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O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji,
czyli jak pomoc spoïeczna (znów) obroniïa siÚ
przed zmianÈ. Refleksja rocznicowa

Streszczenie
Opracowanie jest formÈ rocznicowej refleksji (200-lecie Warszawskiego Towarzystwa
DobroczynnoĂci, 25-lecie ustawy o pomocy spoïecznej) nad wspóïczesnÈ kondycjÈ pomocy
spoïecznej, ale ocenianÈ z punktu widzenia koncepcji path dependence, tj. pod kÈtem
jej odpornoĂci na zmiany. W szczególnoĂci sÈ rozwaĝane dwa przedsiÚwziÚcia podjÚte
wbostatnich dwóch dekadach, w pewien sposób powiÈzane ze sobÈ, które — jak zakïadano
— powinny skutkowaÊ daleko idÈcymi zmianami systemu pomocy spoïecznej. Pierwszym
zbnich byï projekt reformy sïuĝb spoïecznych zwanej aktywnÈ integracjÈ, który przygotowano wbreakcji na fakt przystÈpienia Polski do UE; drugim — implementacja kontraktu
socjalnego jako nowego instrumentu pomocy spoïecznej. ¿adne z nich do zmian nie
doprowadziïo: reforma „utknÚïa” i „umarïa” w procesie legislacyjnym, kontrakt socjalny
zostaï „oswojony”, co pozwoliïo wïÈczyÊ go do praktyki sïuĝb spoïecznych bez zmiany
praktykowanego od dawna ich stylu dziaïania. Oba przypadki wskazujÈ jasno: system
pomocy spoïecznej ma siÚ dobrze w tym sensie, ĝe nadal jest odporny na zmiany — zïoĝony ukïad czynników ibmechanizmów, który chroni jego status quo, okazaï siÚ silniejszy
niĝ obie inicjatywy podjÚte w celu jego zmiany
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Wprowadzenie
W poïowie obecnej dekady przypadïy dwie okrÈgïe rocznice wydarzeñ bardzo waĝnych dla
pomocy spoïecznej, stanowiÈcych w trajektorii jej rozwoju klasyczne „kamienie milowe”.
24 grudnia 2014 r. minÚïa dwusetna rocznica inauguracji dziaïalnoĂci Warszawskiego
Towarzystwa DobroczynnoĂci, najwiÚkszego i najwaĝniejszego towarzystwa dobroczynnoĂci dziaïajÈcego na ziemiach polskich w wieku XIX (ale nie pierwszego, pierwsze byïo
Wileñskie Towarzystwo DobroczynnoĂci powstaïe w 1807 r.). Znaczenia WTD dla polskiej
pomocy spoïecznej i pracy socjalnej nie sposób przeceniÊ — reprezentowaïo ono ten typ
rozpowszechnionych w europejskim krÚgu kulturowym organizacji, które wdraĝaïy zasady
dobroczynnoĂci racjonalne (naukowe) w tym sensie, ĝe osadzone w obowiÈzujÈcej wówczas oĂwieceniowej filozofii prawa ubogich. DoĂÊ przypomnieÊ, ĝe z czasem to wïaĂnie
zbdoĂwiadczeñ gromadzonych w angielskich, ale przede wszystkim amerykañskich towarzystwach dobroczynnoĂci (znanych jako charity organisation societies — COS) na przeïomie
XIX i XX w. wyksztaïciïa siÚ praca socjalna.
Rok póěniej, 29 listopada 2015 r., przypadïa 25. rocznica uchwalenia przez Sejm RP ustawy
o pomocy spoïecznej — aktu prawnego, którego znaczenia równieĝ nie sposób przeceniÊ.
Zbformalnego punktu widzenia „jedynie” zastÈpiï on ustawÚ o opiece spoïecznej zb1923 r.,
wbrzeczywistoĂci zapeïniï dotkliwÈ lukÚ prawnÈ. Ustawa z 1923 r. — lepiej lub gorzej — dziaïaïa do wybuchu II wojny Ăwiatowej, co prawda po zakoñczeniu wojny nowe wïadze podtrzymaïy jej waĝnoĂÊ2, jednak w nowych realiach utraciïa ona caïkowicie moc regulacyjnÈ. ZasadnoĂÊ uchwalenia nowej ustawy dostrzegïy wïadze polityczne PRL (tj.bkierownictwo PZPR)
juĝ pod koniec lat 50. Jest w tym jakiĂ rodzaj drwiny historii, ĝe trzeba byïo upadku PRL, by
decyzja rzÈdzÈcej w niej partii zostaïa w koñcu zrealizowana. OczywiĂcie powody uchwalenia
ustawy o pomocy spoïecznej w 1990 r. byïy zupeïnie inne. Chyba po raz pierwszy — i jak do
tej pory ostatni — kwestia pomocy spoïecznej nabraïa rangi najwyĝszego priorytetu: potrzeba
przygotowania infrastruktury zdolnej poradziÊ sobie z tzw. kosztami spoïecznymi transformacji
gospodarczej spowodowaïa, ĝe bardzo szybko po nastaniu IIIbRP pomoc spoïeczna zostaïa
zreformowana jako pierwsza z dziedzin polityki spoïecznej.
Rzecz w tym, ĝe zwiÈzek pomiÚdzy obu rocznicowymi wydarzeniami jest bliĝszy, niĝby
to na pozór wyglÈdaïo. Jak staraïem siÚ dowieĂÊ gdzie indziej (Kaěmierczak 2012), wbPolsce mamy do czynienia z fenomenem dïugotrwaïego utrzymywania siÚ wzoru organizacji
ibzasad dziaïania Ărodowiskowej sïuĝby spoïecznej, czyli sïuĝby odpowiedzialnej za zajmowanie siÚ osobami i rodzinami znajdujÈcymi siÚ — uĝywajÈc wspóïczesnej terminologii —
wbtrudnej sytuacji ĝyciowej. Kolejne historyczne wersje tego wzoru tworzyli: 1. opiekunowie
cyrkuïowi dziaïajÈcy w ramach Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnoĂci (wiek XIX);
2.bopiekunowie spoïeczni dziaïajÈcy w realiach II RP (a zatem i ustawy o opiece spoïecznej
z 1923 r.); 3.b„PRL-owscy” opiekunowie spoïeczni; 4. pracownicy socjalni oĂrodka opiekuna spoïecznego (lata 70. i 80. ub. w.); 5. pracownicy socjalni oĂrodka pomocy spoïecznej
(od poczÈtku lat. 90. do chwili obecnej). DodaÊ trzeba, ĝe opiekunowie cyrkuïowi, potem
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opiekunowie spoïeczni, a w koñcu pracownicy socjalni stanowili podstawÚ funkcjonowania najpierw systemu dobroczynnoĂci publicznej, potem opieki spoïecznej, w koñcu
(tj. obecnie) pomocy spoïecznej. To przypomnienie pokazuje sens obu rocznic: dopiero
co obeszliĂmy zatem 200-lecie podstawowego wzorca dziaïania pomocy spoïecznej, jakÈ
mamy, oraz ÊwierÊwiecze jego ostatniego instytucjonalno-prawnego wcielenia.
Kaĝda z tych rocznic z osobna, a obie tym bardziej, kuszÈ, by postawiÊ pytanie
obnastÚpne „okrÈgïe” rocznice, przede wszystkim, czy w ogóle jeszcze takie bÚdÈ. Niniejsze opracowanie nie jest rzecz jasna próbÈ odpowiedzi na to pytanie, ale inspirowanÈ nim
rocznicowÈ refleksjÈ. W szczególnoĂci chciaïbym siÚ zastanowiÊ nad kondycjÈ pomocy
spoïecznej, ale ocenianej pod kÈtem jej odpornoĂci na zmiany. Jest to oczywiĂcie doĂÊ
szczególny punktu widzenia, majÈcy wszakĝe mocne teoretyczne osadzenie w koncepcji
path dependence (Mahoney 2000; Pierson 2000), czyli zaleĝnoĂci od przebytego szlaku.

Reforma, której nie byïo
Bez wÈtpienia przystÈpienie Polski do UE to w ciÈgu minionych 25 lat najwaĝniejsze wydarzenie spoĂród tych, które byïy na tyle znaczÈce, by „wytrÈciÊ” pomoc spoïecznÈ ze szlaku,
którym podÈĝa od wielu dziesiÈtków lat. W gruncie rzeczy byïoby to nawet caïkowicie
ibzrozumiale i — niejako — naturalne, by przed- i poakcesyjne procesy modernizacyjne
objÚïy takĝe sïuĝby spoïeczne, dziÚki czemu i w tej sferze moĝna byïoby nadrobiÊ odziedziczone po PRL zapóěnienia, których istotÚ wyjaĂniïem juĝ gdzie indziej (Kaěmierczak
2014a). Czy tak siÚ staïo?
Warto w tym miejscu przypomnieÊ, ĝe zapoĂredniczona przez struktury UE konfrontacja polskiej polityki spoïecznej z politykÈ spoïecznÈ rozwiniÚtych welfare states, co miaïo
miejsce w poïowie poprzedniej dekady, nastÈpiïa w momencie dla tych ostatnich szczególnym. Przechodziïy one bowiem juĝ drugÈ z kolei fazÚ implementacji polityk aktywizacji
(pierwsza faza to lata 90. ub. w.), które w doĂÊ fundamentalny sposób zmieniaïy zasady
ibinstytucjonalno-prawne ramy dziaïajÈcych w tych krajach sïuĝb spoïecznych, sïuĝb zatrudnienia i opieki spoïecznej (ang. social assistance/minimum income schemes). Przypomnijmy
ich podstawowe zaïoĝenia: 1. polityka aktywizacji jest adresowana do niepracujÈcych (ale
zdolnych do pracy) beneficjentów róĝnego typu zasiïków (np. z tytuïu opieki spoïecznej,
dla bezrobotnych itp.), przy czym zasiïki te stanowiÈ ich podstawowe ěródïo utrzymania;
2.bprowadzone w jej ramach dziaïania koncentrujÈ siÚ wokóï kwestii pracy/zatrudnienia
osób bez pracy — chodzi o to, by osoby te weszïy/wróciïy na rynek pracy (tj. zostaïy spoïecznie zintegrowane/wïÈczone); 3. uczestnictwo w jej programach jest przymusowe w tym
sensie, ĝe to ono uprawnia do korzystania ze wsparcia publicznego — obywatel, jeĂli chce
z niego korzystaÊ, musi zastosowaÊ siÚ do zaleceñ indywidualnie dla niego sformuïowanych przez wïaĂciwy organ pañstwa (oznacza to, ĝe uprawnienie do pomocy ma charakter
warunkowy). CechÈ szczególnÈ polityk aktywizacji jest obligatoryjna praktyka stosowania
sankcji w postaci ograniczenia, czasowego wstrzymanie lub pozbawienia wsparcia finansowego w nastÚpstwie nieprzestrzegania przez obywatela postawionych mu warunków
(Lødemel, Trickey 2001; Lødemel, Moreira 2014).
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Pojawienie siÚ polityki aktywizacji znalazïo rzecz jasna takĝe swój wyraz w dokumentach UE, poczÈwszy od dokumentu w tym kontekĂcie zapewne najwaĝniejszego, czyli
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, przyjÚtej w 1997 r. Zrozumiaïe jest, ĝe czïonkowstwo
w Unii zobowiÈzywaïo do stosowania wynikajÈcych z niego zaleceñ. PrzystÈpienie Polski
do UE byïo wiÚc okolicznoĂciÈ sprzyjajÈcÈ daleko idÈcym zmianom i nawet do nich zachÚcajÈcÈ. TÚ drogÚ wybrali np. Czesi, którzy zdecydowali siÚ na rozwiÈzania bardzo podobne
do tych, które przyjmowaïy inne kraje unijne (Sirovatka 2014). W Polsce teĝ zamiar taki
siÚ pojawiï, ale — ostatecznie — okazaï siÚ nieskuteczny.
Jak to juĝ wielokrotnie wskazywano, pierwszÈ — i jak do tej pory jedynÈ realnÈ —
reakcjÈ na idÈce z Brukseli wyzwania aktywizacyjne byï pakiet piÚciu ustaw, z których
jednak ĝadna nie regulowaïa problematyki aktywizacji caïoĂciowo. Dwie ustawy dotyczyïy
jej wbpeïni (ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 2004 r. i ustawa o spóïdzielniach socjalnych
zb2006 r.), pozostaïe (o pomocy spoïecznej z 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z 2004 r. oraz o organizacjach poĝytku publicznego i wolontariacie z 2003br.)
zaledwie jej „dotykaïy”, choÊ czasem w bardzo istotny sposób (szerzej na ten temat patrz
m.in. Rymsza 2013). Trzeba jednak podkreĂliÊ, ĝe wyïoniony na ich mocy stan rzeczy
wbzakresie aktywizacji nie miaï byÊ rozwiÈzaniem docelowym, ale pierwszÈ fazÈ przyszïej
gruntownej reformy. Mówiï o niej dokument Zaïoĝenia do reformy systemu integracji spoïecznej oraz sïuĝb spoïecznych przygotowany w MPiPS i datowany na 2006 r. (ale zapewnie
wypracowany wczeĂniej). Zawieraï on w miarÚ spójnÈ wizjÚ polityki aktywizacji, nazwanÈ
aktywnÈ integracjÈ, jako punktu wyjĂcia do takiej przebudowy caïego szeroko rozumianego
systemu sïuĝb spoïecznych, która umoĝliwiïaby: „(1) peïne wïÈczenie dziaïañ sïuĝb spoïecznych na rzecz aktywizacji zawodowej i spoïecznej osób znajdujÈcych siÚ poza rynkiem
pracy oraz (2) zintegrowanie dziaïañ sïuĝb pomocy spoïecznej z dziaïaniami innych sïuĝb
i partnerów spoïecznych oraz organizacji obywatelskich”.
Przepisy konieczne do wdroĝenia aktywnej integracji do praktyki miaïy byÊ wïÈczone
do ustawy o pomocy spoïecznej doĂÊ pokrÚtnie — na mocy ustawy o zasadach prowadzenia polityki spoïecznej. Projekt tej ustawy — jako inicjatywa poselska — trafiï do Sejmu
na poczÈtku 2007 r.3, ale w zwiÈzku ze skróceniem kadencji jego procedowanie zostaïo
przerwane.
Warto przypomnieÊ, ĝe istotÈ zmian kryjÈcych siÚ za hasïem aktywnej integracji miaïo
byÊ wprowadzenie do praktyki nowego modelu dziaïania pracowników socjalnych, na który
skïadaï siÚ, z jednej strony, kontrakt socjalny „jako nowe narzÚdzie pracownika socjalnego, ïÈczÈce ochronÚ dochodów z aktywizacjÈ zawodowÈ i spoïecznÈ, z drugiej zaĂ —
instrumenty aktywnej integracji, obejmujÈce instrumenty o charakterze zatrudnieniowym,
edukacyjnym, zdrowotnym i spoïecznym majÈce na celu: 1. przywrócenie moĝliwoĂci lub
zdolnoĂci uzyskania zatrudnienia; 2. uzyskanie wsparcia dochodowego; 3. wyeliminowanie
przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostÚpu do praw i usïug spoïecznych, a przez to wspierajÈcych ich dostÚp do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
(…)”. Reforma aktywnej integracji — jako warunki niezbÚdne dla osiÈgniÚcia jej celów,
3
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tj. zmiany stylu dziaïania pracowników socjalnych — zakïadaïa takĝe nowÈ, ciekawie siÚ
zapowiadajÈcÈ konstrukcjÚ zasiïku okresowego4 oraz zmianÚ struktury oĂrodka pomocy
spoïecznej, polegajÈcÈ na oddzieleniu pracy socjalnej, w tym pracy aktywizacyjnej, od
usïug opiekuñczych i pielÚgnacyjnych i od wypïaty Ăwiadczeñ spoïecznych. Znaczenia tej
ostatniej zmiany nie trzeba w tym miejscu udowadniaÊ. Przypomnijmy tylko, ĝe o potrzebie
(czy nawet koniecznoĂci) rozdzielenia pracy socjalnej od procedur przyznawania zasiïków
pieniÚĝnych mówi siÚ juĝ wrÚcz od dziesiÈtków lat (Kaěmierczak 2014b). Zdaniem wielu
praktyków i ekspertów speïnienie tego postulatu jest podstawowym warunkiem rzeczywistej transformacji stylu dziaïania sïuĝb spoïecznych i modernizacji systemu pomocy spoïecznej. Jego rangÚ potwierdza fakt, iĝ staï siÚ on jednÈ z najwaĝniejszych rekomendacji
(jeĂli nie najwaĝniejszÈ) wypracowanych w ramach projektu systemowego „Tworzenie
i rozwijanie standardów usïug pomocy i integracji spoïecznej” realizowanego w latach
2009–2014 (patrz teĝ: Kadela, Kowalczyk 2014).
Fiasko wspomnianej wyĝej inicjatywy legislacyjnej, oznaczaïo teĝ fiasko idei zreformowania pomocy spoïecznej zgodnie z zaïoĝeniami aktywnej integracji. Kolejnych inicjatyw
tego rodzaju w nastÚpnych kadencjach Sejmu juĝ nie podjÚto.
Podsumujmy zatem: przystÈpienie Polski do UE byïo dla systemu pomocy spoïecznej
wydarzeniem znaczÈcym na tyle, by wywoïaÊ w nim impulsy daleko idÈcych zmian, jednak
akcesyjny wstrzÈs i wynikajÈcy z niego impet reformatorski okazaïy siÚ zbyt sïabe, by sïuĝby
spoïeczne „wytrÈciÊ ze szlaku”. Jakiekolwiek byïy konkretne okolicznoĂci, które spowodowaïy, ĝe reforma aktywnej integracji nie weszïa w ĝycie, jest faktem, iĝ — kolejny raz
— waĝne wydarzenie historyczne nie zdoïaïo zmieniÊ ukïadu siï utrzymujÈcych status quo.

Kontrakt socjalny, czyli zawiedzione nadzieje
Brak zasadniczej reformy nie oznaczaï, ĝe nie pojawiïy siÚ inne próby wprowadzenia zmian
w systemie. Wydaje siÚ, ĝe funkcja ich podstawowego noĂnika przypadïa kontraktowi
socjalnemu, okreĂlanemu jako „nowy instrument pomocy spoïecznej”.
Do praktyki sïuĝb spoïecznych kontrakt socjalny trafiï na mocy „nowej” ustawy
obpomocy spoïecznej z 2004 r., zapewne jako swoista zapowiedě — i docelowo kluczowy
element — przyszïych gïÚbszych zmian, które jednak, jak wiemy, nie nadeszïy. Rzecz
wbtym, ĝe juĝ po jego samym wprowadzeniu do systemu pomocy spoïecznej (które nastÈ4

Zasiïek skïadaïby siÚ z dwóch czÚĂci: podstawowej, o minimalnej, okreĂlonej w ustawie,
wysokoĂci i — przyznawanego uznaniowo — dodatku: Ăwiadczenia aktywizacyjnego wypïacanego
osobie bezrobotnej realizujÈcej warunki kontraktu socjalnego, w ramach którego sÈ stosowane
narzÚdzia aktywnej integracji lub dodatku wyrównawczego przeznaczonego dla osób lub rodzin
pobawionych moĝliwoĂci aktywizacji zawodowej, ale „realizujÈcych inne metody pracy socjalnej”.
Ponadto osoba, która dziÚki kontraktowi socjalnemu podjÚïaby staïÈ pracÚ (tj. na okres co najmniej
12 miesiÚcy), na okres do 6 miesiÚcy nie traciïaby uprawnienia do otrzymywania zasiïku niezaleĝnie
od kryterium dochodowego. Efekt motywacyjny tak skonstruowanego zasiïku okresowego polegaÊ
zatem miaï na operowaniu nagrodÈ, a nie karÈ. Aplikacja behawioralnego schematu modyfikacji
zachowañ w takiej wersji pozytywnie odróĝnia to rozwiÈzanie od rozwiÈzañ stosowanych w ramach
polityk aktywizacji w innych krajach.
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piïo wczeĂniej, niĝ koncepcja aktywnej integracji zostaïa na dobre sformuïowana) wiele
sobie obiecywano. Zakïadano mianowicie, ĝe — jak pisze Zuzanna Grabusiñska — kontrakt socjalny pomoĝe: 1. wyeliminowaÊ dïugookresowe uzaleĝnienie od Ăwiadczeñ pomocy
spoïecznej, podnoszÈc w ten sposób jej skutecznoĂÊ, bowiem do 2003 r. byïa ona nieskuteczna; 2.bwyposaĝyÊ osoby znajdujÈce siÚ w trudnej sytuacji ĝyciowej, ale zdolne do
pracy, w kompetencje umoĝliwiajÈce im samodzielnoĂÊ ĝyciowÈ oraz wspieraÊ w dÈĝeniach
do powrotu na rynek pracy i wïÈczenia siÚ w ĝycie spoïecznoĂci; 3. umoĝliwiÊ pomocy
spoïecznej lepsze wykorzystywanie trwonionych do tej pory siï i zasobów (Grabusiñska
2012). Zasadne jest zatem, by kontraktowi socjalnemu jako takiemu (tj. abstrahujÈc od
jego uwikïania w model aktywnej integracji) przyjrzeÊ siÚ bliĝej. Warto w szczególnoĂci
zastanowiÊ siÚ, na ile jego konstrukcja uzasadniaïa wiÈzane z nim nadzieje na poprawÚ
funkcjonowania systemu pomocy spoïecznej i w jakim stopniu sprawdziï siÚ on w praktyce.
Ustawa o pomocy spoïecznej definiuje kontrakt socjalny jako pisemnÈ umowÚ zawartÈ
zb osobÈ ubiegajÈcÈ siÚ o pomoc, okreĂlajÈcÈ uprawnienia i zobowiÈzania stron umowy
wbramach wspólnie podejmowanych dziaïañ zmierzajÈcych do przezwyciÚĝenia trudnej sytuacji
ĝyciowej osoby lub rodziny (art. 6, pkt. 6). Jednak rzeczywisty prawny sens instytucji kontraktu
socjalnego wynika z innych przepisów ustawy: artykuïu 4, który nakïada na osoby korzystajÈce
zbpomocy spoïecznej obowiÈzek wspóïdziaïania w rozwiÈzywaniu ich trudnej sytuacji ĝyciowej,
oraz artykuïu 11 ust. 2, który dopuszcza moĝliwoĂÊ odmowy przyznania Ăwiadczenia, uchylenia
decyzji o przyznaniu Ăwiadczenia lub wstrzymania Ăwiadczeñ pieniÚĝnych z pomocy spoïecznej
w sytuacji braku wspóïdziaïania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem
rodziny, odmowy zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywania jego postanowieñ, nieuzasadnionej odmowy podjÚcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobÚ bezrobotnÈ
lub nieuzasadnionej odmowy podjÚcia szkolenia, staĝu, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy bÈdě jego przerwania, odmowy wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych
lub prac spoïecznie uĝytecznych lub nieuzasadnionÈ odmowÚ podjÚcia leczenia odwykowego
w zakïadzie lecznictwa odwykowego przez osobÚ uzaleĝnionÈ. Kontrakt socjalny zatem sam
w sobie nie reguluje kwestii praw ani obowiÈzków czy to obywatela, czy pañstwa — w gruncie
rzeczy ma jedynie charakter techniczny: opisuje formuïÚ ustalania, na czym — w przypadku
gdy celem pomocy ma byÊ wzmocnienie aktywnoĂci i samodzielnoĂci ĝyciowej, zawodowej lub
przeciwdziaïanie wykluczeniu spoïecznemu — ma polegaÊ ustawowy obowiÈzek wspóïdziaïania osoby ubiegajÈcej siÚ o pomoc w rozwiÈzywaniu jej trudnej sytuacji ĝyciowej. OdwoïujÈc
siÚ do zapisów ustawy (art. 109) i orzecznictwa sÈdów administracyjnych, formuïÚ tÚ moĝna
zrekonstruowaÊ w sposób nastÚpujÈcy:
• ramy kontraktu socjalnego wyznacza ustawa o pomocy spoïecznej (zasada swobody
umów w jego przypadku nie obowiÈzuje);
• kontrakt socjalny musi okreĂlaÊ uprawnienia i zobowiÈzania zarówno osoby ubiegajÈcej
siÚ o pomoc, jak i organu pomocy spoïecznej, a nie tylko jednej strony;
• treĂÊ kontraktu socjalnego ma byÊ ustalana wspólnie, ale strony kontraktu nie sÈ
równe;
• kontrakt socjalny jest zadaniem pracownika socjalnego oĂrodka pomocy spoïecznej:
przygotowuje on treĂÊ umowy, czuwa nad jej wykonaniem i jest odpowiedzialny za
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realizacjÚ jej postanowieñ, przy czym sama forma kontraktu jest ĂciĂle sformalizowana
— wzór kontraktu jest regulowany mocÈ rozporzÈdzenia;
• ustalenie ostatecznej treĂci kontraktu (w tym rodzaju i zakresu czynnoĂci skïadajÈcych
siÚ na „wspóïdziaïanie” osoby ubiegajÈcej siÚ o pomoc) naleĝy do organu pomocy
spoïecznej;
• spory miÚdzy stronami dotyczÈce treĂci umowy rozstrzyga kierownik oĂrodka pomocy
spoïecznej.
Pierwotnie, tj. w brzmieniu ustawy uchwalonej przez Sejm w 2004 r., przyjÚto, ĝe kontrakt socjalny ma byÊ stosowany powszechnie i obligatoryjnie. Jednak juĝ jej wczesna
nowelizacja, która miaïa miejsce w 2005 r., ten stan rzeczy zasadniczo zmieniïa, nadajÈc kontraktowi socjalnemu charakter fakultatywny. Od tej pory od uznania pracownika
socjalnego zaleĝy, czy i w odniesieniu do kogo procedura kontraktu zostanie uruchomiona.
Osoba ubiegajÈca siÚ o pomoc moĝliwoĂci takiego wyboru nie jest caïkiem pozbawiona,
jest on jednak w pewnym sensie ograniczony. Odmowa przystÈpienia do kontraktu moĝe
byÊ bowiem potraktowana jako odmowa wspóïdziaïania, co grozi zastosowaniem przewidzianych ustawÈ sankcji. Stosowanie sankcji wchodzi takĝe w grÚ w przypadku niewywiÈzywania siÚ z zapisów kontraktu przez osobÚ juĝ z pomocy korzystajÈcÈ. W obu przypadkach
jednak nie jest ono automatyczne, ale pozostawione do uznania organu pomocy spoïecznej. RozwaĝajÈc odmowÚ Ăwiadczeñ albo ograniczenie ich wysokoĂci lub rozmiaru, musi
on uwzglÚdniaÊ sytuacjÚ osób bÚdÈcych na utrzymaniu osoby ubiegajÈcej siÚ o pomoc lub
korzystajÈcej z pomocy — w gruncie rzeczy nie moĝe on tego zrobiÊ, a co najwyĝej zmieniÊ
formÚ Ăwiadczeñ, gdyby miaïo siÚ to wiÈzaÊ z pogorszeniem tej sytuacji. Innymi sïowy —
wbĂwietle prawa — moĝliwe jest korzystanie z pomocy przez osobÚ, która (wbopinii organu
pomocy spoïecznej) nie wspóïdziaïa w rozwiÈzaniu swojej trudnej sytuacji ĝyciowej. Sankcji
za niewywiÈzanie siÚ z zapisów kontraktu socjalnego przez organ pomocy spoïecznej czy
przez pracownika socjalnego ustawa nie przewiduje.
PodkreĂlmy: nieprzestrzeganie warunków kontraktu moĝe, ale nie musi prowadziÊ
do zastosowania sankcji. W praktyce sankcje sÈ stosowane sporadycznie — zaledwie
wb 1/4b oĂrodków pomocy spoïecznej objÚtych kontrolÈ Najwyĝszej Izby Kontroli (NIK
2013) zdarzyïo siÚ, ĝe takie kroki byïy choÊ raz podjÚte. Gïównym tego powodem nie
jest jednak zasadnicza niechÚÊ do stosowania sankcji. DostÚpne dane sugerujÈ, ĝe przynajmniej czÚĂÊ pracowników socjalnych byïaby gotowa po nie siÚgaÊ, gdyby wstrzymanie
lub utrata przyznanego Ăwiadczenia byïy dla osób nierealizujÈcych ustaleñ zawartych w
kontrakcie zagroĝeniem rzeczywistym. Rzecz w tym, ĝe tak nie jest. Pracownicy socjalni
nie uciekajÈ siÚ zatem do stosowania sankcji, bo wiedzÈ, ĝe na ogóï stojÈ na przegranej
pozycji i ĝe caïy ich wysiïek wïoĝony w ewentualne przygotowanie odpowiedniego wniosku
formalnego pójdzie na marne — orzecznictwo sÈdowe i organów odwoïawczych jednoznacznie bowiem chroni prawa obywateli do korzystania z pomocy spoïecznej, nawet jeĂli
nie wywiÈzujÈ siÚ z obowiÈzku wspóïdziaïania w procesie rozwiÈzywania doĂwiadczanych
problemów ibtrudnoĂci ĝyciowych.
OkreĂlenie kontraktu socjalnego, skonstruowanego w sposób opisany powyĝej, mianem
„nowego narzÚdzia pomocy spoïecznej” oczywiĂcie nie wyjaĂnia jego natury. PróbujÈc
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zdefiniowaÊ jego toĝsamoĂÊ, ïatwiej powiedzieÊ, czym nie jest, niĝ czym jest. Po pierwsze,
kontrakt socjalny nie ma nic wspólnego z kontraktem, o jakim mówi kodeks cywilny —
nie majÈ w tym przypadku zastosowania dwie podstawowe dla umowy cywilnej zasady:
równoĂci stron oraz swobody umów. Po drugie, kontrakt socjalny nie jest umowÈ administracyjnÈ, choÊby dlatego, ĝe jego stronÈ nie jest organ administracji publicznej, ale
pracownik socjalny. Po trzecie, kontrakt socjalny nie jest kontraktem terapeutycznym,
tj.bstosowanÈ od lat 60. w sïuĝbach spoïecznych, w tym w klinicznej pracy socjalnej, psychoterapii, terapiach uzaleĝnieñ itp., technikÈ budowania i strukturalizowania profesjonalnej
relacji pomocy, choÊ — jak siÚ wydaje — czÚsto bywa z nim mylony. Kontrakt terapeutyczny — w przeciwieñstwie do kontraktu socjalnego — nie ma charakteru prawnego
oraz nie zakïada stosowania sankcji w przypadku niewywiÈzywania siÚ z uzgodnionych
ustaleñ, jego rozumienie natomiast odpowiada klasycznemu rozumieniu umowy jako
porozumienia dwóch (lub wiÚcej) stron dysponujÈcych wolnoĂciÈ wyboru, które zgodnie
ustalajÈ wzajemne prawa lub obowiÈzki (w przypadku kontraktu terapeutycznego dotyczÈ
one postÚpowania terapeutycznego, jego zakresu, celów, stosowanych metod, warunków
proceduralnych i organizacyjnych).
Kontrakt socjalny nie jest takĝe polskim odpowiednikiem tzw. client contracts (Sol,
Westerveld 2005) — rodzaju umów/porozumieñ, stanowiÈcych integralny element polityk
aktywizacji, zawieranych z indywidualnymi klientami przez instytucje ĂwiadczÈce usïugi
lub przyznajÈce Ăwiadczenia, w których sÈ zawarte ustalenia w sprawie ich (re)integracji
(wejĂcia/powrotu na rynek pracy), wzajemne prawa i obowiÈzki oraz sankcje stosowane
wobec klientów za niewywiÈzywanie siÚ z naïoĝonych na nich obowiÈzków — chociaĝ bez
wÈtpienia przez nie inspirowanym. Przede wszystkim dlatego, ĝe pomoc spoïeczna, wbktórej obrÚbie kontrakt socjalny ma zastosowanie, nie dziaïa wedle zasad polityki aktywizacji: uprawnienie do pomocy nie ma kontraktualnego charakteru, nie obowiÈzuje zasada
pomocy warunkowej (istnieje obowiÈzek wspóïdziaïania, ale nie musi byÊ egzekwowany,
jego niespeïnienie nie odbiera teĝ uprawnienia do Ăwiadczeñ ani nie prowadzi automatycznie do sankcji), a praca nie jest podstawowym priorytetem. Kontrakt socjalny nie
ma zatem cech dla client contracts dystynktywnych, przypomina natomiast wystÚpujÈce
wbinnych krajach potoczne rozumienie kontraktu jako dokumentu sïuĝÈcego monitorowaniu i ocenie postÚpów (Sol, Westerveld 2007) — w przypadku Polski klienta pomocy
spoïecznej na jego drodze do samodzielnoĂci.
Kontrakt socjalny nie jest zatem jakimĂ rodzajem znanych juĝ prawnych czy terapeutycznych urzÈdzeñ, których — dodajmy — moc sprawcza jest sprawdzona. Jest rzeczywiĂcie czymĂ nowym, zatem czym?
Kontrakt socjalny — przypomnijmy — nie dotyczy kwestii praw i obowiÈzków, sam
wbsobie nie zaspokaja potrzeb obywateli ani nie rozwiÈzuje ich problemów, zasadniczo
nie „daje” obywatelom ĝadnych innych form pomocy niĝ te, o których mowa w ustawie ob pomocy spoïecznej, choÊ czasem jego podpisanie jest traktowane jako formalny
warunek uczestniczenia w oferowanych przez oĂrodki pomocy spoïecznej programach
(wbszczególnoĂci miaïo to miejsce w przypadku tzw. programów systemowych finansowanych ze Ărodków EFS). Mówi tylko o tym, jak ustalaÊ sposób, w jaki obywatel ma wywiÈzaÊ
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siÚ obowiÈzku wspóïdziaïania w procesie rozwiÈzywania swoich problemów, który i tak
ustawa na niego nakïada. JeĂli kontrakt socjalny „rozpakujemy”, okaĝe siÚ, ĝe tym, co on
w istocie nowego zawiera, jest upowaĝnienie pracownika socjalnego — jako przedstawiciela organu administracji publicznej — do skonsultowania z obywatelem planu dziaïania, który ów organ zamierza obywatelowi narzuciÊ dla poprawy jego sytuacji ĝyciowej,
przy czym opinia obywatela moĝe, ale nie musi, byÊ uwzglÚdniona. Trzeba podkreĂliÊ, iĝ
takiego upowaĝnienia wprost zawartego w konkretnym przepisie przed wprowadzeniem
kontraktu socjalnego w ustawodawstwie z zakresu pomocy spoïecznej nie byïo (implicite
natomiast jest ono wpisane w deontologiÚ profesjonalnej pracy socjalnej). Innymi sïowy,
na mocy prawa, relacja organ pomocy spoïecznej — obywatel w trudnej sytuacji ĝyciowej
byïa caïkowicie asymetryczna i paternalistyczna, co oznacza, ĝe w jej ramach obywatel
byï pozbawiony podmiotowoĂci. U podstaw tej konstrukcji znajdziemy rzecz jasna ukryte
zaïoĝenie, zgodnie z którym organ pomocy spoïeczne wie lepiej, czego obywatel potrzebuje. Z tego wzglÚdu kontrakt socjalny jest niewÈtpliwym krokiem naprzód, choÊ bardzo
skromnym — w ograniczonym zakresie organ pomocy spoïecznej moĝe (ale wciÈĝ nie
musi) w adresowanym do obywatela planie dziaïania uwzglÚdniÊ jego punkt widzenia.
Rzecz jasna, liczenie siÚ z klientem nigdy nie byïo prawnie zakazane, zatem i bez
instytucji kontraktu socjalnego byïo i jest to moĝliwe. Zapewne ci pracownicy socjalni,
którym bliĝsze niĝ postawa urzÚdnicza jest praktykowanie pracy socjalnej w jej profesjonalnej, metodycznej wersji, mieli i majÈ tego ĂwiadomoĂÊ, zatem z tej moĝliwoĂci korzystali
ibkorzystajÈ. W tym kontekĂcie realny poĝytek wynikajÈcy z istnienia kontraktu polega na
tym, ĝe stanowi on swoistÈ „furtkÚ w systemie”, sïuĝÈcÈ budowaniu z klientami pomocy
spoïecznej profesjonalnej relacji pomocy, która ze swej natury jest trudna do pogodzenia
z logikÈ dziaïania obowiÈzujÈcÈ w zbiurokratyzowanym Ărodowisku. Skala wykorzystywania tej moĝliwoĂci nie jest znana, ale sÈ dowody empiryczne, ĝe ma to miejsce. Np.bwĂród
badanych w 2007 r. przez Instytut Socjologii Uniwersytetu ódzkiego pracowników socjalnych ïódzkiego MOPS 30% zadeklarowaïo, ĝe w opracowaniu warunków kontraktu klienci
byli równoprawnymi partnerami — wszystkie punkty zostaïy opracowane wspólnie, zaĂ 3%
przyznaïo, ĝe najwaĝniejsze punkty kontraktu ustalali klienci, a ich rola ograniczaïa siÚ do
korekty tych ustaleñ5 (MOPS ódě 2007).
Czy tak skonstruowany kontrakt socjalny miaï/ma szanse staÊ siÚ atrakcyjnym narzÚdziem pracy pracowników socjalnych? Zapewne nie. DowodzÈ tego twarde dane. Ustawa
o pomocy spoïecznej pozostawiïa pracownikom socjalnym swobodÚ uznania, czy i kiedy
kontrakt socjalny stosowaÊ. Okazuje siÚ, ĝe pracownicy socjalni z tej moĝliwoĂci zdecydowanie czÚĂciej nie korzystajÈ, niĝ korzystajÈ — kontrakty sÈ zawierane wyraěnie rzadziej
niĝ z co 10 osobÈ/rodzinÈ korzystajÈca z pomocy spoïecznej. Nawet gdyby przyjÈÊ nierealne
zaïoĝenie, ĝe wszystkie zostaïy zawarte z osobami, którym przyznano zasiïek okresowy
— co oznacza, ĝe utrzymujÈ siÚ z „opieki spoïecznej”, ale ich wejĂcie na rynek pracy jest
moĝliwe — korzystnie z kontraktu pozostawaïoby praktykÈ marginalnÈ.
W uzupeïnieniu: 2/3 respondentów przytoczonego badania przyznaïo, ĝe treĂÊ „ich” kontraktów nie zaleĝaïa od klientów pomocy spoïecznej — byï on im w mniejszym lub wiÚkszym stopniu
narzucany.
5
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Tabela 1. Liczba kontraktów socjalnych zawieranych w latach 2005–2014 z klientami oĂrodków
pomocy spoïecznej
2005

2007

2009

2011

2013

2014

30 337

52 215

71 845

74 686

9b382

82 013

Liczba kontraktów w przeliczeniu na
liczbÚ rodzin objÚtych jakÈkolwiek
formÈ pomocy w %

1,9

3,6

5,4

5,8

7,1

6,9

Liczba kontraktów w przeliczeniu
na liczbÚ rodzin objÚtych zasiïkiem
okresowym w %

4,7

9,7

16,0

16,8

17,1

16,2

Liczba kontraktów

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spoïecznej.

Trzeba podkreĂliÊ, ĝe powyĝsze dane nie sÈ spójne z deklaracjami pracowników
socjalnych oĂrodków pomocy spoïecznej dotyczÈcymi oceny czÚstotliwoĂci stosowania
kontraktów w praktyce. W badaniach przeprowadzonych w 2010 r. przez Instytut Spraw
Publicznych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej szeregowych pracowników
socjalnych blisko 60% respondentów zadeklarowaïo, ĝe kontrakty socjalne sÈ stosowane
raczej czÚsto lub czÚsto, zdaniem kolejnych ponad 7% — stosowane sÈ zawsze (Kaěmierczak 2011). Inne wyniki tego samego badania w pewnym sensie wyjaĂniajÈ tÚ niespójnoĂÊ:
o ile ponad 80% badanych pracowników frontowych zadeklarowaïo, ĝe stosuje kontrakty,
o tyle — jak siÚ okazuje — najczÚĂciej obejmuje nimi zaledwie kilkoro spoĂród „swoich”
licznych klientów (Kaěmierczak 2011). Innymi sïowy, kontrakty socjalne sÈ stosowane
wzglÚdnie powszechnie, ale w marginalnej skali. ObserwacjÚ tÚ potwierdzajÈ takĝe badania przeprowadzone w kilku województwach przez ROPS w ramach tzw. Obserwatorium
Integracji Spoïecznej (tab. 2).
Przytoczne powyĝej liczby dowodzÈ niezbicie, ĝe pracownicy socjalni po kontrakty
socjalne siÚgajÈ relatywnie rzadko. Dzieje siÚ tak zapewne dlatego, ĝe — po prostu —
wbich codziennej pracy nie stanowiÈ one uĝytecznego narzÚdzia.
Ciekawe, ĝe opinie o kontrakcie socjalnym deklarowane przez pracowników socjalnych sÈ
lepsze, niĝ sugerowaïaby to czÚstotliwoĂÊ ich stosowania. Wspomniane juĝ badania Instytutu
Spraw Publicznych ujawniïy, ĝe pracownicy socjalni zasadniczo kontrakt socjalny akceptujÈ:
wiÚkszoĂÊ z nich (blisko 60%) uwaĝa kontrakt socjalny za dobre narzÚdzie, ale tylko w odniesieniu do niektórych kategorii klientów; zdaniem nieco ponad 1/5 pracowników socjalnych
powinien on byÊ stosowany powszechnie, niespeïna 1/5 jest mu natomiast zdecydowanie przeciwna (Kaěmierczak 2011). W kilku badaniach jakoĂciowych (m.in. MOPS ódě 2007, IRSS
2013, badania Obserwatorium Integracji Spoïecznej) pytano pracowników socjalnych o zalety
i wady kontraktów socjalnych i uzyskano podobne odpowiedzi. ZaletÈ kontraktów socjalnych
jest to, iĝ moĝna za ich pomocÈ zmobilizowaÊ klientów do dziaïania, pomagajÈ one klientom
uĂwiadomiÊ sobie swojÈ sytuacjÚ oraz swoje sïabe i silne strony, ponadto eliminujÈ „wyïudzaczy” Ăwiadczeñ. Wady kontraktów natomiast to ich czasochïonnoĂÊ, nadmiar dokumentacji do
prowadzenia, zbytnia zïoĝonoĂÊ, a w konsekwencji niejasnoĂÊ treĂci dla klientów.

v wxyz{|w}~ x}|y ~ { x{~ |wzy ~yz{|}~

85

Tabela 2. Kontrakty socjalne w wybranych województwach w 2013 r.

kujawsko-pomorskie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

warmiñsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Województwo

% gmin, w których nie zawarto ani
jednego kontraktu

16

18

10

60

22

31

20

Liczba kontraktów wbprzeliczeniu
na liczbÚ osób wbrodzinach objÚtych
jakÈkolwiek formÈ pomocy wb%

4.05

3,40

2,39

1,51

2,53

2,56

4,60

¥rednia liczba kontraktów
przypadajÈca na 1 pracownika
socjalnego OPS

7,0

3,8

5,2

2,3

6,1

3,4

8,5

½ródïo: Raporty z badania Kontrakt socjalny w praktyce zrealizowanego w 2014 r. w ramach Obserwatorium Integracji Spoïecznej przez ROPS w Toruniu, Opolu, Rzeszowie, Biaïymstoku, Olsztynie,
Poznaniu i Szczecinie.

Dla oceny wartoĂci kontraktu socjalnego w jego funkcji narzÚdzia poprawy skutecznoĂci pomocy spoïecznej waĝniejsze niĝ deklarowane przez pracowników pomocy spoïecznej wzglÚdnie pozytywne o nim opinie sÈ jednak twarde fakty, a te nie wydajÈ mu
dobrego Ăwiadectwa. Wydaje siÚ, ĝe tak naprawdÚ stosunek pracowników socjalnych do
kontraktów socjalnych i ich stosowania charakteryzuje rezerwa, by nie powiedzieÊ: niechÚÊ. Wynika ona z ich przekonania, ĝe po pierwsze kontrakt socjalny jest nieskuteczny,
bo, sam wb sobie, nie zastÈpi zasobów i nie stworzy warunków potrzebnych do zmiany
sytuacji klienta, absankcje sÈ iluzoryczne; po drugie to samo, a moĝe nawet wiÚcej, moĝna
osiÈgnÈÊ przy wykorzystaniu juĝ stosowanych narzÚdzi (np. wywiadu Ărodowiskowego),
wobec czego — po trzecie — kontrakt socjalny to jedynie dodatkowa biurokratyczna
mitrÚga, bezcelowy „wymysï teoretyków” (MOPS ódě 2007). Dlaczego zatem pracownicy
socjalni jednak — od czasu do czasu — po kontrakt socjalny siÚgajÈ? Klucza do odpowiedzi dostarczyïy badania IS U: 70% badanych pracowników socjalnych z ïódzkiego MOPS
zadeklarowaïo, ĝe w ogóle nie stosowaliby kontraktów socjalnych, gdyby byïa taka moĝliwoĂÊ; jako powód zawierania kontraktów 81% spoĂród nich wskazaïo „przymus” administracyjny, zaledwie 6% — przekonanie o jego skutecznoĂci (MOPS ódě 2007). Mimo
iĝ cytowane badania zostaïy przeprowadzone doĂÊ dawno i dotyczyïy tylko odzi, moĝna
przypuszczaÊ, ĝe uzyskane wyniki odzwierciedlajÈ tendencjÚ generalnÈ, która zapewne nie
zmieniïa siÚ do dziĂ. ZdajÈ siÚ tego dowodziÊ takĝe nowsze badania Instytutu Rozwoju
Sïuĝb Spoïecznych, wbktórych potwierdziïo siÚ znaczenie presji kierownictwa jako powodu
stosowania kontraktu (IRSS 2013). JeĂli rzeczywiĂcie tak jest, ĝe pracownicy socjalni siÚgajÈ po kontrakty gïównie ze wzglÚdu na oczekiwania (polecenia) swoich zwierzchników,
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jasne siÚ staje, dlaczego niemal kaĝdy z nich kontrakty zawiera, ale z bardzo niewielkÈ
liczbÈ klientów. Tïumaczy to klasyczna reguïa zachowañ pracowniczych w organizacjach
biurokratycznych, która mówi, ĝe konformistycznie zorientowany urzÚdnik wykonuje swoje
zadania na najniĝszym niekaranym poziomie.
Jak widaÊ, powyĝsze próby opisania fenomenu kontraktu socjalnego obfitujÈ w niejasnoĂci i paradoksy. Tych pierwszych, wobec zbyt maïej liczby rzetelnych badañ empirycznych,
nie da siÚ wyeliminowaÊ, ale moĝe jest szansa, by wyjaĂniÊ paradoksy? Wydaje siÚ, ĝe taka
moĝliwoĂÊ siÚ pojawia, gdy — uruchamiajÈc nieco wyobraěniÚ — odwrócimy punkt widzenia: zamiast zatem, jak do tej pory, traktowaÊ kontrakt socjalny jako instrument zmiany,
sprawděmy, czy i — ewentualnie — jak na kontrakt socjalny wpïywaï sam „system”.
Dla frontowych pracowników socjalnych z oĂrodków pomocy spoïecznej kontrakt
socjalny pojawiï siÚ jako nowy, wymagajÈcy dodatkowych czynnoĂci aspekt ich rutynowych zadañ — zapewniania obywatelom doĂwiadczajÈcym róĝnego typu trudnoĂci ĝyciowych wszelkich przewidzianych ustawÈ o pomocy spoïecznej form wsparcia. Zauwaĝmy,
ĝe dla praktyki pomocy spoïecznej byï on nie tylko czymĂ nowym, ale takĝe obcym. Jak
juĝ wspominaïem, kontrakty socjalne byïy inspirowane instytucjÈ client’s contracts. Instytucja ta zostaïa zaprojektowanym dla potrzeb polityk aktywizacji, tak by odpowiadaÊ ich
filozofii i logice. Toteĝ w ich ramach jest to rozwiÈzanie przydatne i skuteczne, ale przeniesienie go w inne warunki (np. do polskiego systemu pomocy spoïecznej, takiego, jakim
byï on wb roku 2004 i jakim jest nadal) grozi utratÈ jego toĝsamoĂci, a przede wszystkim — systemowej uĝytecznoĂci. Gdy zatem kontrakt socjalny — w istocie imitowana
wersja client’s contracts — trafiï do praktyki, pracownicy oĂrodków pomocy spoïecznej
zapewne dostrzegli, ĝe nie pasuje on do stylu ich dziaïania, zaĂ z punktu widzenia zasad
funkcjonowania systemu jest zbÚdny. Wobec powyĝszego pewnie uĂwiadomili sobie teĝ,
ĝe stosowany obligatoryjnie bÚdzie czynnikiem co najmniej utrudniajÈcym ich codziennÈ
pracÚ. Tak oto pojawiï siÚ dylemat: jak nowe kierowane w stronÚ pracowników socjalnych
ustawowe oczekiwanie osadziÊ w prowadzonej przez nich praktyce ogólnej, dopasowaÊ do
leĝÈcych u jej podstaw sprawdzonych i dobrze znanych wzorów dziaïania, które potrafiÈ
oni stosowaÊ. Wbzaistniaïej sytuacji bodaj czy nie jedynym realnym, tj. nienaruszajÈcym
równowagi systemu, rozwiÈzaniem problemu byïo nadanie kontaktowi socjalnemu statusu
instytucji stosowanej fakultatywnie. Jak juĝ wspomniaïem, zmiana taka nastÈpiïa bardzo
szybko — juĝ w drugiej poïowie 2005 r. ustawowa uznaniowoĂÊ kontraktu socjalnego staïa
siÚ faktem. ZnaczÈce, ĝe okolicznoĂci tej zmiany zdajÈ siÚ wskazywaÊ, iĝ przynajmniej
wbczÚĂci dokonaïa siÚ ona za sprawÈ oddolnego lobbingu6.

6

ZmianÚ treĂci regulujÈcego kwestie kontraktu socjalnego art. 108 ustawy o pomocy spoïecznej
z 2004 r. wprowadziïa ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 28 lipca 2005 r. Na jej mocy pierwotny zapis tego
artykuïu: „W celu okreĂlenia sposobu wspóïdziaïania w rozwiÈzywaniu problemów osoby lub rodziny
znajdujÈcej siÚ w trudnej sytuacji ĝyciowej oĂrodek pomocy spoïecznej zawiera kontrakt socjalny
zbtÈ osobÈ lub rodzinÈ” uzyskaï brzmienie:
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Zmiana statusu kontraktu socjalnego z obligatoryjnego na fakultatywny (o której, mam
wraĝenie, na ogóï siÚ nie pamiÚta) wydaje mi siÚ najwaĝniejszym wydarzeniem w jego
„historii naturalnej”. UzasadniajÈc to stanowisko, wskazaïbym na dwie kwestie.
Po pierwsze, wprowadzenie uznaniowoĂci pozwoliïo kontrakt socjalny „oswoiÊ” — elastycznie dostosowaÊ jego praktykowanie do warunków i reguï obowiÈzujÈcych w oĂrodkach pomocy spoïecznej. Staïo siÚ to moĝliwe dziÚki temu, ĝe pracownicy socjalni zyskali
wzglÚdnie peïnÈ kontrolÚ nad tym, kiedy, z kim i w jakiej konkretnie sprawie kontrakt
socjalny zostanie zawarty. PrzejÚcie tej kontroli dawaïo pracownikom socjalnym przestrzeñ do stosowania przy (selektywnym) uruchomianiu procedury kontraktu nie tylko
formalnych kryteriów, ale — co w rozwaĝanym kontekĂcie kluczowe — takĝe kryteriów
nieformalnych (subiektywnych) bez naruszania prawa. Z badañ wiemy, jaki rodzaj kryteriów wchodzi tu w grÚ. Okazuje siÚ wiÚc, ĝe pracownicy socjalni w doborze osób do
kontraktu kierujÈ siÚ bÈdě postrzeganymi ich cechami osobowymi, bÈdě wïaĂciwoĂciami
potencjalnego kontraktu, bÈdě jednym i drugim jednoczeĂnie. UjmujÈc to kolokwialnie,
dobierajÈ osobÚ do kontraktu lub kontrakt do osoby. Brane przez nich pod uwagÚ cechy
osobowe klientów to albo: gotowoĂÊ/motywacja do wspóïpracy lub pracy nad sobÈ, sprawnoĂÊ intelektualna, aktywnoĂÊ albo odwrotnie: ich opór, niechÚÊ, niezaradnoĂÊ. Zbkolei
cechy kontraktu, do którego dobierani sÈ klienci, to: ïatwoĂÊ jego skonstruowania, ïatwoĂÊ
zadañ do wykonania, wzglÚdna pewnoĂÊ, ĝe zostanÈ one wykonane i tym samym — „podbudujÈ” statystyki sprawozdawcze (IRSS 2013; MOPS ódě 2007). Badania pokazujÈ
ponadto, ĝe zdecydowanie czÚĂciej kontrakty socjalne sÈ zwierane z wieloletnimi klientami,
a wiÚc z osobami dobrze znanymi pracownikom socjalnym (IRSS 2013). Fakt ten potwierdza znaczenie, jakie w procesie rekrutacji do kontraktu socjalnego odgrywajÈ kryteria
subiektywne — byÊ moĝe w praktyce jest tak, ĝe dla pracowników socjalnych to wïaĂnie
moĝliwoĂÊ odwoïania siÚ do nich pozwala Ăwiadomie i celowo korzystaÊ z dyskrecjonalnych
uprawnieñ — dokonywaÊ wyborów zgodnie z ich interesami. Przytoczone wyĝej wyniki
badañ pokazujÈ, ĝe mogÈ to byÊ zarówno interesy pracownicze, kiedy taki a nie inny
sposób rekrutowania sïuĝy „zarzÈdzaniu wïasnym sukcesem zawodowym” potrzebnym do
budowy swojej pozycji w zespole pracowniczym i/lub uïatwianiu codziennej pracy (takĝe
przez odstraszanie opornych klientów), jak i interesy profesjonalne (czyli kierowanie siÚ
interesami klientów), kiedy za pomocÈ kontraktu pracownicy socjalni chcÈ korygowaÊ
zachowania klientów niekooperatywnych.
„W celu okreĂlenia sposobu wspóïdziaïania w rozwiÈzywaniu problemów osoby lub rodziny
znajdujÈcych siÚ w trudnej sytuacji ĝyciowej pracownik socjalny oĂrodka pomocy spoïecznej moĝe
zawrzeÊ kontrakt socjalny z tÈ osobÈ lub rodzinÈ”.
Powyĝszej zmiany nie przewidywaï przygotowany przez rzÈd i przesïany do Sejmu projekt ustawy.
Dopiero na samym koñcu procesu legislacyjnego wprowadziï jÈ Senat, podajÈc w jej uzasadnieniu,
iĝ zmierza ona do tego, „aby uprawnienia do zawierania kontraktu socjalnego posiadaï pracownik
socjalny oĂrodka pomocy spoïecznej, a nie jego kierownik” (Druk Sejmowy nr 4296 z dn. 18 lipca
2005 r.). Zwraca uwagÚ fakt, ĝe w uzasadnieniu tym nie ma odniesienia do tego, co we wprowadzanej
zmianie jest najistotniejsze (wrÚcz fundamentalne), tak jakby senatorowie nie byli tego Ăwiadomi,
natomiast jest przywoïany argument, którego walor polega na tym, ĝe moĝe szybko trafiÊ do
przekonania osoby, która specyfiki pomocy spoïecznej nie zna, ale chce, by dziaïaïa lepiej.
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Jak wiÚc widaÊ, uznaniowoĂÊ kontraktu socjalnego pozwoliïa zneutralizowaÊ jego systemowÈ obcoĂÊ i wïÈczyÊ go do procedur sïuĝb spoïecznych przy zachowaniu integralnoĂci praktykowanego od dawna ich stylu dziaïania. Tak samo wypada zinterpretowaÊ sens kolejnego
waĝnego wydarzenia w „historii naturalnej” kontraktu socjalnego. W koñcu 2010br. wprowadzono do praktyki dwa rodzaje wzorów kontraktu socjalnego (w miejsce jednego, uniwersalnego): wzór A — miÚdzy osobÈ/rodzinÈ a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiÈzywania
trudnej sytuacji ĝyciowej, i wzór B — z osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu
wzmocnienia aktywnoĂci i samodzielnoĂci ĝyciowej, zawodowej lub przeciwdziaïania wykluczeniu spoïecznemu. Zabieg ten w gruncie rzeczy osïabiaï jego prozatrudnieniowÈ proweniencjÚ
i przybliĝaï tradycyjnej wspierajÈco-opiekuñczej orientacji pomocy spoïecznej. Ten kierunek
ewolucji kontraktu socjalnego zamierzano kontynuowaÊ takĝe w przyszïoĂci7.
Oprócz powyĝszego jest jeszcze drugi powód, dla którego zmianie statusu kontraktu
socjalnego z obligatoryjnego na fakultatywny przypisujÚ zasadnicze znaczenie. Jest on
wb gruncie rzeczy powiÈzany z pierwszym. FakultatywnoĂÊ spowodowaïa, ĝe kontrakt
socjalny mógï „zadomowiÊ siÚ” w systemie i — na jego marginesie — przetrwaÊ. Nabraïo
to szczególnego znaczenia po fiasku reformy aktywnej integracji. Rzeczywiste zmiany
instytucjonalne co prawda nie nastÈpiïy, ale dziÚki istnieniu kontraktu socjalnego aktywna
integracja przetrwaïa, oczywiĂcie nie jako rodzaj realizowanej polityki publicznej, ale jako
pewna idea i typ dyskursu. To wystarcza, by jej pozór utrzymywaÊ.
Czy jest to waĝne? Niech za odpowiedě na to pytanie posïuĝy nastÚpujÈcy fakt. W roku
2013 skutecznoĂÊ kontraktów socjalnych próbowaïa oszacowaÊ Najwyĝsza Izba Kontroli.
Zgodnie z zaïoĝeniami programu aktywnej integracji przyjÚto, ĝe kontrakt socjalny jest
skuteczny wtedy, gdy prowadzi osobÚ (rodzinÚ), która byïa nim objÚta, do samodzielnoĂci ĝyciowej (tj. uniezaleĝnia od Ăwiadczeñ z tytuïu pomocy spoïecznej). W tym sensie
skuteczne okazaïy siÚ nieliczne kontrakty — zaledwie 15% spoĂród ogóïu skontrolowanych przez NajwyĝszÈ IzbÚ Kontroli kontraktów zawartych w latach 2011–2012; dla lat
2006–2010 wskaěnik ten wynosiï 30% (NIK 2013). Mimo to konkluzja NIK jest nastÚpujÈca: „Wbocenie Najwyĝszej Izby Kontroli kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem
wbpracy socjalnej, a jego znaczenie wzrasta w warunkach aktywnej polityki spoïecznej”
(NIK 2013, s. 7). Rzecz w tym, ĝe zapisany w ustawie o pomocy spoïecznej kontrakt
socjalny z aktywnÈ politykÈ spoïecznÈ (tj. politykÈ aktywizacji) i z pracÈ socjalnÈ, jak juĝ
pisaïem, wspólnego wiele nie ma.
*
Kontrakt socjalny jako noĂnik zmian w systemie zawiódï. Nadzieje z nim wiÈzane polegaïy
na tym, ĝe — jak zapewne zakïadano — okaĝe siÚ on pomocny w procesie modyfikowania zachowañ klientów pomocy spoïecznej. Trudno oprzeÊ siÚ wraĝeniu, iĝ nadzieje
te byïy mocno naiwne, nawet jeĂliby ukïad czynników instytucjonalnych, o których duĝo
7

MPiPS planowaïo formuïÚ kontraktu socjalnego rozszerzyÊ. Projekt zaïoĝeñ projektu ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spoïecznej oraz niektórych innych ustaw z marca 2014r. rekomendowaï
wprowadzenie nowych formy kontraktu socjalnego: rodzinnego kontraktu socjalnego oraz — adresowanego do spoïecznoĂci — grupowego kontraktu socjalnego.
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byïo mowy wyĝej, byï bardziej sprzyjajÈcy. Tak skonstruowany kontrakt socjalny jest zbyt
sïabym narzÚdziem, by przynosiÊ oczekiwane rezultaty. Doprowadzenie do usamodzielnienia — to wszak ma byÊ cel stosowania kontraktu — wymaga od osoby „niesamodzielnej” (tj.bkorzystajÈcej ze Ăwiadczeñ pomocy spoïecznej) motywacji do bycia czïowiekiem
„samodzielnym”, ale musi teĝ zostaÊ speïnionych wiele innych warunków (m.in. osoba
„usamodzielniajÈca siÚ” powinna zdobyÊ/rozwinÈÊ róĝne kompetencje, mieÊ dostÚp do
roĝnego typu usïug i do wzglÚdnie rozwiniÚtego rynku pracy). Kontrakt socjalny tymczasem moĝe byÊ pomocny jedynie w oddziaïywaniu na sferÚ motywacji, a dla speïnienia
„innych warunków” konieczne sÈ inne, niezwiÈzane w ĝaden sposób z samym kontraktem,
dziaïania sïuĝb spoïecznych i innych instytucji publicznych i prywatnych. Nie moĝe wiÚc
byÊ on jedynym narzÚdziem usamodzielniania.
Ponadto, jego wpïyw na sferÚ motywacji teĝ nie moĝe byÊ znaczÈcy. Ludzie mobilizujÈ siÚ do celowego dziaïania bÈdě na skutek presji zewnÚtrznej, w tym przymusu, bÈdě
pojawienia siÚ motywacji wewnÚtrznej. Tymczasem zwiÈzek miÚdzy wywoïaniem którejĂ
z tych okolicznoĂci jako skutkiem i kontraktem socjalnym jako przyczynÈ nie moĝe byÊ
silny. By dziaïaÊ jak przymus, kontrakt socjalny musiaïby dysponowaÊ sankcjami i bardziej
dolegliwymi, i stosowanymi z zasady. Tak (na szczÚĂcie) nie jest. Z kolei, by wywoïywaÊ
motywacjÚ wewnÚtrznÈ, musiaïby z zasady i w stopniu najpeïniejszym odwoïywaÊ siÚ do
podmiotowoĂci osoby „usamodzielnianej”. To równieĝ (niestety) miejsca nie ma. W tej
sytuacji jego niska skutecznoĂÊ nie moĝe dziwiÊ — zdziwienie mógïby budziÊ raczej inny
stan rzeczy.
Kontrakt socjalny jest wiÚc rozwiÈzaniem wysoce uïomnym. Rzecz w tym, ĝe w sïuĝbach spoïecznych, o czym juĝ wspominaïem, miejsce na podmiotowe podejĂcie do klientów pomocy spoïecznej jest i bez niego. SÈ pracownicy socjalni, którzy majÈ tego peïnÈ
ĂwiadomoĂÊ i którzy wiedzÈ, jakie sÈ dostÚpne narzÚdzia, by podejĂcie to praktykowaÊ.
PodmiotowoĂÊ klientów stanowi bowiem fundament profesjonalnej pracy socjalnej, do
której prowadzenia pracownicy socjalni sÈ — tak w kaĝdym razie naleĝaïoby czytaÊ ustawÚ
o pomocy spoïecznej — wszak zobowiÈzani. Problem w tym, ĝe reguïy deontologii pracy
socjalnej, podobnie jak reguïy deontologii wielu innych profesji, ze swej natury nie mieszczÈ siÚ w ramach i w logice prawa administracyjnego. Te zaĂ determinujÈ charakter ibszczegóïowe zapisy ustaw regulujÈcych dziaïania organów administracji publicznej, w tym organów publicznej pomocy spoïecznej. Pracownicy socjalni sÈ w zwiÈzku z tym w szczególnej
sytuacji. Z jednej strony deontologia zawodowa wymaga od nich podmiotowego stosunku
do osób doĂwiadczajÈcych problemów ĝyciowych (zauwaĝmy, ĝe wïaĂnie temu sïuĝy stosowanie techniki kontraktu terapeutycznego), ale w ustawie o pomocy spoïecznej nie jest
to zapisane wprost, tylko ukryte w pojÚciu pracy socjalnej. Z drugiej strony zawarte w tej
ustawie zapisy, w tym te dotyczÈce kontraktu socjalnego, zasadniczo wprost nakazujÈ im
podchodziÊ do klientów przedmiotowo. SiïÚ oczywistego konfliktu lojalnoĂci zawodowej
i pracowniczej, doĂwiadczanego w tej sytuacji przez pracowników socjalnych, zaostrza
konstytucyjna zasada legalizmu, która wymaga od przedstawicieli administracji publicznej
podejmowania tylko takich czynnoĂci, które majÈ swe prawne unormowanie. Konsekwencje tego stanu rzeczy dla praktyki sÈ oczywiste. Niemniej sÈ pracownicy socjalni, którzy
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starajÈ siÚ byÊ choÊ w czÚĂci wierni deontologii zawodowej i za parawanem kontraktu
socjalnego, albo i bez tego parawanu, próbujÈ pracowaÊ ze swoimi klientami na zasadach
filozofii kontraktu terapeutycznego. Dodajmy, ĝe sÈ do tego namawiani (Wïoch, Domaradzki 2005).
Z punktu widzenia deontologii zawodowej kontrakt socjalny jest rozwiÈzaniem trudnym do zaakceptowania, z punktu widzenia zaĂ — nazwijmy to — tradycyjnej administracji publicznej, jak juĝ byïo to wspomniane, to jednak postÚp. Niewykluczone zresztÈ,
ĝe intencjÈ pomysïodawców instytucji kontraktu socjalnego byïo poïÈczenie obu logik
— wprowadzenia do prawa elementów deontologii pracy socjalnej, po to by je zakorzeniÊ wbdziaïaniach organów pomocy spoïecznej. Praktyka dowiodïa, ĝe zabieg ten siÚ nie
powiódï. Sam kontrakt socjalny zaĂ staï siÚ jeszcze jednym przejawem podejmowanych
wbsystemie pomocy spoïecznej dziaïañ pozornych (Trawkowska 2007).

Refleksja koñcowa
Reforma aktywnej integracji nie weszïa w ĝycie, kontrakt socjalny zawiódï pokïadane
wbnim nadzieje. Pomoc spoïeczna znów siÚ „obroniïa” — nie daïa siÚ „wytrÈciÊ ze szlaku”.
Gdyby wiÚc przyjÈÊ, ĝe miarÈ kondycji systemu jest jego odpornoĂÊ, zdolnoĂÊ do neutralizowania ingerencji zmierzajÈcych do destabilizacji istniejÈcej w nim równowagi, trzeba by
uznaÊ, ĝe kondycja systemu pomocy spoïecznej jest caïkiem dobra. Zïoĝony ukïad czynników i mechanizmów, zarówno zewnÚtrznych, jak i wewnÚtrznych, który chroni jego status
quo, okazaï siÚ silniejszy niĝ — opisane powyĝej — inicjatywy podjÚte w celu jego zmiany.
Nie oceniam, czy to dobrze, czy ěle. (Mogïoby siÚ wszak zdarzyÊ, ĝe np. reforma aktywnej
integracji, gdyby weszïa w ĝycie, przyniosïaby rezultaty gorsze niĝ te, które osiÈga pomoc
spoïeczna obecna, niezreformowana). Stwierdzam fakt. Na postawione zatem na poczÈtku
tego opracowania pytanie, czy doczekamy siÚ nastÚpnych okrÈgïych rocznic obtakim samym
charakterze, jak te przywoïane na wstÚpie, odpowiedě brzmi: zapewne tak.
Jest ona pozytywna nie tylko z tego wzglÚdu, ĝe „siïa szlaku” — jak siÚ okazuje — jest
ciÈgle wystarczajÈco duĝa, ale takĝe dlatego, ĝe ani w teraěniejszoĂci, ani w bliskiej przyszïoĂci — na tyle, na ile da siÚ w niej cokolwiek przewidzieÊ — nie dostrzegam siï spoïecznych i/lub politycznych, czynników ekonomicznych, kulturowych ani innej natury czy
wydarzeñ tak znaczÈcych jak akcesja do UE, które mogïyby proces reformowania pomocy
spoïecznej na nowo uruchomiÊ. Szans zatem na „duĝÈ” reformÚ pomocy spoïecznej/
sïuĝb spoïecznych we wzglÚdnie bliskim czasie — moim zdaniem — nie ma. NadziejÚ na
poprawÚ widzÚ gdzie indziej — w procesach oddolnej zmiany endogennej, której motorem
byïyby wiedza i umiejÚtnoĂci kumulowane w ciÈgu ostatnich lat w systemie pomocy/sïuĝb
spoïecznych i jego edukacyjno-badawczym zapleczu. Zmiany tego typu sÈ one powolne,
czÚsto maïo widoczne i nieefektowne, ale za to trwaïe. Warto przypatrywaÊ siÚ praktyce,
moĝe je dostrzeĝemy.
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Summary
The article is a form of reflection on the 200th anniversary of Warsaw Charity Society and
the 25th anniversary of social welfare act. The author presents some comments on the
present condition of the welfare assistance system, assessed from the point of view of the
path dependence concept, understood as its resistance to change. Two undertakings of the
last two decades, interrelated, are of special interest as they were expected to bring about
far-reaching changes in the social welfare system. The first was the reform process of
social services, called an active integration. It was the reaction to the accession of Poland
to the European Union. The second one was the implementation of a social contract as
a new welfare assistance instrument. None of them has been successful: the reform “has
got stuck and died” in the process of legislation, social contract has been adapted in the
way, which allowed to introduce it into the social workers’ everyday practice without
infringing its long lasting patterns. Both cases prove that the welfare assistance system
is doing well in the sense that it is still change resistant — a complex set of factors and
mechanism, which protects its status quo, has turned out to be stronger than initiatives
taken to change it.
Key words: active integration, social contract, social services, welfare assistance
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