wśród najmłodszych mieszkańców Łodzi 
jest problemem palącym i wymagającym szybkich a także skutecznych działań.

Podsumowanie

Bieda i  wykluczenie społeczne dzieci to problemy, które znacznie uwidoczniły się 
w naszym kraju najpierw po transformacji ustrojowej, a następnie po przystąpieniu 
do Unii Europejskiej. Dzieci stały się grupą najbardziej zagrożoną przez te zjawiska. 
W  2009 roku w  biedzie żyło 18,8% dzieci z  województwa łódzkiego. Przyczyny ich 
wykluczenia i ubóstwa są pochodnymi statusu społecznego i ekonomicznego ich ro-
dziców. Aby zapobiegać powielaniu negatywnych wzorów dotyczących zachowań 
społecznych, edukacyjnych i  ekonomicznych należy pracować z  dziećmi już od naj-
młodszych lat. Należy pamiętać o  pobudzaniu kreatywności, dbaniu o  prawidłowy 
rozwój psychofizyczny i dawaniu możliwości rozwoju własnego potencjału. Dzieci po-
winny być traktowane jako pełnoprawni członkowie społeczności, a nie jako bezwol-
ny dodatek do rodziny. Niestety, trudno mówić o wysokiej efektywności programów 
ukierunkowanych na przełamywanie kręgów ubóstwa i wykluczenia. Pomoc, która jest 
skierowana do dzieci i młodzieży żyjącej na terenach łódzkich enklaw biedy, często 
jest nieskuteczna. Poza finansowym i rzeczowym wymiarem wspomagania (różnego 
rodzaju zasiłki i pomoc rzeczowa) rodzin dysfunkcyjnych, lokalna polityka społeczna 
ma im niewiele do zaoferowania. Należy przełamać tradycję międzypokoleniowego 
przekazywania biedy, zaktywizować lokalną społeczność, umożliwić zmianę sytuacji 
życiowo-zawodowej, w której znalazły się całe rodziny. Dzięki rewitalizacji społecznej 
Łodzi, samorząd lokalny ma szansę na realną zmianę zachowań mieszkańców terenów 
zagrożonych ekskluzją społeczną i biedą. Warto bowiem umożliwić łódzkim dzieciom 
wychowywanie się wśród przyjaznego i dobrego środowiska. Zwrot z takiej inwestycji 
opłaci się całemu miastu.
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Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Abstrakt: Rozważania podjęte w rozdziale koncentrują się na zagadnieniu wykluczenia cyfro-
wego i narzędzi zapobiegania temu zjawisku. Szczególny nacisk został położony na analizę sta-
nu wdrożenia obowiązującej legislacji dotyczącej Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w  jednostkach organizacyjnych 
polityki społecznej i pomocy społecznej oraz w podmiotach administracji centralnej współod-
powiedzialnych za tworzenie prawa w  Polsce. Rozdział prezentuje interesujące wyniki badań 
prowadzonych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, pomoc społeczna, ICT, wykluczenie cyfrowe.

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych wyzwań dla administracji publicznej jest wielokanałowa, dwu-
kierunkowa komunikacja z obywatelami. Oznacza to m.in. konieczność wykorzystywa-
nia Internetu jako nośnika informacji. Swobodny i dynamiczny rozwój technologii in-
formatycznych oznacza jednak poważne utrudnienia z dostępnością przekazywanych 
treści ze względu brak kompatybilności wykorzystywanych platform sprzętowych 
i programistycznych. Roli regulatora tej sfery komunikacji publicznej podjęła się Rada 
Ministrów, która określiła m.in. podstawowe parametry i standardy komunikacji elek-
tronicznej dla podmiotów publicznych. Celem rozdziału jest przybliżenie problema-
tyki wykorzystywania serwisów www przez podmioty publiczne odpowiedzialne za 
organizację pomocy społecznej oraz zgodności organizacji i zawartości tych serwisów 
z przepisami prawa, w tym z  regulacjami, których celem jest ułatwienie korzystania 
z publicznych serwisów www przez osoby niepełnosprawne.

Początek XXI wieku nierozerwalnie związany jest z rewolucją informatyczną. Techno-
logie informacyjne i komunikacyjne stały się stałym i powszechnym elementem życia. Jed-
nak ich powszechność stała się również przyczyną dodatkowego wykluczenia dla osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym np. z powodów ekonomicznych lub zdrowotnych. 

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu stało się jednym z  celów strategicznych 
dla Unii Europejskiej w perspektywie roku 20202 dlatego w ogłoszonej w 2010 roku Eu-

1  Asystent, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwer-
sytet Łódzki
2  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu – http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (21.04.2013).

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.06

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.06
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ropejskiej Agendzie Cyfrowej zaproponowano działania, które należy podjąć jak najszyb-
ciej w celu zapewniania w Europie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu3. Zgodnie z zasadami UE również Polska podjęła działania formal-
no-prawne, których celem jest uporządkowanie publicznych systemów IT – Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i  wymiany informacji w  postaci elektro-
nicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych4 wprowadziło zasa-
dy tworzenia i współpracy systemów publicznych m.in. w celu zmniejszenia niebezpie-
czeństwa wykluczenia cyfrowego. Rozporządzenie wyznaczyło również dość długi okres 
na dostosowanie istniejących systemów, w tym stron www podmiotów publicznych (do 
1 czerwca 2015 r.) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozdział prezentuje wyniki badań 
mających na celu sprawdzenie poziomu wdrożenia wymogów rozporządzenia w samo-
rządowych instytucjach odpowiedzialnych za pomoc społeczną na poziomie województw 
(16 regionalnych ośrodków polityki społecznej), powiatów (24 powiatowe centra pomocy 
społecznej z wszystkich powiatów województwa łódzkiego) oraz podmiotów administra-
cji centralnej współodpowiedzialnych za tworzenie prawa (17 ministerstw, Sejm, Senat, 
Kancelaria Premiera i Kancelaria Prezydenta).

Strona www jako element włączenia cyfrowego

Dla dużej części społeczeństwa Internet stał się jednym z głównych źródeł informacji oraz 
miejscem zaspokajania życiowych potrzeb. Za pomocą Internetu komunikujemy się ze 
znajomymi, realizujemy swoje pasje ale również załatwiamy sprawy codziennego życia: 
np. korzystamy z usług bankowych, robimy zakupy. Sferą, która stale się rozwija są także 
elektroniczne usługi publiczne realizowane na wielu poziomach: informacyjnym (1 po-
ziom), jednostronnej interakcji (2 poziom), dwustronnej interakcji (3 poziom), transakcyj-
nym (4 poziom) czy ostatnio również na poziomie usług spersonalizowanych (5 poziom). 
O ile dla większości społeczeństwa załatwianie spraw przez Internet jest jedną z opcji, to 
dla osób, które z powodu czasowej lub stałej niepełnosprawności przebywają w domu 
albo z  innych przyczyn nie mogą załatwiać spraw urzędowych metodami tradycyjnymi 
możliwość skorzystania z eUsług publicznych staje się kluczowa.

Powszechnie uznaje się, że wykluczenie społeczne jest spowodowane głównie 
przyczynami ekonomicznymi (ubóstwo, bezrobocie) lub zdrowotnymi (niepełnospraw-
ność). Jednak dla istotnej części społeczeństwa powodem może stać się wykluczenie 
cyfrowe, którego głównymi przyczynami są brak dostępu do usług szerokopasmowego 
Internetu, brak dostępu do dedykowanych eUsług oraz brak kompetencji cyfrowych5.

Ponieważ biurokracja Unii Europejskiej uznała, że określenie wykluczenie cyfrowe 
ma charakter stygmatyzujący w oficjalnych dokumentach zastąpiono je określeniem 
włączenie cyfrowe. Nie zmienia to jednak sedna problemu jakim jest ograniczenie licz-
by osób, które pozostają poza cyfrowym światem XXI w. Jednym z elementów tego 

3  Europejska Agenda Cyfrowa, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OM:2010:0245:FIN:PL:PDF, s. 4
4  D.U. z dnia 16 maja 2012, poz. 526.
5  A. Jastrzębska, W. Jastrzębska, Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Stu-
dium przypadku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2012, Z. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 100–115.
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problemu jest ograniczenie możliwości korzystania z serwisów www podmiotów pu-
blicznych przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządów wzroku i/lub słuchu. 
Nie jest to problem o charakterze technologicznym – istnieją techniczne możliwości 
wykorzystywania oprogramowania czytającego treści zawarte w serwisach www oraz 
urządzenia zamieniające takie treści na zapis w systemie Braille`a. Podstawą skutecz-
nego działania takich rozwiązań jest standaryzacja kodu i organizacji serwisów www 
oraz zapisu zawartych w nich treści. Najprostszym przykładem obrazującym problem 
jest zdjęcie zamieszczone na stronie internetowej. Jeżeli nie zostanie ono w ramach 
kodu strony dodatkowo opisane (tzw. tagi), to program czytający nie będzie miał 
o nim żadnych informacji.

Podstawowe udogodnienia dla osób z  dysfunkcją narządu wzroku to: zmiana 
kontrastu zawartości serwisu, możliwość skalowania/powiększania tekstu6, stosowa-
nie standardu W3G w zakresie kodu i konstrukcji logicznej serwisów www oraz stan-
dardu WCAG 2.0 m.in. w zakresie sposobu zamieszczania treści. Obowiązek spełniania 
w/w  standardów od 1  czerwca 2015 r. przez serwisy www podmiotów publicznych 
wynika wprost z  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w  sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Interesujące jest w jakim zakresie obowiązek ten wypełniają pod-
mioty zaangażowane bezpośrednio w pomoc dla osób niepełnosprawnych (w ramach 
administracji samorządowej) oraz podmioty organizujące życie społeczne, polityczne 
i gospodarcze w Polsce w ramach administracji centralnej.

Zakres i metoda badania

W celu sprawdzenia stanu wdrożenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. przez serwisy www podmiotów publicznych zaangażowanych w politykę społecz-
ną przeprowadzone zostały badania i testy stron internetowych trzech grup podmiotów:

• 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej7,
• 24 powiatowych centrów pomocy rodzinie (lub miejskich ośrodków pomocy 

rodzinie w wypadku miast na prawach powiatu) ze wszystkich powiatów z terenu wo-
jewództwa łódzkiego,

• 21 serwisów www podmiotów administracji centralnej współodpowiedzialnych 
za tworzenie i egzekwowanie prawa (17 ministerstw, Sejm, Senat, Kancelaria Premiera 
oraz Kancelaria Prezydenta)8.

Badanie 71 serwisów www przeprowadzone zostało pomiędzy 7 a 30 czerwca 2015 r.
Jako metody badawcze wykorzystano:
• analizę bezpośrednią zawartości serwisów www. W ramach analizy sprawdzona 

została dostępność narzędzi do zmiany kontrastu oraz powiększania treści,

6  Chociaż funkcja ta wydaje się być istotna dla osób niedowidzących w rzeczywistości ma najmniejsze zna-
czenie z  wymienionych ponieważ możliwość powiększania tekstu daje większość powszechnie stosowa-
nych przeglądarek www (przyp. Paweł A. Nowak).
7  W zależności od województwa ośrodki te mają różne nazwy. Dla zakwalifikowania do udziału w badaniu 
istotny był zakres merytoryczny ich działalności (przyp. Paweł A. Nowak).
8  Adresy internetowe badanych serwisów www zawiera załącznik 1.
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• sprawdzenie zgodności serwisów ze standardem WCAG 2.0. Do analizy wykorzystany zo-
stał walidator on-line dostępny pod adresem: http://achecker.ca/checker/index.php#output_div,

• sprawdzenie zgodności serwisów ze standardem W3C przeprowadzone za po-
mocą walidatora on-line dostępnego pod adresem: https://jigsaw.w3.org/css-validator/.

Wykorzystując prowadzenie analizy bezpośredniej zawartości serwisów www 
podmiotów publicznych, sprawdzona została również responsywność stosowanych 
rozwiązań jako jeden ze wskaźników neutralności technologicznej. Responsywność 
serwisu www oznacza, że jest on przygotowany do przeglądania za pomocą różnych 
urządzeń końcowych bez względu na ich rodzaj (komputer, laptop, tablet, smartfon), 
przekątną ekranu roboczego (24 cale, 19 cali, 7,4 cala, 4 cale) oraz stosowany system 
operacyjny (Windows, IOS, Android, Linux).

Wsparcie włączenia cyfrowego przez serwisy www podmiotów publicznych – wyniki 
badań.

W trakcie prowadzenia badania okazało się, że w województwie pomorskim oraz warmiń-
sko-mazurskim regionalne ośrodki polityki  społecznej działają w ramach struktur urzędów 
marszałkowskich i nie posiadają własnych stron www dlatego liczba badanych serwisów 
w tej kategorii zmniejszyła się do 14. W grupie podmiotów centralnych dwa serwisy www. 
Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej nie poddały się badaniu 
zgodności ze standardem W3C za pomocą wybranego walidatora, który wskazał wynik 
„error” – dla tego parametru liczba badanych serwisów w tej kategorii wynosi 19.

W zakresie spełniania obowiązkowego spełniania standardu WCAG 2.0 zdecydo-
wanie najlepiej wypadły powiatowe centra  pomocy rodzinie z województwa łódzkie-
go. Wszystkie 24 badane serwisy spełniały wymogi na poziomie AA – zgodnie z zale-
caniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. Nieźle wypadły również 
serwisy regionalnych centrów polityki społecznej 12 z 14 badanych serwisów spełnia 
wymogi standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Badanie jednego serwisu wskazało 10 
błędów kodu a jednego 19. Najsłabiej w okresie prowadzenia testów wypadły serwisy 
podmiotów administracji centralnej. Tylko 3 z 19 badanych serwisów spełniało wymo-
gi standardu na poziomie AA, 5 serwisów zawierało mniej niż 10 błędów kodu, a dwa 
najsłabsze (Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Sejmu) ponad 50!
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Również w zakresie spełniania standardu W3C najlepiej wypadły serwisy powia-
towych  centrów pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego. Błędów nie wyka-
zało badanie 9 serwisów, kolejne 8 serwisów miało mniej niż dziesięć błędów. Powyżej 
10 błędów wykryto w 7 serwisach www. W pozostałych grupach badanych podmio-
tów wyniki były zdecydowanie gorsze. Procentowo nieco więcej serwisów podmiotów 
administracji centralnej nie wykazało błędów podczas badania, 10 lub mniej błędów 
miało więcej podmiotów regionalnych. Niestety w obydwu tych grupach ponad 60% 
serwisów zawierało powyżej 10 błędów.

Wykres 2. Badanie stosowania standardu W3C przez serwisy www podmiotów publicznych

Źródło: badania własne.

Analizowane serwisy powiatowych centrów pomocy rodzinie straciły pozycję li-
dera w badaniu dotyczącym stosowania bezpośrednich udogodnień dla osób z dys-
funkcją wzroku. Tylko 6 z 24 badanych serwisów umożliwia zmianę kontrastu, a 9 po-
zwala na swobodne powiększanie treści. Lepiej wypadły serwisy regionalnych 
ośrodków: 6 z 14 umożliwia zmianę kontrastu, a 7 powiększanie treści. Najlepiej w tym 
zakresie przygotowane zostały serwisy podmiotów centralnych: 10 na 21 daje możli-
wość zmiany kontrastu, a 11 pozwala na powiększanie treści.

Wykres 3. Stosowanie ułatwień dla osób z dysfunkcją wzroku w serwisach www podmiotów publicznych

 Źródło: badania własne.

Zdecydowanie najgorzej wypadły badane serwisy w zakresie responsywności. 
Spośród podmiotów administracji centralnej 11 z 21 serwisów jest przystosowane 
do obsługi innych urządzeń niż komputery i laptopy. Z badanych serwisów powiato-
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wych centrów pomocy rodzinie tylko 4 z 24 mają taką funkcjonalność. Najgorzej wy-
padły serwisy www regionalnych ośrodków – tylko 1 z 14, serwis www Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lublinie został przygotowany zgodnie z  responsive 
web design.

Wykres 4. Stosowanie zasad responsive web design w serwisach www podmiotów publicznych

Źródło: badania własne.

Podsumowanie

Nawet wstępna analiza wyników wskazuje, że z nielicznymi wyjątkami serwisy www 
badanych podmiotów publicznych (administracji centralnej i samorządowej) nie zo-
stały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwiet-
nia 2012 r. Niestety oznacza to również, że istotna ich część nie tylko nie wspiera włą-
czenia cyfrowego ale wręcz przeciwnie pogłębia wykluczenie społeczne utrudniając 
części społeczeństwa dostęp do informacji publicznej.

O  ile bezpośrednie stosowanie prawa (zgodność ze standardem WCAG 2.0 jest od 
1 czerwca 2015 r. obowiązkowe) przez podmioty samorządowe nie wygląda źle, to w wy-
padku badanych serwisów administracji centralnej wynik jest fatalny. Nawet uwzględniając, 
że do 10 błędów może być spowodowanych nieprawidłowym zamieszczeniem dwóch lub 
trzech newsów, to łącznie w przedziale od 0 do 10 błędów mieści się mniej niż połowa z ba-
danych serwisów. Co ciekawe niechlubną pozycję lidera zajmuje w badanej grupie serwis 
www Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W dniu badania zawierał 112 błędów, 12 potencjal-
nych zagrożeń i aż 735 prawdopodobnych zagrożeń.

Zdecydowanie gorzej wygląda we wszystkich badanych grupach stosowanie stan-
dardu W3C. Przyjmując, że część z potwierdzonych błędów kodu wynika ze stosowanych 
przez programistów skrótów kodu, to w grupie od 0 do 10 błędów mieści się ok. 70% 
badanych serwisów www powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa łódz-
kiego oraz mniej niż 50% serwisów regionalnych i administracji centralnej.

Niepokojący jest brak stosowania podstawowych udogodnień dla osób z wadami 
wzroku przez serwisy www podmiotów publicznych. O ile brak możliwości powiększa-
nia tekstu jest możliwy do zrekompensowania przez standardową funkcję przeglądarki 
internetowej, to brak możliwości zmiany kontrastowości tekstu jest nie do nadrobienia.

Przy projektowaniu badanych serwisów www podmiotów publicznych tylko nie-
wielka grupa stosowała zasady responsive web desing. Jedną z  przyczyn może być 
błędne założenie, że z  funkcji przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych 
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(telefony, tablety) korzystają głównie osoby, które nie są klientami pomocy społecznej. 
Potwierdzeniem takiego rozumowania może być ponad 50% serwisów administracji 
centralnej posiadających taką funkcjonalność. Jakiekolwiek przesłanki nie spowo-
dowały tak małej responsywności badanych stron www, to jest to kolejne działanie 
wzmacniające wykluczenie cyfrowe. Przy spadających cenach urządzeń mobilnych 
i mobilnych połączeń z Internetem (w tym np. w systemie bezabonamentowym) ko-
rzystanie z przeglądarki w smartfonie przestało być „objawem” zasobności finansowej.

W poszczególnych grupach na pozytywne wyróżnienie za spełnianie największej 
liczby standardów dostępności wyróżnić należy serwis www Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie powiatu kutnowskiego (www.pcpr.kutno.pl), Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie (www.rops.lebelskie.pl) oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (www.nauka.pl).

Przeprowadzone badanie wykazało jednoznacznie, że badane serwisy www 
podmiotów publicznych nie są w pełni wykorzystywane jako narzędzia wsparcia dla 
włączenia cyfrowego jak najszerszej grupy obywateli. Pomijając aspekt braku dostoso-
wania większości badanych serwisów do obowiązującego prawa należy zauważyć, że 
największa praca w zakresie wykorzystania potencjału Internetu nie czeka informaty-
ków tylko osoby zarządzające tymi podmiotami. Bez zmiany ich podejścia do dygita-
lizującej się rzeczywistości włączenie cyfrowe osób wykluczonych nie może się udać.
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Załącznik 1. Wykaz adresów internetowych badanych serwisów www

Tabela 1. Serwisy www powiatowych centrów pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego

Serwisy www powiatowych centrów pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego

powiat adres www

bełchatowski http://www.belchatow.pcpr.pl/

brzeziński http://pcpr-brzeziny.pl/

kutnowski http://pcprkutno.pl/

łaski http://www.pcprlask.pl/

łęczycki http://www.pcprleczyca.pl/
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łowicki http://www.pcpr.lowicz.pl/V2/

łódzki wschodni http://www.lodz.pcpr.pl/

Łódź http://www.mops.lodz.pl/

opoczyński http://www.pcpropoczno.pl/

pabianicki http://pcpr-pabianice.pl/

pajęczański http://www.pajeczno.pcpr.pl/

piotrkowski http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/

Piotrków Trybunalski http://www.mopr.piotrkow.pl

poddębicki http://www.pcprpoddebice.pl/

radomszczański http://www.pcpr.radomsko.pl/

rawski
http://www.powiatrawski.pl/122,powiatowe-centrum-
pomocy-rodzinie.html

sieradzki http://www.pcprsieradz.pl/

Skierniewice www.bip.moprskierniewice.nv.pl

skierniewicki http://www.pcpr.powiat-skierniewice.pl

tomaszowski http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/

wieluński http://pcpr.wielun.pl/

wieruszowski http://pcpr.wielun.pl/

zduńsko-wolski http://www.pcprzdunskawola.pl/

zgierski www.pcpr.powiat.zgierz.pl

Tabela 2. Serwisy www regionalnych centrów pomocy społecznej

Serwisy www regionalnych centrów pomocy społecznej

województwo adres www

dolnośląskie http://www.dops.wroc.pl/

kujawsko-pomorskie http://www.ropstorun.home.pl/

lubelskie http://rops.lubelskie.pl/

lubuskie http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/

łódzkie http://www.rcpslodz.pl

małopolskie http://www.rops.krakow.pl/

http://www.lodz.pcpr.pl/
http://www.pcpr.radomsko.pl/
http://www.powiatrawski.pl/122,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html
http://www.powiatrawski.pl/122,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html
http://bip.moprskierniewice.nv.pl/
http://www.pcpr.powiat.zgierz.pl/
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mazowieckie http://www.mcps.com.pl/

opolskie http://www.rops-opole.pl/

podkarpackie http://www.rops.rzeszow.pl/

podlaskie http://www.rops-bialystok.pl/

pomorskie brak wydzielonego serwisu

śląskie http://rops-katowice.pl/

świętokrzyskie http://www.rops-pokl.wrota-swietokrzyskie.pl/

warmińsko-mazurskie brak wydzielonego serwisu

wielkopolskie http://www.rops.poznan.pl/

zachodniopomorskie http://www.rops.wzp.pl/

Tabela 3. Serwisy www administracji centralnej

Serwisy www administracji centralnej

nazwa instytucji adres www

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

http://www.rops.poznan.pl/
http://www.mon.gov.pl/
http://www.ms.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/
http://www.mac.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.nauka.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.msw.gov.pl/
http://www.minrol.pl/
http://www.msz.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.msport.gov.pl/
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Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl

Kancelaria Prezydenta www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Sejm RP www.sejm.gov.pl

Senat RP www.senat.gov.pl

http://www.mz.gov.pl/
http://www.msp.gov.pl/
http://www.prezydent.pl/
http://www.premier.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
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Prekariat w lokalnej polityce społecznej województwa łódzkiego

Abstrakt: Obserwowane od ponad 30 lat w światowych gospodarkach rozluźnianie stosunków 
pracy i kładzenie nacisku na elastyczność pracowników miał swój udział w powstaniu nowej, coraz 
liczniejszej klasy społecznej – prekariatu, cechującej się brakiem stabilności zawodowej i życiowej. 
W niniejszym rozdziale przeanalizowane zostaną dokumenty i działania podejmowane przez sa-
morząd terytorialny w województwie łódzkim celem sprawdzenia, czy i w jakiej formie pojawiają 
się w nich zagadnienia związane z prekarnymi życiem i pracą. Wybór województwa podyktowany 
został utrzymywaniem się relatywnie wysokich na tle kraju wskaźników bezrobocia.
W  pierwszej części pracy przedstawione zostanie zjawisko prekarności wraz z  jego definicją 
przyjętą na potrzeby dalszych rozważań. Druga część pracy poświęcona będzie analizie lokal-
nych dokumentów i strategii wyznaczających kierunki i metody działań samorządu terytorial-
nego woj. łódzkiego. Poszukiwane będą zapisy dotyczące życia i pracy prekariuszy. W ostatniej 
części rozdziału przedstawione zostaną wybrane działania realizowane w ramach polityki spo-
łecznej przez władze samorządowe w obszarach rynku pracy i stabilności zatrudnienia oraz oce-
na ich skuteczności.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, prekariat, rynek pracy, województwo łódzkie.

Wprowadzenie

Jednym z wyzwań, przed jakimi stoją władze na szczeblu krajowym i  lokalnym, jest 
nadążanie za pojawiającymi się problemami, zmianami społecznymi i gospodarczymi, 
a tym samym dostosowywanie swoich polityk i realizowanych programów do nowej 
rzeczywistości. Jednym z takich relatywnie młodych zjawisk jest upowszechnianie się 
tymczasowego i  niestabilnego zatrudnienia, co przyczyniło się do powstania nowej 
grupy społecznej – prekariatu. Celem artykułu jest przeanalizowanie dokumentów 
programowych województwa łódzkiego i  działań podejmowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w  łódzkiem, dzięki czemu możliwa będzie odpowiedź na 
pytanie, czy prekariat jest już w nich obecny. W pierwszej części pracy przybliżę zjawi-
sko prekarnych życia i pracy przede wszystkim na podstawie badań Guya Standinga, 
natomiast drugą poświęcę na poszukiwania prekariuszy w strategiach i inicjatywach 
podmiotów związanych z samorządem terytorialnym województwa łódzkiego.

1 Doktorant w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uni-
wersytet Łódzki.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.07

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.07
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Prekariat jako nowa grupa społeczna

Od ponad 30 lat w światowych gospodarkach obserwowane jest rozluźnianie stosun-
ków pracy i  kładzenie nacisku na elastyczność pracowników. Jak zauważa brytyjski 
ekonomista i badacz społeczny Guy Standing, miało to związek z uzyskaniem w dys-
kursie publicznym w latach 70. i 80. dominującej pozycji przez ekonomistów głoszą-
cych potrzebę wdrażania rynkowych zasad neoliberalnych do wszystkich sfer życia2. To 
także wówczas zaczęły pojawiać się postulaty znaczącego ograniczenia zabezpieczeń 
socjalnych zarówno pracowników sektora publicznego, jak również robotników prze-
mysłowych. Ekonomiści neoliberalni uzasadniali redukcję przywilejów pracowniczych 
rosnącymi kosztami pracy, mogącymi z kolei prowadzić w dłuższej perspektywie do 
przenoszenia produkcji do tych państw, w których są one niższe. Maksymalizowanie 
konkurencyjności starano się uzyskać między innymi właśnie poprzez zwiększanie 
przez państwa elastyczności krajowych rynków pracy. Jednym ze skutków wdrażania 
modelu neoliberalnego jest ograniczenie liczby osób zatrudnionych na umowę o pra-
cę i  zwiększenie się grupy pracowników zatrudnionych tymczasowo lub sezonowo. 
Według Standinga doprowadziło to do powstania na świecie nowej, pozbawionej sta-
bilności wielomilionowej klasy społecznej – prekariatu.

„Prekariat” jest neologizmem nawiązującym do „niepewności” – precarious i „pro-
letariatu”. Po raz pierwszy użyli go francuscy socjologowie w  latach 80., określając 
w  ten sposób osoby pracujące sezonowo i  tymczasowo3. Jednakże uważa się, że to 
właśnie Standing w  Prekariacie – nowej niebezpiecznej klasie dokonał pierwszej do-
głębnej analizy tego relatywnie nowego zjawiska. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
wśród naukowców brakuje zgody co do tego, czym tak naprawdę jest prekariat i jak go 
należy rozumieć. Według Zygmunta Baumana, dostrzegającego pionierską rolę Stan-
dinga, prekariat jest kategorią społeczną, nie klasą4. Ponadto różnice w definiowaniu 
prekariatu pojawiają się również na poziomie poszczególnych państw5.

Na potrzeby tego artykułu przyjęta została definicja zaproponowana przez sa-
mego Standinga. Według brytyjskiego naukowca prekariuszem lub prekariuszką jest 
osoba pozbawiona każdego z siedmiu rodzajów bezpieczeństwa związanego z pracą6:

• bezpieczeństwo zatrudnienia – rozumiane jako regulacje prawne związane 
z przebiegiem zatrudnienia i zwalniania, wraz z systemem kar przewidzianych dla pra-
codawców niestosujących się do ustanowionych zasad,

• bezpieczeństwo na rynku pracy – czyli podejmowanie przez państwo działań prowa-
dzących do pełnego zatrudnienia, gwarantujących tym samym możliwość pracy zarobkowej,

• bezpieczeństwo pracy – między innymi ograniczenie czasu pracy i pracy w nie-
typowych godzinach, przepisy BHP gwarantujące ochronę przed chorobami i wypad-
kami w miejscu pracy itd.,

2 G. Standing, Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, s. 40–41.
3 Tamże, s. 47.
4 Z. Bauman, Far away from „solid modernity, [w:] R/evolutions: Global trends & regional issues, Volume 1, Issue 1, 
R/evolutions Research Center, Poznań 2013, s. 23.
5 G. Standing, dz.cyt., s. 46–48.
6 Tamże, s. 49.
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• bezpieczeństwo miejsca pracy – zapewnienie możliwości awansu społecznego 
pod względem dochodowym i statusu, jak również utrzymania niszy w zatrudnieniu,

• bezpieczeństwo dochodu – zagwarantowanie odpowiedniego stałego docho-
du, który chroniony jest poprzez między innymi system płacy minimalnej, powszech-
nie dostępnego zabezpieczenia społecznego, czy też progresywnego systemu podat-
kowego redukującego występujące nierówności,

• bezpieczeństwo reprezentacji – na przykład istnienie niezależnych związków 
zawodowych, stanowiących zbiorowy głos na rynku pracy, a także prawo do strajku,

• bezpieczeństwo reprodukcji umiejętności – rozumiane jako możliwość uczest-
nictwa w szkoleniach zawodowych, zdobycia umiejętności poprzez praktyki zawodo-
we, ale także możliwość wykorzystywania posiadanych kompetencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy odpowiedzieć na pytanie, jakie dokładnie 
są konsekwencje prekarnych pracy i  życia. Z  jednej strony zwraca się uwagę na to, 
że rozpowszechnione zatrudnienie tymczasowe może przyczyniać się do łatwiejsze-
go wchodzenia na rynek osób kończących edukację, a następnie przechodzenia do 
stałego zatrudnieniu po sprawdzeniu przez pracodawcę kompetencji młodego pra-
cownika. Komisja Europejska zauważyła jednak, że umowy na czas określony są ge-
neralnie gorzej płatne, dają mniejsze możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez 
wykonywaną pracę, jak również mogą powodować znaczny spadek świadczeń eme-
rytalnych w przyszłości7. W tym kontekście pojawia się także ryzyko wykorzystywania 
przez pracodawców zatrudnienia tymczasowego jako tańszej alternatywy wobec pra-
cy stałej. Oprócz tego powstaje problem pomiaru skali zjawiska, wynikający ze specy-
fiki elastycznych form pracy. Okresy zatrudnienia tymczasowego i bezrobocia mogą 
występować zamiennie, przez co następuje rozmycie rzeczywistej sytuacji osób znaj-
dujących się na rynku pracy. Na poziomie indywidualnym można natomiast mówić 
o zmniejszaniu się poczucia bezpieczeństwa i stabilności, wynikającego z braku okazji 
do utożsamiania się z wykonywaną pracą ze względu na jej tymczasowość8. Możliwe 
są także zmiany w mentalności zachodzące w dłuższym okresie, prowadzące do prze-
konania, że życie prekarne jest stanem naturalnym i pozbawionym alternatyw. Wszyst-
kie te czynniki wpływają na zmniejszanie się komfortu życia, a narastające społeczne 
niezadowolenie stało się podstawą dla ogólnoeuropejskiej inicjatywy EuroMayDay – 
organizowanych corocznie w miastach Europy demonstracji, gromadzących dziesiątki 
tysięcy uczestników między innymi przeciwko rozszerzającym się zjawiskom tymcza-
sowości, braku stabilności i zabezpieczeń w zatrudnieniu9.

Wydaje się, że biorąc pod uwagę wszystkie negatywne aspekty związane z prekaria-
tem, ich rozwiązań szukać należy nie tylko na szczeblach państwowym i ponadnarodo-
wym, wśród których wymienić można programy realizowane przez Unię Europejską, ale 
także w obrębie lokalnej polityki społecznej. W przypadku aspektów związanych z pracą 
i bezrobociem, do najważniejszych zadań samorządów należy zapewnienie bezpieczeń-
stwa socjalnego osobom bezrobotnym, aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób do-

7 Komisja Europejska, Employment in Europe, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010, s. 117 i dalej.
8 G. Standing, dz.cyt., s. 65–73.
9 About EuroMayDay, EuroMayDay, [dostęp: 16.12.2014] <http://euromayday.org/about.php>.
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tkniętych wykluczeniem lub zagrożonych nim oraz promocja zatrudnienia10. Na szczeblu 
wojewódzkim tworzone są analizy sytuacji na lokalnych rynkach pracy, dzięki którym 
możliwe jest wskazanie grup szczególnie narażonych na bezrobocie. Na tej podstawie 
przygotowywane są regionalne plany, wyznaczające kierunki działania w danym woje-
wództwie, wraz z instrumentami i podmiotami realizującymi przyjęte zadania – zarówno 
w obszarze aktywizacji zawodowej, jak również odpowiedniej organizacji usług rynku 
pracy11. Problemy prekariuszy wydają się zbieżne z tymi, które przynajmniej w teorii po-
winny rozwiązywać samorządy w ramach lokalnej polityki społecznej. W związku z tym 
możliwe staje się przeanalizowanie dokumentów samorządu terytorialnego i podejmo-
wanych przez jego jednostki działań celem sprawdzenia, czy i w jakiej formie pojawiają 
się w nich zjawiska życia i pracy prekarnej. W dalszej części artykułu rozważę to zagad-
nienie na przykładzie województwa łódzkiego.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Łodzi, dokument uchwalony 
w czerwcu 2012. roku stanowi pierwszą od blisko 20 lat próbę stworzenia komplek-
sowej strategii rozwoju miasta Łodzi12. Analizując tekst należy pamiętać o  tym, że 
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ ma jedynie wyznaczać generalne 
priorytety dla miasta na najbliższe lata i  nie wskazuje konkretnych rozwiązań po-
szczególnych problemów. Autorzy wśród podstawowych zasad strategii zapisali ko-
nieczność dążenia do stopniowego poprawiania jakości życia mieszkańców Łodzi. 
Ma to zostać osiągnięte między innymi poprzez pełne gospodarcze wykorzystanie 
potencjału infrastrukturalnego związanego z centralnym położeniem na mapie regio-
nu, Polski i  Europy13. Do zwiększenia szans mieszkańców Łodzi na rynku pracy ma 
także przyczynić się rozszerzenie skali współpracy pomiędzy uczelniami i przedsię-
biorcami, jak również działania na rzecz odbudowy kształcenia zawodowego. Z tek-
stu Strategii wynika, że to właśnie położenie nacisku na szeroko rozumiane usługi 
edukacyjne i  ich jakość oraz zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc 
pracy, ma pomóc w zapewnieniu łodzianom pracy zarobkowej. Przy czym, co warte 
podkreślenia, w dokumencie nie pojawiają się pojęcia prekariatu i pracy prekarnej, 
ani nawet zagadnienia dotyczące stabilności łódzkiej pracy.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ – opracowana przez zespół 
naukowców – została przyjęta w lipcu 2014. roku i składa się z dwóch części. Diagnoza 
obszaru uznawanego za Łódzki Obszar Metropolitalny wskazuje mocne i słabe strony re-
gionu, w szczególności na tle innych polskich obszarów metropolitalnych. Z kolei w stra-

10 E. Kulesza, Lokalna polityka społeczna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 78–90.
11 Tamże, s. 81.
12 Strategia, Urząd Miasta Łodzi, [dostęp: 16.12.2014] <http://uml.lodz.pl/miasto/strategia/> .
13 Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, Urząd Miasta Łodzi, s. 6-7. Tekst dostępny on-line: <http://
uml.lodz.pl/get.php?id=3943>.
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tegii rozwoju znajdują się konkretne programy i rozwiązania uwzględniające specyfikę 
ŁOM, mające na celu rozwiązanie przynajmniej niektórych problemów regionu wykaza-
nych w pierwszej części SRŁOM 2020+. Analiza obszarów problemowych miasta Łodzi 
i okolic łódzkiego, że wśród najważniejszych barier rozwoju znajdują się:

• postępujące starzenie się społeczeństwa,
• depopulacja obszarów miejskich,
• niska wartość kapitału społecznego,
• występowanie enklaw biedy – przestrzeni miejskiej, na której co najmniej 30% 

mieszkańców jest beneficjentami pomocy społecznej. Charakterystyczne dla enklaw 
biedy jest dziedziczenie ubóstwa14,

• relatywnie wysoki wskaźnik natężenia bezrobocia w tym także strukturalnego, 
na tle innych obszarów metropolitalnych, oraz niska przedsiębiorczość mieszkańców 
ŁOM (Strategia Rozwoju... 2014).

Powyższa lista nie wyczerpuje w pełni wszystkich wskazanych przez autorów diagnozy 
obszarów problemowych, ale z punktu widzenia prekariuszy i życia prekarnego to wła-
śnie one są najbardziej istotne. Autorzy dokumentu zwracają także uwagę na wysoką 
mobilność międzygminną na terenie ŁOM. Uwzględnia ona zarówno dojazdy do pracy 
– co dotyczy ok. 10% wszystkich pracowników w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
jak również do uczelni wyższych – ok. 90% studiujących dojeżdża na studia do Łodzi15.

W  drugiej części dokumentu wskazane zostają cele strategiczne rozwoju ŁOM, 
a co za tym idzie rozwiązania i projekty mające na celu ograniczenie wskazanych wcze-
śniej słabych stron regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. Wyludnianiu się ob-
szaru i stopniowemu starzeniu się populacji ma przeciwdziałać promocja mobilności 
wewnątrz ŁOM i poprawa wizerunku regionu łódzkiego, dzięki czemu napłyną do nie-
go osoby z  zewnątrz. Mobilność ma być także sposobem na rozwiązanie problemu 
relatywnie wysokiego na tle kraju bezrobocia. Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja 
osób biernych zawodowa mają być realizowane poprzez integrację metropolitalnego 
rynku pracy oraz zacieśnianie współpracy sektora pomocy społecznej z lokalnymi służ-
bami zatrudnienia – Powiatowymi Urzędami Pracy.

Sytuacja na rynku pracy ma zostać poprawiona także dzięki wsparciu szkolenia 
zawodowego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w projekcie Szkoła zawodowa drogą 
do zdobywania kwalifikacji, którego celem jest wyposażenie łódzkich szkół zawodo-
wych w materiały dydaktyczne i sprzęt umożliwiający kształcenie16. Autorzy podkre-
ślają także znaczenie dla rozwoju regionu łódzkiego bliższej współpracy szkolnictwa 
zawodowego z przedsiębiorcami, co ma umożliwić lepsze dostosowanie kształcenia 
do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. W sferze edukacji wyrażona została rów-
nież potrzeba zintegrowania systemu oświaty na wszystkich poziomach kształcenia 
w  obrębie ŁOM. Ponadto zaznaczono potrzebę podjęcia działań mających na celu 

14 B. Jankowski, W. Warzywoda-Kruszyńska, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 10–14.
15 Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Część I, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi, Łódź 2014, s. 84.
16 Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Część II, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi, Łódź 2014, s. 108.
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doprowadzenie do zatrudnienia w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym osób dobrze 
wykształconych na łódzkich uczelniach wyższych.

W  przypadku ubóstwa i  wykluczenia społecznego przeciwdziałać im mają sko-
ordynowane usługi pomocy społecznej, realizowane przy ścisłej współpracy Powia-
towych Urzędów Pracy, ośrodków pomocy społecznej i  organizacji pozarządowych 
z sektora ekonomii społecznej. Promowane współdziałanie różnych instytucji prowa-
dzić ma do realizacji projektów, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, pozwalają-
cych zaktywizować zawodowo i dać szansę rozwoju osobom szczególnie zagrożonym 
wykluczeniem – w tym dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk dysfunkcyj-
nych. Wszystkie opisane tu sposoby zwalczania problemów dotykających ŁOM mają 
zostać wsparte przez rozwój infrastruktury drogowej i transportu drogowego, co sta-
nowi uzupełnienie zaznaczonej wcześniej potrzeby promowania wśród mieszkańców 
mobilności w obrębie regionu metropolitalnego.

Z analizy tekstu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ wy-
nika, że analogicznie do Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, problemy zwią-
zane z prekarnymi życiem i pracą nie zostały zaznaczone przez autorów dokumentu. 
Co prawda proponowane w SRŁOM 2020+ rozwiązania mają przyczynić się do wzrostu 
zatrudnienia i ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców, jednakże nie uwzględniają 
one w  ogóle zagadnień dotyczących jakości i stabilności zatrudnienia – cech pracy 
szczególnie ważnych z punktu widzenia prekariuszy.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 została uchwalona w lutym 2013. roku 
i  stanowi aktualizację realizowanej uprzednio strategii na lata 2007–2020 przyjętej 
przez Sejmik Województwa Łódzkiego w  2006 roku. Dokument ten wskazuje misję 
i  cele, które powinny zostać zrealizowane do roku 2020, a  także wyznacza kierunek 
działań nie tylko dla władz samorządowych na szczeblach powiatowym i gminnym, 
ale także środowiskom biznesowym, naukowym i organizacjom pozarządowym. Po-
dobnie do omówionej wcześniej Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
2020+, w  tekście dokumentu uwzględnione są mocne i  słabe strony województwa. 
Jako że wskazane obszary problemowe w kontekście prekariatu są podobne do tych, 
które przedstawili autorzy opracowania dotyczącego Łódzkiego Obszaru Metropoli-
talnego, nie ma potrzeby przytaczania ich tutaj ponownie. Warto jednak rozważyć to, 
jakie działania są prezentowane w SRWŁ 2020 jako konieczne dla poprawy sytuacji na 
rynku pracy w Łódzkiem17.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje województwo, jest emigracja 
poza region wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, którzy na miejscu są 
w stanie znaleźć pracę jedynie słabo opłacaną lub na stanowisku poniżej posiadanych 
kompetencji. Proponowanymi w  Strategii sposobami przeciwdziałania temu zjawi-
sku są między innymi wprowadzenie systemu zachęt mających na celu promowanie 
zatrudnienia w  regionie i  wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 
i tych, które już ją prowadzą.

17 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 62 i dalej.
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Szansą dla województwa mają stać się zmiany w  szkolnictwie wyższym: otwo-
rzenie unikatowych w skali kraju kierunków kształcenia, proces umiędzynarodowie-
nia szkół wyższych oraz polityka wspierania kształcenia ustawicznego, dzięki czemu 
wykorzystane zostaną znaczne zasoby kapitału ludzkiego zidentyfikowane w  woje-
wództwie. Autorzy dokumentu sugerują również, że pozytywne rezultaty mogą zo-
stać osiągnięte dzięki zwiększeniu nakładów ze strony sektora prywatnego na badania 
i rozwój. Współpraca przedsiębiorców z uczelniami wyższymi ma też przyczynić się do 
łatwiejszego i skuteczniejszego wchodzenia na rynek pracy osób kończących eduka-
cję. W Strategii uwzględnione zostały też zagadnienia związane z zagrożeniem wyklu-
czeniem społecznym i  długotrwałym bezrobociem, wraz z  zaproponowanymi przez 
autorów rozwiązaniami, mającymi na celu ograniczenie ich skali. Znajdują się wśród 
nich między innymi szkolenia, warsztaty zawodowe, ośrodki realizujące rehabilitację 
zawodową oraz wspieranie instytucji oferujących opiekę i terapię osobom niesamo-
dzielnych, a także ośrodków aktywizujących osoby bezrobotne.

Wszystko to ma doprowadzić w 2020 roku do znaczącej poprawy sytuacji demo-
graficznej i na rynku pracy. Autorzy Strategii zaznaczają, że udział ludności z wyższym 
wykształceniem w wieku 15–64 w tej grupie wiekowej zwiększy się z 19% w 2010 roku 
do 24,4% w roku 2020, zmaleje liczba bezrobotnych wśród osób z wyższym wykształ-
ceniem, spadnie liczba osób bezrobotnych przez okres co najmniej jednego roku, 
z 66,2 do 73% wzrośnie udział zatrudnionych w wieku 20–64 lata w stosunku do tej 
grupy wiekowej ogółem, a także wzrośnie przeciętne wynagrodzenie brutto. Działa-
nia przedstawione w dokumencie mają też przyczynić się do znaczącego zmniejszenia 
się liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa18: z  12,2 do 8,2% osób 
w ogólnej liczbie osób w gospodarstwach domowych19.

Biorąc pod uwagę wyludnianie się województwa łódzkiego, a  także gorszą na 
tle kraju sytuację na rynku pracy, wdrożenie działań przedstawionych w Strategii jest 
konieczne. Niemożliwa w  tym momencie jest odpowiedź na pytanie, jak skuteczne 
okażą się starania samorządów w obszarze realizacji przyjętych założeń. Ponadto tak-
że w  przypadku tego dokumentu uwzględniono potrzebę zmniejszania bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej, jednak z pominięciem aspektów wiążących się z poczuciem 
bezpieczeństwa zawodowego wynikającego ze stabilnego zatrudnienia.

Przykłady działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego

W województwie łódzkim zarówno Powiatowe Urzędy Pracy, jak i Wojewódzki Urząd 
Pracy oferują osobom wchodzącym na rynek pracy, nieaktywnym zawodowo i bez-
robotnym szereg usług. Od marca 2014 roku ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowana jest druga edycja programu mającego na celu wspieranie 

18 Kwota na poziomie połowy średnich miesięcznych wydatków ekwiwalentnych gospodarstw domowych 
za: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, s. 120.
19 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 117–120.
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absolwentów wchodzących na rynek pracy20. Inicjatywa ta skierowana jest do osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy. 
W jej ramach organizowane są między innymi warsztaty w obszarze aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej, szkolenia zawodowe i praktyki u wybranych pracodawców. Oso-
by z grupy docelowej są także uprawnione do korzystania ze wsparcia specjalistów, na 
przykład doradcy zawodowego, lekarza, prawnika i psychologa. Dla osób, które ukoń-
czyły szkołę zawodową w 2014 roku, przewidziany był również program Mój własny 
biznes, umożliwiający uzyskanie środków finansowych na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej. Absolwenci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych kończący 
naukę w 2014 roku mogą również skorzystać z bonu zatrudnieniowego. Gwarantuje 
on pracodawcy refundację części kosztów związanych z wypłacaniem wynagrodzenia 
zatrudnionemu bezrobotnemu i  składkami na jego ubezpieczenie społeczne. Okres 
refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi 12 miesięcy, przy czym pracodawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia absolwenta szkoły zawodowej na co najmniej 18 
miesięcy. Bony zatrudnieniowe w ramach innych programów oferowane są przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy także innym grupom mieszkańców.

Wśród zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zajęć aktywizacyj-
nych w 2014 roku oferowane były między innymi zajęcia: Excel – ułatwi aktywne poszu-
kiwanie pracy, Jak i gdzie szukać pracy – metody i techniki i Analiza niepowodzeń w poszu-
kiwaniu pracy – strategie poszukiwania pracy. Dla zainteresowanych Wojewódzki Urząd 
Pracy przygotował natomiast na przykład 3-dniowe warsztaty zajęciowe Szukam pracy, 
5-dniowe zajęcia informacyjne Własna firma krok po kroku oraz jednodniowe warsztaty 
Kariera po pięćdziesiątce. Inicjatywy te nie wyczerpują w pełni listy wszystkich inicjatyw 
podejmowanych przez samorządowe służby pracy, ale pozwalają zauważyć zróżnico-
wanie tematyczne i to, do jakich grup są one kierowane.

Pojawia się pytanie o to, jak efektywne w pomaganiu osobom szukającym zatrud-
nienia są jednostki samorządu terytorialnego. Według Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej, w okresie 2008–2013 skuteczność urzędów pracy wzrosła z 53 do 63%21. 
Oznacza to, że w ostatnim badanym roku 63% zarejestrowanych w urzędzie bezrobot-
nych znalazło zatrudnienie. Ministerstwo wskazuje również na 100-procentową sku-
teczność dotacji celowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz utwo-
rzenie nowego miejsca pracy. Dane te brzmią pozytywnie, ale jak wykazała Najwyższa 
Izba Kontroli w 2014 roku, rzeczywista skuteczność urzędów pracy może być nawet 
6-krotnie niższa w wyniku stosowania błędnej metodologii obliczania jej22. NIK zwraca 
uwagę na to, że odnotowany jest jedynie fakt znalezienia pracy, a nie uwzględnia się 
tego, co w przyszłości dzieje się z osobą uznaną w statystykach za skutecznie zatrud-
nioną.

20 Dla Absolwentów, „Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi”, [dostęp: 21.12.2014] <http://www.pup-lodz.pl/index.
php/dla-absolwentow>.
21 Skuteczniejsze urzędy pracy, „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej”, 09.06.2014 [dostęp: 21.12.2014] 
<http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/ar-
t,6743,skuteczniejsze-urzedy-pracy.html>.
22 PUP-y nieskuteczne. Raport NIK wskazał na niską efektywność urzędów pracy, „Serwis Samorządowy PAP”, 
11.02.2014 [dostęp: 21.12.2014] <http://samorzad.pap.pl/depesze/demo/134452/PUP-y-nieskuteczne--Ra-
port-NIK-wskazal-na-niska-efektywnoc-urzedow-pracy>.
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Podsumowanie

Biorąc pod uwagę omówione w  pierwszej części artykułu negatywne konsekwencje 
wynikające z prekarnych pracy i życia, skutecznie realizowana lokalna polityka społecz-
na jest szczególnie ważnym instrumentem w  przeciwdziałaniu im. Pojęcie pracy pre-
karnej rozpowszechniło się stosunkowo niedawno i prawdopodobnie właśnie dlatego 
nie pojawia się ono ani w dokumentach polityki lokalnej województwa łódzkiego, ani 
w  działaniach realizowanych przez podmioty samorządu terytorialnego. Zastanawia 
jednak to, dlaczego w żadnym z analizowanych przypadków nie uwzględniono niepo-
żądanych skutków wynikających ze stopniowego uelastyczniania rynków pracy postę-
pującego w Polsce od przemiany ustrojowej po 1989 roku. Pojawiające się w dokumen-
tach strategie mające na celu zwiększenie jakości życia i poprawę sytuacji w obszarze 
pracy w regionie łódzkim, powinny prowadzić do lepszego dopasowania wykształcenia 
mieszkańców do potrzeb zgłaszanych przez rynek, co jest istotne w obliczu relatywnie 
wysokiego bezrobocia w Łódzkiem na tle kraju. Nie wiadomo jednak, czy przyczynią się 
one w przyszłości do zwiększenia liczby osób ze stabilnym i długookresowym zatrudnie-
niem. Przytoczony powyżej raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że należy również 
zastanowić się nad tym, w jaki sposób środki finansowe przeznaczane na wsparcie bez-
robotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy powinny być wykorzystywane, 
by pomoc miała charakter długotrwały, nie tymczasowy. W tym kontekście istotne jest 
to, że obecny okres programowania 2014–2020 dopiero się zaczyna, a tym samym nadal 
istnieje możliwość dokonania korekty realizowanych w województwie łódzkim strategii 
i zrezygnowania z niektórych mniej efektywnych finansowo i społecznie rozwiązań. Nie-
wątpliwie w długim okresie ważniejsze jest nie to, by osiągać krótkotrwałe sukcesy wy-
kazywane w corocznych statystykach, ale to, by podejmować działania na rzecz trwałej 
poprawy jakości pracy i życia mieszkańców.
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Michał Sobczak1

Ekonomia społeczna jako narzędzie lokalnej polityki społecznej na 
przykładzie województwa łódzkiego

Abstrakt: Autor przedstawia proces włączania i angażowania podmiotów ekonomii społecznej w dzia-
łania lokalnej polityki społecznej na przykładzie województwa łódzkiego. Wychodzi od zdefiniowania 
pojęcia ekonomii społecznej oraz określenia podmiotów gospodarki społecznej. Następnie opisana 
została rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce społecznej województwa łódzkiego w oparciu 
o dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym. Wykazany został szereg korzyści jakie płyną z włą-
czania podmiotów ekonomii społecznej w działania z zakresu lokalnej polityki społecznej. 
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, polityka społeczna, gospodarka społeczna, przedsię-
biorstwo społeczne, strategia województwa.

Wprowadzenie

Wśród zmian dokonujących się w  systemie pomocy i  integracji społecznej w  Polsce 
w ostatnich latach, jedną z istotniejszych jest pluralizacja usług społecznych, która ozna-
cza, że coraz więcej takich usług dostarczanych jest poza sektorem publicznym, czyli przez 
sektor prywatny, gospodarki społecznej, czy Kościół i instytucje wyznaniowe. Proces ten 
jest niewątpliwie przyszłością polityki społecznej, gdyż niesie ze sobą wprowadzenie kon-
kurencji, a zarazem podniesienie jakości usług społecznych. Należy go jednak kontrolo-
wać, oceniać efektywność i racjonalność wydatków, a także dążyć do lepszej koordynacji 
działań. Nowi aktorzy polityki społecznej powinni być włączani na zasadach partnerskich 
do decydowania o priorytetach lokalnej polityki społecznej2.

W artykule tym zostanie przedstawiony proces włączania i angażowania podmio-
tów ekonomii społecznej (PES) w działania lokalnej polityki społecznej na przykładzie 
województwa łódzkiego.

Pojęcie ekonomii społecznej i jej stan rozwoju w Polsce

Ekonomia społeczna jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania i do dnia dzisiej-
szego nie doczekała się jednolitej, szeroko uznawanej definicji. Bywa wręcz nazywana 
mianem „koncepcji chaotycznej”, choć tak naprawdę jest zlepkiem wielu chaotycznych 

1  Doktorant w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2  M. Grewiński, Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi, [w:] M. Grewiński, B. Skrzypczak, 
Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Wydawnictwo WSP TWP 
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 44.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.08

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.08
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prób określenia czym jest i czym może być ekonomia społeczna. W definiowaniu tego poję-
cia niezbyt dobrze sprawdza się nadanie ram instytucjonalno-prawnych, gdyż często jeste-
śmy zaskakiwani przez przedsiębiorców społecznych działaniami w kolejnych formach praw-
nych – wcześniej typowych dla pierwszego czy drugiego sektora gospodarki. Dlatego wielu 
autorów podejmuje się definiowania tego pojęcia od strony celów i sposobów działania3.

Ekonomii społecznej nie należy traktować jako nowego podejścia do ekonomii, czy tym 
bardziej jej odrębnej gałęzi, ponieważ pojęcie dotyczy segmentu działalności gospodarczej 
ulokowanej w trójkącie, którego boki wyznaczają: gospodarka rynkowa, społeczeństwo oby-
watelskie i państwo demokratyczne (rys. 1). Ekonomia społeczna wpisana w ten trójkąt ma za 
zadanie godzić odmienne racjonalności przypisywane rynkowi, państwu i społeczeństwu4. 
Zatem bardziej trafne wydaje się określenie „gospodarka społeczna”, co dodatkowo jest 
zgodne z dosłownym tłumaczeniem social ecomomy, lecz to sformułowanie „ekonomia spo-
łeczna” rozpowszechniło się w dokumentach rządowych i literaturze przedmiotu.

Rysunek 1. Systemowe usytuowanie ekonomii społecznej

Źródło: J. Hausner, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, Ekonomia Społeczna, Małopolska Szkoła Ad-
ministracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, Nr 1/2007, s. 11.

R. Murray rozumie przez ekonomię społeczną wszelkie obszary gospodarki, które nie 
budzą zainteresowania sektora prywatnego. Mieści się w tym państwo, ale także „ekono-
mia obywatelska” filantropijnego trzeciego sektora, przedsiębiorstwa społeczne i spółdziel-
nie funkcjonujące na wolnym rynku oraz wiele odmian pomocy wzajemnej w gospodar-
stwie domowym, sieci społeczne, stowarzyszenia nieformalne, a także ruchy społeczne5.

3  H. Izdebski, Czym jest ekonomia społeczna?, Ekonomia Społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicz-
nej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, Nr 1/2007, s. 49–50.
4 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.) Ekonomia Społeczna a rozwój, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 11.
5  R. Murray, Niebezpieczeństwo i szansa. Kryzys a nowa ekonomia społeczna, Ekonomia Społeczna, Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, Nr 1/2010, s. 93.
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Podmioty ekonomii społecznej

Pojęcie gospodarki społecznej zdecydowanie łatwiej zrozumieć wychodząc od sposo-
bów działania podmiotów do niej zaliczanych. W. Toczyski ujmuje to w postaci trzech 
filarów ekonomii społecznej:

1. Działalność gospodarcza, której cele przeważają nad zyskiem. Działalność co 
prawda jest weryfikowana przez rynek, ale cele ekonomiczne nie przesądzają o misji 
zakładanych przedsiębiorstw, gdyż powinny one dostarczać produkty lub usługi cen-
ne z punktu widzenia społeczności lokalnej. Zyski z takiej działalności nie powinny być 
dzielone między członków, a przeznaczone na realizację celu społecznego.

2. Aktywizacja społeczności lokalnej i  budowanie solidarności społecznej staje 
się instrumentem integracji społecznej.

3. Praca jako dobro kulturowe, tj. antidotum na bierność zawodową i destrukcję 
społeczną wynikającą z bezrobocia. Prowadzi to do akceptacji zatrudnienia socjalne-
go, którego celem nie jest praca zarobkowa, a aktywność prowadząca do odzyskania 
zdolności zatrudnienia.

Można uznać, że ekonomia społeczna propaguje nietypowy rodzaj przedsiębior-
czości, w którym najistotniejsze jest włączanie ludzi do pracy. Praca stanowi przesłan-
kę umacniania więzi społecznych związaną z  włączaniem beneficjentów w  procesy 
decyzyjne dotyczące przedsiębiorstwa6. Mając na uwadze powyższe założenia można 
dość łatwo stwierdzić, czy dana organizacja jest podmiotem gospodarki społecznej, 
porównując zakres jej działalności podstawowej do ww. założeń.

Niezależnie od trudności definicyjnych ekonomia społeczna jest coraz bardziej 
potrzebna we współczesnym świecie. Gospodarka społeczna stwarza możliwość or-
ganizacji produkcji i wzorów konsumpcji poprzez niezależne, demokratyczne formy 
współpracy. Dzięki ukierunkowaniu na niezaspokojone przez państwo bądź wolny ry-
nek potrzeby, gospodarka społeczna przynosi innowacyjne rozwiązania7.

Podmioty ekonomii społecznej możemy podzielić na pięć głównych grup:
1. Przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej.
2. Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i  zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji 
Społecznej (KIS). Form tych nie można uznać za przedsiębiorstwa, ale mogą przygoto-
wywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzo-
ne jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne.

3. Podmioty działające w  sferze pożytku publicznego, które prowadzą działal-
ność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na 
ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność od-

6  W. Toczyski, Niezborności ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, 
Trzeci Sektor, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Nr 9/2007, s. 37–38.
7  D. Jarre, Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospo-
darki społecznej, [w:] E. Leś, M. Ołdak, Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, 
Warszawa 2007, s. 65.
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płatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębior-
stwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w określonym zakresie, 
podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku.

4. Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z  reali-
zacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny 
jest racją bytu działalności komercyjnej. Podmioty te nie spełniają jednak wszystkich 
cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego. Do tej gru-
py można zaliczyć: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 
z której zyski wspierają realizację celów statutowych, niektóre zakłady aktywności za-
wodowej (o mocno rozwiniętej sferze gospodarczej), różne typy spółdzielni (nie wli-
czając spółdzielni socjalnych).

5. Inicjatywy o  charakterze nieformalnym, wśród których można wyróżnić, np. 
ruch rodzących się kooperatyw spożywców, różnorakie ruchy miejskie, lokatorskie  są-
siedzkie. Można tu zaliczyć również spółdzielnie uczniowskie, których w 2011 r. w ca-
łym kraju było ok. 5 tys., które formalnymi organizacjami nie są, ale stanowią doskonałą 
bazę do rozwoju ekonomii społecznej. W tej kategorii mieści się również mocno rozpo-
wszechniona forma kół gospodyń wiejskich8.

Miejsce dla ekonomii społecznej można znaleźć praktycznie we wszystkich go-
spodarkach. W  krajach rozwiniętych rozwija się ze względu na kryzys idei państwa 
opiekuńczego. Niedostatki systemu polityki społecznej wypełniane są przez PES. 
W przypadku krajów rozwijających się, gospodarka społeczna kwitnie, gdyż brak jest 
zaufania do organizacji pozarządowych, sektor publiczny jest niezdolny do świad-
czenia usług socjalnych na odpowiednim poziomie, a sektor prywatny ogarnięty jest 
przez swoistą apatię. Co ciekawe, podmioty gospodarki społecznej wszędzie napoty-
kają zbliżone bariery ograniczające wejście na rynek, tj. ekonomiczne (brak środków), 
społeczne (brak powiązań z organizacjami lokalnymi), instytucjonalne formalne (brak 
odpowiednich przepisów, czy ochrony państwa) oraz instytucjonalne nieformalne 
(niemożność dostosowania się kulturowego)9. Rozwiązanie powyższych problemów 
wydaje się być warunkiem koniecznym, aby ekonomia społeczna znalazła swoje miej-
sce w gospodarce i polityce społecznej.

Obecny stan sektora gospodarki społecznej w Polsce wynika w dużej mierze z uwa-
runkowań historycznych. Często rozpowszechnienie takich, a nie innych form prawnych 
PES wynika z możliwości ich powstawania w okresie PRL, a nawet zaborów. Choć poja-
wienie się w naszym systemie prawym kilku nowych form podmiotów ekonomii spo-
łecznej jest wynikiem zaczerpnięcia dobrych praktyk z innych krajów w celu rozwiązania 
istotnych problemów społecznych, np. spółdzielnie socjalne oparte zostały o  wzorce 
włoskie. Tabela 1 przedstawia dopuszczalne w Polsce formy prawne podmiotów ekono-
mii społecznej wraz z aktami prawnymi regulującymi ich funkcjonowanie. 

8  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społec-
znej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Projekt z dnia 30 kwietnia 2014, Warszawa 2014, s. 24–25.
9  J. Robinson, Omijanie barier społecznych i instytucjonalnych w dostępie do rynku: jak przedsiębiorcy społec-
zni identyfikują i oceniają istniejące możliwości, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Przedsiębiorczość 
społeczna, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s. 110–115. 
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Tabela 1. Dopuszczalne formy prawne podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Forma prawna: Podstawowy akt prawny:

Stowarzyszenie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 
z późn. zm.)

Fundacja Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.)

Spółdzielnia Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 z późn. zm.)

Spółdzielnia socjalna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 
z późn. zm.)

Centrum Integracji Społecznej
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 
z późn. zm.)

Klub Integracji Społecznej
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 
z późn. zm.)

Zakład Aktywności Zawodowej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Warsztat Terapii Zajęciowej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Spółka non-profit
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 
z późn. zm.)

Bank spółdzielczy
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 
się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1252 z późn. zm.)

Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowe

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm.)

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 
1151 z późn. zm.)

Lokalne Grupy Działania

Ustawa z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. 
zm), Ustawa z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427) 
oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz.Urz. UE L  277 z 21.10.2005, str. 1).

Kościelne osoby prawne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 z późn. zm.)

Źródło: opracowanie własne.

Należy pamiętać, że każda forma spółdzielcza10 w  sprawach nie uregulowa-
nych specyficznymi dla niej ustawami podlega również pod prawo spółdzielcze. 
Poza wymienionymi wyżej podmiotami można spotkać kilka form pokrewnych 
jak wspólnoty mieszkaniowe, czy nieformalne grupy jak komuny, itp. Wspólnoty 
mieszkaniowe trudno jednak zakwalifikować, jako podmioty ekonomii społecznej, 

10  Spółdzielnia, spółdzielnia socjalna, bank spółdzielczy, SKOK.
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gdyż ich celem jest zarządzanie nieruchomością w imieniu lokatorów, a nie działal-
ność gospodarcza mająca realizować cel społecznie użyteczny. W przypadku pod-
miotów nieformalnych, mogą być one często doskonałymi przykładami przedsię-
wzięć z zakresu gospodarki społecznej, jednak ich nieformalny charakter sprawia, 
że brakuje wiarygodnych opracowań w tym temacie.

Liczba i siła podmiotów ekonomii społecznej zwiększa się z każdym rokiem. Jed-
nak nie każdy z wymienionych w tabeli 1 typów organizacji rozwija się w Polsce rów-
nomiernie, a niektóre mają wręcz znikome znaczenie społeczno-gospodarcze.

Podsumowując, sektor ekonomii społecznej w Polsce jest bardzo zróżnicowany. 
Do systemu prawnego wprowadzono wiele różnych form podmiotów gospodarki spo-
łecznej, choć najbardziej rozwinięte i rozpowszechnione są te o długiej nieprzerwanej 
tradycji. Część typów PES jeszcze nie zdążyła się spopularyzować, chociaż rozwijają się 
bardzo prężnie. Najszybciej rozwijają się te typy podmiotów, dla których dedykowano 
specjalne rozwiązania ustawowe (np. działalność pożytku publicznego) lub uzyskały 
możliwość korzystania ze wsparcia finansowego ze środków publicznych (np. spół-
dzielnie socjalne). Specjalne warunki stworzone dla nich mają na celu nakierowanie 
ich aktywności na rozwiązywanie ważnych kwestii społecznych poprzez świadczenie 
wyspecjalizowanych usług społecznych.

Rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce społecznej w województwie łódzkim

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 ciężar odpowiedzialności za politykę spo-
łeczną przenoszony jest na poziom samorządowy.11 W ramach województwa łódzkie-
go podstawowym dokumentem określającym ramy inkluzji społecznej jest Strategia 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 uchwalona w dniu 26 lutego 2013 r. uchwałą 
Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego12. Strategia została opracowana 
w  oparciu o  wnioski płynące z  opracowanej w  2010 roku przez Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Diagnozy strategicznej oraz sze-
rokich konsultacji społecznych. Strategia ta jest podstawą do tworzenia strategii 
rozwoju gmin i innych strategii subregionalnych lub sektorowych oraz studiów uwa-
runkowań, kierunków i planów zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli 
samorządowych13.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje wizję rozwoju re-
gionu: Region spójny terytorialnie i  wizerunkowo, kreatywny i  konkurencyjny w  skali 
kraju i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością 
inwestycyjnąi  wysoką jakością życia. Takiej wizji rozwoju odpowiada misja regionu 
łódzkiego zorientowana na: Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej 

11  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 
(Monitor Polski 2012, poz. 882), s. 22–23.
12  W praktyce jest to zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020, której 
zmieniono nazwę.
13  http://www.strategia.lodzkie.pl/ [dostęp 16.04.2014].
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polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na współpracy gospodarczej, budowaniu 
więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej14.

Strategia wprowadza nowe podejście do rozwoju, poprzez odejście od plano-
wania sektorowego na rzecz budowy i wzmacniania kapitału terytorialnego. Chodzi 
o wzmocnienie i lepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów rozwojowych (kapita-
łów terytorialnych w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej) tkwiących w re-
gionie oraz skumulowanych w wyznaczonych obszarach funkcjonalnych. Wymiar pod-
stawowy stanowi polityka horyzontalna realizowana na obszarze całego województwa 
i adresowana do wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie. Składają się na 
nią trzy filary rozwoju regionu, tj. spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Aby 
lepiej wykorzystać specyfikę poszczególnych obszarów województwa politykę hory-
zontalną uzupełniono o  terytorialno-funkcjonalną realizowaną na terenie obszarów 
miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych 
i  adresowaną do podmiotów funkcjonujących w  wyznaczonych obszarach. Rolą sa-
morządu wojewódzkiego w ramach strategii ma być koordynacja realizacji strategii, 
a same działania mają być podejmowane przez instytucje niższych szczebli oraz sektor 
prywatny i pozarządowy15.

Z  punktu widzenia niniejszego opracowania najbardziej interesującym z  za-
kresu polityki horyzontalnej jest filar rozwoju: spójność społeczna, który ma być 
budowany przez  świadomość regionalną i  lokalną, tożsamość kulturową, samo-
organizację społeczności oraz współpracę między grupami i  samorządami teryto-
rialnymi. Działania rozwojowe mają być ukierunkowane na zapewnienie wysokie-
go poziomu kapitału społecznego, zmniejszanie nierówności społecznych oraz 
wzmocnienie solidarności lokalnej, co w  efekcie ma przyczynić się do wzrostu 
spójności społecznej województwa i  poprawy jakości życia. Za warunek koniecz-
ny podniesienia jakości życia uznano wysoki standard i  dostępność do usług pu-
blicznych, szczególnie w zakresach: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej  
i  pieczy zastępczej, kultury, sportu, turystyki i  rekreacji. Zmniejszanie nierówności 
społecznych odbywać się ma dzięki działaniom reintegrującym grupy wykluczonych 
i przeciwdziałającym przejawom dyskryminacji. Temu zadaniu sprzyjać mają inicja-
tywy aktywizujące społeczności lokalne, wspieranie sektora organizacji pozarządo-
wych oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, dzięki czemu budowane mają być 
zaufanie i  więzi społeczne, promowane postawy obywatelskie oraz aktywności na 
rzecz dobra wspólnego16.

Dla budowy spójności społecznej regionu określono jeden cel strategiczny: Ak-
tywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające 
włączeniu społecznemu grup wykluczonych, któremu przyporządkowano szereg celów 
operacyjnych i strategicznych kierunków działań (tab. 2).

14  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódzkie 2020,  s. 73.
15  Tamże, s. 74–75.
16  Tamże, s. 85.
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Tabela 2. Cele operacyjne i strategiczne kierunki działań w ramach filaru „Spójność społeczna” Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Cele operacyjne Strategiczne kierunki działań

Wysoki poziom kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie

Rozwój społeczności lokalnych

Wzmacnianie tożsamości regionalnej

Wysoki standard i dostęp do usług publicznych 

Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora edukacji

Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej oraz pieczy zastępczej

Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki 
i rekreacji

Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym

Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu

Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniom społecznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Wojewódz-
twa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020,  s. 85.

Zakłada się, że osiągnięcie celu „Wysoki poziom kapitału społecznego i silne spo-
łeczeństwo obywatelskie” przyczyni się do szybkiego rozwoju społeczno-gospodar-
czego oraz poprawy spójności społecznej regionu, co znacząco wpłynie na wzrost 
jakości życia mieszkańców, a tym samym na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności 
województwa. Ważnym elementem pozwalającym na osiągnięcie tego celu jest dal-
szy rozwój i profesjonalizacja organizacji pozarządowych. W przypadku celu „Wysoki 
standard i dostęp do usług publicznych”, zakłada się, że jego realizacja przyczyni się 
do zmniejszenia zróżnicowania poziomu dostępu do infrastruktury społecznej i za-
spokojenia podstawowych potrzeb ludności w  tym zakresie, wpłynie na poprawę 
jakości życia, podniesie atrakcyjność regionu jako miejsca zamieszkania i  zapewni 
włączenie wszystkich mieszkańców w procesy rozwojowe17.

Ostatni z przedstawionych w tabeli 2 celów operacyjnych jest zarazem najważ-
niejszym z punktu widzenia niniejszego opracowania. Jego osiągnięcie ma wpłynąć 
na podniesienie jakości kapitału ludzkiego i  społecznego, przywrócić niewykorzy-
stywane zasoby siły roboczej na rynek pracy, a co za tym idzie zwiększyć potencjał 
społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego. Zakłada się działania w  sferach 
pomocy przy wejściu na rynek pracy osób dotychczas wykluczonych, efektywne-
go zwalczania ubóstwa, aktywizacji społecznej i kulturalnej oraz podnoszenia kwa-
lifikacji grup defaworyzowanych, a  także zwalczania patologii społecznych. Bardzo 
ważnym elementem pozwalającym na osiągnięcie tego celu ma być wykorzystanie 
sektora ekonomii społecznej, który pozwala rozwiązywać problemy społeczne meto-
dami gospodarczymi. Proponuje się aktywizację istniejących oraz tworzenie nowych 

17  Tamże, s. 86–88.
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podmiotów ekonomii społecznej, włączających w  działalność ekonomiczną osoby 
marginalizowane na lokalnych rynkach pracy oraz ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym18.

W ramach omawianego powyżej celu operacyjnego wyszczególniono dwa stra-
tegiczne kierunki działań. Pierwszy to „Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu”, 
w  ramach którego zakłada się przeciwdziałanie wyuczonej bezradności (projekty 
edukacyjne i szkoleniowe oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej) oraz wspieranie 
dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej (progra-
my wyrównujące szanse edukacyjne). Drugi to „Reintegracja zawodowa oraz przeciw-
działanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym” oparty o rozwój i upowszechnia-
nie ekonomii społecznej (rozwój i wsparcie różnego typu podmiotów z tego sektora), 
aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (organizacja różnych form 
szkoleniowo-rehabilitacyjnych i zatrudnienia wspieranego) oraz zapobieganie i prze-
ciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego (profilaktyka, szkolenia, edukacja)19.

Podstawową instytucją publiczną prowadzącą z ramienia samorządu wojewódz-
kiego działania z zakresu polityki społecznej, w tym koordynującą realizację Strategii 
w sferze społecznej (w tym włączenia społecznego), jest Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi (RCPS). Jego podstawowym celem działania jest wyrównywanie 
szans życiowych osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem. W tym 
celu RCPS podejmuje współpracę w  ramach szeroko rozumianej polityki społecznej 
z  innymi jednostkami Samorządu Województwa, jednostkami samorządu terytorial-
nego, administracją rządową, kościołami i  związkami wyznaniowymi, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, placówkami ochrony zdrowia, 
oświaty i kultury, jednostkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i praw-
nymi. Do najważniejszych obszarów działań tej instytucji należą20:

• wdrażanie aktywnej polityki społecznej,
• systemowa pomoc osobom i rodzinom,
• tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wy-

kluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień,
• zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
• propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie osób w wieku poprodukcyjnym.

Bardzo istotnym elementem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego jest pro-
wadzenie działań z zakresu polityki społecznej nie tylko z wykorzystaniem zasobów 
sektora publicznego, ale również przypisanie ważnej roli organizacjom pozarządo-
wym, czy podmiotom ekonomii społecznej. Aby podmioty gospodarki społecznej mo-
gły sprostać pokładanym oczekiwaniom stworzono Wieloletni Plan Działań na Rzecz 
Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 

18  Tamże, s. 91.
19  Tamże, s. 92.
20  http://www.rcps-lodz.pl/O_nas/1/0/ [dostęp na: 17.04.2014]
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2013–202021. Celem głównym Planu jest: wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej  
i  przedsiębiorczości społecznej w  aktywnej integracji społecznej i  zawodowej mieszkań-
ców województwa łódzkiego22. Dla realizacji planu przyjęto 3 cele szczegółowe, które 
podzielono na priorytety, działania i poddziałania. Podstawowy schemat Planu przed-
stawia tabela 3.

Tabela 3. Schemat Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej 
w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020

Cele szczegółowe Priorytety Działania

Zwiększanie aktywności 
społecznej i zawodowej 
mieszkańców społeczności 
lokalnej w oparciu o zasady 
i narzędzia ekonomii 
społecznej.

Reintegracja społeczno-zawodowa 
beneficjentów systemu instytucji 
pomocy i integracji społecznej, instytucji 
rynku pracy oraz podmiotów ekonomii 
społecznej.

Włączenie instrumentów ekonomii społecznej do 
programów aktywizacji społeczno-zawodowej 
prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej 
i powiatowe urzędy pracy.

Rozwój kompleksowej oferty aktywizujących, 
specjalistycznych usług społecznych w ramach 
lokalnej sieci wsparcia społecznego.

Efektywność ekonomiczna podmiotów 
ekonomii społecznej (PES).

Podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej 
i pracowników oraz przyszłych pracowników 
PES.

Spójny system instytucji 
wsparcia ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim.

Dostęp do profesjonalnych usług 
wspierających PES.

Stworzenie sieci współpracy Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rozwój usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej

Stworzenie systemu wsparcia 
finansowego dla PES.

Działania na rzecz tworzenia, promocji 
i upowszechniania mechanizmów finansowych 
dla tworzenia PES.

Działania na rzecz tworzenia zwrotnych 
i bezzwrotnych mechanizmów finansowych dla 
rozwoju PES.

Włączenie tematyki ES w politykę 
rozwoju województwa i stała 
koordynacja jej rozwoju.

Koordynacja i zwiększenie jakości działań 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie.

Inicjowanie zmian sprzyjających spójności 
działań w zakresie ekonomii społecznej 
w regionie.

21  Uchwała Nr 796/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z  dnia 26 czerwca 2013 r. w  sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie 
Łódzkim na lata 2013–2020.
22  Wieloletni Plan Działań na Rzecz Rozwoju i  Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie 
Łódzkim na lata 2013–2020, s. 46.
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Partnerstwo lokalne na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej 
i upowszechniania jej idei.

Wzmocnienie współpracy 
międzyinstytucjonalnej 
i międzysektorowej, opartej na relacjach 
partnerskich i współodpowiedzialności za 
zrównoważony rozwój lokalny.

Nawiązanie i rozwój współpracy na rzecz 
tworzenia lub wzmocnienia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych.

Tworzenie, na poziomie lokalnym, partnerstw 
i platform współpracy międzyinstytucjonalnej 
w zakresie rozwoju i promocji ekonomii 
społecznej.

Rozwój idei ekonomii społecznej

Działania na rzecz popularyzacji wiedzy na 
temat ekonomii społecznej, skierowane do 
konkretnych grup docelowych.

Prowadzenie stałych, powtarzalnych działań 
promocyjno-informacyjnych w regionie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wieloletni Plan Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania 
Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, s. 47–77.

Powyższe cele Wieloletniego Planu rozwoju wskazują, że może on być dobrą od-
powiedzią na problemy sektora ekonomii społecznej, które ujawnił raport „Diagnoza 
sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim” przygotowany przez 
J. Krzyszkowskiego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Autor do-
strzega w  podmiotach ekonomii społecznej naturalnego partnera dla administracji 
publicznej w  rozwiązywaniu trudnych kwestii społecznych regionu. Jednak dla wła-
ściwego zagospodarowania potencjału gospodarki społecznej dla lokalnej polityki 
społecznej potrzeba:

• wiedzy i zrozumienia idei gospodarki społecznej przez władze i administrację,
• stworzenie wizerunku gospodarki społecznej jako podmiotów lokalnych,
• podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności wśród pracowników i kadry zarzą-

dzającej podmiotami ekonomii społecznej,
• odejścia od wizerunku ekonomii społecznej jako działalności charytatywnej,
• promowania ekonomii społecznej w regionie,
• działań edukacyjnych nt. ekonomii społecznej od poziomu gimnazjalnego,
• aktywizacji społeczności lokalnych,
• rozwoju kompetencji realizatorów i  partnerów budowy ekonomii społecznej 

w regionie,
• stałego monitoringu rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
• patronatu władz oraz strategicznego zarządzania tym sektorem z ich strony23.

23  J. Krzyszkowski, Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, Regionalne Cen-
trum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2011, s. 44–53.
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Aby móc kontrolować efekty wdrażania strategii opracowano szereg bardzo kon-
kretnych i wymiernych wskaźników świadczących o realizacji poszczególnych działań. 
Oto tylko wybrane wskaźniki do osiągnięcia do 2020 roku:

• Na terenie każdego powiatu ma funkcjonować co najmniej 1 KIS, a na terenie 
województwa powinno być 9 CIS-ów,

• Będą funkcjonowały 4 ZAZ-y,
• 60% WTZ-ów nawiąże współpracę z jakimiś podmiotami w sprawie zatrudnie-

nia uczestników,
• 10% PES będzie prowadziło działalność gospodarczą,
• 40 nowych podmiotów ekonomii społecznej utworzonych w oparciu o system 

dotacyjny,
• 40% jednostek samorządu terytorialnego ma spróbować powierzyć realizację 

zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej lub zastosować klauzule społecz-
ne w zamówieniach publicznych,

• 5% jednostek samorządu terytorialnego mają utworzyć spółdzielnie socjalne 
osób prawnych,

• na terenie województwa mają działać i współpracować ze sobą 4 OWES-y,
• 40% szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych ma wprowadzić do 

programu nauczania elementy przedsiębiorczości społecznej24.

Przegląd powyższych wskaźników pokazuje, że oczekuje się w województwie łódzkim 
bardzo konkretnych rezultatów realizacji Planu. Dodatkowo zbudowano obraz sektora 
ekonomii społecznej w roku 2020 dla regionu. Plan ten należy ocenić jako bardzo am-
bitny, zważywszy na fakt, iż obecnie większość ww. wskaźników znajduje się na pozio-
mie bliskim zera. Koszty realizacji tego Planu to blisko 120 mln złotych, które zostaną 
pokryte z wielu źródeł: samorządu województwa łódzkiego, samorządów terytorial-
nych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Europejskiego Funduszu Społecznego25.

Podsumowanie

Ponieważ realizacja polityki społecznej przebiega głównie na poziomie samorządo-
wym, instrumenty jakimi dysponuje gospodarka społeczna, mogą być bardzo pomoc-
ne w rozwiązywaniu wielu lokalnych problemów, takich jak:

• aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
• aktywizacja zawodowa osób wykluczonych;
• przedłużenie aktywności zawodowej;
• integracja społeczna;
• pozyskiwanie środków zewnętrznych;
• przeciwdziałanie ucieczce młodych;
• aktywizacja starszych mieszkańców (zawodowa i społeczna);

24  Wieloletni Plan Działań na Rzecz Rozwoju i  Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie 
Łódzkim na lata 2013–2020, s. 80–96.
25  Tamże, s. 9.
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• przeciwdziałanie alienacji i anonimowości nowych osiedli;
• oddłużanie mieszkań komunalnych i spółdzielczych;
• przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy społecznej, niezaradność życiowa;
• rosnące wydatki z budżetów lokalnych na cele społeczne26.

Podmioty ekonomii społecznej rozwiązują wyżej wymienione problemy lokalne 
bezpośrednio, bądź pośrednio dzięki swojej działalności. Lista korzyści dla samorządu 
lokalnego jest nawet dłuższa:

• zwiększenie bazy podatkowej;
• powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług;
• powstanie nowych miejsc pracy;
• zatrzymanie odpływu młodych ludzi a także wydłużenie aktywności zawodo-

wej mieszkańców;
• zmniejszenie wydatków socjalnych;
• powstanie nowych partnerów szczególnie zainteresowanych rozwojem spo-

łeczności lokalnej27.

Jednak, żadne z powyższych korzyści nie będą możliwe do osiągnięcia, jeśli sa-
morządy lokalne nie wspomogą działalności podmiotów ekonomii społecznej na 
początku, tym bardziej, że duża część najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców 
społecznych z pewnością pojawi się tam, gdzie uzyskają lepsze warunki do rozwoju 
swoich organizacji. Podobne warunki samorządy spełniają zachęcając inwestorów ko-
mercyjnych do ulokowania działalności na danym obszarze.

Podmioty ekonomii społecznej doskonale znajdują luki w systemie polityki spo-
łecznej, gdyż w swoich działaniach schodzą do poziomu jednostkowych przypadków. 
Jednak ich działalność nie powinna przesłaniać (przez działania doraźne) problemów, 
które należałoby rozwiązać systemowo przez instytucje publiczne. Gospodarka spo-
łeczna może łagodzić pojedyncze przypadki, ale nie rozwiąże problemów społecznych 
w skali makro. Jednakże, przedstawiciele ekonomii społecznej powinni być włączani 
w procesy dialogu społecznego, gdyż jako jednostki o dużej elastyczności usług spo-
łecznych łatwiej wyłapują luki systemowe i  są w  stanie wspomóc organy państwa 
w ich systemowym łataniu28.

Należy jednak pamiętać, że zlecanie przez administrację publiczną coraz większej 
liczby zadań podmiotom ekonomii społecznej powoduje, że powoli tracą te organi-
zacje swoją elastyczność, która pozwalała im ponosić wydatki zgodnie z nowo poja-
wiającymi się potrzebami. Zazwyczaj umowy z  instytucjami publicznymi oznaczają 
realizację ściśle określonego planu bez możliwości jego modyfikacji. A zatem, sektor 
gospodarki społecznej traci zdolność do szybkiego reagowania na pojawiające się po-
trzeby, co dotąd było jego ważną zaletą. Aby nie zatracić tej jakże ważnej zdolności 

26  A. Sobolewski, P. Klimek, J. Piekutowski, Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powi-
atów, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2009, s. 10–11.
27  Tamże, s. 12.
28  A. H. Cho, Polityka, wartości i przedsiębiorczość społeczna – analiza krytyczna, [w:] J. Mair, J. Robinson, 
K. Hockerts, Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 
2010, s. 65–68.
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należy dążyć do swoistego stanu równowagi, w której administracja będzie traktować 
ekonomię społeczną jako specjalistów, z których wiedzy i doświadczenia należy korzy-
stać, a nie traktować jako podmioty wykonujące zlecone zadania, tylko taniej i z więk-
szym zaangażowaniem29.
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Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej

Abstrakt: W rozdziale zostały przedstawione informacje i dane demograficzne będące przedmio-
tem zainteresowania osób zajmujących się szczególnie polityką społeczną. Zamieszczone w nim 
tabele statystyczne w sposób czytelny obrazują aktualne problemy demograficzne zarówno mia-
sta Łodzi jak i całego kraju. Zestawienie danych z lat minionych z najnowszymi prognozami może 
okazać się pomocne w opracowaniu nowych strategii w polityce rodzinnej czy ludnościowej.
Słowa kluczowe: demografia, emigracja, ludność, mieszkańcy, prognoza, praca, zatrudnienie.

Wprowadzenie

W ostatnim czasie w Polsce częściej, niż miało to miejsce wcześniej, mówi się o demo-
grafii. Z ust polityków i kandydatów chyba wszystkich opcji i ugrupowań, przy okazji 
ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego i następnie wyborów samorządo-
wych, można było usłyszeć różnorodne, najczęściej populistyczne i  niebędące kon-
struktywnymi – obietnice w zakresie polityki rodzinnej, zatrudnienia, ochrony zdrowia, 
czy polityki mieszkaniowej. Media natomiast za każdym razem informują społeczeń-
stwo entuzjastycznie, niemal owacyjnie o uchwaleniu przez władze jakiejkolwiek, zwy-
kle drobnej, symbolicznej zmiany prawnej w powyższych obszarach i jak się po jakimś 
czasie okazuje, przynoszącej mizerne, dalekie od oczekiwanych efekty. Pojedyncze, 
nieskorelowane ze sobą, a  nawet oderwane od siebie regulacje w  zakresie różnych 
gałęzi polityki społecznej są nieskuteczne, pozorne i  z  góry skazane na większą lub 
mniejszą porażkę. Należy wiedzieć i  zdawać sobie sprawę z  tego, że decyzje podej-
mowane na jednej płaszczyźnie (np. polityki mieszkaniowej) automatycznie powodują 
konieczność dostosowania, odpowiedniego ukształtowania przepisów w innych ob-
szarach (np. polityki zatrudnienia). W polityce społecznej liczne jej gałęzie są ze sobą 
bowiem ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, a więc działania podejmowa-
ne na ich gruncie pozostają w zależnościach między sobą. Dla uzasadnienia tej tezy 
można przytoczyć pogląd, iż brak stałej umowy o  pracę wyklucza szansę uzyskania 
kredytu, co z kolei pozbawia możliwości skorzystania z programu wspierającego ludzi 
młodych w dofinansowaniu kupna własnego mieszkania2. Powyższa sytuacja dotyczy 
osób, które nie posiadają wystarczających na taki zakup własnych środków finanso-
wych. Tylko kompleksowe rozwiązania w polityce społecznej mają szanse na powo-
dzenie, na osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

1 Student kierunku Polityka Społeczna, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.
2 M. Wilk, Bez pracy, bez mieszkania, bez szans, „Gazeta Polska codziennie”, 27.08.2014, s. 12.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.09
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Przedmiotem poniższego opracowania jest opis sytuacji demograficznej Polski, 
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi, w oparciu o wybrane dane statystycz-
ne i porównania. Niniejszy rozdział prezentuje dane demograficzne istotne z punktu 
widzenia polityki społecznej. Przedstawione w nim, w sposób przejrzysty i przystępny, 
porównania najnowszych dostępnych statystyk z pochodzącymi z przeszłości pozwo-
lą każdemu lepiej zrozumieć omówione w  tekście problemy. Przytoczone prognozy 
przebiegu wybranych procesów demograficznych mogą okazać się szczególnie inte-
resujące i przydatne zarówno dla teoretyków jak i praktyków w dziedzinie polityki spo-
łecznej – głównie dysponujących instrumentami planowania i kształtowania działań 
w obszarach: polityki rodzinnej, polityki zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy 
oraz polityki mieszkaniowej, które są wzajemnie powiązane z demografią.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Opis sytuacji demograficznej wybranego terytorium wymaga wyjaśnienia elementar-
nych pojęć, do których należą m.in.:

Demografia: „[gr.], to dyscyplina naukowa badająca zjawiska ludnościowe i prawi-
dłowości, którym one podlegają; przedmiotem badań demograficznych jest ludność za-
mieszkująca określoną jednostkę terytorialną: stan i zmiany w liczbie ludności, jej struk-
tura wg płci, wieku i niektórych cech społecznych oraz ruch naturalny i wędrówkowy”3.

Kolejne zjawisko wymagające wyjaśnienia to emigracja [łac.], rozumiana jako 
„wychodźstwo, ruch wędrówkowy (odpływ) ludności poza granice określonego tery-
torium, także ogół ludności, która opuściła dane terytorium i osiedliła się poza jego 
granicami; za emigrację uważa się też opuszczenie swego miejsca bytowania na czas 
określony, gdy celem przybycia do innego miejsca jest praca zarobkowa; także zbioro-
wość ludzi objęta tym ruchem; potocznie opuszczenie kraju na stałe”4.

Następnym pojęciem wartym zdefiniowania jest imigracja [łac.] czyli „ruch wę-
drówkowy (napływ) ludności obcej do jakiegoś kraju w  celu osiedlenia się czasowo 
lub na stałe; także ludność cudzoziemska osiadła czasowo lub na stałe w jakimś kraju”5.

Jako ludność faktycznie zamieszkałą (ludność faktyczną) rozumie się następujące 
kategorie osób:

„1. Mieszkające stale, które:
a) były obecne w momencie spisu;
b) były nieobecne w momencie spisu, ale ich nieobecność trwała krócej niż 3 miesiące;
c) były nieobecne w momencie spisu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale ich 

nieobecność wynikała z powodu:
• przebywania w zakładzie karnym lub śledczym;
• pobytu za granicą.
2. Przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy. Dotyczy to osób, które 

mieszkają na stałe w innym (są tam zameldowane na pobyt stały), natomiast w miej-
scu spisania przebywają czasowo z następujących powodów: nauka, praca, warunki 

3  Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 218.
4 Tamże, s. 260.
5 Tamże, s. 394.
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rodzinne lub mieszkaniowe, leczenie lub rehabilitacja, przebywanie w domu opieki. 
Jako czas okresowej nieobecności lub przebywania przyjęty został czas zamierzony.

Do kategorii ludności faktycznej nie są zaliczane osoby przybyłe z zagranicy na 
pobyt czasowy, tj. te, które nie posiadają stałego pobytu w Polsce (pozwolenia na osie-
dlenie się)”6.

Z kolei ludność rezydująca (rezydenci) to:
„a) stali mieszkańcy, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamiesz-

kania przez okres co najmniej 12 miesięcy – bez względu na ich miejsce przebywania 
(w kraju czy za granicą – wyjątek stanowią polscy dyplomaci na placówkach oraz żoł-
nierze stacjonujący na zagranicznych misjach wojskowych);

b) osoby mieszkające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z in-
nego miejsca w kraju lub z zagranicy (cudzoziemcy bez stałego pobytu w Polsce). Jako 
kryterium przemieszczania się ludności przy wyodrębnianiu kategorii rezydentów 
przyjmuje się: naukę, pracę, warunki rodzinne i mieszkaniowe, leczenie i rehabilitację, 
pobyt w domu opieki. Oznacza to, że osoby przebywające w zakładach karnych czy 
aresztach – bez względu na czas nieobecności – są zaliczane do rezydentów miejsco-
wości, w których zamieszkiwali przed jej „przymusowym” opuszczeniem”7.

Scharakteryzowane w tej części rozdziału pojęcia zostaną wykorzystane do opisu 
obecnej sytuacji demograficznej Polski i regionu łódzkiego.

Współczesne problemy polskiej demografii

Sytuacja demograficzna Polski jest niewątpliwie poważna. Kryzys demograficzny, po-
strzegany jako zbliżające się zagrożenie, tak naprawdę stał się już rzeczywistością i pogłę-
bia się z roku na rok. Bez podjęcia kompleksowych, spójnych działań w zakresie szeroko 
pojętej polityki społecznej, bez odwrócenia lub co najmniej zatrzymania negatywnych 
procesów społecznych, Polsce grozi nieuchronna katastrofa demograficzna.

Nasze społeczeństwo szybko się starzeje. Proces ten ma dwa zasadnicze źró-
dła: niską dzietność i wydłużanie się długości trwania życia. Zmiany tego ostatniego 
wskaźnika prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce

1995 2000 2005 2010 2013
lata lata lata lata lata

mężczyźni

67,6 69,7 70,8 72,1 73,1

kobiety
76,4 78,0 79,4 80,6 81,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_pod-
grup.display?p_id=106017&p_token=0.7458202580455691#, data dostępu 05.12.2014.

6 Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warsza-
wa 2012, s. 32.
7 Tamże, s. 33.
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Można z niej odczytać, że Polacy żyją coraz dłużej (81,1 lat dla kobiet, 73,1 lat dla mężczyzn 
w 2013 r.), co jest niewątpliwie optymistyczne. Jednocześnie już od lat 90. XX w. współczynnik 
dzietności w Polsce (1,256 dziecka na kobietę w 2013 r.) nie zapewnia prostej zastępowalności 
pokoleń, gdyż kształtuje się poniżej wartości 2,10–2,15 dziecka na kobietę (tabela 2).

Tabela 2. Współczynnik dzietności w Polsce

Dzietność

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,249 1,222 1,227 1,243 1,267 1,306 1,390 1,398 1,376 1,297 1,299 1,256

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_pod-
grup.display?p_id=106017&p_token=0.8606345022562891#, data dostępu 05.12.2014.

Oznacza to, że od wielu lat pokolenie dzieci nie odtwarza liczebnie pokolenia 
swoich rodziców.

Proces starzenia się społeczeństwa dodatkowo pogłębia wzmożona od chwili kiedy,  
Polska stała się członkiem Unii Europejskiej czyli od 2004 r. – emigracja. Z kraju wyjeżdżają 
bowiem przede wszystkim ludzie młodzi, aktywni, wykształceni na koszt polskiego społe-
czeństwa, będący w najbardziej odpowiednim wieku do zakładania rodzin i rodzenia dzieci. 
Przykład naszych rodaczek w Anglii i Walii, wśród których dzietność aktualnie wynosi 2,13 
dziecka na kobietę8, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w Polsce. Może być to dowodem 
na to, że Polki chcą mieć dzieci, tylko sytuacja w naszym kraju jest niesprzyjająca podej-
mowaniu decyzji o zakładaniu i powiększaniu rodziny, a polityka państwa wobec młodych 
matek jest daleka od powszechnie oczekiwanej. To właśnie brak wsparcia młodych rodzi-
ców ze strony państwa, szczególnie brak prowadzenia odpowiedniej polityki prorodzinnej, 
polityki zatrudnienia i polityki mieszkaniowej, a nie, wbrew obiegowym opiniom, zmiany 
kulturowe, konsumpcjonizm, rosnące aspiracje zawodowe, czy chęć realizacji kariery przez 
młode kobiety, jest najistotniejszą przyczyną odkładania rodzicielstwa na przyszłość albo, 
coraz częściej, całkowitej rezygnacji z posiadania potomstwa. Polityka społeczna nie po-
winna być postrzegana jako zabieranie z budżetu środków potrzebnych gospodarce, ale 
winna być traktowana jako długoterminowa inwestycja w przyszłość społeczną.

Biorąc pod uwagę, że proces starzenia się społeczeństwa przebiega dwutorowo: 
z  jednej strony rośnie długość życia, z  drugiej zaś maleje liczba dzieci, zwiastuje to 
gigantyczne problemy dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczność znaczne-
go i systematycznego zwiększania nakładów na systemy ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej9. Fakt, że przybywa i przybywać nadal będzie osób starszych, a ubywać lu-
dzi młodych spowoduje, że proporcja między pracującymi, a otrzymującymi emeryturę 
bardzo niekorzystnie się zmieni. W Polsce w 2013 r., po raz pierwszy w historii kraju, licz-
ba ludności w wieku poprodukcyjnym (18,4% ogółu) przekroczyła liczbę osób w wieku 
przedprodukcyjnym (18,2%)10. Dysproporcja ta będzie się stopniowo pogłębiać.

8 K. Iglicka-Okólska, Jak dzieci, to tylko na emigracji, „Rzeczpospolita”, 13.03.2014, http://www.rp.pl/arty-
kul/1093843.html?p=1, data dostępu 05.12.2014.
9 J. M. Jackowski, Polska na zakręcie, „Nasz dziennik”, 11–12.08.2012.
10 Polska w liczbach 2014, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 6.
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Jak wcześniej wspomniałem problem starzenia się polskiego społeczeństwa i wy-
ludniania Polski znacząco pogarsza masowa emigracja, w przeważającej mierze ludzi 
młodych. Docelowy wiek emerytalny 67 lat, już teraz, wg ekonomistów, trzeba było-
by podnieść do 71 lat11. Przemawiałaby za tym liczba dotychczasowych emigrantów 
i fakt, że za granicą rodzą się ich dzieci. Z dostępnych badań wynika, że poza Polską 
jest już ponad 10,6% ludzi w wieku 25–34 lat, a liczba emigrantów z roku na rok rośnie, 
bo kolejni młodzi Polacy nie widzą dla siebie perspektyw na przyszłość w  kraju. To 
z kolei prowadzi do drenażu państwa z cennego kapitału ludzkiego, co przekłada się 
na zmniejszanie atrakcyjności naszej gospodarki i spowolnienie jej rozwoju. W świe-
tle informacji o wieku polskich emigrantów można się spodziewać, że nawet gdyby 
współczynnik dzietności w Polsce zaczął wzrastać, to i tak nie można liczyć na większy 
czy trwalszy wzrost liczby urodzeń, tym bardziej, że każdego roku w wiek najwyższej 
płodności zaczynają wchodzić coraz mniej liczne generacje kobiet.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają przypuszczać, że przeważająca część 
emigrantów nie powróci do kraju.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ludność fak-
tyczna Polski wynosi 38  484 tys.12 W  wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 
2011 GUS po raz pierwszy oficjalnie opublikował dane o liczbie ludności rezydują-
cej. Na dzień spisu (31.03.2011 r.) wynosiła ona 37 244 tys. osób i była mniejsza od 
liczby ludności faktycznej, która wynosiła 38 512 tys.13 Zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 liczba ludności rezydującej jest obo-
wiązująca w zestawieniach międzynarodowych. To ona właśnie ukazuje liczbę osób 
rzeczywiście zamieszkujących dane państwo. Według najnowszych danych publiko-
wanych przez Eurostat, w związku z nasiloną emigracją oraz utratą przez kolejnych 
emigrantów statusu polskich rezydentów, liczba ludności rezydującej w Polsce spa-
dła do 36 491 tys. (30.06.2014 r.)14.

W  planowaniu przyszłych działań w  polityce społecznej istotną rolę odgrywają 
prognozy demograficzne. Najnowsza prognoza opublikowana przez GUS w paździer-
niku 2014 r. sięga horyzontu 2050 r. Wybrane informacje o liczbie ludności faktycznej 
publikowane w prognozie prezentuje tabela 3. Z poniższej tabeli wynika, że prognozo-
wana liczba ludności przez okres najbliższych 20 lat miałaby być wyższa od aktualnie 
podawanej przez Eurostat liczby ludności przebywającej w Polsce. Tym bardziej inte-
resująca, szczególnie z punktu widzenia polityki społecznej, wydaje się być prognoza 
ludności rezydującej. Niestety w czasie powstawania niniejszej publikacji nie istniała 
jeszcze taka prognoza, aczkolwiek jakiś czas wcześniej zapowiadane było przez GUS 
jej sporządzenie.

11 M. Goss, Polska niżej w rankingu dzietności, „Nasz dziennik”, 27.03.2012, s. 7.
12 Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=105705&p_token=0.24787269486114383, 
data dostępu 05.12.2014.
13 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna – NSP 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
14 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_q&lang=en, data dostępu 
05.12.2014.
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Tabela 3. Liczba i ruch naturalny ludności Polski w latach 2014-2050

Rok Ludność na 31 XII
Ruch naturalny

Urodzenia Zgony

Ogółem

2014 38 461 750 360 447 384 118
2015 38 419 004 353 909 386 808
2016 38 369 391 348 807 389 108
2017 38 315 455 345 929 391 029
2018 38 259 528 344 982 392 584
2019 38 200 553 342 651 393 794
2020 38 137 795 339 298 394 721
2021 38 070 317 334 805 395 420
2022 37 997 402 329 450 395 979
2023 37 918 568 323 505 396 489
2024 37 833 319 317 176 397 047
2025 37 741 455 310 802 397 746
2026 37 643 026 304 637 398 693
2027 37 538 007 298 870 399 963
2028 37 426 520 293 612 401 635
2029 37 308 797 288 942 403 712
2030 37 185 061 284 886 406 157
2031 37 054 625 281 481 409 985
2032 36 917 979 278 724 413 936
2033 36 775 663 276 607 417 928
2034 36 628 348 275 093 421 874
2035 36 476 780 274 103 425 702
2036 36 320 978 273 538 429 312
2037 36 161 691 273 304 432 622
2038 35 999 427 273 312 435 551
2039 35 834 827 273 411 438 032
2040 35 668 224 273 463 439 995
2041 35 500 232 273 336 441 387
2042 35 330 931 272 893 442 172
2043 35 160 650 272 030 442 338
2044 34 989 408 270 686 441 896
2045 34 817 352 268 851 440 860
2046 34 644 697 266 551 439 258
2047 34 471 399 263 880 437 154
2048 34 297 829 260 937 434 556
2049 34 124 127 257 848 431 559
2050 33 950 563 254 744 428 276

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
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Sytuacja demograficzna Łodzi
Łódź, aktualnie trzecie pod względem liczny ludności miasto w Polsce, według najnow-
szych dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczyła w czerwcu 2014 r. 
708 554 mieszkańców (30.06.2014 r.). Oznacza to, że od 31.12.2013 r., kiedy to w Łodzi 
było 711  332 mieszkańców15 ubyło w  sumie 2  778 osób. Łódź od lat cechuje ujemny 
przyrost naturalny, co w połączeniu z systematycznym odpływem mieszkańców za gra-
nicę, do innych miast, czy na tereny podmiejskie zaliczane formalnie do obszarów wiej-
skich (suburbanizacja) sprawiło, że należy ona do miast o najwyższym ubytku ludności 
w Polsce. Maksymalną liczbę mieszkańców Łodzi zanotowano w połowie 1988 r. w licz-
bie 857 485 osób16. Oznacza to, że przez dokładnie 26 lat miasto utraciło 148 931 miesz-
kańców, a więc skurczyło się o 17,4%. Fatalną demograficznie sytuację miasta potęguje 
fakt, że stolica województwa łódzkiego jest najstarszym pod względem struktury wieku 
spośród wszystkich wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) w Polsce17, mimo że 
długość życia jest w nim znacznie niższa, niż w większości polskich miast.

Tabela 4. Liczba ludności Łodzi, Krakowa i Wrocławia

Miasto

Faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 31 XII

ogółem
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Łódź 823 215 798 418 767 628 730 633 725 055 718 960 711 332
Kraków 744 987 758 715 756 629 757 740 759 137 758 334 758 992
Wrocław 641 974 640 614 635 932 630 691 631 235 631 188 632 067

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_pod-
grup.display?p_id=106051&p_token=0.45734060904942453#, data dostępu 05.12.2014.

Łódź ponadto od lat ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń w Polsce. Zdarzały 
się już lata, w których w Łodzi przyszło na świat mniej dzieci, niż nie tylko w większym już 
od niej (od 2007 r.) Krakowie, ale nawet mniej, niż w o wiele mniej licznym, kolejnym po 
Łodzi na liście największych miast, Wrocławiu. Porównania te prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5. Urodzenia żywe w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu

Miasto
Urodzenia żywe ogółem

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Łódź 5 443 5 557 5 790 5 851 5 916 6 008 6 540 6 892 6 551 6 258 6 040 5 690
Kraków 5 688 5 914 6 140 6 436 6 640 6 755 7 537 7 889 7 848 7 417 7 343 7 372
Wrocław 4 236 4 506 4 722 4 979 5 485 5 636 6 274 6 378 6 554 6 250 6 126 6 089

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_pod-
grup.display?p_id=106051&p_token=0.8014091795776039#, data dostępu 05.12.2014.

15 Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=105817&p_to-
ken=0.7496080703567713, data dostępu 05.12.2014.
16 Rocznik Demograficzny 1989, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1989, s. XXXII.
17 M. Darda, Łódź szczuplejsza o 5 tysięcy ludzi, „Polska Dziennik Łódzki”, 03.08.2011, s. 5.
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Wszystko wskazuje na to, że Łódź nadal będzie się wyludniać, a w 2030 r. może już 
nie być trzecim największym pod względem liczby ludności miastem w Polsce, gdyż 
miejsce to zajmie Wrocław. Poniższa tabela przedstawia prognozę liczby mieszkańców 
Łodzi, Krakowa i Wrocławia.

Tabela 6. Prognoza liczby ludności dla Łodzi, Krakowa i Wrocławia

Miasto 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Łódź 699 093 668 406 638 025 606 824 574 608 542 732 512 648 484 845
Kraków 759 419 759 220 756 470 749 307 738 908 728 035 718 568 710 464
Wrocław 630 264 625 538 619 776 611 359 601 121 591 353 583 610 577 658

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregio-
nów na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-la-
ta-2014–2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html, data dostępu 29.12.2014.

Podsumowanie
Reasumując powyższe rozważania można wnioskować, że poprawa aktualnej sytu-

acji ludnościowej i bieżących realiów społecznych w Polsce zależy od podjęcia stanow-
czych, radykalnych i daleko idących zmian w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej. 
Chodzi tu o działania obejmujące politykę rodzinną, politykę zatrudnienia, płac, warunków 
i ochrony pracy, politykę mieszkaniową, politykę ochrony zdrowia, politykę zabezpiecze-
nia społecznego i pomocy społecznej. Dla władz priorytetowym celem polityki społecznej 
powinno być dążenie do wprowadzenia wszystkich obywateli na drogę trwałego i zrów-
noważonego rozwoju, w tym demograficznego, a nie tylko tymczasowe łagodzenie pro-
blemów i kwestii społecznych oraz pomoc o charakterze doraźnym i interwencyjnym.18
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Sytuacja seniorów w zmieniającym się społeczeństwie – szansa czy 
wyzwanie dla współczesności

Abstrakt: Poniższe opracowanie posłużyło przyjrzeniu się wpływowi obecnej sytuacji osób star-
szych, na ogół ludności polskiego społeczeństwa. Dynamika przemian zachodzących w strukturze 
wiekowej naszego kraju, oraz zasięg następstw z nią związanych, stały się dla autorek swoistym 
impulsem, do podjęcia refleksji nad polską gospodarką senioralną. Punktem wyjścia było zdefi-
niowanie pojęcia kluczowego dla dalszych rozważań, tj. starości, oraz przyjrzenie się temu zagad-
nieniu z perspektywy historycznej, demograficznej i kulturowej. Zjawiskiem istotnego znaczenia 
dla polityki społecznej w  Polsce, były przemiany zapoczątkowane w  latach 80. XX wieku, czyli 
początek transformacji systemowej. Dlatego też w dalszej części artykułu opisane zostały konse-
kwencje widoczne w funkcjonowaniu seniorów wynikające z transformacji, oraz zmiany widoczne 
w podejściu rodzin, krewnych, przyjaciół, do osób starszych. Opracowaniu tego tekstu była chęć 
dostrzeżenia drzemiącego potencjału osób starszych, oraz odnalezienie konkretnych propozycji 
jego zastosowania, jako szansy dla rozwoju całego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: starość, seniorzy, rodzina, role społeczne, srebrna gospodarka.

Wprowadzenie

Przedmiotem rozważań niniejszego rozdziału jest sytuacja życiowa i rodzinna senio-
rów na terenie Polski. Mając na uwadze złożoność jak i szeroki społeczny, ekonomiczny, 
gospodarczy i polityczny zasięg zjawisk, które mają związek z seniorami w dzisiejszych 
czasach, dokonałyśmy wyboru wątków, które są niezbędne do tego, aby w rzeczowy 
sposób opisać interesujący nas temat.

W związku z powyższym, nasze dywagacje zaczniemy od charakterystyki pojęcia 
starość, zdefiniujemy, czym ona jest i kiedy się rozpoczyna. Następnie przedstawimy 
sposób traktowania starości w dwóch, najlepiej nam Polakom, znanych kręgach kul-
turowych, a także odpowiemy na pytanie: co spowodowało kontrowersyjne dziś zja-
wisko wydłużania wieku emerytalnego. W dalszej części przejdziemy do zjawisk spo-
łecznych, powiązanych ze zjawiskiem starzenia się. Nie może więc zabraknąć kwestii 
wykluczania i  dyskryminowania osób starszych, które są jednymi ze współczesnych 
hot issues. Omówimy także wątek tożsamości osób starszych i sposobu organizacji ich 
życia w starciu z dynamicznymi przemianami, jakie zachodzą w życiu rodzinnym m.in. 
atomizacją rodzin. Ponadto w naszym opracowaniu będzie można przeczytać o zabez-
pieczającej roli rodziny i poczuciu osamotnienia, z jakim zmagają się osoby starsze.

1 Studentki Kierunku Praca Socjalna, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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Obszarem zasługującym na uwagę, który opiszemy będzie także przebudowa 
rodzajów aktywności seniorów oraz koncepcje propagowanego dziś aktywnego sta-
rzenia się. Jako kontynuację tematu aktywnego starzenia, postanowiłyśmy poruszyć 
kwestie tzw. silver economy i jej przyszłości w Polsce.

Czym jest i kiedy rozpoczyna się starość?

Pojęcie starość, najczęściej przywołuje w pamięci obraz pomarszczonej osoby, powolnej, 
niezdarnej, przemiłej bądź zrzędliwej. Jednak dyscypliny naukowe, dla których definiuje 
się pojęcia nie posługują się wyobrażeniami, a bardzo konkretnymi wyrażeniami, często 
z przyporządkowanymi wielkościami numerycznymi, oraz występowaniem konkretnych 
zjawisk. Podejmując się skonstruowania definicji starości musimy zmierzyć się z kilkoma 
trudnościami. Podstawowy problem z  jednoznacznym ustaleniem wieku, od którego za-
czyna się starość, polega na tym, iż wiek metrykalny (zwany niekiedy chronologicznym lub 
kalendarzowym) nie pokrywa się w indywidualnych przypadkach z wiekiem biologicznym 
(wyznaczanym przez poziom zużycia organizmu, przejawiającym się najpełniej w spadku 
odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne), wiekiem czynnościowym (zwanym nie-
kiedy funkcjonalnym, określającym stan sprawności intelektualnej i motorycznej) i wiekiem 
społecznym (wyznaczonym przez wypełniane w danej społeczności role społeczne). Dlatego 
też najczęściej odwołujemy się do granic istniejących w systemie prawnym, granic odzwier-
ciedlających jedynie pośrednio społeczne odczucia odnośnie do początku starości2. Dlatego 
jednoznacznie ciężko określić, kiedy definitywnie wchodzimy w wiek starczy, ponieważ 
jest to pewnego rodzaju wypadkowa wieku metrykalnego, biologicznego, czynnościo-
wego i społecznego. Przejście w ten ostatni etap cyklu życia, warunkują także takie czyn-
niki jak płeć, styl życia, temperament, czynniki genetyczne, a za tym zdrowie psychiczne 
i fizyczne. Tak, jak już zostało nadmienione, najłatwiej jest wiec odwołać się do ustalo-
nych w prawnie ram wytyczających starość.

W Polsce formalnym wiekiem prawnym, uprawniającym jednostkę do przejścia na 
emeryturę, a więc wiekiem wkroczenia w starość jest dla kobiet wiek 60¼, a dla męż-
czyzn 65¼, zgodnie z nową reformą wieku emerytalnego. Zwyczajowo wykorzystując 
wiek chronologiczny, najczęściej jako rozpoczynający starość podaje się wiek 65 lat. Po-
wszechnie wykorzystuje się także klasyfikację ze względu na samodzielność ekonomicz-
ną i funkcjonalną i na jej podstawie wyróżnia 4 fazy życia. Pierwsza z nich to naturalnie 
dzieciństwo, druga – związana z rozpoczęciem życia zawodowego – faza pełnej samo-
dzielności ekonomicznej i funkcjonalnej. Trzecia związana jest z przejściem na emeryturę 
i nazywana jest fazą niesamodzielności ekonomicznej, ale samodzielności funkcjonalnej 
i trwa mniej więcej do 85 roku życia. Ostatnią czwartą fazą jest ta, w którą wchodzą oso-
by po przekroczeniu 85 roku życia. Charakteryzuje się niesamodzielnością ekonomiczną 
i funkcjonalną osób starszych. Poza tym, istnieją klasyfikacje proponujące podział na 
3 przedziały wiekowe związane ze starością, które wyszczególniają poszczególne 
etapy starości. To ciekawe, ponieważ zazwyczaj osoby starsze ,,wrzucamy do jed-
nego worka” nie zastanawiając się nad różnymi fazami przebiegu starości.

2 J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] Starzenie się ludności Polski 
– między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 1–2.
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Najczęściej jednak wyróżnia się (za WHO) trzy fazy starości: tzw. young old czyli „mło-
dzi starzy” (III wiek: 60–74 lata), old old – „starzy starzy”, „starość dojrzała” (IV wiek: 75–89 
lat), oraz oldest old, long life – „długowieczni” (powyżej 90 lat)3. Istnieje także podejście 
biologiczne, w  którym rozpoczęcie się etapu starości związane jest z  zatrzymaniem 
procesu odnawiania komórek kobiety i mężczyzny, odpowiednio około 50 i 60 roku 
życia. Tak więc etap starości możemy definiować na różne sposoby i nie jest to łatwo 
kwantyfikowalne pojęcie.

Dodatkowo różnicującym czynnikiem jest kulturowo uwarunkowane pojmowa-
nie starości, związane ze stosunkiem do choroby kalectwa, cierpienia i śmierci. Generalna 
tendencja jest taka, że w  krajach Zachodu akcentuje się młodość, witalność, indywidu-
alizm, sprawność, skuteczność i kontrolę sytuacji, które to cechy nie są przypisywane lu-
dziom starym. W kulturach Wschodu ludzi starych darzy się szacunkiem, pełnią oni rolę lo-
kalnych mędrców, intensywniej uczestniczą w życiu społeczności. Można stwierdzić, że są 
to społeczeństwa gerontokratyczne, w których ludzie starsi cieszą się szacunkiem i często 
pełnią różne, ważne funkcje społeczne4. W kulturze polskiej zdecydowanie dostrzegamy 
model kultury zachodniej, w którym przynależący osobie starszej szacunek i społecz-
ne poważanie, zastąpiło zacofanie i nieprzystosowanie.

Po zapoznaniu się z modelami kultury Wschodu i Zachodu, należałoby przejść do 
faktycznego stanowiska społeczeństwa względem osób starszych, oraz ich funkcjono-
wania w otaczającym je środowisku. We współczesnym powszechnie panującym kulcie 
zdrowia i młodości, populacja osób starszych łatwo może stać się obiektem społecznego 
naznaczenia. Zgodnie ze stereotypowym spojrzeniem osoba stara powinna być schoro-
wana, niedołężna, biedna i wyglądać pomocy innych. Społecznie wręcz nie można brać 
udziału w życiu młodych, nie mogą używać takich samych kosmetyków, nosić takich sa-
mych ubrań, udzielać się w stowarzyszeniach, muszą pamiętać, że są żałosne i niepotrzeb-
ne. Jest powszechnie utrzymywane, że starość jest czymś złym, zagrażającym, czymś od 
czego należy się odseparować, przed czym należy się chronić5. Tego typu zachowań nie 
sposób nie nazwać dyskryminującymi, stygmatyzującymi, a nawet wrogimi. Niestety 
są to postawy, którymi polska mentalność przesiąka coraz mocniej.

Gerontofobia, bo o  tym zjawisku jest mowa, to słowo które dokładnie ujmuje 
omawiany problem. To nowe pojęcie, jeszcze niezdefiniowane słownikowo, funkcjo-
nujące, zarówno w świecie naukowym, jak i mowie potocznej. Używając tego terminu 
mamy na myśli niechęć do osób starszych, antypatię, lęk przed przebywaniem z takimi 
osobami, a nade wszystko lęk przed staniem się osobą starą.

Ageizm jest kolejnym przejawem dyskryminacji osób starszych. Początkowo ter-
min ten odnosił się do czynności naturalnej klasyfikacji ludzi ze względu na ich wiek, 
tworząc w ten sposób pewne typologie. W obecnym rozumieniu, termin ten ma wy-
dźwięk stricte pejoratywny, traktujący sektor osób starszych, jako ciężar dźwigany 
przez społeczeństwo, którego głównym celem jest generowanie kosztów społecznych.

3 R. J. Kijak, Z. Szarota, Starość między diagnozą i działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 
2013, s. 14.
4 J. T. Kowaleskiego i P. Szukalskiego, (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości 
ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2006, s. 115.
5 Tamże, s.185.
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Od dyskryminacji już niedaleko do jawnego wyłączenia, a  nawet wykluczenia 
seniorów z różnych sfer życia społecznego, działających na poziomach makro, mezo, 
i mikrostruktur społecznych. Wykluczenie to silne redukowanie aktywności w pełnie-
niu ról wieku średniego, przez tworzenie przeszkód w  dostępie do podstawowych 
sfer polityki społecznej państwa takich jak: gospodarka, rodzina czy edukacja, a także 
uniemożliwienia współtworzenia obowiązujących systemów wartości czy norm spo-
łecznych, współcześnie dyktowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne, bądź 
szeroko rozumianą kulturę.

Zgłębiając tę problematykę, nie można pominąć tematu ,,Mobbingu osób w wieku około 
emerytalnym, który jest kolejnym etapem wyłączenia osób starszych, tym razem ze środowiska 
zawodowego, a który staje się wszechobecny w polskiej rzeczywistości gospodarczej6.

Rys demograficzny7

Obserwując dzisiejszą sytuację demograficzną, nie trudno zauważyć, że liczebność 
osób starszych wzrasta, związane jest to z tzw. czynnikiem kohortowym, który ozna-
cza dochodzenie do wieku trwałego wycofania się z rynku pracy roczników urodzonych 
w czasach powojennego wyżu demograficznego8.

Chcąc nie chcąc, świat polityczny, społeczny czy gospodarczy musi się z tak przy-
bierającą na sile grupą liczyć. Na proces starzenia się społeczeństwa, wyraźnie wskazu-
je liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 65+, która wynosi 7 mln tj., 18% populacji. 
Ponadto wydłużeniu uległa przeciętna długość trwania życia: mężczyzn 70,7 i kobiet 
79,2. Według prognozy demograficznej w 2030 r. liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 
wzrośnie do 24%, najszybszy jej przyrost nastąpi w latach 2012-18, kiedy w wiek emerytal-
ny będą wchodzić generacje pierwszego powojennego wyżu demograficznego9.

Prognozy GUS podają, iż do 2030 r. co czwarty Polak będzie w  wieku powyżej 
65 roku życia. Dla rozwijających się państw, taka sytuacja stanowi niemałe wyzwanie, 
ponieważ liczebność beneficjentów świadczeń emerytalnych rośnie, a  z  uwagi na 
wydłużający się czas trwania edukacji, skraca się czas działalności zawodowej. Stąd, 
aby zaradzić powstającym w  wyniku takich przemian demograficznych problemom 
finansowym, priorytetem staje się wydłużanie wieku emerytalnego, aby jak najdłużej 
osoby pracujące zawodowo, były płatnikami podatków. Zasadniczo to tylko metry-
kalne wydłużanie, ponieważ w  kontraście ze skróconym przez wieloletnią edukacje 
czasem aktywności zawodowej, nawet po zmianie wieku emerytalnego, średni czas 
zatrudnienia się nie zmieni, przyjmując oczywiście za stałą permanentne zatrudnienie. 
Należałoby ten wątek podsumować, jako nie kontrowersyjny, a naturalny w kontekście 
zachodzących zmian.

6 M. Niezabitowski, Ludzie starsi w  perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego, ,,Śląsk” 
Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2007, s. 91.
7 W sposób wyczerpujący wszelkie tendencje demograficzne zostały przedstawione w Raporcie z anal-
izy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w  latach 2004–2009, oraz w Prog-
nozie ludności na lata 2008–2035 sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny Departament Badań 
Demograficznych z 2009 r.
8 E. Kryńska, P. Szukalski, (red.) Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w  wybranych krajach Unii 
Europejskiej. Raport końcowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 9.
9 Starość i starzenie się…, s. 152.
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Zabezpieczająca rola rodziny

Czy aby na pewno?... Jak już zostało zauważone liczebność osób starszych rośnie w po-
równaniu z  liczebnością osób w  wieku przedprodukcyjnym i  produkcyjnym, dlatego 
istotnym jest zastanowienie się nad rodzajami świadczonej takim osobom opieki, a tak-
że kanałami, dostarczającymi niezbędnego wsparcia. Z badań przeprowadzonych przez 
Kotlarską-Michalską (1980) wynika, iż w  tradycyjnej polskiej rodzinie spełniane były 
obowiązki opiekuńcze względem osób starszych, czy chorych, przez najbliższych w 87% 
przypadków. Po okresie transformacji, nastąpiły jednak znaczące zmiany we wzorach ży-
cia rodzinnego: zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw, wzrosła liczba rozwodów. 
Pracownicy socjalni stanowczo sygnalizują problem zaniedbań opiekuńczych występu-
jących w rodzinach. W 2005 r. 81% z 495 zbadanych pracowników socjalnych potwierdzi-
ło, brak zainteresowania ze strony podopiecznych losem swoich rodziców i krewnych10.

W rezultacie rodzinnych wędrówek, migracji i emigracji, seniorzy pozostawieni są 
sami sobie, utrzymując jedynie ,,odświętny” kontakt najbliższą rodziną, a  jedyna po-
moc, na jaką mogą liczyć jest ta, świadczona przez publiczne służby pomocy. Toteż 
obserwowanym wśród osób starszych zjawiskiem jest poczucie osamotnienia. Nie-
zbędnym dla zrozumienia owego osamotnienia jest wyjaśnienie diametralnej różnicy 
między osamotnieniem, a samotnością, ponieważ błędnie uznaje się je za synonimy. 
Otóż samotność to obiektywny stan braku kontaktów z osobami znaczącymi dla danej 
jednostki, natomiast zjawisko, o którym mowa dotyczy subiektywnego negatywnego 
uczucia braku kontaktów. Tak, jak subiektywne jest to odczucie, takie też subiektywne 
zabarwienie mają badania przeprowadzone na ten temat. Ich wyniki w dużej mierze 
naznaczone są doborem próby badanych, którzy to odpowiedzi mogli udzielać będąc 
w zaawansowanej demencji bądź też odczuwający osamotnienie z powodu brzydkiej 
pogody czy kilkudniowej przerwy w wizytach bliskich. Badania Piotrowskiego (1973) 
i Synaka (2002) wskazują, że niewielki odsetek ludzi starszych odczuwa osamotnie-
nie, aż 55% nigdy nie odczuwa osamotnienia. Badania te przeczą stereotypowej wizji 
człowieka starego, jako samotnego. Wynika z nich jednoznacznie, że istnieje zależność 
pomiędzy stanem cywilnym, a poczuciem osamotnienia. Małżonkowie najrzadziej od-
czuwają osamotnienie 75,8% badanej próby, najczęściej natomiast te osoby, które ni-
gdy nie zawarły związku małżeńskiego 38% badanej próby11. Można też, naszym zda-
niem, z  niemałym prawdopodobieństwem przyjąć, że poczucie osamotnienia może 
być spowodowane własnymi działaniami osób starszych, które hermetyzują się w ob-
rębie swoich gospodarstw, unikając kontaktów.

Zanik kultury rodzinnej

Atomizacja rodzin z  rodzin wielopokoleniowych do rodzin dwupokoleniowych stała 
się kolejną cechą charakterystyczną obecnych cywilizacyjnych przeobrażeń. Należy 
zauważyć także fakt, iż spada nie tylko liczba formalnych małżeństw, ale także zmie-

10 Starość i starzenie się…, s. 152.
11 Starość i starzenie się…, s. 309.
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niają się same modele życia rodzinnego, rzadkością dziś są gospodarstwa domowe 
zamieszkiwane przez wielopokoleniowe rodziny. Poza tym rodziny często migrują do 
odległych miejscowości, często zmieniając miejsce zamieszkania w zależności od miej-
sca zatrudnienia, migrują także w poszukiwaniu szans na podniesienie swoich kwalifi-
kacji życiowych czy zawodowych. Owa zmienność nie jest komfortowym zjawiskiem 
dla osób starszych, które przywiązane są do swoich małych ojczyzn, czyli domów ro-
dzinnych, miejscowości, miast. Jeszcze do niedawna były one swoistym źródłem peł-
nionych przez seniorów ról życiowych, społecznych, miejscem pewnym, bezpiecznym, 
gdzie wzajemnym relacjom towarzyszyła uprzejmość i troska.

W  dobie ciągłych przemian cywilizacyjnych, ruchliwości społecznej, a  nade 
wszystko zaskakująco szybkiej dezaktualizacji wiedzy trudno o należne z tytułu wieku, 
posiadanych doświadczeń, zgłębianej wiedzy, poszanowanie człowieka dojrzałego.

Zjawisko to z ogromną dokładnością zbadała i opisała w swych pracach nauko-
wych, amerykańska antropolog i socjolog Margaret Mead: Dochodzi do traktowania po-
kolenia dziadków z pobłażliwością, lub wręcz jawnie okazuje się im mniej niż dotąd szacunku. 
Młodzi wychodzą z założenia, iż bagaż doświadczeń najstarszego pokolenia jest nieadekwatny 
do aktualnych problemów, które oni muszą rozwiązywać12.

Brak fizycznej obecności pokolenia osób starszych, prowadzi w konsekwencji do 
pogłębiania dystansu emocjonalnego między pozostałymi ogniwami rodziny.

Podczas gdy średnie pokolenie oddaje się niemalże całkowicie pracy zawodowej lub sa-
morealizacji, zaczyna brakować czasu na wychowywanie i zainteresowanie się problemami 
własnych dzieci. Wobec tej postawy rodziców, dzieci z  kolei reagują zachwianiem poczucia 
bezpieczeństwa, więzi emocjonalnej i zaufania, co w rezultacie prowadzi do prób przeła-
mania tego kryzysu, poprzez udział w różnego rodzaju grupach rówieśniczych, oraz ofero-
wanych przez nich wszelakich formach zagospodarowania czasu wolnego13.

W  dalszej perspektywie napędzające się trudności prowadzą do poważnych 
dylematów tożsamości starszego pokolenia, jako już niepotrzebnego „koła u  wozu”, 
średniego pokolenia jako rodziców niewydolnych wychowawczo, oraz najmłodszego 
pokolenia, jako rozpaczliwie poszukującego własnej drogi życiowej na pograniczu róż-
nych, często niebezpiecznych środowisk.

Jeśli jednak uda się gdzieś jeszcze spotkać rodzinę wielopokoleniową, zamieszku-
jącą i tworzącą wspólnie jedno gospodarstwo domowe, to nie rzadko rola osób star-
szych ogranicza się do roli, obrazowo rzecz ujmując, „bankomatu”, z którego pozostali 
członkowie rodziny wypłacają środki. W  takich przypadkach senior przeważnie jest 
jedyną osobą w rodzinie dysponującą stałym miesięcznym dochodem – emeryturą, 
bądź rentą.

Między wolnością a bezużytecznością...

Pozostając przy kryzysach, jednym z  poważniejszych, przeżywanym przez osoby 
wchodzące w wiek emerytalny, jest kryzys tożsamości, wynikający z gruntownej prze-
budowy systemu pełnionych ról rodzinnych jak i społecznych.

12 Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej…, s. 60.
13 Tamże, s. 60.
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Brak nadmiernych obciążeń, stresów, więcej wolnego czasu dla siebie… czy może 
poczucie bezsensu życia, świadomość swojej bezużyteczności społecznej, osamotnienie, 
utrata statusu człowieka czynnego zawodowo, utrata pozycji społecznej14 – to dylemat 
między wolnością a  bezużytecznością, z  którym mierzy się większość, jak nie każdy 
przedstawiciel opisywanej grupy społecznej.

Starszy człowiek staje wobec prawdziwego wyzwania zagospodarowania cza-
su wolnego, czy czasu pustego, którego nagle po przejściu na emeryturę zrobiło się 
znacznie więcej. Otóż, bardzo wiele zależy od obrazu samego siebie, jako emeryta, 
seniora, osoby dojrzałej. Kluczowym komponentem, determinującym podejmowane 
działania bądź wręcz totalną rezygnację, jest samoświadomość własnych ograniczeń, 
ale przede wszystkim możliwości, oraz akceptacja obecnego stanu rzeczy. Tylko w ten 
sposób pojmowany proces starzenia się zawiera wiele ukrytych potencjałów, pozornie 
niewidocznych, bądź niemożliwych do wydobycia. Tak czas wolny, może być czasem 
kreatywnym, twórczym, czasem spełniania marzeń kolekcjonowanych przez wiele lat 
pracy zawodowej i odkładanych na moment wyczekiwanej emerytury. Może być cza-
sem niezrealizowanych dotąd planów, a więc jak najbardziej może być produktywny. 
Natomiast czas pusty, może obfitować w doświadczanie narastających trudności, ogra-
niczeń, dolegliwości zdrowotnych, przepełnionych poczuciem zmęczenia, pozbawio-
nych sensu. Idąc dalej, może to być czas niosący degradację i zniszczenie oraz bolesne 
przemijanie zwiastujące rychłą śmierć. Jak łatwo zauważyć, pozytywne nastawienie 
do życia nie jest pustym frazesem, zarezerwowanym dla ludzi młodych. To konkretna 
rzeczywistość, która powinna przekładać się na codzienność, na zapał i motywację do 
podejmowania nowych aktywności, bądź kontynuowania poprzednich z głęboką wia-
rą i spokojem o możliwość ich zrealizowania.

W świetle wspomnianych trudności, wynikających z wkraczania w zaawansowa-
ny wiek życiowy, ciekawym z punktu widzenia socjologicznego przede wszystkim, lecz 
nie tylko, jawi się zjawisko nieangażowania się i wycofania, jako podwójnie uwarun-
kowanego. Z jednej strony, jako świadoma wola jednostki, z drugiej zaś jako nieformalne 
praktyki środowiska w którym jednostka funkcjonuje15.

Powyższe zachowania powodowane są obawą przed ośmieszeniem, przed niepo-
wodzeniem wynikającym z doświadczanej, wspomnianej już wcześniej, dyskryminacji.

Piętno osoby starej, jako nic nie wnoszącej, bezużytecznej dla społeczeństwa, 
zakorzeniło się tak mocno w  świadomości samych seniorów, że stało się rodzajem 
przyjmowanej przez nich prawdy ostatecznej. Najlepiej to zjawisko ilustruje koncept 
amerykańskich socjologów S. J. Miller’a  oraz A. M. Rose’a16, o  nazwie embarrassing 
encounter, tłumaczone jako polskie ‘żenujące, niechciane spotkanie’. Wypływa stąd 
wniosek, iż postrzeganie samego siebie ma ogromne znaczenie dla motywacji i chęci 
uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.

Bierny styl życia, domowo-rodzinny, mało uspołeczniony, hermetyczny, ograni-
czony do najbliższego otoczenia jest potwierdzoną kontynuacją bierności podjętej 

14 Tamże, s. 82.
15 Tamże, s. 94.
16 Tamże, s. 62.
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we wcześniejszych latach życia17. Średnio 1 na 10 polskich seniorów podejmuje mniej 
lub bardziej absorbujące i  odpowiedzialne role społeczne, pełniąc role członków rodzin, 
sąsiadów, parafian, oraz anonimowej publiczności wspierającej organizacje charytatyw-
ne. Poziom zaangażowania oczywiście różni się w zależności od kontekstu lokalnego bądź 
regionalnego18.

Kiedy osobie starszej uda się już wejść na poziom samoakceptacji, oraz akceptacji 
zmieniających się okoliczności w sposób naturalny rodzą się pytania: co dalej?... Jak to 
wszystko będzie teraz wyglądać?... Jak ja dam sobie z tym wszystkim radę?...

Szansę na odnalezienie odpowiedzi na powyższe pytania, będą miały tylko te 
osoby, które nie zgodzą się na zastaną sytuację potencjalnie piętrzących się trudności, 
oraz czyhającej za każdym rogiem z ‘ogromnymi pazurami’ dyskryminacji.

Prawdopodobnie najtrudniejszym momentem w każdej przebudowie jest chwila, 
kiedy starej konstrukcji już nie ma, a nowej jeszcze nie widać. Dlatego szalenie ważnym 
jest, uchwycić ten moment i zdać sobie sprawę, że nowe nie oznacza gorsze.

Utracenie prowadzonych do tej pory aktywności, można zastąpić nowymi formami. 
Żywymi przykładami są osoby pełniące role dziadków rozpieszczających swoje wnuki, bądź 
też dojrzałych rodziców wspierających swoje dorosłe dzieci, czy członków różnego rodzaju 
stowarzyszeń, Klubów Seniora, a także rolę studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jedną z wielu organizacji, świadczącą usługi dla tej grupy społecznej, jest Krajowy 
Instytut Gospodarki Senioralnej19. Podejmowane przez Instytut działania mają cha-
rakter przede wszystkim opiekuńczo-pielęgnacyjny, polegający na budowie nowych 
ośrodków opiekuńczych dla osób starszych, ale także obejmują sprawy bytowe, miesz-
kaniowe, oraz umożliwiają pozyskanie wielu innych dóbr konsumpcyjnych.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem na rzecz osób starszych była Inicjatywa 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, 
będąca odpowiedzią na postępujące we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej starzenie się społeczeństw. Głównym celem projektu było ułatwienie 
tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeń-
stwa otwartego na wszystkie grupy wieku20.

Wachlarz bogatych ofert oraz konstruktywnych działań podejmowanych z myślą 
o osobach w sile wieku, jest sukcesywnie rozbudowywany w ramach licznych organi-
zacji i instytucji lokalnej polityki społecznej. Zatem możliwości jest coraz więcej, a i do-
stęp do nich także rośnie. Lecz jak każde działanie społeczne, tak i te inicjatywy wyma-
gają wystarczających nakładów oraz środków do ich zrealizowania, wraz z osobami do 
ich przeprowadzenia.

17 Badania wśród polskich seniorów 2002 r.
18 Tamże, s. 87.
19 Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa zamieszczony na stronie inter-
netowej Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (Polish Institute of Silver Economy) Pobrano z :http: //kigs.
org.pl/publikacje/, data dostępu: 19.04.2015.
20 Raport ewaluacyjny z Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
w Polsce w 2012 r. http: //senior.gov.pl/assets/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2012.pdf, data do-
stępu: 23.03.2015.
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Inicjatywa = aktywne starzenie się. Realizm czy fikcja?

Biorąc pod uwagę dostrzeżony już potencjał drzemiący w  trzecim pokoleniu i  dal-
szym, jak i owe naciski współczesności na pomnażanie i wydobywanie kapitału, skąd 
tylko możliwe, trzeba przyznać, że dyscyplina polskiej polityki społecznej nie sprostała 
jeszcze wyzwaniu wychodzenia naprzeciw zachodzącym w  demografii, gospodarce 
czy społeczeństwie zmianom. Można byłoby zaryzykować stwierdzenie o  potrzebie 
wynalezienia w  tej płaszczyźnie współczesnego eliksiru młodości, działającego nie 
tylko w  sferze mentalnej, ale niemal koniecznego do stosowania i  rezonującego na 
wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, od zawodowej po społeczną. Przestrzenią 
tworzoną do zrealizowania tych licznych potrzeb jest idea aktywnego starzenia się. Jest 
to narzędzie służące do przeciwdziałania powszechnie rozumianemu procesowi sta-
rzenia. Odnosi się nie tylko do działań podejmowanych w okresie starości, ale i w eta-
pach wcześniejszych, jako przygotowanie do niej w sferach pracy zawodowej, edukacji, 
zdrowia, relacji z innymi. Oryginalny angielski termin to age, w językach narodowych 
brzmi głównie negatywnie, bo w konotacji jedynie starzenia się, o tyle w oryginalnym 
znaczeniu chodzi po prostu o przesuwanie się po linii życia. Najprościej rzecz ujmując, 
chodzi o jak najdłuższe zachowanie produktywności społecznej jednostki, niekoniecz-
nie opłacalnej, ale efektywnej. Przejawem takich działań dla osób w młodym wieku 
może być podnoszenie kwalifikacji, a  dla osób starszych zachęcanie pracodawców 
do ich zatrudniania. W  szerszym znaczeniu jest to promowanie podejścia do pracy 
zgodnego z  cyklem życia człowieka według wytycznych Rady UE21. Ponadto, został 
stworzony specjalny projekt o  nazwie: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 
50+, którego celem głównym była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn 
w wieku 50+, oraz promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób 
w tym wieku22. Przerowadzony został w latach 2010–2014 przez Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich, które było liderem projektu, a jego partnerem stał się Uniwersytetem 
Łódzki. Wspomniany projekt dotyczył koncepcji aktywnego starzenia się, oraz koncen-
trował się na zwalczaniu dyskryminacji w miejscach pracy. Dlaczego?

Z  uwagi na wysokie wymagania, chętnie pozbywa się ludzi w  wieku aktywno-
ści zawodowej tzw. niemobilnym 45+, chyba, że z punktu widzenia pracodawcy za-
trudnianie takiej osoby jest opłacalne finansowo. Przy bezrobociu utrzymującym się 
na poziomie 18–20% znalezienie pracy przez osobę po 50 roku życia graniczy z cu-
dem. Kodeks pracy, zmodyfikowany po wejściu Polski do UE, zakazuje dyskrymina-
cji ze względu na wiek ale zapis ten nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości23. 
Oferty pracy są dla młodych, kreatywnych, zdrowych, zawsze dyspozycyjnych osób, 
najdalej do 30 roku życia24. Stąd też ów pomysł. Na poziomie pracy badawczej chodzi 
o opracowanie i promowanie ciekawych zastosowanych działań systemowych w ob-

21 Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się…, s. 9–10.
22 B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce 
w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 7.
23 Dyrektywa 2000/78/WE.
24 Starość i starzenie się…, s. 182.
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rębie podmiotów publicznych i niepublicznych, które promują aktywne starzenie się, 
zatrudniają osoby starsze, kształcą ustawicznie, przez co wyodrębniono dobre praktyki 
na poziomie makro, mezo i mikrostruktur. Opublikowano je, aby służyły tym krajom 
UE, w których można te dobre praktyki zaimplementować. Jeśli chodzi o Polskę w ran-
kingu ,,Active Ageing Index 2012” opublikowanym przez European Centre for Social 
Welfare Policy and Research w Wiedniu w  grudniu 2012 r. spośród 27 krajów, które 
w swej polityce biorą pod uwagę podstawowe wymiary aktywnego starzenia, Polska 
zajmuje mało zaszczytne 25 miejsce. Z uwagi na dość niską pozycję w europejskim 
rankingu. problem aktywizowania starszych będzie jednym z  priorytetowych zadań 
dla naszego kraju25.

Silver economy

W świetle prognoz Eurostatu, udział osób powyżej 65 roku życia w samej tylko populacji Unii 
Europejskiej, wzrośnie do roku 2050 z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24 roku życia 
spadnie z 30% do 23%. Tendencja starzejącego się społeczeństwa UE i nie tylko, staje się fak-
tem. Zjawisko to musi rzutować na politykę gospodarczą i społeczną krajów członkowskich. 
Kierunkowym, priorytetowym działaniem staje się zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób 
starszych oraz skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnie-
niu. Aktywizacja zawodowa ludzi starszych nabiera coraz większego znaczenia w polityce 
społecznej, aktach prawnych i dokumentach UE26.

Aby zmierzyć się z tymi przeobrażeniami od 2005 roku na terenie całej Unii Eu-
ropejskiej są podejmowane działania27 takie, jak konferencje dotyczące aktywizacji 
zawodowej, programy promujące każdą jednostkę jako najlepszą inwestycję, eventy, 
portale społecznościowe typu aktywni 45+, blogi seniora i  inne, a  nawet tworzenie 
konkretnych przepisów prawnych zawartych w  konwencjach, traktatach czy dyrek-
tywach UE, na rzecz lepszego funkcjonowania osób starszych. Dotyczą one szeroko 
pojmowanego systemu ekonomicznego, ukierunkowanego na wykorzystanie potencjału 
osób starszych i uwzględniającego ich potrzeby.

Ów system zyskał miana srebrnego sektora, gospodarki senioralnej, srebrnej go-
spodarki powszechnie znanej jako silver economy, która w Polsce dopiero zaczyna na-
bierać kolorów.

Podstawowym założeniem powstałej koncepcji jest pozytywne podejście do na-
turalnych konsekwencji procesu dojrzewania i  starzenia się populacji. Procesy te są 
efektem wspomnianych już wcześniej zmieniających się modeli rodzin, zmieniającej 
się liczby zgonów i urodzeń, wydłużenia się średniej długości życia. W obecnych wa-

25 Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się…, s. 15.
26 Portal Aktywni 45+, 2011, Silver economy: wspieranie aktywności zawodowej ludzi starszych w  polityce 
społecznej i dokumentach Unii Europejskiej. Pozyskano z: http://www.aktywni45plus.eu/silver-economy-sre-
brna-ekonomia/159-silver-economy-wspieranie-aktywnoci-zawodowej-ludzi-starszych-w-polityce-spoec-
znej-i-dokumen tach-unii-europejskiej, 2011–2013, data dostępu: 21.11.2014.
27 Temat wyczerpująco został przedstawiany w E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, 
Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, [w:] B. Urbaniak, 
Wsparcie aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ – stan obecny, Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2013.
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runkach, przy nasileniu demograficznym w kierunku osób dojrzałych, społeczeństwo 
powinno dopełnić wszelkich starań w celu poszukiwań nowych sposobów i pomysłów 
na właściwe zagospodarowanie takiego stanu rzeczy.

Odwołując się do początkowej typologii osób starszych, dzielonej na co najmniej 
trzy kategorie wiekowe, należy uwzględnić znajdujące się w tych grupach osoby za-
mężne, samotne, zamożne, niezamożne, średnio usytuowane materialnie, osoby 
w pełni sił oraz te z dolegliwościami zdrowotnymi. Do każdej z tych grup silver econo-
my podchodzi indywidualnie.

Aktywizacja zawodowa, nowe miejsca pracy, uniwersytety trzeciego wieku, spe-
cjalistyczne usługi turystyczne, medyczne, telekomunikacyjne, wszystkie te działania 
podejmowane są w myśl nowopowstałej koncepcji. Jeszcze do niedawna o edukacji 
osób starszych czy Klubach Seniora mało kto słyszał. Tymczasem, właśnie zwiększenie 
i ułatwienie dostępu do możliwości edukacyjnych czy technologicznych oraz odpo-
wiednia troska, chroni srebrny sektor przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykownymi 
inwestycjami.

Podsumowanie

Reasumując, udało się znaleźć wypadkową wielu definicji pojęcia starość i  nakreślić 
obszary jej przejawiania się. Na podstawie analizy literatury i wyników badań stwier-
dzamy, iż udało nam się wskazać strukturę jednej z liczniejszych grup polskiego spo-
łeczeństwa, jaką tworzą seniorzy. Idąc dalej, zostały wykazane zależności między 
seniorami, a  innymi członkami otaczającego ich środowiska społecznego, wraz z to-
warzyszącymi temu zachowaniami i postawami. Spostrzeżono, że nie zawsze są one 
wzorcowe. Następnie opisany został temat możliwości i ograniczeń, potencjałów i per-
spektyw w  podejmowanych aktywnościach, z  uwzględnieniem składowych kluczo-
wych, takich jak pojęcie samoświadomości, samorealizacji, samoakceptacji. Nie należy 
pomijać znamiennej w  tych wszystkich procesach, sytuacjach, roli rodziny, każdego 
z  jej członków, oraz domu rodzinnego, jako powszechnie uznawanego za najlepsze 
środowisko dla każdej tworzącej go osoby. Udowodniono tym samym, że nie spraw-
dza się to w każdych okolicznościach. Dalej wykazano, iż powszechnie marginalizowa-
na starość okazuje się wielką szansą, i to dla rozwijających się społeczeństw. Na koniec 
pozostaje wniosek o procesach, które zachodzą obecnie w opisanej grupie społecznej. 
Z pewnością odcisną one swoje piętno na współczesności. Pozostaje tylko pytanie czy 
ślad ten nosił będzie znamiona pomnażania kapitału społecznego, gospodarczego, 
czy znamiona pogłębiania kryzysu.
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Justyna Przywojska1

Kapitał ludzki i społeczny osób starszych jako czynniki rozwoju lokalnego

Abstrakt: Rozważania podjęte w rozdziale koncentrują się na zagadnieniu rozwoju lokalnego 
i konsekwencji zjawiska starzenia się społeczności lokalnych dla przebiegu i priorytetów tego 
procesu. W opracowaniu przyjęto założenie, że do istotnych uwarunkowań rozwoju zalicza się 
obecnie potencjał tkwiący w członkach społeczności lokalnych, a także w sposobie zorganizo-
wania specyficznych struktur, jakimi są wspólnoty samorządowe. Postępujący proces starzenia 
się społeczności lokalnych wywołuje pilną konieczność uwzględnienia zarówno zasobów jak 
i specyficznych potrzeb i oczekiwań osób starszych już na etapie programowania oraz w trakcie 
realizacji lokalnych strategii rozwoju. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia dla proce-
sów rozwoju terytorialnego nabierają kapitał ludzki i społeczny osób starszych.
Słowa kluczowe: lokalna polityka społeczna, rozwój lokalny, starość.

Wprowadzenie

Współczesne podejście do rozwoju lokalnego charakteryzuje przede wszystkim nasta-
wienie na wykorzystanie potencjału endogennego jednostek terytorialnych. W aspekcie 
administracyjnym oznacza to praktyczne zastosowanie zasady pomocniczości, umożli-
wiającej prowadzenie względnie samodzielnej polityki przez władze samorządowe i trze-
ci sektor. W wymiarze ekonomicznym proces rozwoju przebiega w warunkach szerokiej 
decentralizacji, również umożliwiającej samodzielność podejmowania decyzji o prioryte-
tach i kierunkach rozwoju przez ośrodki władzy lokalnej, przy równoczesnej pełnej od-
powiedzialności za wdrażaną politykę i jej skuteczność. Decentralizacja pozwala także na 
swobodny wybór metod realizacji samorządowych polityk i inwestycji prorozwojowych, 
szczególnie w kontekście współpracy z sektorem obywatelskim i rynkowym.

W warunkach postępującej globalizacji i  szybkich zmian technologicznych, tradycyjne 
uwarunkowania rozwoju lokalnego tracą na znaczeniu. Jednocześnie coraz silniej akcentuje się 
możliwości wykorzystania specyficznych, miękkich zasobów, które tkwią w społecznościach lo-
kalnych. Kluczowymi kategoriami w tym zakresie zdają się być kapitał ludzki i społeczny.

Celem niniejszego rozdziału jest próba wskazania potencjału tkwiącego w star-
szych członkach społeczności lokalnych oraz możliwości jego wykorzystania w dzia-
łaniach polityki rozwoju lokalnego. Demograficzne starzenie się polskiego społeczeń-
stwa jest odczuwalne tak w  skali krajowej, jak i  w  układach lokalnych, a  proces ten 
dotyczy w zasadzie wszystkich regionów. Starzenie się jest procesem nieuniknionym 

1 Adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych, Wydział Ekonomiczno-Socjo-
logiczny, Uniwersytet Łódzki.
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i wobec tego stosownym wydaje się przyjęcie przez lokalnych włodarzy strategii dzia-
łania ukierunkowanych zarówno na rozwiązywanie problemów towarzyszących temu 
zjawisku, jak i aktywizowanie, integrowanie i angażowanie środowiska osób starszych 
w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Rozwój lokalny w warunkach globalizacji

Proces globalizacji wiąże się niewątpliwie z  dwoma występującymi równolegle zja-
wiskami: umiędzynarodowieniem kapitału, wywołanym m.in. ekspansją dużych kor-
poracji transgranicznych oraz faktycznym renesansem regionalizmu ekonomicznego, 
przez który należy rozumieć gwałtowny wzrost roli regionu zarówno jako podmiotu, 
jak i skali przestrzennej wymiany ekonomicznej2. Z jednej strony, strategie przedsię-
biorstw są rozważane w skali globalnej i wychodzą tym samym poza granice państwo-
we. Z drugiej strony, przedsiębiorcy wykazują coraz silniejszą skłonność do integracji 
ze środowiskiem lokalnym, co przejawia się na przykład w tworzeniu tzw. lokalnych 
systemów produkcyjnych. W  związku z  tym coraz częściej mówi się o  jednoczesnej 
globalizacji i  terytorializacji produkcji (glokalizacja). Procesy globalizacji, szybki po-
stęp techniczny i cywilizacyjny, stale rosnąca rola gospodarek lokalnych w globalnym 
wzroście gospodarczym, wywołały konieczność nowego spojrzenia na procesy rozwo-
ju terytorialnego, nie tylko w jego ekonomicznym wymiarze, ale również w aspekcie 
zarządzania wspólnotami samorządowymi3.

Jako gospodarz własnego terenu samorząd terytorialny od lat cechuje się samo-
dzielnością i odpowiedzialnością w kreowaniu własnej polityki rozwoju, a wraz z włą-
czeniem Polski w struktury UE jego rola nie straciła na znaczeniu. Od 2004 roku można 
obserwować dwa przebiegające równolegle, zasadnicze kierunki przekształceń sekto-
ra publicznego. Po pierwsze, obserwuje się wspomnianą już postępującą integrację 
i globalizację wynikającą w faktu członkostwa naszego kraju w różnego typu organiza-
cjach o ponadnarodowych charakterze, wśród których kluczowe znaczenie odgrywa 
UE. Z drugiej strony, coraz wyraźniej wyczuwalna jest dalsza decentralizacja i regiona-
lizacja4. Wyrazem tego trendu jest bez wątpienia proponowana przez UE koncepcja 
Community Led Local Development, której istotę stanowi oddolne i zintegrowane po-
dejście do instrumentów pobudzania rozwoju. Oddolny kierunek oddziaływań wyraża 
się w upodmiotowieniu społeczności lokalnych i przekazaniu w ich ręce planowania 
i realizacji własnej strategii rozwoju. Ten sposób kreowania rozwoju lokalnego opiera 
się na następujących zasadach5:

2 J.J. Poon, The Cosmopolitanization of Trade Regions: Global Trends and Implications, 1965–1990, Econimic 
Geography 1997, No 73, s. 390–403.
3 C.L. Felbinger, Robey J.E., Globalization’sImpact on State and Local Policy: The Rise of Regional Cluster-Based 
Economic Development Strategies, Policy Studies Review, 2001, s. 64.
4 J. Czaputowicz, (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Europejski Instytut Admini-
stracji Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 135–136.
5 Common Guidance of the European Comission’ Directorates General, Agri, Empl, Mare and Regio on Com-
munity Led Local Development in European Structural and Investment Funds, Draft Version, 30 January 2013, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_01_31.pdf, dostęp: 
2013.05.14.
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• koncentracji na konkretnych terytoriach subregionalnych (obszary pomiędzy 
10 a 150 tys mieszkańców),

• kierowania przez lokalną społeczność w  postaci lokalnych grup działania, 
w  których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i  prywatnych lokalnych inte-
resów społeczno-gospodarczych, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani 
sektor publiczny, ani żadna z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 49% głosów,

• prowadzenia na podstawie zintegrowanych i  wielosektorowych strategii roz-
woju lokalnego,

• projektowania z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału,
• uwzględniania elementów innowacyjnych w kontekście lokalnym,
• tworzenia sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracy.

Omówione powyżej przeobrażenia procesów gospodarczych i  społecznych za-
chodzących w  skali globalnej i  lokalnej spowodowały odejście od polityki rozwoju, 
postrzeganego z  perspektywy makroekonomicznej w  kierunku procesów przebie-
gających w skali mikro, w małych układach lokalnych. Rozwój lokalny oznacza zatem 
obecnie – bazujący na zasobach wewnętrznych, oddolny (bottom-up), angażujący 
lokalny potencjał – sposób pobudzania lokalnych gospodarek i poprawy warunków 
życia społeczności lokalnych. Można go określić jako proces dywersyfikacji i wzboga-
cania działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej i politycznej od-
bywający się przy zaangażowaniu i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału określo-
nego terytorium. Zarządzanie tak rozumianym rozwojem powinno zakładać szeroką 
partycypację aktorów lokalnych, a celem podejmowanych wspólnie działań winno być 
zwiększenie sumy indywidualnych szans rozwoju różnych członków lokalnej społecz-
ności, bez względu na ich płeć, wiek, czy status społeczny.

Temu oddolnemu kierunkowi procesów rozwoju towarzyszą zmiany w  sposobie 
kierowania gospodarką lokalną. W sferze administracyjnej dotyczą głównie podnoszenia 
poziomu sprawności i elastyczności zarządzania, czego z całą pewnością wymaga dyna-
micznie zmieniające się otoczenie globalne. Coraz częściej administracja samorządowa 
angażuje się w relacje partnerskie z lokalnymi przedstawicielami biznesu i sektora obywa-
telskiego, by wspólnymi siłami realizować założenia przyjętej polityki rozwoju6. Jako naj-
ważniejsze składowe procesu stymulowania rozwoju lokalnego uznaje się m.in.7:

• istnienie skutecznego przywództwa, inspirującego i koordynującego działania 
oraz mobilizującego członków społeczności lokalnej,

• szerokie współuczestnictwo wszystkich kategorii ludności w podejmowanych 
działaniach,

• zdefiniowanie jasnych zasad kierunkowych oraz precyzyjną ocenę celów przed 
ich ostatecznym przyjęciem,

• zaufanie, konsens, współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-
-obywatelskie,

6 G. Desfor, J. Jørgensen, Flexible Urban Governance. The Case of Copenhagen’s Recent Waterfront Develop-
ment, European Planning Studies, Vol. 12, No. 4, June 2004, s. 481.
7 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2002, s. 33.
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• wyczulenie na tożsamość kulturową i strukturę społeczno-polityczną regionu,
• uwzględnienie potrzeby ciągłego dostosowania działań do ewoluującego otoczenia.

Aktualne tendencje w polityce rozwoju wywołują także konieczność uwzględnie-
nia nowych, miękkich uwarunkowań tego procesu. Znaczenia nabierają cechy specy-
ficzne społeczności lokalnych, ich atuty, postawy, zdolność samoorganizacji, poziom 
motywacji, wykształcenie i doświadczenie.

Kapitał ludzki i społeczny jako uwarunkowania rozwoju lokalnego

Z dotychczasowych rozważań wynika, że otwarcie się gospodarek krajowych na rynek 
globalny zdecydowanie nie wywołało kryzysu lokalizmu. Wręcz przeciwnie, rozwój lo-
kalny i globalizacja są rozpatrywane jako zjawiska komplementarne względem siebie. 
Działań globalnych nie można podejmować w oderwaniu od kategorii lokalnych, gdyż 
źródła konkurencyjności tkwią właśnie w układach lokalnych (indygenizacja globali-
zacji)8. I odwrotnie, działania lokalne są nierzadko uwarunkowane otoczeniem global-
nym, które charakteryzuje niewątpliwie duża dynamika zmian. Globalizacja stymuluje 
konkurencyjność, a tym samym zmienia parytety w polityce rozwoju, „szansę” otrzy-
mują kraje o  tańszej sile roboczej i  niższych kosztach socjalnych9. Z  kolei w  krajach 
rozwiniętych konkurencyjność buduje się w oparciu o wiedzę i  innowacje, a  rozwój 
lokalny zakłada maksymalne wykorzystanie specyficznych zasobów wewnętrznych 
terytorium, stanowiących potencjał jego mieszkańców jak: kwalifikacje, adaptacja 
zmian, inicjatywa, innowacyjność, zdolność współdziałania10. Warunkami koniecznymi 
rozwoju stały się współcześnie kapitał ludzki i społeczny wspólnot lokalnych.

Kapitał społeczny jako pojęcie niezwykle popularne w naukach społecznych nie 
został jednoznacznie zdefiniowany i zoperacjonalizowany. Literatura najczęściej przy-
tacza definicje i koncepcje autorstwa P. Bourdieu, J.J. Colemana, R. Putnama i F. Fukuy-
amy. Pierre Bourdieu rozpatruje kapitał społeczny jako sumę rzeczywistych lub poten-
cjalnych zasobów, które wiążą się z posiadaniem trwałej sieci związków opartych na 
wzajemnej znajomości i  uznaniu, cechujących się różnym stopniem zinstytucjonali-
zowania 11. Zdaniem Jamesa Colemana pojęcie to jest definiowane przede wszystkim 
przez swoje funkcje. Kapitał jest taką cechą struktury relacji społecznych, która wspie-
ra konkretne działania jednostek podejmowane w  jej ramach. Najważniejszą formą 
kapitału są zobowiązania względem podmiotów12. Według Roberta Putnama kapitał 
społeczny odnosi się do takich cech organizacji społecznej jak sieci, normy, i zaufanie, 

8 Szerzej pisze o tym Kuciński K., Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski t. IX, 
s. 17–20, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyraradów 2011.
9 J. Auleytner, Polityka społeczna w  Polsce i  w  świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 140.
10 A. Łuczyszyn, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków 
w metropoliach, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 91.
11 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kaźmierczak, T. Rymsza M (red.) Kapitał Społeczny 
Ekonomia Społeczna, ISP, Warszawa 2007, s. 24.
12 W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.) Kapitał społecz-
ny. Interpretacje, impresje, operacjonalizacja, DeDeWu, Warszawa 2010, s. 28.
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które facylitują koordynację i współpracę dla wzajemnych korzyści13. Natomiast Fran-
cis Fukuyama postrzega kapitał społeczny jako zespół wartości i nieformalnych norm 
obowiązujących w grupie społecznej, które umożliwiają współdziałanie14.

Z kolei kapitał ludzki określić można jako wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz inne 
cechy ucieleśnione w człowieku, które powiązane są z jego ekonomiczną aktywnością 15. Roz-
patruje się go jako ogół takich cech i ludzkich właściwości jak: wiedza, umiejętności, 
zdolności, zdrowie, motywacja, które mają określoną wartość i stanowią źródło przy-
szłych dochodów, decydując o pozycji jednostki na rynku pracy.

 „Starość nie radość” – starzejące się wspólnoty barierą czy bodźcem rozwoju 
lokalnego?

Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski na lata 2014–2050 (GUS 2014) liczba Polaków 
zmniejszy się o 4 545 tys. osób w stosunku do 2014 roku (z 38 461 750 do 33 950 563). W tym 
samym czasie gwałtownie wzrośnie (z 5 137 000 do 8 358 000) liczba osób starszych powy-
żej 65 roku życia. W ciągu najbliższych 20 lat będziemy odnotowywać systematyczny wzrost 
współczynnika obciążenia demograficznego. W 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyj-
nym będzie przypadać 68 osób w wieku nieprodukcyjnym (38 osób w wieku poprodukcyj-
nym i 30 osób w wieku przedprodukcyjnym), podczas gdy w 2050 r. wartość współczynnika 
obciążenia demograficznego ma się kształtować na poziomie 105 (75 – dla poprodukcyjne-
go i 30 – przedprodukcyjnego). Rozpatrując zmiany demograficzne w ujęciu regionalnym, 
zauważamy, że prognozuje się wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 
liczbie ludności, we wszystkich województwach samorządowych w Polsce.

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej tendencji, w strukturze demograficznej 
Polski będą zachodzić zamiany o charakterze negatywnym. Trendy dotyczą wszystkich 
województw samorządowych, co powinno istotnie wpłynąć na kształt i priorytety re-
alizowanej w nich polityki społecznej. Starzenie się polskiego społeczeństwa wywo-
łuje zmiany w funkcjonowaniu całego państwa, jak i poszczególnych regionów, ukła-
dów lokalnych, a w końcu jednostek i rodzin. Przewiduje się, że liczba samotnych osób 
starszych ulegnie zwiększeniu, wobec czego coraz większą rolę będą odgrywać także 
relacje nieformalne z  osobami niespokrewnionymi, a  główny ciężar opieki przejmą 
placówki publiczne. Jak słusznie zauważa Z. Szweda-Lewandowska16, systematyczny 
wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, wywołuje poważne konsekwencje 
ekonomiczne i społeczne, jak: obciążanie budżetu państwa świadczeniami emerytal-
nymi, wzrastający popyt na miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wspar-
cia, wzrost zapotrzebowania na różnego typu usługi dla osób starszych, a nawet roz-
wój nowych typów usług socjalnych skierowanych do tej kategorii klientów.

13 M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012.
14 R. Brol, Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Brol R. (red.) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii 
i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3, Wrocław 2008, s. 316.
15 The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, 2001.
16 Z. Szweda-Lewandowska, Wyzwania dla polityki społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi, http://li-
berte.pl/wyzwania-dla-polityki-spolecznej-w-zakresie-opieki-nad-osobami-starszymi/, dostęp 7 marca 2012 r.
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W  takich uwarunkowaniach poważnym wyzwaniem rozwojowym dla polityki 
społecznej będzie jak najbardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego i spo-
łecznego osób starszych17. Możliwość zaangażowania obydwu rodzajów kapitału 
osób starszych w realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego z pewnością wymaga 
zorganizowanych działań diagnostycznych i planistycznych w tym zakresie. Tymcza-
sem wyniki badań wskazują, iż strategie regionalne i lokalne odnoszące się do polityki 
społecznej i  rozwiązywania problemów społecznych jak również strategie rozwoju, 
nie rozpatrują tej kategorii mieszkańców ani jako grupy wymagającej szczególnych 
oddziaływań, ani tym bardziej jako źródła niewykorzystanego potencjału prorozwojo-
wego18. Analizy treści lokalnych i regionalnych strategii wykazały, że problem starości 
nie jest badany w pogłębiony sposób. W dokumentach programowych diagnozuje się 
co prawda, że demograficzne starzenie się ludności jest istotną kwestią społeczną, jed-
nak sporadycznie analizuje się natężenie i konsekwencje tego procesu w skali lokalnej. 
W strategiach zdecydowanie brakuje diagnostyki potrzeb i oczekiwań osób starszych, 
a zaprogramowane działania aktywizujące i integrujące tę grupę mają przeważnie bar-
dzo ogólny charakter19.

Starzenie się społeczeństwa rozpatrywane jest obecnie głównie jako destymu-
lanta procesów rozwojowych zachodzących w skali kraju i w układach lokalnych. Po-
wszechnie zwraca się uwagę na pogarszające się w jego wyniku wskaźniki demogra-
ficzne, ekonomiczne i społeczne opisujące kondycje jednostek terytorialnych. Warto 
jednak zauważyć, że w  klasycznym ujęciu jednym z  podstawowych czynników roz-
woju są potrzeby ludzkie, zmieniające się w trakcie trwania życia człowieka. Potrzeby 
mieszkańców i jednostek gospodarczych ewoluują wraz z postępem cywilizacyjnym. 
Pojawiają się najpierw w sferze odczuć indywidualnych, następnie odczuć grup i zbio-
rowości. W kolejnym etapie są artykułowane i wchodzą w sferę informacji, która docie-
ra do podmiotów decyzyjnych, np. władz lokalnych. W odpowiedzi są one zaspokajane 
w sferze materialnej, co powoduje zwiększenie liczby produktów i usług, kreując tym 
samym rozwój20.

Starzejące się społeczeństwo może stwarzać szanse dla wzrostu gospodarczego 
poprzez rozwój i promocję nowoczesnych produktów. Rynek produktów i usług dla 
osób starszych jest często określany mianem „srebrnej gospodarki”21. Silver Economy 

17 P. Kubicki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu
„EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, s. 2, http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ub%C3%B3st-
wo%20i%20wykluczenie%20os%C3%B3b%20starszych.pdf, dostęp: 12.06.2013.
18 A. Podgórniak-Krzykacz, J. Przywojska, Krajowe i regionalne programy rynku pracy wobec aktywizacji zawo-
dowej osób w wieku 50/45+, [w:] B. Urbaniak, , J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych 
do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 80.
19 J. Przywojska, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych w regionie łódzkim w świetle strategii i pro-
gramów wojewódzkich, [w:] Jerzy Krzyszkowski (red.), Seria wydawnicza: Problemy społeczne, polityka spo-
łeczna w regionie łódzkim. Być seniorem w województwie łódzkim, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2010, s .90.
20 T. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a  praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2003, s. 26–28.
21 Czy Silver Economy ma w Polsce przyszłość? http://www.instytutobywatelski.pl/11056/lupa-instytutu/czy-
-silver-economy-ma-w-polsce-przyszlosc, dostęp: 22.06.2013.
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to w  dużym uproszczeniu strategia ekonomiczna uwzględniająca fakt starzenia się 
społeczeństwa. Podstawą jest pozytywne podejście do naturalnych konsekwencji pro-
cesu starzenia się populacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę, jak 
z osiągnięciem określonego wieku zmieniają się możliwości i szanse na rynku pracy 
oraz jak ewoluują potrzeby ekonomiczne i konsumpcyjne. Należy zaakceptować fakt, 
że zmiany demograficzne są nieuniknione i przewidywalne i pokazać, że starzenie się 
może być bodźcem do lokalnego rozwoju gospodarczego. Badania wskazują, że lu-
dzie starsi w Polsce to nie tylko osoby ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym, 
czy wymagające opieki. To również konsumenci określonych produktów i usług. Warto 
wobec tego inwestować w usługi medyczne i opiekuńcze, wizyty w domach, głównie 
lekarzy specjalistów. Dotyczy to zwłaszcza grupy „starszych starszych”. Z kolei wśród 
młodszych kategorii wiekowych występuje popyt na posezonowe oferty turystyczne, 
rekreację, np. na basenach czy w klubach fitness (zajęcia dla osób 50+). Tego typu usłu-
gi powinny być przy tym zróżnicowane w odniesieniu do przedziału wieku i cechować 
się stosunkowo niską ceną.

Istotnym, a wciąż jeszcze nie wykorzystanym zasobem wydaje się również kapi-
tał społeczny i ludzki ludzi starszych. Zakłada się, że bierne zawodowo osoby starsze 
dysponują dużym zasobem wolnego czasu, który mogą wykorzystać na działalność 
społeczną lub pomoc członkom rodziny, zwłaszcza własnym dzieciom poprzez opiekę 
i wychowanie wnucząt. Wyniki badań CBOS z 2007 roku (opublikowane w 2010 roku)22 
odnoszące się do osób po 60. roku życia przeczą jednak takim założeniom. Według de-
klaracji respondentów w starszym wieku, najrzadziej pomagają innym ci z nich, którzy 
w ogóle nie pracują. Ankietowani podejmujący w wieku emerytalnym pracę zarobko-
wą im mniej czasu na nią poświęcają, tym częściej pomagają innym w wykonywaniu 
obowiązków domowych. W 2007 roku najrzadziej pomagali komuś spoza ich gospo-
darstwa domowego respondenci pracujący w pełnym wymiarze godzin (40% z nich, 
w  tym 21% deklarowało pomoc wielokrotną). Z  kolei najczęściej pomocy udzielały 
osoby pracujące dorywczo (43%, z czego 30% wiele razy).

Inną formą spędzania czasu na emeryturze może być zaangażowanie w działal-
ność społeczną lub polityczną. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że i tego 
typu zajęcia nie cieszą się powodzeniem wśród osób starszych, zwłaszcza nieaktyw-
nych zawodowo. Spośród nich jedynie 4% zadeklarowało samą przynależność do ja-
kiejś organizacji, a 6% – zarówno przynależność, jak i działalność w niej.

Do odmiennych wniosków prowadzą wyniki badań projektu Wyrównywanie szans 
na rynku pracy dla osób 50+ realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
ze środków EFS, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i przez Uniwersytet Łódzki, Partnera projektu. 
Projekt realizowany jest w  ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku 
pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu była promo-
cja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na 
rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+. Jeden z modułów projektu stano-
wiły badania jakościowe wśród pięćdziesięciu organizacji pozarządowych działających 

22 K. Wądołowska, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010.
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w  zakresie aktywizacji zawodowej i  społecznej osób w  wieku 50+ w  następujących 
województwach: mazowieckim, małopolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim i lubuskim.

Celem badania była między innymi ocena sytuacji (w tym potrzeb i problemów, 
a także atutów i słabości z perspektywy rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecz-
nym) osób w wieku 50+ w środowisku lokalnym. Respondentami w badaniu byli repre-
zentanci władz organizacji, pracownicy lub wolontariusze zaangażowani w realizację 
projektów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby 50+. Przebadano organizacje 
pozarządowe, które po roku 2004 realizowały projekty (tj. prowadziły bądź prowadzą 
działania) związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób w wieku 50+23.

Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli sektora obywatelskiego nie można 
oczywiście wyłonić jednego, uniwersalnego profilu starszego beneficjenta działań ak-
tywizujących podejmowanych przez NGO. Zbiór klientów tworzą zarówno osoby bez-
robotne, jak i pracujące, zdrowe i aktywne, jak również chore, czy niepełnosprawne, 
kobiety i  mężczyźni, osoby lepiej i  gorzej wykształcone. Według rozmówców wśród 
beneficjentów w wieku 50+ wyraźnie większe zainteresowanie aktywizacją zawodo-
wą i społeczną przejawiają kobiety. Często pojawiały się także opinie, że bardziej sko-
rzy do włączenia się w działania organizacji pozarządowych i przejawiający większe 
zainteresowanie aktywizacją społeczną są seniorzy i emeryci. Osoby w wieku 45–50 
lat, przeważnie ciągle aktywne i samodzielne są bardziej samowystarczalne. Jeżeli już 
wyrażają zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych, to widzą się bar-
dziej w rolach wolontariuszy, działaczy, osób kształtujących działalność stowarzyszeń, 
niż w roli podopiecznych NGO. Najtrudniejsze we współpracy grupy beneficjentów to 
osoby zmagające się z  różnymi uzależnieniami oraz osoby długotrwale bezrobotne. 
Najchętniej z NGO współpracują osoby z niepełnosprawnościami, które traktują dzia-
łania kierowane do nich przez instytucje sektora pozarządowego jako niekiedy jedyną 
formę integracji społecznej.

Opinie respondentów na temat pracowników i wolontariuszy w wieku 50+ były 
również zróżnicowane. Wśród cech pozytywnych wymieniano przede wszystkim wie-
loletnie doświadczenie zawodowe, któremu towarzyszy nagromadzona przez lata 
dojrzałość i „mądrość życiowa”. Osoby starsze są postrzegane jako odpowiedzialni 
i  sumienni pracownicy, którzy szanują pracę i  wykazują się dużą lojalnością wobec 
pracodawcy. Wykonując swoje zadania wykazują się zaangażowaniem, dokładnością 
i rzetelnością. Ich istotnym atutem jest również duża elastyczność wynikająca z usta-
bilizowanej sytuacji rodzinnej, zwłaszcza dorosłości i samodzielności dzieci. Zwrócono 
także uwagę na fakt, że osoby starsze nierzadko są bardzo zdeterminowane by wyko-
nywać jak najlepiej swoją pracę, co może wynikać z lęku przed jej utratą, są także moc-
niej zorientowane na realizację celów rozwojowych niż młodsi pracownicy. Przejawiają 
również otwartą postawę wobec dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z mło-
dymi osobami. Z kolei wśród słabości pracowników w wieku 50+ wskazywano przede 
wszystkim ograniczenia psychofizyczne związane ze stanem zdrowia, sprawnością fi-

23 J. Przywojska, Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych w ramach Diagnozy obecnej 
sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie 
szans na rynku pracy dla osób 50+”, Łódź 2012.
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zyczną, wyglądem, zdolnością i szybkością uczenia się. Wymieniano również deficyty 
kompetencji, głównie strach przed nowymi technologiami oraz braki w zakresie zna-
jomości języków obcych. Podkreślane wcześniej jako atut doświadczenie zawodowe 
starszych pracowników opisano teraz jako ich istotną wadę. Respondenci stwierdzali, 
że pracownicy 50+ nadmiernie wierzą we własne doświadczenie, co skutkuje oporem 
wobec zmian i nowatorskich rozwiązań. Pracownicy w wieku 50+ są także nadmiernie 
przywiązani do tradycyjnych form zatrudnienia i związanych z nimi świadczeń socjal-
nych, co nie sprzyja ich aktywizacji w warunkach współczesnego rynku pracy.

Aktywność obywatelską osób starszych opisano raczej pozytywnie. Z  badań 
wynika, że większość organizacji pozarządowych zatrudnia osoby w  wieku 50+ lub 
współpracuje z nimi. Ludzie starsi angażują się w działania społeczne, aktywnie uczest-
niczą w życiu wspólnot lokalnych. Często piastują w organizacjach funkcje kierowni-
cze, zasiadają w  ich zarządach, czy też stanowią znaczący odsetek stale współpra-
cujących wolontariuszy. Jest to bardzo interesująca obserwacja, z  której wynika, że 
osoby w wieku 50+ zainteresowane są zarówno działalnością zawodową (kierownicy, 
pracownicy organizacji), jak i obywatelską (członkowie stowarzyszeń, wolontariusze) 
w ramach sektora społecznego. Respondenci ocenili zaangażowanie osób starszych 
jako bardzo duże, podkreślając przy tym, że mają one większe zaufanie do organizacji 
pozarządowych niż instytucji wsparcia funkcjonujących w ramach sektora publiczne-
go. Z badań wynika, że osoby starsze cechuje duże zaangażowanie w sprawy środowi-
ska lokalnego, przejawiające się chociażby ich aktywnością społeczną. Równocześnie 
osoby te posiadają wiele cech indywidualnych, korzystnych z perspektywy potencjal-
nego pracodawcy, co czyni je wartościowymi i  zaangażowanymi pracownikami lub 
wolontariuszami.

Podsumowanie

Starzenie się społeczności lokalnych jest niewątpliwie zjawiskiem nieuniknionym 
i stanowi wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej, a równocześnie duże zagrożenie 
dla stabilności systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Jednak potrzeby osób 
starszych mogą także stanowić istotny bodziec rozwoju lokalnego, pod warunkiem, że 
zostaną właściwie zwerbalizowane i  uświadomione szerszej publiczności, zwłaszcza 
lokalnym włodarzom i przedstawicielom instytucji samorządowych. Niestety dużym 
problemem jest percepcja decydentów, czyli postrzeganie osób starszych głównie 
jako niesamodzielnych, wymagających opieki i wolno przyswajających wiedzę. W lo-
kalnych strategiach grupa osób starszych często jest diagnozowana jako jednolita: 
„starsi starsi”, zdarza się, że rozpatrywana łącznie z osobami niepełnosprawnymi. War-
to rozważyć zmianę optyki spojrzenia na ludzi starszych w społecznościach lokalnych 
i wykorzystać potencjał tych osób, umożliwiając im aktywne angażowanie się w spra-
wy wspólnoty, tworząc infrastrukturę instytucjonalną integracji środowiska osób star-
szych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się opracowanie planów działań na rzecz osób 
50+ zawierających pogłębione diagnozy nie tylko ich potrzeb i problemów, ale rów-
nież atutów.
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W  skali mezo (lokalnej) wskazanym działaniem jest również integracja między-
pokoleniowa. Właściwa wydaje się realizacja tej idei już na etapie planowania polity-
ki lokalnej poprzez włączanie udziałowców z różnych grup wiekowych w sam proces 
tworzenia strategii rozwoju. Starsze pokolenie dysponuje specyficzną wiedzą, przeja-
wia świadomość historii miejsca, tradycji, ewolucji i  zmian. Z kolei młode pokolenie 
to faktyczni przyszli odbiorcy efektów strategii, czyli planów rozwoju zakładających 
długookresową perspektywę programową. Co więcej, młodych członków społeczno-
ści lokalnych cechuje świadomość nowych rozwiązań i zjawisk zachodzących w sferze 
społecznej i gospodarczej. Z kolei w skali mikro (na poziomie organizacji) wskazane 
jest wdrażanie strategii zarządzania wiekiem, w szczególności wykorzystywanie mię-
dzypokoleniowego transferu wiedzy w organizacjach oraz prewencja konfliktów mię-
dzypokoleniowych

Wspomniane powyżej działania wymagają intensywnych akcji promocyjnych, 
kampanii społecznych realizowanych przez sektor publiczny. Duży nacisk należy poło-
żyć na przełamywanie stereotypów nt. osób starszych. Panuje obiegowa opinia, że lu-
dzie starsi mają poważne trudności z przyswajaniem wiedzy, cechuje ich analfabetyzm 
technologiczny, przejawiają trudne cechy charakteru, często doświadczają wypalenia 
zawodowego. Tym poglądom należy przeciwstawiać pozytywne cechy dystynktywne 
tej części populacji jak: doświadczenie zawodowe i życiowe, solidność, zaangażowa-
nie, sumienność, dokładność, chęć uczenia się.

W lokalnych strategiach rozwoju grupa 50+ powinna być rozpatrywana nie tylko 
jako wymagający wsparcia konsumenci świadczeń socjalnych, ale potencjalni klienci 
zainteresowani specyficznymi produktami. W perspektywie ekonomicznej istotna jest 
promocja aktywności zawodowej osób starszych, w szczególności upowszechnianie 
wśród pracodawców wiedzy na temat korzyści wynikających z zatrudniania pracow-
ników w starszym wieku, zachęcanie do podtrzymywania przez osoby w wieku 50+ 
aktywności zawodowej i aktualizowania kwalifikacji zgodnie z tendencjami na rynku 
pracy. Działania informacyjne sektora publicznego powinny również skupiać się na 
upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie. Planując i realizując zadania z za-
kresu lokalnej polityki społecznej warto z  pewnością pamiętać, że osoby starsze to 
również aktywni obywatele, konsumenci i pracownicy.
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Iwona Wieczorek1

Wybrane działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w gminie miasto Zgierz

Abstrakt: Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie działań prowadzonych przez Urząd 
Miasta Zgierza zmierzających do zagwarantowania mieszkańcom możliwości skorzystania z róż-
norodnych akcji profilaktyki zdrowia oraz propagowania zachowań prozdrowotnych. Samorząd 
zobowiązany jest do realizacji zadań własnych między innymi tych z zakresu ochrony zdrowia. 
W artykule opisano różne formy działań na rzecz społeczności lokalnej min. program profilaktyki 
i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom, Jarmarki Zdrowia, badania genu BRCA1, programy 
edukacyjno-informacyjne: Szkoła Cukrzycy, Akademia Zdrowia. Samorządy angażują i włączają 
się w szereg działań pozwalających na wzrost świadomości i edukowanie społeczeństwa zgod-
nie ze starą maksymą „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. Waga tego problemu, koszty społeczno-
-ekonomiczne oraz oczekiwania społeczeństwa jednoznacznie potwierdzają, że problematyka 
zdrowotna wymaga priorytetowego miejsca w polityce lokalnej. Konieczna jest również zmia-
na paradygmatu myślenia o  profilaktyce. Szeroko pojęta edukacja i  kampanie prozdrowotne 
prowadzone przez samorządy mogą doprowadzić do wczesnej wykrywalności wielu chorób jak 
i ograniczenia zachorowań. Potrzeba działań o charakterze lokalnym była wielokrotnie wyraża-
na przez lekarzy i ekspertów. Powyższe opracowanie wskazuje na dobre doświadczenia w tym 
zakresie w mieście Zgierzu. Niestety z danych AOTM wynika, że w kraju są takie województwa, 
które w roku 2012 nie realizowały ani jednego programu prozdrowotnego.
Słowa kluczowe: profilaktyka zdrowia, polityka ochrony zdrowia, samorząd terytorialny

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie podejmuje niezwykle ważną kwestię profilaktyki zdrowotnej. 
Ma na celu przedstawienie działań prowadzonych przez Urząd Miasta Zgierza zmie-
rzających do zagwarantowania mieszkańcom właściwego poziomu wiedzy i  propa-
gowania zachowań prozdrowotnych. Promocja zdrowia i profilaktyka jest niezwykle 
ważnym elementem polityki społecznej samorządów lokalnych. Profilaktyka zdrowia 
obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i lecze-
niu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia2. Wśród definicji 
zdrowia wiodąca jest definicja zaproponowana w 1948 r. przez Światową Organizację 
Zdrowia: „Zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie 
brak choroby bądź niedomagania”3.

1 Adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekono-
miczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2 http://www.izp.wroclaw.pl/58/125/artykuly/profilaktyka-zdrowia.html.
3 Szerzej [w:] R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, (red.) prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Pod-
stawy epidemiologii. Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycy Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2002, s. 25.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.12

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.12
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Działania podejmowane przez władze miasta na rzecz profilaktyki zdrowia miesz-
kańców Zgierza stanowią odzwierciedlenie lokalnych potrzeb w tym zakresie. Zmie-
rzają do tworzenia wielosektorowej polityki ochrony zdrowia, wzrostu świadomości 
i edukacji społecznej oraz zaangażowania społecznego. Przybierają one różne formy, 
dzięki którym można poprawić poziom zaangażowania w ochronę zdrowia. Do naj-
ważniejszych aktywności zaliczyć należy: program profilaktyki i  korekcji wzroku Ra-
tujmy Wzrok Dzieciom, Jarmarki Zdrowia, badania genu BRCA1, programy eduka-
cyjno-informacyjne: Szkoła Cukrzycy, Akademia Zdrowia. Samorząd zobowiązany jest 
do realizacji zadań własnych między innymi tych z zakresu ochrony zdrowia4. Jak sta-
nowi Art. 7.1. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych5 do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej należy w  szczególności: 1) opracowywanie i  realizacja 
oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych po-
trzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 2) przekazywanie powiatowi 
informacji o  realizowanych programach polityki zdrowotnej; 3) inicjowanie i  udział 
w  wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania 
mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 4) podejmowa-
nie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców gminy. Z  kolei ustawa o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi stanowi, iż prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Dlatego też 
gmina podejmuje takie działania na rzecz ludzi uzależnionych, aby ilość i skutki wystę-
pujących nałogów były w możliwie największym stopniu ograniczone. Realizacja tych 
zadań prowadzona jest w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień, uchwalany corocznie przez Radę Miasta Zgierza. 
Celem Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 
uzależnień jest inicjowanie i prowadzenie działań, które przyczynią się do zapobiega-
nia powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszania rozmiarów tych, które 
aktualnie występują oraz zwiększania zasobów niezbędnych do radzenia sobie z  już 
istniejącymi problemami.6 Podkreślić należy, iż Zgierz jest członkiem Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich od 1997 roku. W Urzędzie Miasta za powyższą problematykę 
odpowiada Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży7. Popularyzacji zdrowe-
go stylu życia i aktywności ruchowej mieszkańców sprzyja siłownia zewnętrzna w Par-
ku Miejskim, Grota Solna, Łaźnia Miejska z basenem, boiska, oraz zagospodarowane 
tereny rekreacyjne czy ścieżki rowerowe.

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
zgodnie, z którą do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu 
spraw ochrony zdrowia.
5 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6 Uchwała nr III/18/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta Zgierza.
7 Nazwa Wydziału ulega zmianom, a wynika to min. ze zmian regulaminu organizacyjnego w UMZ.
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Ratujmy wzrok dzieciom

Od 2008 roku8 do chwili obecnej Gmina Miasto Zgierz realizuje wyjątkowy w skali re-
gionu program profilaktyki i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom (RWD) w ramach 
partnerstwa na rzecz dobrego widzenia dzieci, wspólnie z wiodącym w kraju produ-
centem soczewek okularowych Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi, na podstawie 
podpisanego porozumienia. Program Ratujmy Wzrok Dzieciom ma na celu krzewienie 
profilaktyki w zakresie widzenia, badania przesiewowe uczniów w kierunku wczesne-
go wykrycia wad wzroku oraz zapewnienie dzieciom, u  których stwierdzono wadę 
widzenia, prawidłowej korekcji wzroku. Badania okulistyczne w ramach w/w progra-
mu pozwalają zapobiegać pogłębieniu niezdiagnozowanych wcześniej wad wzroku 
i chorób oczu. Większość programów profilaktycznych ogranicza się do badań zakoń-
czonych skierowaniem do specjalisty, natomiast RWD gwarantuje kompleksową po-
moc od bezpłatnej diagnozy okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości 
szkła korekcyjne. Po badaniach wzroku, które w całości finansuje Miasto Zgierz, każde 
dziecko potrzebujące korekcji okularowej zgłasza się z  receptą otrzymaną w  szkole 
opatrzoną pieczątką „Ratujmy Wzrok Dzieciom” do zakładu optycznego, gdzie dosta-
je bezpłatnie wysokiej jakości soczewki korekcyjne produkcji JZO sp. z o.o. Darmowa 
jest także usługa montażu soczewek do opraw, wykonywana przez optyka. Jedynym 
kosztem ponoszonym przez rodziców jest zakup opraw okularowych. Dodatkowo, 
dzieciom w najtrudniejszych warunkach bytowych refunduje się oprawy okularowe, 
na podstawie pisma ze szkoły potwierdzającego sytuację ekonomiczną dziecka. Pro-
gram pełni także funkcję edukacyjną oraz propaguje ideę dobrego widzenia. Bardzo 
często dzieci same nie potrafią stwierdzić, że mają kłopoty ze wzrokiem, a pojawiające 
się zaburzenia ostrości widzenia uważają za chwilowe i  spowodowane zbyt długim 
czytaniem książek lub pracą z komputerem. Statystyka pokazuje, że wady wzroku sta-
nowią poważny problem medyczny w środowisku szkolnym. Rozpoczęcie każdorocz-
nej edycji programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom” odbywa się na spotkaniu z udziałem 
władz miasta, przedstawicieli JZO – producenta i  fundatora soczewek okularowych, 
realizatora badań okulistycznych wyłonionego w  konkursie ofert, dyrektorów szkół 
biorących udział w projekcie oraz lokalnych mediów. Na spotkaniu tym omawiane są 
wszystkie istotne zagadnienia związane z wdrożeniem RWD w danym roku szkolnym 
i ustalenie harmonogramu badań. We wrześniu podczas spotkań z rodzicami trwa ak-
cja informacyjna o programie, a w lokalnych mediach ukazują się komunikaty o pro-
gramie o charakterze informacyjno-promocyjnym.

Badania dedykowane są dla uczniów wyłącznie pierwszych klas szkół podstawowych, 
gimnazjów i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. W 2008 r. badania profilaktycz-
ne objęły uczniów zgierskich szkół podstawowych. Zbadano 409 dzieci, a koszt realizacji 
badań wyniósł 12 005 zł. Wystawiono 63 recepty. Po okulary do korekcji wzroku zgłosiło 
się jedynie 25 dzieci. W kolejnym roku trwania programu rozszerzono ofertę o pierwsze 
klasy gimnazjum. W 2009 r. badaniami objęto 805 uczniów ze szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych. Wady stwierdzono u 318 osób a zrealizowało recepty 70 uczniów. Koszt 

8 Zarządzenie Nr 114/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 sierpnia 2010 r.
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badań wyniósł 28 175 zł. W 2010 r. do badań wytypowano 1 124 uczniów – zbadano 956 
uczniów. Wystawiono  216 recept a po okulary korekcyjne zgłosiło się 59 uczniów, w tym 
2 osobom zrefundowano oprawy okularowe. Koszt realizacji badań to 33 460 zł. W 2011 r. 
do programu przyjęto dzieci ze szkół podstawowych, które rozpoczynają intensywny okres 
pracy wzrokiem oraz uczniów gimnazjów i liceum samorządowego (SLO). Ogółem przeba-
dano 938 dzieci. Koszt badań wyniósł 32 830 zł. W 2012 r. przebadano ponad 992 uczniów ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i SLO. Koszt programu to 34 720 zł. W 2013 r. zbadano 1 013 
uczniów. Wystawiono 120 recept na okulary. Koszt badań to 35 450 zł. W 2014 r. przebadano 
1 142 uczniów SP, Gimnazjów i SLO na kwotę 39 970 zł.

Program Ratujmy Wzrok Dzieciom daje wiedzę na temat rodzaju wad wzroku i scho-
rzeń oczu u dzieci, a także pozwala zapobiegać pogłębianiu niezdiagnozowanych wcze-
śniej wad wzroku i chorób oczu. Brak prawidłowej korekcji wzroku niejednokrotnie bywa 
przyczyną trudnościw nauce, dlatego tak ważne jest propagowanie idei dobrego widze-
nia, prowadzenia regularnych badań kontrolnych w tym zakresie a także realizacja recept9.

Program edukacyjny Szkoła Cukrzycy

Projekt Szkoła Cukrzycy realizowany w 2013 roku stanowił formę wsparcia dla osób 
chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów. Miał na celu systematyczne i uporząd-
kowane przekazywanie wiedzy o tej chorobie, naukę właściwej samokontroli i polep-
szenie jakości życia diabetyków. Bezpłatne zajęcia w formie wykładów kończących się 
testem sprawdzającym, prowadził co miesiąc dr. Rafał Rydz – lekarz z Poradni Lekarzy 
Rodzinnych „Sanus” we współpracy z  Federacją Porozumienie Zielonogórskie, która 
przekazała pełny zestaw multimedialnych materiałów edukacyjnych niezbędnych do 
prowadzenia szkoleń oraz materiały indywidualne dla słuchaczy. Cukrzyca to przewle-
kła choroba metaboliczna, której podstawowym objawem jest podwyższony poziom 
cukru (glukozy) we krwi10. Cukrzyca jest spowodowana nieprawidłową produkcją insu-
liny w komórkach trzustki lub nieprawidłowym działaniem tego organu. Według świa-
towych statystyk cukrzyca jest chorobą rozpowszechnioną i dotyczy osób w każdym 
wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Częstość cukrzycy w populacji po-
wyżej 65. roku życia sięga 25–30%. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje około 
2,6 miliona ludzi, z  czego cukrzyca rozpoznana i  leczona stanowi 60% przypadków. 
Obecna skala i fakt nasilania się zapadalności na cukrzycę, zarówno typu 1, jak i 2, prze-
kłada się na bardzo wymierne konsekwencje nie tylko medyczne, ale i społeczno-eko-
nomiczne, a problemy prewencji i efektywnego leczenia cukrzycy i  jej powikłań wy-
kraczają poza obszar odpowiedzialności środowiska medycznego i samych pacjentów. 
Cukrzyca, według szacunków Banku Światowego, stanowi, po chorobie niedokrwien-
nej serca, drugie pod względem wielkości obciążenie ekonomiczne społeczeństwa. Na 
te nakłady składają się nie tylko koszty diagnostyki i leczenia cukrzycy, w tym leczenia 
jej powikłań, ale i koszty wynikające z przedwczesnego zaprzestania działalności za-
wodowej: niezdolność do pracy i w jej następstwie świadczenia rentowe, a także bez-

9 Na podstawie materiałów źródłowych uzyskanych w UMZ.
10 Opracowanie: lek. med. Bogumił Wolnik Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademia 
Medyczna w Gdańsku; http://zdrowie.med.pl/cukrzyca/cukrzyca_1.html.
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robocie11. Odpowiednia intensywna edukacja społeczeństwa w  zakresie wczesnego 
rozpoznawania cukrzycy, leki stosowane współcześnie w terapii cukrzycy, jak i rosnąca 
świadomość pacjentów w zakresie samokontroli prowadzą do coraz dłużej i skutecz-
niej utrzymywanego dobrego stanu zdrowia chorych i możliwości pozostania aktyw-
nymi zawodowo. Na gruncie europejskim podejmowano inicjatywy, których celem 
jest zarówno prewencja, wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie, jak i poprawa 
jakości życia chorych z cukrzycą (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 marca 2012 
roku w sprawie podjęcia walki z epidemią cukrzycy w UE oraz Mapa Kopenhaska, przy-
jęta podczas Europejskiego Forum Cukrzycy w Kopenhadze w dniach 25–26 kwietnia 
2012 roku). Edukacja jest stałym, integralnym i niezbędnym składnikiem postępowa-
nia terapeutycznego w cukrzycy w trakcie każdej wizyty lekarskiej. W obowiązującym 
stanie prawnym świadczenia z zakresu diabetologii dla dorosłych i dla dzieci udzielane 
są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej (AOS) oraz leczenia szpitalnego12.

Wykłady w  Szkole Cukrzycy odbywały się w  trzecią sobotę każdego miesiąca 
według ustalonego harmonogramu. Tematyka na zajęciach obejmowała następujący 
zakres: Żywienie w cukrzycy – prawda i mity; Leczenie cukrzycy – dla kogo leki doust-
ne?; Leczenie cukrzycy – dlaczego insulina?; Ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia, 
kwasica cukrzycowa – jak ich unikać?; Cukrzyca u kobiety – problem nie tylko kobiet; 
Retinopatia, nefropatia, neuropatia – łatwiej zapobiegać niż leczyć; Stopa cukrzycowa; 
Zawał serca, udar mózgu – czy to też powikłania cukrzycy?; Zespół metaboliczny – 
problem społeczny XXI wieku. W wykładach uczestniczyło około 25–30 osób. Projekt 
wykazał potrzebę organizowania podobnych cykli edukacyjnych w różnych specjalno-
ściach medycznych i zaowocował pomysłem na stworzenie programu edukacyjnego 
pod nazwą „Akademia Zdrowia”, który został zrealizowany w 2014 r.

Akademia zdrowia

W 2014 roku realizowany był projekt o profilu informacyjno-edukacyjnym pod nazwą 
AKADEMIA ZDROWIA. Skierowany został do mieszkańców Zgierza w  formie cyklicz-
nych, comiesięcznych wykładów dostarczających wiedzy na temat najczęściej wystę-
pujących zagrożeń zdrowotnych, zwłaszcza tych wynikających z niewłaściwego trybu 
życia, niewłaściwego odżywiania, braku aktywności fizycznej czy zaniechania badań 
profilaktycznych. Wykłady odbywały się w trzecią sobotę każdego miesiąca i prowa-
dzili je specjaliści z  zakresu poszczególnych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań 
była zróżnicowana i dotyczyła: profilaktyki nowotworowej, profilaktyki chorób serca, 
edukacji diabetologicznej, profilaktyki chorób tarczycy, osteoporozy, leczenia otyło-
ści oraz zasad prawidłowego żywienia, zakażeń górnych dróg oddechowych i alergii, 
profilaktyki zdrowia psychicznego, chorób oczu oraz chorób jamy ustnej i przyzębia. 
W spotkaniach brało udział ok. 30–40 osób 13.

11 Prof. dr hab. n. med. M. Małeck, (red.) Diabetologia kliniczna, Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania 
u chorych na cukrzycę 2014, Via Medica 2014, s. 62.
12 K. Bąk, Rzecznik Resortu Zdrowia, [w:] Resort zdrowia o leczeniu cukrzycy, Rynek Zdrowia 12(113)/ 2014 r., s. 63.
13 Na podstawie materiałów informacyjnych UMZ.
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Badania BRCA1

Wcześnie wykryty nowotwór daje większe prawdopodobieństwo jego wyleczenia. 
Główną przyczyną umieralności kobiet w  wieku 15–49 lat są nowotwory złośliwe14. 
W  Polsce między innymi z  powodu niewystarczającej wiedzy pacjentów na temat 
wczesnych objawów choroby nowotworowej czy zakorzenionych przekonań, wykry-
wa się zbyt późno zaawansowane zmiany nowotworowe. Upowszechnianie wiedzy 
o korzyściach, jakie niesie wczesne wykrycie choroby, może wpłynąć na zmianę posta-
wy Polaków. Dzięki realizacji programów edukacyjnych, obserwowany jest powolny 
wzrost świadomości i wiedzy onkologicznej, o czym świadczyć może większa liczba 
pacjentów z niezaawansowanymi nowotworami w gabinetach lekarskich15.

Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów, 
w wyniku której umiera rocznie przeciętnie 96 tys. osób (25% wszystkich zgonów), przy 
czym ogólna liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe będzie systematycz-
nie rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. 
rokiem życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przyrost liczby zachorowań i zgonów na 
nowotwory złośliwe w Polsce w ostatnim półwieczu wynika zarówno ze starzenia się 
ludności Polski, jak i z częstego narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, przede 
wszystkim związane ze stylem życia Polaków. W 2011 r. u mężczyzn najczęściej wystę-
powały nowotwory złośliwe płuca (20%), gruczołu krokowego (14%) i jelita grubego 
(12%). W dalszej kolejności występowały nowotwory złośliwe pęcherza moczowego 
(7%) i żołądka (5%). Wymienione nowotwory były również najczęściej przyczyną zgo-
nów nowotworowych: Wśród kobiet w 2011 r. najczęściej rejestrowano zachorowania 
na nowotwór złośliwy piersi (23%), jelita grubego (10%), płuca (9%), trzonu macicy 
(7%) , jajnika (5%) i szyjki macicy (4%). Podobnie jak u mężczyzn, najczęstszą przyczyną 
zgonów u kobiet był rak płuca (15%). Odsetek zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych piersi utrzymywał się w populacji kobiet na podobnym poziomie (13%). Niewiele 
rzadsze były zgony na nowotwory złośliwe jelita grubego (12%). Wśród pozostałych 
przyczyn zgonów nowotworowych w populacji kobiet znajdują się także nowotwory 
złośliwe jajnika (6%), trzustki (5%), żołądka (3%) i  szyjki macicy (4%). U dzieci (0–19 
lat) nowotwory złośliwe, w większości białaczki (ok. 40% zachorowań i 60% zgonów 
nowotworowych w  tym wieku), są rzadkim schorzeniem, a  umieralność z  powodu 
nowotworów od wielu lat spada. Wskazuje to, przy utrzymującym się wzroście za-
chorowalności na choroby nowotworowe, na postęp w leczeniu nowotworów wieku 
dziecięcego. W populacji młodych dorosłych Polaków (20–44 lat) zachorowalność na 
nowotwory złośliwe od początku lat 80. XX wieku jest wyższa u kobiet niżu mężczyzn. 
Najczęstszym nowotworem u młodych kobiet jest od wielu lat rak piersi (w 2011 r. 29% 
zachorowań i 24% zgonów nowotworowych w tej grupie wieku w populacji kobiet). 
Najczęstszym nowotworem występującym u młodych mężczyzn jest rak jądra (24% 
zachorowań, 6% zgonów).

14 Raport Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, (red.) T. Niemiec, UNDP, Warszawa 2007, s. 34.
15 M.D. Głowacka, Selected elements of pro-health education effectiveness, [w:] Management of personnel edu-
cation in health care, Głowacka M.D. (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego, Poznań 2007, s. 21.
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Największym wyzwaniem dla prewencji i  leczenia nowotworów w  Polsce jest 
wysoka zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe osób w średnim wieku 
(45–64 lata). Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn w tym wieku jest od 
wielu lat rak płuca (23% zachorowań, 35% zgonów). Kobiety w  średnim wieku naj-
częściej chorują na nowotwory złośliwe piersi (29% wszystkich zachorowań), a umie-
rają na nowotwory złośliwe płuca (21%) i  piersi (17%). Najczęstszym nowotworem 
złośliwym u mężczyzn powyżej 65. roku życia jest rak płuca (20% zachorowań i 29% 
zgonów). Dominującymi przyczynami zgonów nowotworowych u kobiet w starszym 
wieku są nowotwory złośliwe piersi (17% zachorowań i 11% zgonów), jelita grubego 
(odpowiednio 13% i  14%) i  płuca (8% i  13%). Niski w  porównaniu z  innymi krajami 
odsetek wczesnych rozpoznań nowotworów złośliwych – zwłaszcza raka szyjki maci-
cy, piersi, jelita grubego – jest m.in. spowodowany niedostatecznym przygotowaniem 
lekarzy rodzinnych i innych specjalistów oraz niewystarczającym upowszechnieniem 
metod wczesnego rozpoznawania raka. Związane jest to m.in. z ograniczonym finan-
sowaniem prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów złośliwych, a także z niewy-
starczającym rozwojem edukacji onkologicznej w  polskim środowisku medycznym. 
Istotną przyczyną takiej sytuacji są także poważne zaniedbania w promocji zdrowego 
stylu życia ludności. Wyniki leczenia nowotworów w  Polsce są gorsze niż w  krajach 
Europy Zachodniej, ale w pierwszej dekadzie XXI wieku widoczny jest pewien postęp: 
wskaźniki przeżywalności znacznie poprawiły się u mężczyzn (32,9% – diagnoza w la-
tach 2000–2002; 37,3% – diagnoza 2003–2005); u kobiet poprawa była nieco mniejsza 
(odpowiednio 51,2% i 53,5%)16. W Polsce w 2009 roku na nowotwory zachorowało po-
nad 138 tys. osób i 10,3 tys. zmarło17. Co roku 14 000 kobiet dowiaduje się, że ma raka 
piersi. Na raka szyjki macicy rocznie zapada 3500 kobiet18. Prezes NFZ (2012– 2013) 
A. Pachciarz szacuje, że spadły wydatki na chemioterapię pomimo wzrostu liczby 
pacjentów chorych na nowotwory. Fundusz podaje, że wzrosła liczba pacjentów ko-
rzystających ze świadczenia z 103 095 w 2010 roku do 109 793 w 2012 r. Natomiast 
spadły wydatki na jednego pacjenta z 12 870,72 zł w 2011 r. do 10 732,60 zł w 2012 r. 
W chemioterapii niestandardowej w 2011 r. zrealizowano w tym zakresie świadczenia 
na kwotę 111 312 740,80 zł dla 3 129 chorych, natomiast w 2012 r. NFZ zapłacił za te 
świadczenia 149 177 445,59 zł dla 3 594 chorych. W programach terapeutycznych naj-
więcej NFZ wydał na refundację leczenia raka piersi, bo ponad 261 mln zł. Na leczenie 
przewlekłej białaczki szpikowej 217 mln zł, stwardnienia rozsianego ponad 151 mln zł, 
a leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C prawie 111 mln zł, zaś 
na leczenie raka nerki blisko 98 mln zł19. Szacuje się, że zaledwie 5–10% wszystkich 
nowotworów piersi i 25–40% nowotworów piersi u kobiet w wieku poniżej 35 lat ma 

16 Z. Strzelecki, Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie Zachorowalności i umieralności na cho-
roby nowotworowe oraz konieczności poprawy profilaktyki i  wyników leczenia pacjentów nowotworowych 
w obliczu wyzwań demograficznych w Polsce, [w:] Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja de-
mograficzna Polski, (red.) A. Potrykowska, Z. Strzelecki J. Szymborski, J. Witkowski, RZĄDOWA RADA LUDNO-
ŚCIOWA, Warszawa 2014, s. 13.
17 J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Tarkowski, W. Zatoński, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009; COI, War-
szawa 2011, s. 35.
18 P. Gren, Samorządy walczą z rakiem, Gazeta Samorządu i administracji nr 5 (331) 2001, s. 43.
19 Na podstawie: A. Kaczmarek, Drogie regiony i choroby, Rynek zdrowia 5(94)/2013, s. 31.
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podłoże genetyczne, tj. powstaje w wyniku dziedziczenia defektu genetycznego. Ry-
zyko raka piersi w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższe u kobiet, w których rodzinach 
występowały zachorowania na nowotwory piersi20. Zatem bardzo ważne są badania 
genetyczne, ( BRCA 1) których rolą jest ocena ryzyka raka piersi, by odpowiednio wcze-
śnie podjąć działanie zapobiegawcze i leczenie21.

W  trosce o  zdrowie mieszkańców w  miejskim zespole Przychodni Rejonowych 
w Zgierzu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2011 roku zrealizowano bez-
płatne badania genetyczne mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnego za raka piersi i raka 
jajnika Badania te pozwalają wykryć zagrożenia nowotworowe jeszcze przed pojawie-
niem się objawów klinicznych, zwiększając szanse na całkowite wyleczenie. Warunkiem 
kwalifikacji do darmowych badań onkologiczno-genetycznych było wypełnienie i zło-
żenie ankiety, dostępnej w rejestracji Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24 
i na stronie internetowej miasta. Do badań wytypowano osoby, u których w rodzinie 
występowała zachorowalność na choroby nowotworowe. Osoby zakwalifikowane były 
powiadamiane o  wyznaczonym terminie badań. Osoby, u  których wykryto mutację 
genu BRCA1, są pod ścisła kontrolą lekarzy. Idąc dalej Prezydent Miasta Zgierza wraz 
z Dyrektorem MZPR doprowadziły do powstania w 2014 roku bezpłatnej (świadczenia 
w ramach NFZ) Poradni chirurgii onkologicznej. Jak dotychczas jest to jedyna taka po-
radnia w całym powiecie zgierskim prowadząca diagnostykę chorób nowotworowych, 
kwalifikująca do leczenia operacyjnego w warunkach szpitalnych, wykonująca zabiegi 
chirurgiczne w  zakresie zmian skórnych oraz biopsje. Z  punktu widzenia działań pro-
filaktycznych, niezwykle ważne są również badania mammograficzne. Mammografia, 
jest w zasadzie bezbolesnym badaniem w wyniku, którego uzyskuje się rentgenowskie 
zdjęcie struktur piersi22. Ponadto w ramach kampanii „Bezpłatna mammografia w Two-
im mieście” działa stacjonarna poradnia mammograficzna przy Miejskim Zespole Przy-
chodni Rejonowych23. Warto podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła nowa 
wersję Kodeksu Walki z Rakiem, zaś działania edukacyjno-informacyjne związane z jego 
popularyzacją są prowadzone w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób No-
wotworowych, zadanie pn. Prewencja pierwotna nowotworów24.

Jarmark zdrowia

W trosce o zdrowie mieszkańców od 2008 roku wiosną organizowane są we współpra-
cy m.in. z Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, Wojewódzkim Szpi-
talem Specjalistycznym w Zgierzu, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi czy Zgierskim 
Centrum Kardiologii MED-PRO, imprezy zdrowotne o  charakterze masowych badań 

20 J. Lissowska, Rak piersi, [w:] Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, (red.) T. Niemiec, Pro-
gram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 132.
21 Badania nad BRCA1 prowadzi zespół prof. Jana Lubińskiego z Międzynarodowego Centrum Nowotworów 
Dziedzicznych w Szczecinie.
22 T. Smith, Lekarz domowy, Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarzy, Świat Książki, Warszawa 1994, s. 31.
23 Na podstawie danych uzyskanych w MZPR i UMZ.
24 K. Lisowska, Karmienie piersią kontra rak, Rynek Zdrowia 12(113)/2014, s. 57.
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specjalistycznych tzw. Jarmarki Zdrowia. Celem tych akcji jest uświadomienie miesz-
kańcom, że badania profilaktyczne, które są niezbędnym i nieodłącznym elementem 
zdrowego stylu życia, a także przejawem dbałości o własne zdrowie, umożliwiają pre-
wencję oraz wykrycie choroby we wczesnym stadium jej rozwoju.

Podczas Jarmarków Zdrowia, w  specjalnie przygotowanych punktach medycz-
nych (gabinety lekarskie w namiotach), prowadzone są badania diagnostyczne, kon-
sultacje i porady lekarskie.

W sytuacji ograniczonej dostępności do badań specjalistycznych, ze względu na 
limity przyjęć, powodujące długie okresy oczekiwania na wizytę, takie akcje stają się 
atrakcyjną szansą na kontrolę własnej kondycji zdrowotnej. Ze względu na potrze-
by i  oczekiwania mieszkańców Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO, prowadziło 
screening kardiologiczny. Każda zgłaszająca się do badania osoba została wyposażona 
w  dzienniczek kontroli ciśnienia tętniczego. W  czasie VII Jarmarku prowadzona była 
akcja rejestracyjna dawców szpiku kostnego przez Fundację „Przeciwko Leukemii” 
i NZOZ MEDIGEN. Chęć podarowania osobie chorej na białaczkę szpiku kostnego za-
deklarowało 58 osób. Jarmarki Zdrowia cieszą się dużym zainteresowaniem, dla przy-
kładu w 2102 roku podczas tej akcji wykonano 538 badań diagnostyczno-lekarskich25.

Inne działania profilaktyczne prowadzone przez UMZ

Urząd Miasta Zgierza stara się aktywnie włączać w szereg kampanii prozdrowotnych, 
jest również inicjatorem wielu własnych. Do najważniejszych działań realizowanych na 
przestrzeni lat 2011–2014 możemy zaliczyć:

• „Profilaktyka i chemoprewencja nowotworów złośliwych poprzez optymaliza-
cję diety” wykład na temat skutków zdrowotnych niedoborów selenu w organizmie 
– prof. Jan Lubińskiego i dr Tomasz Huzarskiego z Międzynarodowego Centrum Nowo-
tworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie.

• Kampania na rzecz upowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa Krew dla 
życia oraz dystrybucja na terenie Zgierza materiałów edukacyjno-informacyjnych do-
tyczących ogólnopolskiej kampanii społecznej „Krewniacy”.

• „Tydzień Zdrowych Pleców” – bezpłatne konsultacje specjalistyczne w zakresie 
profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Zdrowe Plecy”, której celem było zwrócenie uwagi na problematykę wad po-
stawy i wynikających z nich dolegliwości kręgosłupa, aktywizacja pacjentów z bólami 
pleców i zachęcenie ich do konsultacji ze specjalistami.

• Kampania informacyjna – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2012 reali-
zowana w  ramach „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” stanowiącego 
program zdrowotny Ministra Zdrowia, w celu upowszechnienia wśród mieszkańców 
Zgierza wiedzy dotyczącej racjonalnego stosowania antybiotyków. Został on ustano-
wiony przez Komisję Europejską w 2008 roku i jest obchodzony corocznie 18 listopada 
w całej Europie. Zgierz jako aktywny członek Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
udzielił wsparcia organizacyjnego i medialnego polegającego na dystrybucji przeka-
zanych przez organizatorów (Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodo-
wego Instytutu Leków) plakatów i ulotek informacyjno-edukacyjnych.

25 Na podstawie materiałów uzyskanych w UMZ.
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• Praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi – Łódzka Funda-
cja „Kocham życie” – 8 marca 2013 r.

• „Tydzień bezpłatnych badań słuchu” – 15–19 kwiecień 2013 r.
• Kampania – Tydzień Walki z  Chorobami Tarczycy prowadzona pod patrona-

tem Ministerstwa Zdrowia. Twarzą kampanii była Joanna Koroniewska znana aktorka. 
Zgierz udzielił partnerskiego wsparcia dla podejmowanych działań poprzez dystry-
bucję na terenie miasta otrzymanego pakietu materiałów edukacyjno-edukacyjnych 
(ulotki, broszury, plakaty) i popularyzację tematyki w mediach lokalnych. W Zgierzu 
statystyki medyczne odnotowują stały wzrost zachorowań i powikłań nieleczonej tar-
czycy. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem chorób tarczycy, ich właściwej 
diagnostyki, wpływu funkcji tarczycy na jakość zdrowotną człowieka oraz uświado-
mienie konieczności dbałości o wykonywanie badań profilaktycznych w tym zakresie.

• Spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. „Dziecko przewlekle chore w systemie 
edukacji (cukrzyca typ 1)” – dr n. med. Iwona Pietrzak oraz dr psychologii Anna Kacz-
marek z Kliniki Pediatrii Diabetologii w Łodzi prezentowały program, stanowiący roz-
wiązanie systemowe „Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą” przeznaczony dla nauczy-
cieli zgierskich placówek oświatowych.

• Akcja „Zgierska kropla krwi dla dzieci” zorganizowana przez Zarząd Rejonowy 
PCK w Zgierzu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zgierza – 4 czerwca 
2011 r. – ambulans w Parku Miejskim.

• Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli zgierskich placówek oświatowych „ Dziecko 
z HIV” w ramach szkolenia kadry pedagogicznej edukacji wczesnoszkolnej miast człon-
kowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Cel – zdobycie wiedzy nt. zagrożeń 
HIV i AIDS i jej wykorzystanie do oceny sytuacji ryzykownych w związku z wykonywa-
niem roli opiekuna i wychowawcy w kontekście wydarzeń stwarzających prawdopo-
dobieństwo zakażenia HIV, AIDS i HCV.

• Akcja edukacyjna „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc organizowana 
przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą”. Urząd Miasta Zgierza 
udzielił wsparcia medialnego, oraz przeprowadził dystrybucję ulotek.

• Akcja „Bezpłatna mammografia w twoim mieście” – badania mammograficzne 
w stacjonarnej pracowni mammograficznej NZOZ MEDICA przy ul. A. Struga 2–4, ulot-
ki, plakaty, popularyzacja w mediach lokalnych.

• Zgierz uczestniczy jako partner koalicji lokalnej w ogólnopolskiej edycji projek-
tu „Odświeżamy nasze miasta TOB 3 CIT (Tobacco Free Cities) finansowanego przez 
Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc we współpracy ze Świa-
tową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc. Cel – wzmocnienie przestrzegania zapisów 
ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych, poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w za-
kresie miejsc wolnych od dymu oraz konsekwencji używania tytoniu (czynne i bierne 
palenie).

• Akcja rejestracyjna dawców szpiku kostnego „Podaruj szpik, podaruj życie” – 
 zorganizowana we współpracy z Fundacją „Przeciwko Leukemii” pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Zgierza prowadzona w placówkach oświatowych na terenie Zgierza, 
poprzedzona akcją promocyjną i szerokim apelem do społeczeństwa. Cel – wsparcie 
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osób chorych na białaczkę, propagowanie idei ratowania życia ludzkiego i powiększe-
nie rejestru dawców szpiku dla zwiększenia szansy na przeszczep osób chorych na 
białaczkę ( zarejestrowano ponad 120 osób)

• Zgierz – partner VIII edycji Kampanii Społecznej „Bezpieczny przejazd – zatrzy-
maj się i żyj”, której celem jest upowszechnienie wśród mieszkańców informacji do-
tyczących wzmocnienia bezpieczeństwa i  ograniczenia wypadków na przejazdach 
kolejowych ( dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych na terenie miasta).

Należy zaznaczyć, iż nie są to wszystkie działania na rzecz profilaktyki realizowane 
przez merytoryczny wydział Urzędu miasta Zgierza. Z uwagi na krótką formę niniejsze-
go opracowania, nie jest możliwe opisanie pozostałych przedsięwzięć, a uwaga skon-
centrowana została na tych o priorytetowym znaczeniu dla mieszkańców

Podsumowanie

O tym, że profilaktyka ma olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia mówi się od lat rów-
nież na poziomie lokalnym. Samorządy angażują i włączają się w szereg działań pozwa-
lających na wzrost świadomości i edukowanie społeczeństwa zgodnie ze starą maksymą 
„łatwiej zapobiegać niż leczyć”. Waga tego problemu, koszty społeczno-ekonomiczne 
oraz oczekiwania społeczeństwa jednoznacznie potwierdzają, że problematyka zdro-
wotna wymaga priorytetowego miejsca w  polityce lokalnej. Konieczna jest również 
zmiana paradygmatu myślenia o profilaktyce. Stan naszego zdrowia zależy miedzy in-
nymi od biologii i genetyki, stylu życia, czynnika środowiskowego i organizacji systemu 
ochrony zdrowia. Na część z nich mamy bezpośredni lub pośredni wpływ na niektóre 
żadnego. Poprawia się styl naszego życia, ponieważ jesteśmy bardziej wyedukowani co 
pomaga, a co szkodzi zdrowiu. Trwa moda na aktywny i zdrowy styl życia. Większa dba-
łość o zdrowie wynika ze wzrostu świadomości znaczenia profilaktyki zdrowotnej.

Szeroko pojęta edukacja i kampanie prozdrowotne prowadzone przez samorządy 
mogą doprowadzić do wczesnej wykrywalności wielu chorób jak i  ograniczenia za-
chorowań. Potrzeba działań o charakterze lokalnym była wielokrotnie wyrażana przez 
lekarzy i ekspertów. Niestety z danych AOTM wynika, że w kraju są takie województwa, 
które w roku 2012 nie realizowały ani jednego programu prozdrowotnego26. Na tym 
tle miasto Zgierz wypada pozytywnie z mnogością i różnorodnością działań i interesa-
riuszy. Podkreślenia wymagają działania na rzecz profilaktyki nowotworowej, przede 
wszystkim badania mutacji genu BRCA1, odpowiedzialnego za raka piersi i jajnika, któ-
re wyróżniają ten samorząd na tle innych. Wyjątkowy w skali regionu jest również re-
alizowany w Zgierzu program profilaktyki i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom, 
z którego skorzystało kilka tysięcy uczniów zgierskich placówek oświatowych.
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Programy zdrowotne na poziomie lokalnym jako przykład działań z zakresu 
lokalnej polityki społecznej

Abstrakt: Głównym celem rozdziału jest przedstawienie i omówienie programów zdrowotnych 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa łódzkiego. 
Lokalne programy zdrowotne obejmują działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Na-
leży je postrzegać jako system ochrony zdrowia, który stanowi element polityki społecznej.
Słowa kluczowe: programy profilaktyczne, HPV, promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna, po-
lityka społeczna.

Wprowadzenie

Przepisy ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych dają jednostkom samorządu terytorialnego szeroki zakres swobody w two-
rzeniu lokalnej polityki w  zakresie ochrony zdrowia, wynikającej z  rozeznanych po-
trzeb zdrowotnych mieszkańców na danym terenie. Wynika to z  przyjęcia trafnego 
założenia, że obok ogólnego, scentralizowanego modelu ochrony zdrowia, opartego 
na obowiązkowym, powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w  ramach którego 
udzielane są świadczenia zdrowotne na zasadach i w zakresie wskazanym ustawą, jed-
nostki samorządu terytorialnego powinny posiadać uprawnienia do podejmowania 
działań odpowiadających potrzebom społeczności na rzecz której działają. Uprawnie-
nia do tworzenia lokalnej polityki w formie lokalnych programów zdrowotnych posia-
dają jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Tworzenie lokalnych programów obejmujących działania w  zakresie profilaktyki 
i  leczenie poszczególnych chorób stanowi element polityki zdrowia przygotowywa-
nej na dany rok, bądź przyjmowanej jako program wieloletni, będącej częścią gminnej 
(miejskiej) strategii polityki społecznej. Lokalna polityka społeczna winna opierać się 
przede wszystkim na działaniach władz samorządu terytorialnego, jako podmiotów 
podejmujących działania na rzecz obywateli zróżnicowane i dostosowane do lokalnych 
potrzeb, w oparciu o rozeznane potrzeby i preferencje ludności. Realizowany w Polsce 
model subsydiarności jest jedyną drogą rozstrzygania problemów społecznie ważnych2.

Na system ochrony zdrowia należy patrzeć jako na jeden z elementów szeroko 
rozumianej polityki społecznej. Państwo powinno podejmować szerokie i  wielo-
aspektowe działania z zakresu polityki społecznej, w tym ochrony i promocji zdrowia. 

1 Doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2 E. Kulesza, Lokalna polityka społeczna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 116.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.13

http://dx.doi.org/10.18778/7969-690-1.13
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Ponieważ tylko kompleksowe działania pozwalają połączyć wysiłki państwa, innych 
podmiotów, ale i samych obywateli w celu utrzymania i poprawy zdrowia3. Celem roz-
działu jest pokazanie realizacji zadań jednostek samorządu województwa łódzkiego 
poprzez wdrażanie licznych programów profilaktycznych, a jednocześnie jest to przy-
kład działań z zakresu lokalnej polityki społecznej.

Obowiązki władz publicznych odnośnie zapewnienia równego dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej.

Konstytucja RP, nakłada w  art. 68 ust. 2 na władze publiczne obowiązek zapewnie-
nia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej 
nazwana u.ś.o.z. (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w rozdziale 
2 zatytułowanym „Zadania władz publicznych” szczegółowo określa zadania władzy 
wykonawczej w  zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej. Przepis art. 6 u.ś.o.z. ogólnie opisuje w otwartym katalogu najważniejsze za-
dania, wskazując na: 1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdro-
wia, 2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, 
3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających 
zdrowiu – oraz 4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń 
opieki zdrowotnej. Dalsze przepisy ustawy uszczegóławiają ten katalog w odniesieniu 
do kolejnych organów władzy publicznej – samorządowej (gmina, powiat, samorząd 
województwa, w rozbiciu na zadania własne i zlecone) i rządowej (wojewoda, minister 
właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw finansów publicznych).

Jako zadania własne gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej art. 7 ust. 1 u.ś.o.z. wskazuje (w szczególności) na:

1) opracowywanie i realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych wy-
nikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierza-

jących do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich 
skutkami, a także

4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowot-
nych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Wymienione w tym przepisie zadania mają przede wszystkim charakter wytycz-
nych odnoszących się do prowadzenia na szczeblu gminy polityki społecznej w zakre-
sie zdrowia. Programy zdrowotne są opracowywane, wdrażane i  oceniane z  punktu 
widzenia interesu publicznego, a nie indywidualnego (zasada dobra wspólnego). Po-
dobnie władze mają jedynie „wytyczać kierunki” przedsięwzięć, które powinny „zmie-
rzać” do „zaznajamiania” (a nie „zaznajomienia”) mieszkańców z czynnikami szkodliwy-
mi dla zdrowia oraz ich skutkami. Szczególnie szeroki i niekonkretny jest obowiązek 
podejmowania „innych działań wynikających z  rozeznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców gminy”. Wątpliwości nie budzi natomiast zadanie prze-
kazywania powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych.

3 G. Magnuszewska-Otulak, Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej” 
2013, nr 21.
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Kolejna regulacja, czyli art. 8 u.ś.o.z., opisuje zadania własne powiatu w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, wskazując (w szcze-
gólności) na:

1) opracowywanie i realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych wyni-
kających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu 
– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na tere-
nie powiatu programach zdrowotnych,

3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządo-
wej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,

4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za 
zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, a także

5) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
Podobny katalog w  odniesieniu do zadań własnych samorządu województwa 

w  zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zawiera 
art. 9 u.ś.o.z. Wymienia on:

1) opracowywanie i realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych wy-
nikających z  rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców woje-
wództwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami, oraz ewen-
tualnych innych programów służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia,

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie wojewódz-
twa programach zdrowotnych,

3) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym 
restrukturyzacji w ochronie zdrowia – i w końcu

4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowot-
nych mieszkańców województwa. Także i  w  tym przypadku można mówić jedynie 
o normach programowych i wytycznych dla władzy publicznej4.

Programy zdrowotne

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 30 u.ś.o.z. program zdrowotny to zespół za-
planowanych i  zamierzonych działań z  zakresu opieki zdrowotnej, ocenianych jako 
skuteczne, bezpieczne i  uzasadnione, umożliwiających w  określonym terminie osią-
gnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych 
potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobior-
ców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany ze środków publicznych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Działania w  analogicznym zakresie opracowane, wdrażane, realizowane i  fi-
nansowane przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego stanowią pro-
gram polityki zdrowotnej w rozumieniu art. 5 pkt 29a u.ś.o.z. ustawy z dnia 22 lipca 
2014 r. o  zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 z późn. zm.). 

4 D. E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, LEX a Wolters Kluwer business, Warsza-
wa 2011, s. 47–49.
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Z  dniem 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące programów 
zdrowotnych między innymi polegające na rozróżnieniu programów zdrowotnych 
od programów polityki zdrowotnej (art. 48 ust. 1 u.ś.o.z.). Projekty programów po-
lityki zdrowotnej będą opracowywane na podstawie map potrzeb zdrowotnych. 
Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych oraz mapy regionalne (dla terenu woje-
wództwa) początkowo sporządzane będą wyłącznie w odniesieniu do świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Pojęcie programu zdrowotnego 
ma szerszy zakres niż programu profilaktycznego, gdyż program zdrowotny doty-
czy zarówno działań profilaktycznych, jak i leczniczych5.

W projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, który został przekazany do konsultacji 
społecznych należy pozytywnie ocenić ten pomysł, ponieważ niezbędne jest podej-
mowanie wszelkich działań w warunkach szeroko rozumianej profilaktyki, która umoż-
liwia przede wszystkim zachowanie zdrowia, ale także stworzenie mechanizmów, które 
pozwalają między innymi na jak najwcześniejsze wykrycie chorób, co zwiększa szanse 
na ich wyleczenie i powrót do ogólnej sprawności pacjenta. Bardzo ważnym elemen-
tem ustawy o zdrowiu publicznym jest wynikające z art. 9 projektu ustawowe upoważ-
nienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, wprowadzającego Narodowy 
Program Zdrowia. Dokument ten, jako strategiczny będzie miał na celu realizację zało-
żeń polityki zdrowia publicznego, między innymi poprzez ścisłą koordynację działań 
w tym zakresie, pomiędzy administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego6.

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia jest pojęciem młodym. Przeniesione do polskiego słownictwa 
angielskie określenie health promotion, może oznaczać ,,krzewienie zdrowia”, ,,krze-
wienie zdrowego trybu życia” bądź ,,krzewienie higieny”. Nie do końca zdefiniowane 
pojęcie promocji zdrowia zależy od wielu czynników, głównie jednak stale poszerza-
jącej się strefy zastosowań i  strategii związanych z  nim działań7. Promocja zdrowia 
pojawiła się po raz pierwszy w USA w 1975 r., jako synonim terminu ,,edukacja zdro-
wotna”. Pierwszym aktem ustawodawczym, w którym ze względów proceduralnych, 
zastosowano termin ,,promocja zdrowia”, był dokument The Health Information and 
Health Promotion Act, stanowiący element ustawy o  oświacie zdrowotnej. Wówczas 
też utworzono pierwsze biuro federalne ds. promocji zdrowia. W 1979 r. biuro stworzy-
ło definicję ,,Każdą formę łączenia oświaty zdrowotnej z działaniem interwencyjnym, 
o charakterze organizacyjnym, politycznym i ekonomicznym, skierowanym na zmiany 
behawioralne i środowiskowe sprzyjające zdrowiu”8.

5 T. Zimna, Programy zdrowotne – realizacja i zasady finansowania, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2014.
6 M. Łokaj, Projekt ustawy o zdrowiu publicznym – zakres regulacji i skutki, Serwis Prawo i Zdrowie 2015.
7 G. Jonderko, C. Marcisz, ,Promocja zdrowia – podstawy teoretyczne i praktyczne, „Medycyna Środowiskowa” 
2008 11(1) s. 79 za: Karski J. B., Promocja zdrowia w okresie przemian systemowych służby zdrowia w Polsce, 
„Zdrowie Publiczne” 1994; C5, s. 194–200.
8 A. Piasecka, Komunikowanie wartości zdrowia w  polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 89–90.
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W 1984 r. Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia Regionu Europejskie-
go opublikowało dokument dyskusyjny na temat promocji zdrowia. Określano w nim 
promocję jako proces, który umożliwia jednostkom i grupom zwiększenie kontroli nad 
czynnikami determinującymi zdrowie9.

Definicja promocji zdrowia zawarta w Karcie Ottawskiej jest szeroko znana i uzna-
na. Brzmi ona następująco: ,,Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający (enabling) 
ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i polepszenie go (improve)10.

Innymi słowy, jak pisze Z. Słońska, pojęcie promocji zdrowia zawarte w Karcie Ot-
tawskiej oznacza proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz 
jego poprawę. Zgodnie z przyjętymi w karcie zasadami, promocja zdrowia koncentru-
je się nie tyle na osobach zagrożonych określonymi chorobami, co na całej populacji 
rozpatrywanej w kontekście codziennego życia11.

Można przytoczyć jeszcze wiele definicji promocji zdrowia. Na uwagę zasługuje 
ta zaproponowana przez M. P. O`Donnella. Dla niego promocja zdrowia zyskała miano 
nauki oraz dziedziny praktycznej, ułatwiającej i wspierającej wybór stylów życia jedno-
stek; stylów, które zoptymalizowałyby ich stan zdrowotny12.

Definicja promocji zdrowia zawarta jest również w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) zgodnie 
z którą są to działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kon-
troli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdro-
wego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Profilaktyka i zwalczanie chorób nowotworowych jako wyzwanie współczesnej 
polityki zdrowia

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeń-
stwa. Od 2003 r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. nowych zachorowań na nowo-
twory złośliwe, przy czym w ciągu 2010 r. stwierdzono ich już ponad 138 tys., tj. prawie 
2,5 tys. więcej niż w roku 2009. Stosunkowo najczęściej nowotwory złośliwe lokalizują 
się w narządach trawiennych, oddechowych i klatki piersiowej oraz w narządach płcio-
wych – stanowiły one prawie 55% wszystkich nowotworów wykrytych w 2010 r. Rosnącą 
liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe odzwierciedla wskaźnik zachorowalności. 
W 2010 r. stwierdzono blisko 359 nowych zachorowań na 100 tys. ludności, podczas 
gdy na początku dekady (w 2000 r.) – 299, czyli o 60 przypadków mniej. Wzrost liczby 
zachorowań odnotowano na terenie prawie całego kraju, za wyjątkiem województwa 
dolnośląskiego, śląskiego i  małopolskiego. Stosunkowo najbardziej wzrosła liczba 
nowo wykrytych nowotworów u mieszkańców województw: zachodniopomorskiego 
i lubelskiego (wzrost o około 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

9 Tamże, s. 90.
10 J. A. Indulski, Z. Jethona, L. T. Dawydzik (red.), Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia , Instytut Medycyny 
Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2000, s. 335.
11 M. Synowiec-Piłat, Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 43.
12 A. Piasecka, op. cit., s. 91–92.
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W  2010 r. największą zachorowalność na nowotwory złośliwe stwierdzono 
u  mieszkańców województwa pomorskiego (415 zachorowań na 100 tys. ludności), 
a w następnej kolejności wśród mieszkańców województwa łódzkiego i świętokrzy-
skiego (prawie 400 nowych zachorowań na 100 tys. ludności)13.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą w kolejności przyczynę zgonów w Polsce – 
25,4% zgonów. W 2010 r. dla mieszkańców województwa łódzkiego stanowiły one 23% 
wszystkich zgonów. W woj. łódzkim 2010 roku z powodu nowotworów zmarło 7175 
osób, z czego tylko w Łodzi 2331, zaś współczynnik zgonów wynosił 28,22 na 10 tys. 
mieszkańców, przy czym najwyższy był dla m. Łodzi – 31,37 i znacznie przekroczył średnią 
krajową (25,15). Wskaźnik zgonów na 10 tys. ludności z powodu nowotworów złośli-
wych był wyższy w grupie mężczyzn (32,0) niż w grupie kobiet (23,2). Ponad 93,6% 
wszystkich zgonów z  powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w  wieku powyżej 
50 roku życia, przy czym najwięcej zgonów ma miejsce w grupie wiekowej 70–79 lat. 
Zagrożenie życia z powodu nowotworów złośliwych nie zmniejsza się, a w przypadku 
raka jelita grubego i gruczołu krokowego wzrasta. Najczęstszymi przyczynami zgonów 
z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn są: rak płuca, żołądka, gruczołu kroko-
wego, jelita grubego, a u kobiet: rak piersi, płuca, jelita grubego, szyjki macicy14.

Samorządy najczęściej planują realizację programów zdrowotnych dotyczących pro-
filaktyki chorób zakaźnych (głównie szczepienia) – 37,7% (dominują programy związane 
z  przeciwdziałaniem występowaniu wirusa HPV), programy związane z  promocją zdro-
wego odżywiania oraz przeciwdziałaniu nadwadze, otyłości i chorobom układu krążenia 
(13,1%)15. Samorządy terytorialne nie prowadzą działań w tym zakresie, ale na poziomie 
centralnym wprowadzono ,,Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.

W Polsce ustanowiono program wieloletni „Narodowy program zwalczania cho-
rób nowotworowych”, realizowany w latach 2006–2015, celem którego było16:

• zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
• osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywa-

nia nowotworów,
• osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia,
• stworzenie warunków do wykorzystania w  praktyce onkologicznej postępu 

wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych,
• utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowo-

tworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.
Realizowany jest także Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, opar-

ty o skrining cytologiczny. Programem profilaktyki objęte zostały Polki między 25 a 59 
rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicz-
nego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia17.

13 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 62.
14 Polityka Zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+, Uchwała NR LIX/1255/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+”, s. 8.
15 M. Wójcik (red.), Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?, Instytut Oświaty Zdrowotnej 
Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa 2013, s. 13
16 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania 
chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143 poz. 1200, z późn. zm.) oraz Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy 
„Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz.Urz.MZ. Nr 4 poz. 33).
17 M. Wójcik (red.), Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?, s. 85.
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Rak szyjki macicy

W etiologii raka szyjki macicy najważniejszą rolę odgrywa zakażenie wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus). Obok zakażenia HPV, do czynników 
ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy należą m.in. wczesne rozpoczęcie życia 
płciowego (przed 18 rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, partnerzy „wy-
sokiego ryzyka”, zakażenie HIV lub inne upośledzające system immunologiczny, pale-
nie tytoniu, niski status ekonomiczny oraz liczne ciąże i porody.

Priorytetową rolę winna odgrywać edukacja zdrowotna, która powinna być nie-
zbędnym elementem działań profilaktycznych. Ponadto obniżenie wieku inicjacji sek-
sualnej i liberalizacja kontaktów erotycznych stwarzają potrzebę intensyfikowania edu-
kacji na temat higieny życia płciowego wśród młodzieży, szczególnie, że jest to obszar 
pomijany najczęściej w edukacji rodzicielskiej. Z punktu widzenia profilaktyki raka szyj-
ki macicy niezbędne są oddziaływania mające na celu wzrost świadomości dotyczącej 
czynników ryzyka i odpowiedzialności młodych ludzi za własne zdrowie i życie. Edukacja 
dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy musi też podkreślać znaczenie cytologicznych 
badań przesiewowych jako nadal najważniejszej metody wczesnego wykrywania zmian 
przedrakowych. Po drugie, wszystkie odnalezione zalecenia kliniczne rekomendują 
szczepienia młodych dziewcząt przeciw HPV jako przeciwdziałanie zmianom przedno-
wotworowym oraz nowotworom szyjki macicy. Wprowadzenie powszechnych szcze-
pień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego może prowadzić do redukcji licz-
by przypadków raka szyjki macicy. Jednak ze względu, że szczepionki nie zapewniają 
ochrony przed wszystkimi onkogennymi typami wirusa HPV, konieczne jest informowa-
nie zaszczepionych o tym, że szczepienia te nie zapewniają 100% ochrony przed rakiem 
szyjki macicy. Uczestnictwo w programie skriningowym opartym na cytologii od 21 do 
25 roku życia lub w 3 lata od rozpoczęcia życia płciowego, pozostaje absolutnie koniecz-
ne. Przesiewowe badania cytologiczne powinny odbywać się regularnie co 3 lata18.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Zakażenie HPV nie jest ściśle związane z rakiem szyjki macicy. Zakażenie onkogennymi 
typami wirusa HPV jest czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym dla rozwoju 
raka szyjki macicy, co zostało potwierdzone w badaniach przesiewowych, epidemiolo-
gicznych i przyjęte przez społeczność naukową oraz najważniejsze instytucje badaw-
cze na świecie19. Niekonieczne prowadzi do zachorowania, gdyż w  niektórych sytu-
acjach organizm sam się ,,oczyszcza’’ z wirusa i tym samym rak się nie rozwija.

Czynniki, które powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zakażeniem HPV, 
to między innymi duża liczna partnerów seksualnych czy też wczesny wiek inicjacji 
seksualnej. Co istotne liczba ciąż także odgrywa duże znaczenie. Ciąże nie muszą być 
powiązane z młodym wiekiem inicjacji czy też z dużą liczbą partnerów, a jednak mają 
wpływ na zachorowanie.

18 M. Wójcik (red.), Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?, s. 86.
19 A. Nowakowski, T. Jackowska, P. Oszukowski ,Profilaktyka raka szyjki macicy – problem interdyscyplinarny. 
Czy i jak możemy poprawić sytuacje w Polsce?, Pediatria Polska 2013: 88(4) s. 340–346, il., tab., bibliogr. 21 poz., 
sum. za: Bosh FX, Lorincz A., Munoz N., Meijer CJ., Shah KV. The causal relation between human papillomavi-
rus and cervical cancer.J Clin Pathol 2002;55(4): 224–265.
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Kobiety palące papierosy zwiększają u  siebie prawdopodobieństwo zachoro-
wania na ten nowotwór. Ryzyko rośnie wraz z ilością wypalanych papierosów. Stoso-
wanie doustnej dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej przez 10 lat zwiększa 
dwukrotnie zachorowanie na raka szyjki macicy20. Dopatruje się tu związku pomiędzy 
stosowaniem antykoncepcji u kobiet, a braku prezerwatyw u mężczyzn.

Zaskakującym czynnikiem jest uwarunkowanie społeczno-kulturowe czy też 
wpływ religii. Zaobserwowano, iż w krajach muzułmańskich, np. w Egipcie lub Arabii 
Saudyjskiej jest bardzo mały wskaźnik zachorowania na raka szyjki macicy. Wynika, to 
z tego, że kobiety mają najczęściej jednego partnera.

Eliminacja zakażenia HPV nie jest aktualnie możliwa, gdyż należą one do jednych 
z najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową i towarzyszącą gatunkowi ludz-
kiemu od tysięcy lat, natomiast pewne zachowania prewencji umożliwiają ogranicze-
nie ekspozycji na HPV lub oddziaływanie tego zakażania na organizm21.

Zachorowania na inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedzone jest wieloletnim 
rozwojem stanów przedrakowych powstających na podłożu przenoszonego drogą 
płciową zakażenia onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego w  obrębie 
komórek nabłonkowych szyjki macicy. Stany przedrakowe śródnabłonkową neoplazją 
szyjki macicy (dysplazją szyjki macicy) mogą być wykrywane w badaniach cytologicz-
nych lub nowszymi technikami jak testy monekularne na obecność wirusa HPV22.

Na świecie zauważa się częstszą zapadalność na dysplazję niż na inwazyjne raki 
szyjki macicy, gdyż więcej jest badań przesiewowych. Te zmiany są wykrywane, a na-
stępnie leczone, tym samym zdiagnozowanych inwazyjnych raków szyjki macicy jest 
mniej. Przykładem może tu być Finlandia, gdzie zagrożenie nowotworami szyjki ma-
cicy w połowie lat 60. było podobne jak w Polsce, a która stała się wzorem skutecznej 
walki z tą chorobą dzięki wprowadzeniu populacyjnego programu badań przesiewo-
wych (80% redukcja umieralności)23.

Szczepienia na raka szyjki macicy są dostępne od 2006 r. Zmniejszają ryzyko za-
chorowania nawet do 100%. Szczepionki chronią najczęściej przed genotypami HCV 
16 i 18. Jak wskazują badania są one najczęściej odpowiedzialne za wywoływanie raka. 
Najlepiej jeśli szczepionki będą podane dziewczynkom w wieku do 14 lat, które nie 
odbyły inicjacji seksualnej. W 19 krajach europejskich są one refundowane. Niestety 
Polska nie należy do tej grupy Możemy spotkać się z inicjatywami lokalnymi, które są 
organizowane przez władze lokalne lub organizacje non-profit. W 2014 roku w Łodzi 
przeprowadzono badania wykrywające wirus brodawczaka ludzkiego. Został on cał-
kowicie sfinansowany przez samorząd województwa łódzkiego.

20 M. A. Nowakowski, J. Kotarski ,Czynniki ryzyka raka szyjki macicy i możliwość pierwotnej profilaktyki, Epide-
miologiczny 2011: 65(1) s. 81–88, il.,tab., bibliogr. 20 poz. sum. za: Munoz N., Castellsague X, de Gonzalez AB, 
Gissmann L. Chapter 1: HPV in the etiology of human cancer. Vaccine 2006; 24 Suppl3: s. 3/1–10.
21 M. A. Nowakowski, J. Kotarski ,Czynniki ryzyka raka szyjki macicy i możliwość pierwotnej profilaktyki, Prze-
gląd Epidemiologiczny 2011: 65(1) s. 81–88, il., tab., bibliogr. 20 poz. sum.
22 M. A. Nowakowski, J. Kotarski, Rak szyjki macicy w  Polsce i  na świecie – w  świetle badań o  zapadalności 
i umieralności, Przegląd Epidemiologiczny 2011: 65(1) s. 75–79, il., tab., bibliogr. 20 poz. sum.
23 W. Zatoński, Europejski kodeks walki z rakiem: wersja trzecia (2003), s. 129–130; Kraków 2007 r.
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Profilaktyka zdrowotna na terenie województwa łódzkiego – Program wczesnego 
wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

W 2014 r. program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV został skierowany do Pań w  wieku 30–65 lat z  terenu województwa łódzkiego. 
Wybór grupy wiekowej podyktowany jest faktem, iż w tym przedziale wiekowym naj-
częściej wykrywane są zmiany, na bazie których dochodzi do rozwoju raka szyjki ma-
cicy (CIN – śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy, CIS – rak przedinwazyjny)24. Gór-
na granica wieku wynika z faktu, iż tym kobietom nie przysługują bezpłatne badania 
w  ramach NFZ. Program zakładał konsultacje ginekologiczne, badania na obecność 
DNA wirusa HPV typu 16 i 18 oraz w zależności od zaleceń lekarza także wykonanie 
badania cytologicznego. Nacisk kładziony był również na edukację pacjentek o czyn-
nikach ryzyka. Program został w całości sfinansowany ze środków samorządu woje-
wództwa łódzkiego. Niestety nie ma jeszcze raportu z którego możemy dowiedzieć 
się jaka suma została przeznaczona na ten cel i ile pań skorzystało z takiej oferty, a co 
najważniejsze u ilu badanych wykryto nieprawidłowości chorobotwórcze.

Podczas ostatnich 10 lat zrealizowano wiele programów profilaktycznych m.in. 
wykrywanie cukrzycy typu 2, raka prostaty, raka piersi, nowotworów górnych dróg od-
dechowych czy też programu zapobiegania próchnicy. W minionym roku Urząd Mar-
szałkowski Województwa Łódzkiego zorganizował następujące programy zdrowotne:

• Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
• Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku 

i zeza u dzieci,
• Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
• Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym,
• Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia,
• Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego,
• Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc25.

Należy zauważyć, że te programy zdrowotne posiadają pozytywną opinię konsul-
tantów wojewódzkich z odpowiednich dziedzin medycyny. Ponadto programy wdra-
żane od 2010 roku uzyskały pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych w Warszawie26.

W roku 2015 Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, po za-
poznaniu się z opinią Rady Przejrzystości, pozytywnie zaopiniował projekt programu 
polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV)” powiatu bełchatowskiego, pod warunkiem uwzględnienia proponowanych 
w uzasadnieniu zmian27. Identyczna opinia została wydana odnośnie „Programu pro-

24 Pismo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej – Prof. Andrzeja Zdziennickie-
go z dnia 3 października 2012 r.
25 http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014 (dostęp:16 luty 2015 r.)
26 http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014 (dostęp: 16 luty 2015 r.)
27 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 16/2015 z  dnia 9 lutego 2015 r. 
o projekcie programu „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu beł-
chatowskiego.

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/program-zapobiegania-zaburzeniom-depresyjnym-dla-dzieci-i-mlodziezy-2014-r
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/zapobieganie-rozwojowi-niedowidzenia-wczesne-wykrywanie-wad-wzroku-i-zeza-u-dzieci-2014-r
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/zapobieganie-rozwojowi-niedowidzenia-wczesne-wykrywanie-wad-wzroku-i-zeza-u-dzieci-2014-r
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/program-wczesnego-wykrywania-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-2014-r
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/program-badan-przesiewowych-sluchu-dla-dzieci-w-wieku-szkolnym-2014-r
http://profilaktyka.lodzkie.pl/program-wczesnego-wykrywania-i-zapobiegania-chorobom-ukladu-krazenia-2014-r
http://profilaktyka.lodzkie.pl/program-zdrowotny-wczesnego-wykrywania-nowotworow-jelita-grubego
http://profilaktyka.lodzkie.pl/program-wczesnego-wykrywania-nowotworow-pluc
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014
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filaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla miasta Pabianic na rok 
2015”28. Natomiast negatywnie został zaopiniowany „Program wczesnego wykrywania 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” województwa łódzkiego29.

Wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy kobiet o HPV

Celem moich badań było zgromadzenie i przeanalizowanie informacji dotyczących wi-
rusa brodawczaka ludzkiego od grupy 100 kobiet w dwóch miastach w Polsce.

Część badań przeprowadziłam na terenie Łodzi. Miasto zostało wybrane, gdyż 
posiada certyfikat ,,Zdrowego miasta”. Władze lokalne intensywnie działają na rzecz 
ochrony zdrowia swoich mieszkańców. Podejmują coraz ciekawsze inicjatywy, aby 
skłonić łodzian do dbania o swoje zdrowie. Dobrym i zasługującym na pochwałę jest 
pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go. Jest on skierowany do dziewczynek w wieku 14 lat.

Drugim miastem, gdzie zostały przeprowadzone badanie jest Ostrzeszów. Nie-
wielkie miasto powiatowe w województwie wielkopolskim. Miasto nie może pochwa-
lić się znaczącymi programami profilaktycznymi, ani też kampaniami społecznymi. 
Badania miały odpowiedzieć na postawione pytania: Czy lekarze informują swoje 
pacjentki o badaniach profilaktycznych? Czy kobiety korzystają z badań profilaktycz-
nych? Czy badane posiadają wystarczającą wiedzę na temat terminów i miejsc badań?

Pierwszym pozytywnym przejawem jest to, iż Panie dowiadują się o badaniach 
profilaktycznych od lekarzy. Ponad połowa z nich jest zadowolona z informacji, które 
zostały im udzielone podczas wizyty. Ankietowane wiedzą o  szczepieniach przeciw 
HPV, lecz większość z nich nie dowiedziała się o nich od lekarza. Lekarz jest osobą god-
ną zaufania i  szanowaną wśród społeczeństwa. Jego zawód jest utożsamiany z  mą-
drością. Tym samym nie mogę zrozumieć, że lekarze nie zdają sobie sprawy lub nie 
przywiązują wagi jak duży mają wpływ na nasze zdrowie i życie. Informacje, porady, 
zalecenia, które właśnie od nich otrzymujemy traktujemy poważnie i skrupulatnie się 
do nich stosujemy. Uważam, że poinformowanie pacjentek o możliwości zaszczepie-
nia się przeciw HPV przez lekarza odniosłoby istotny skutek

Ponad 80% respondentek nie zaszczepiła się. Może to wynikać z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że ze szczepień mogą korzystać dziewczynki do 
14 roku życia lub kobiety, które jeszcze nie współżyły. Natomiast większość Pań, które 
wypełniły ankiety były w  wieku 47–57 lat. Drugim powodem jest nie informowanie 
pacjentek przez lekarza. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż nawet gdy kobieta nie 
może skorzystać z tego badania, a została powiadomiona może podzielić się z tą infor-
macją z znajomą, siostrą, kuzynką czy córką. Automatycznie inne osoby mogą uchro-
nić się przed rakiem szyjki macicy, który ,,zbiera olbrzymie żniwo” w Polsce. Badane 
w znacznej części nie otrzymały informacji o możliwości zmniejszenia ryzyka zachoro-

28 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 70/2015 z dnia 30 marca 2015 r. 
o projekcie programu „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla miasta Pa-
bianic na rok 2015”.
29 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 21/2015 z  dnia 9 lutego 2015 r. 
o projekcie programu „Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” wo-
jewództwa łódzkiego.
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wania na raka szyjki macicy. Zakomunikowanie pacjentkom, iż wpływ ma duża liczba 
partnerów, wczesne rozpoczęcie współżycia, brak prezerwatyw czy też długotrwała 
antykoncepcja hormonalna mogłoby wpłynąć na zmianę zachowania, a tym samym 
na obniżenie ryzyka.

Badane mają podstawową wiedzę na temat profilaktyki i  chętnie uczestniczą 
w badaniach, co potwierdziły wyniki ankiety. Znaczna część respondentek przyznała 
się, że dopiero po otrzymaniu kwestionariusza zapoznała się z  informacjami o  HPV. 
Mimo dużej ilości kampanii społecznych nadal wiedza o  profilaktyce, nowotworach 
jest niepełna.

Podobne badania zostały przeprowadzone w województwie łódzkim na zlecenie Urzę-
du Marszałkowskiego. Dotyczyły one wiedzy i potrzeb mieszkańców w zakresie profilaktyki 
chorób. Obejmowały one grupę 1000 respondentów w okresie lipca–sierpnia 2010 r. Po-
równując te badania główną różnica jest, iż w moich badaniach brały udział tylko kobiety, 
natomiast badania Kotowskiego30 obejmowały całą populację. Także skala badań jest nie-
porównywalna. Wspólnym wnioskiem jest, że ponad połowa ankietowanych brała udział 
w badaniach profilaktycznych. Wskaźnik w moich badaniach oscylował w granicach 80%, 
natomiast w zleconych przez Urząd Marszałkowski wynosił 57%. Wyniki pokrywają się, co 
do poziomu zadowolenia respondentów z badań profilaktycznych. Odsetek niezadowo-
lonych jest znikomy. Kolejnym zbieżnym elementem jest, iż ankietowani dowiadują się 
o badaniach przede wszystkim od lekarza, następnym źródłem są media (prasa lokalna, 
telewizja, radio). W tym przypadku możemy wskazać na istotną różnicę – w badaniach Ko-
towskiego respondenci nie wskazali, że dowiadują się o badaniach od znajomych, nato-
miast w moich, znajomi zajmują trzecie miejsce jako źródło informacji.

Konkludując należy wrócić uwagę, że nasze społeczeństwo jest zainteresowane 
profilaktyką i chętnie uczestniczy w coraz liczniejszych akcjach propagujących zdrowie.

Kierunki zmian polityki zdrowia w Polsce Polki coraz chętniej korzystają z oferty ba-
dań przesiewowych. Informacji dostarczają wszechobecne media. Na kampanie zachęca-
jące do badań państwo przeznacza rocznie miliony złotych. Niejednokrotnie, indywidual-
ne zaproszenia na badania są wysyłane pocztą. Mimo tego na tle Europy nie wypadamy 
najlepiej. Umieralność kobiet z powodu raka szyjki macicy jest w Polsce ponad dwukrotnie 
wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej, a dynamika spadku jest bardzo wolna. Sza-
cuje się, że jeśli nie ulegnie poprawie, potrzebujemy około 20 lat, aby osiągnąć jej obecny, 
przeciętny poziom w Unii31. Nadal stan wiedzy społeczeństwa nie jest wystarczający, jeśli 
chodzi o temat czynników ryzyka i źródeł chorób, szczepień i dostępnych badań. Ponadto 
wśród ludzi panuje wiele, błędnych opinii, przekonań i stereotypów na temat raka. W świa-
domości Polaków rak to wyrok, choroba śmiertelna i jednocześnie wstydliwa.

Następnym krokiem, jeśli chodzi o profilaktykę w tym profilaktykę nowotworów 
powinno być promowanie zdrowia od najwcześniejszych lat. W ten sposób przyszłe 

30 http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/document/attachments/badanie_ankietowe_nt._
wiedzy_i_potrzeb_mieszkancow_wojewodztwa_lodzkiego_w_zakresie_profilaktyki_chorob_-_artur_ko-
towski.pdf.
31 A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji ,racjonalności (przypadek profilaktyki 
ginekologicznej kobiet),Studia socjologiczne 2011, za: B. Wojtyniak, P. Goryński. 2008. Sytuacja zdrowotna lud-
ności Polski. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/document/attachments/badanie_ankietowe_nt._wiedzy_i_potrzeb_mieszkancow_wojewodztwa_lodzkiego_w_zakresie_profilaktyki_chorob_-_artur_kotowski.pdf
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/document/attachments/badanie_ankietowe_nt._wiedzy_i_potrzeb_mieszkancow_wojewodztwa_lodzkiego_w_zakresie_profilaktyki_chorob_-_artur_kotowski.pdf
http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/document/attachments/badanie_ankietowe_nt._wiedzy_i_potrzeb_mieszkancow_wojewodztwa_lodzkiego_w_zakresie_profilaktyki_chorob_-_artur_kotowski.pdf
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pokolenia będą miały rzetelną wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zachowań proz-
drowotnych, szczepień. Może wtedy lekarz nie byłby osobą, do której się przychodzi, 
gdy coś już dolega, tylko po poradę. Można wzorować się na zachowaniach Europejek 
m.in. na Niemkach, które z okazji dnia swoich urodzin fundują sobie cytologię, więk-
szość Francuzek wita Nowy Rok z „białą kartą”, na którą wpisują w styczniu terminy ba-
dań profilaktycznych na nadchodzący rok, a dla Holenderek i Skandynawek, regularne 
badania przesiewowe są rytuałem zdrowego stylu życia.

Istotny jest także fakt, iż wkład lekarzy w  promowanie zachowań antynowo-
tworowych w Polsce nie jest duży. Najczęściej korzystamy z porad lekarzy pierwszego 
kontaktu i to na nich spoczywa obowiązek informowania o przyczynach nowotworów 
i zmniejszenia ryzyka zachorowania. Zgodzę się ze stanowiskiem Kuszewskiego32, iż na-
leży przeprowadzić reformę, aby zachęcić lekarzy do takiego postępowania. Występują 
również silne bariery społeczne w korzystaniu z profilaktyki. Przede wszystkim ludzie nie 
chcą korzystać z  bezpłatnych badań przesiewowych i  badań profilaktycznych. Dowo-
dem na to może być nie korzystanie przez ubezpieczonych z darmowych programów 
profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wydał zaledwie 
70% środków zaplanowanych na programy profilaktyczne. Na badania przesiewowe do-
tyczące raka szyjki macicy zgłosiło się 11% zapraszanych kobiet, na mammografię zaś 
19%33. Świadomość społeczeństwa jest dramatycznie niska. A  z  tego wynika zadanie, 
które mogą wypełnić lekarze rodzinni. Trzeba im za to zapłacić, jednak nie ogólnie, ale za 
procedurę profilaktyczną fee for service. Nie ma innej możliwości, aby zmienić sytuację.

Podsumowanie

Potrzeby zdrowotne mieszkańców są umiejscowione w  lokalnej polityce społecznej. 
Szczególnie znaczące jest to, jak lokalne podmioty tej polityki zaspokajają owe potrzeby. 
Z uwagi na to, że potrzeby powstają w danym środowisku i to w nim są często realizowa-
ne, tu dochodzi do bezpośredniego styku potrzeb i środków na ich zaspokojenie. Środ-
ki finansowe w dużej części docierają do potrzebujących po zakończeniu długiej drogi 
od centrum do gminy. Jest istotne również to, że instytucje lokalne nie są anonimowe 
dla mieszkańców. To powoduje, że ocena społeczna sposobu realizacji lokalnej polityki 
społecznej, w tym jej części dotyczącej ochrony zdrowia, jest oparta na bezpośrednim 
doświadczeniu i obserwacjach obywateli. Oznacza to, że tu nie ocenia się tylko deklaracji 
słownych z czasu kampanii wyborczych, lecz realne efekty osiągane przez podmioty za-
spokajające potrzeby społeczne. Należy zaznaczyć, że im ściślej poszczególne instytucje 
współpracują w dziedzinie profilaktyki i kształtowania prozdrowotnych postaw i zacho-
wań społecznych wśród osób będących w różnym wieku, tym bardziej przyczynią się do 
poprawy zdrowia społeczeństwa, a tym samym odciążą medycynę naprawczą34.

32 K. Kuszewski, ,, Narodowy Program Zdrowia” jako narzędzie polityki zdrowotnej państwa” http://orka.sejm.
gov.pl/WydBAS.nsf/0/C55E9254BB8F59E2C1257A30003D51F0/$file/2_20.pdf.
33 Narodowy Fundusz Zdrowia, Sprawozdanie z działalności za 2008 r., Warszawa 2009.
34 A. Kurzynowski, Miejsce ochrony zdrowia w krajowej i lokalnej polityce społecznej, http://www.pkps.org.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:polityka-spoleczna&catid=32&Itemid=153.

http://www.pkps.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:polityka-spoleczna&catid=32&Itemid=153
http://www.pkps.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:polityka-spoleczna&catid=32&Itemid=153
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Podsumowując można stwierdzić, że na terenie województwa łódzkiego od wielu lat 
podejmowane są różnorodne inicjatywy profilaktyczne i promujące zdrowie. Niestety ich 
skuteczność często jest niezadowalająca. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w roz-
proszeniu działań (terytorialnym oraz instytucjonalnym), niewystarczających nakładach 
finansowych, niskiej świadomości zdrowotnej mieszkańców, nieskutecznych kampaniach 
informacyjno-edukacyjnych, ale przede wszystkim w braku koordynacji działań w regio-
nie. Niniejszy wniosek wskazuje na konieczność intensyfikacji i usprawnienia realizowa-
nych działań, dzięki czemu poprawi się ich efektywność, zwiększy się liczba mieszkańców 
regionu, którzy z nich korzystają, co w konsekwencji może wpłynąć pozytywnie na świado-
mość i stan zdrowia populacji województwa, w tym zachorowalność i śmiertelność.
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