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Najwaĝniejszym celem tej recenzji jest zachÚcenie Czytelników do siÚgniÚcia po ksiÈĝkÚ
bÚdÈcÈ interesujÈcym efektem zbiorowego wysiïku autorów mierzÈcych siÚ z róĝnymi
aspektami historii polityki spoïecznej w Polsce — tej bardziej odlegïej, jak i caïkiem niedawnej. Wypada jednak zaczÈÊ od konstatacji, ĝe powstaïa na Uniwersytecie Rzeszowskim
pozycja stanowi — juĝ kolejne — potwierdzenie pojawienia siÚ na akademickiej mapie
kraju nowego oĂrodka badañ nad politykÈ spoïecznÈ, którego specjalnoĂciÈ jest historia
kwestii spoïecznych i instytucji zajmujÈcych siÚ ich rozwiÈzywaniem. Pod tym wzglÚdem
oĂrodek rzeszowski, jakkolwiek o jego istnieniu moĝemy mówiÊ od stosunkowo niedawna,
zaczyna odgrywaÊ rolÚ najbardziej znaczÈcÈ, wyraěnie przyczyniajÈc siÚ do zmniejszenia
deficytu refleksji nad przeszïoĂciÈ instytucji spoïecznych w Polsce.
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NajwiÚksza w tym zasïuga Pawïa Graty, autora opracowañ historycznych poĂwiÚconych
polityce spoïecznej2, a takĝe pomysïodawcy i redaktora naukowego zainicjowanej w 2013br.
serii studiów zatytuïowanych „Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej”.
Taki tytuï w czytelny sposób oddaje zamysï caïego cyklu, czyli prezentowanie rezultatów studiów historycznych, uzupeïnianych wszakĝe artykuïami o tematyce wspóïczesnej.
Zamieszczanie tych ostatnich moĝe byÊ jednak oceniane jako ïamanie konwencji dotyczÈcych opracowañ stricte historycznych. I wydaje siÚ, ĝe rzeczywiĂcie tak jest w przypadku
pojedynczych (w caïej serii) studiów, które nie podejmujÈ wÈtków historycznej ewolucji
aktualnych rozwiÈzañ instytucjonalnych w ramach polityki spoïecznej.
W 2016 r. ukazaï siÚ czwarty juĝ tom tej serii, co oznacza, ĝe autorom udaïo siÚ utrzymaÊ roczny cykl publikacji, których statystycznym efektem jest ponad czterdzieĂci wartoĂciowych artykuïów, napisanych przez badaczy z wielu oĂrodków oraz reprezentujÈcych
róĝne dyscypliny naukowe. ZnaczÈca wiÚkszoĂÊ tych opracowañ przedstawia rezultaty
studiów nad przeszïoĂciÈ polityki spoïecznej, a ich uzupeïnieniem — jak juĝ wspomniano
— sÈ analizy problemów stanowiÈcych wspóïczesne wyzwania dla instytucji publicznych
w Polsce. Ècznie skïadajÈ siÚ one na szeroki i wieloaspektowy obraz interdyscyplinarnie
rejestrowanych procesów oraz zmian instytucjonalnych zachodzÈcych w ciÈgu ostatnich
blisko stu lat w polskiej polityce spoïecznej.
Podobnie jak w poprzednich tomach, równieĝ artykuïy zawarte w czwartej czÚĂci charakteryzujÈ siÚ zróĝnicowaniem tematycznym. Tym, co je natomiast najbardziej ïÈczy, poza
oczywistÈ orientacjÈ na problematykÚ szeroko rozumianej polityki spoïecznej, sÈ sprawy
warsztatowe. W tym kontekĂcie zamieszczonym w recenzowanym tomie opracowaniom
moĝna przypisaÊ przynajmniej dwie wspólne cechy. PierwszÈ z nich jest syntetycznoĂÊ ujÚÊ
podejmowanych zagadnieñ, a drugÈ — niezmiernie rzetelna dokumentacja, odnoszÈca siÚ
do bardzo zróĝnicowanych ěródeï, w tym równieĝ — w przypadku studiów podejmowanych
przez historyków — niewykorzystywanych wczeĂniej danych archiwalnych. Z ogóïem dziewiÚciu artykuïów skïadajÈcych siÚ na tÚ zbiorowÈ publikacjÚ szeĂÊ podejmuje, w porzÈdku
chronologicznym, róĝne aspekty historyczne (w tym trzy sytuujÈ siÚ w problematyce funkcjonowania instytucji w II Rzeczypospolitej i trzy w okresie Polski Ludowej), natomiast
trzy pozostaïe odnoszÈ siÚ do wybranych tematów wspóïczesnych.
ProblematykÚ polityki spoïecznej w okresie miÚdzywojennym otwiera opracowanie
Karola Chylaka poĂwiÚcone polityce przeciwdziaïania ĝebractwu i wïóczÚgostwu, zawierajÈce takĝe opis podejmowanych od XV w. dziaïañ majÈcych na celu ograniczanie tych
zjawisk na ziemiach polskich. Próby czynione w tym zakresie w II Rzeczypospolitej okazaïy siÚ maïo skuteczne, pomimo wejĂcia w ĝycie w 1927 r. tematycznego rozporzÈdzenia
Prezydenta RP, którego wdroĝenie spoczÚïo na Ministerstwie Pracy i Opieki Spoïecznej.
Zdaniem autora brak satysfakcjonujÈcych efektów w ograniczaniu ĝebractwa i wïóczÚgostwa
wynikaï gïównie z ograniczonych moĝliwoĂci finansowych pañstwa i sïaboĂci samorzÈdów.
Problem ten starano siÚ czÚĂciowo zïagodziÊ w drugiej poïowie lat 30., przez przekazanie
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funkcji wykonawczych wczeĂniej pomijanym organizacjom dobroczynnym, przy ograniczeniu aktywnoĂci instytucji publicznych do dziaïañ moderujÈco-regulacyjnych. Dopiero takie
rozwiÈzanie przyniosïo wyraěnÈ aktywizacjÚ dziaïañ opiekuñczych wobec obu tych kategorii.
Kolejne opracowanie, autorstwa Anny Jarosz-Nojszewskiej, podejmuje caïoĂciowÈ
prezentacjÚ systemu ubezpieczeñ spoïecznych na Górnym ¥lÈsku, obejmujÈcego ubezpieczenia na wypadek choroby, od wypadków, na wypadek inwalidztwa, staroĂci i Ămierci
robotników, ubezpieczenia brackie górników, dodatkowe ubezpieczenia robotników
kolejowych, ubezpieczenie od bezrobocia oraz ubezpieczenie pracowników umysïowych.
Wbtym rozdziale zostaïy przedstawione podstawy prawne odrÚbnoĂci tego systemu w stosunku do reszty kraju, róĝnice w zakresie podmiotowym i uprawnieniach wynikajÈcych
zbubezpieczeñ, a takĝe róĝnorodne problemy z unifikacjÈ ubezpieczeñ spoïecznych, które
spowodowaïy utrzymanie siÚ swoistoĂci Górnego ¥lÈska w tym zakresie aĝ do wybuchu
wojny. Z punktu widzenia jego mieszkañców byïa to sytuacja sprzyjajÈca, poniewaĝ — jak
podkreĂla autorka — zasady ubezpieczeñ spoïecznych w tym regionie byïy dla osób ubezpieczonych korzystniejsze od przyjÚtych na pozostaïych obszarach pañstwa.
Ostatni rozdziaï w tej czÚĂci monografii, którego autorkÈ jest Elĝbieta Sïabiñska, stanowi kompleksowÈ prezentacjÚ dziaïalnoĂci zakïadów opieki caïkowitej dla dzieci opuszczonych. Przedstawia podstawy prawne i zasady organizacyjno-finansowe tego typu placówek,
ich dynamikÚ i strukturÚ, zasady przyjmowania podopiecznych, a takĝe cele dziaïalnoĂci
wychowawczej. Autorka podkreĂla, ĝe w II Rzeczypospolitej opieka nad dzieckiem opuszczonym przestaïa byÊ filantropiÈ, a staïa siÚ obowiÈzkiem pañstwa. Gïówny ciÚĝar utrzymania
placówek spoczywaï na zwiÈzkach komunalnych (przede wszystkim gminach), dla których
stanowiïo to duĝe obciÈĝenie. Z tego powodu i wobec znikomego wsparcia finansowego ze
strony MPiOS sierociñce funkcjonowaïy na ogóï w bardzo trudnych warunkach lokalowych,
niekiedy brakowaïo pieniÚdzy nawet na ĝywnoĂÊ, ubrania ibprzybory szkolne. Bardziej skuteczne byïy natomiast dziaïania ministerstwa zmierzajÈce do zdobycia przez wychowanków
zawodu, zapewnienia im opieki medycznej oraz zadbania o ich rozwój fizyczny.
DrugÈ czÚĂÊ monografii, zawierajÈcÈ rozdziaïy przedstawiajÈce wybrane zagadnienia spoïeczne w Polsce Ludowej, otwiera studium Pawïa Graty traktujÈce o dziaïaniach
ratowniczych w ramach opieki spoïecznej prowadzonych w 1944 r. na terenie tzw. Polski
Lubelskiej. Podejmuje ono zatem ten aspekt zwiÈzany z funkcjonowaniem PKWN, który
w opracowaniach historycznych — zdominowanych przez zagadnienia politycznej i militarnej walki o wïadzÚ oraz narzucania dominacji ZSRR — jest marginalizowany czy wrÚcz
pomijany. Tymczasem, co podkreĂla autor, skala potrzeb (w zakresie nie tyle pomocy,
co wïaĂnie ratownictwa) byïa ogromna, obejmowaïa ponad 20% mieszkañców tego niewielkiego, uwolnionego od niemieckiej okupacji obszaru. Dziaïania na ich rzecz byïy
organizowane przez Centralny Komitet Opieki Spoïecznej (który zastÈpiï zlikwidowane
przez komunistów instytucje Rady Gïównej Opiekuñczej), przy wspóïpracy nielicznych
licencjonowanych organizacji, przede wszystkim Polskiego Czerwonego Krzyĝa i Centralnego Komitetu ¿ydów Polskich. W kolejnych czÚĂciach tego rozdziaïu zostaïy omówione
dziaïania podejmowane wobec ludnoĂci wysiedlonej z terenów przyfrontowych, ludnoĂci
ĝydowskiej, osób przesiedlonych z terenów wïÈczonych do ZSRR, inwalidów wojennych,
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a takĝe próby organizowania pomocy dla ludnoĂci ogarniÚtej powstaniem Warszawy. KonkludujÈc te dziaïania jako caïkowicie niewystarczajÈce, autor usprawiedliwia jednoczeĂnie
ich znikomÈ skutecznoĂÊ ogromnÈ skalÈ potrzeb i na poïy wojennymi warunkami funkcjonowania „Polski Lubelskiej”.
Gïównym problemem kolejnego rozdziaïu, autorstwa Dariusza Jarosza, jest postrzeganie wïasnej sytuacji materialnej przez emerytów i rencistów w ostatniej dekadzie PRL,
odtworzone na podstawie listów wysyïanych do Komitetu Centralnego PZPR w latach
1981–1989. Jakkolwiek na poczÈtku opracowania pojawiajÈ siÚ podstawowe dane statystyczne rekonstruujÈce m.in. sytuacjÚ dochodowÈ gospodarstw domowych tego typu, to
koncentruje siÚ ono na badaniu czÚstotliwoĂci i analizie treĂci wspomnianej korespondencji. Listy od emerytów i rencistów stanowiïy jej kilka procent i generalnie przedstawiaïy ich ciÚĝkÈ sytuacjÚ materialnÈ. Nadawcy listów uznawali za gïówny problem zïe
funkcjonowanie sytemu emerytalnego, w szczególnoĂci zróĝnicowanie miÚdzy „starym”
ab „nowym portfelem” i niewystarczajÈcÈ waloryzacjÚ. Ciekawym zjawiskiem byï zwiÚkszajÈcy siÚ od poïowy lat 80. napïyw listów od byïych ludzi wïadzy — emerytowanych
pracowników instytucji publicznych i sïuĝb mundurowych, skarĝÈcych siÚ na dotykajÈcÈ
ich degradacjÚ materialnÈ, co autor interpretuje jako dodatkowy symptom delegitymizacji
wïadzy komunistycznej w tym okresie.
W ostatnim rozdziale skïadajÈcym siÚ na czÚĂÊ poĂwiÚconÈ polityce spoïecznej w latach
1944–1989 Maciej Cesarski opisaï politykÚ wobec mieszkalnictwa i sytuacjÚ mieszkaniowÈ
w PRL, przyjmujÈc za punkt wyjĂcia wskaěniki charakteryzujÈce mieszkalnictwo w IIbRzeczypospolitej. Walorem tej pracy — podjÚtej przez uznanego badacza mieszkalnictwa
wbPolsce — jest syntetycznoĂÊ prezentacji pozytywnych i negatywnych aspektów polityki
mieszkaniowej i zmian strukturalnych w mieszkalnictwie tego okresu, a takĝe ukazanie
uwarunkowañ zachodzÈcych w tej sferze procesów, gïównie o charakterze demograficznym
i industrializacyjno-urbanizacyjnym.
Zagadnienia wspóïczesnej polityki spoïecznej sÈ reprezentowane w recenzowanym
tomie przez trzy opracowania. Pierwszym z nich jest studium Jerzego Krzyszkowskiego
przedstawiajÈce ocenÚ zmian systemu pomocy spoïecznej po 1989 r. W podobnie syntetyczny sposób jak w poprzednim rozdziale zostaïy w nim opisane procesy przeksztaïceñ
pomocy spoïecznej po przeïomie ustrojowym, ze wskazaniem reform samorzÈdu terytorialnego jako kluczowych dla funkcjonowania tego dziaïu zabezpieczenia spoïecznego.
Opracowanie koñczy zwiÚzïe zestawienie osiÈgniÚÊ i niepowodzeñ pomocy spoïecznej
wb ostatnim ÊwierÊwieczu. Do tych pierwszych autor zalicza rozwiÈzania systemowe —
przekazanie zadañ samorzÈdom przy wspóïfinansujÈcej roli pañstwa oraz profesjonalizacjÚ
sïuĝb spoïecznych. Problemem pozostaje natomiast niska efektywnoĂÊ gminnych oĂrodków
(szczególnie w wypadku przeciwdziaïania biedzie i wykluczeniu spoïecznemu) wynikajÈca
m.in. z braku strategii samorzÈdowych i niedostatków wspóïdziaïania z podmiotami pozarzÈdowymi, co prowadzi do utrwalania sytuacji spoïecznej klientów, a w konsekwencji do
dalszej marginalizacji caïych grup spoïecznych i regionów kraju.
Tematem opracowania Bogusïawa Kotarby jest przepïyw informacji miÚdzy organami
wykonawczymi i stanowiÈcymi samorzÈdów na temat realizacji zadañ z zakresu polityki
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spoïecznej. Badania przeprowadzone w kilkunastu gminach potwierdzajÈ formalne wywiÈzywanie siÚ przez wójtów z obowiÈzków informowania rad gmin o dziaïaniach w tym zakresie, jednak ich sprawozdania przewaĝnie nie zawierajÈ danych umoĝliwiajÈcych wïaĂciwÈ
ocenÚ sposobu realizacji lokalnej polityki spoïecznej. Z drugiej strony, organy stanowiÈce
zasadniczo nie stawiajÈ wymagañ odnoĂnie do informowania o realizacji ustawowych programów spoïecznych i na ogóï nie wykazujÈ nimi zainteresowania. Wedïug autora gïównym
powodem takiej sytuacji sÈ ograniczone kompetencje — zarówno urzÚdników odpowiedzialnych za zadania gminy z zakresu polityki spoïecznej, jak i radnych.
Ostatnie studium, którego autorkÈ jest Anna Koïomycew, podejmuje zagadnienie
prawno-instytucjonalnych uwarunkowañ udziaïu przedsiÚbiorstw spoïecznych w koprodukcji usïug publicznych. Opracowanie koncentruje siÚ na opisie czynników powodujÈcych,
ĝe dostarczanie tego rodzaju usïug przez przedsiÚbiorców spoïecznych nadal znajduje siÚ
w Polsce na bardzo wstÚpnym etapie rozwoju, pomimo istnienia stosownych uregulowañ
w prawie Unii Europejskiej i ich implementacji w prawie krajowym. Zdiagnozowanymi
przez autorkÚ barierami koprodukcji po stronie przedsiÚbiorstw spoïecznych sÈ przede
wszystkimi: sïaboĂÊ i stygmatyzacja tego sektora oraz jego wewnÚtrzne zróĝnicowanie,
brak przedsiÚbiorczego nastawienia, uzaleĝnienie od finansowania zewnÚtrznego, a takĝe
niestabilny i nadal budowany system wsparcia. Z kolei po stronie sektora publicznego
gïównÈ barierÈ jest zamkniecie na niepublicznych aktorów, wynikajÈce z niechÚci do zmian
ustalonych ról oraz z niedostatku wiedzy i umiejÚtnoĂci pozwalajÈcych na aktywne wïÈczanie innych podmiotów w dostarczanie usïug publicznych.
Najbardziej ogólnÈ refleksjÈ z lektury recenzowanej ksiÈĝki jest potwierdzenie, ĝe historia polityki spoïecznej spotyka siÚ z rosnÈcym zainteresowaniem przedstawicieli róĝnych
dyscyplin naukowych, o czym Ăwiadczy skïad autorski oraz adresaci tego i poprzednich
tomów „Studiów z polskiej polityki spoïecznej XX i XXI wieku”, kierowanych zarówno do
uznanych badaczy, jak i adeptów róĝnych kierunków studiów spoïecznych. WĂród autorów
„Studiów” znajdujÈ siÚ bowiem nie tylko — co zrozumiaïe — politycy spoïeczni i historycy,
ale teĝ politolodzy, socjologowie i prawnicy. Jest tak zapewne dlatego, ĝe polityka spoïeczna w swoim zinstytucjonalizowanym wymiarze od dawna stanowi waĝnÈ czÚĂÊ zarówno
dziaïañ instytucji publicznych, jak i organizowania siÚ spoïeczeñstwa poza instytucjami
wïadzy pañstwowej, stanowiÈc — w róĝnym stopniu adekwatnÈ — odpowiedě na dokonujÈce siÚ procesy spoïeczne. Instrumenty stosowane przez politykÚ spoïecznÈ nie sÈ zatem
jej „wyïÈcznÈ wïasnoĂciÈ” oraz wymagajÈ — podobnie jak ocena okolicznoĂci i skutków
podejmowanych w jej ramach dziaïañ — spojrzenia interdyscyplinarnego.
Taka holistyczna perspektywa w ustaleniach dotyczÈcych przeszïoĂci polityki spoïecznej jest najbardziej widocznÈ cechÈ, a zarazem jednym z najwiÚkszych walorów recenzowanej monografii. Jest takĝe jednym z powodów, dla których warto jÈ wykorzystywaÊ
do ksztaïcenia na kierunku polityka spoïeczna. SÈ jednak i inne przesïanki poznawczej
uĝytecznoĂci opracowañ zawartych w kolejnych tomach „Studiów” redagowanych przez
Pawïa GratÚ. Wiele z tych studiów jest pierwszymi opracowaniami naukowymi podjÚtych
tematów, a wszystkie poszerzajÈ wiedzÚ o poczÈtkach i póěniejszych przeksztaïceniach
polityki spoïecznej w Polsce.

