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tra��sformac��a po�i��ki społecz��e�� w e�ropie  
– ��łów��e kier���ki reor��a��izac��i

1. WPROWadzENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. kOMERCJalIzaCJa POlITykI SPOłECzNEJ  
– PRyWaTyzaCJa Czy URyNkOWIENIE?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nych, warszawa 2010.



Mirosław	Grewiński34

4. USPOłECzNIENIE POlITykI SPOłECzNEJ  
– W kIERUNkU POdMIOTóW TRzECIEGO SEkTORa43

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

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

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

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

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

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

łeczna	–	teksty	źródłowe, l. Dziewięcka-bok���, K. zamorska (red.), wrocław 2003, s. 63–64.
47 b. weisbrod,b. weisbrod, The	Voluntary	Nonprofits	Sector, lexi�����o�� 1977.
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w sferze społecz��e��, k�óra ze wz���ęd� ��a swo��ą spec�fikę (powszech��ość dóbr 
i �sł���) ���iemoż�iwia rea�izac��ę dóbr p�b�icz���ch w formie, ��wara������ące�� 
dos�ęp do ��ich wsz�s�kim ob�wa�e�om. w s���ac��i ��iew�do���ości r���k� is�-
��ie��e �zasad��io��a po�rzeba i����ere��c��i pańs�wa, a�e bardzo częs�o i rząd ��ie 
może w peł��i za��wara���ować zaspoko��e��ia wsze�kich po�rzeb zbiorow�ch. 
w rez���acie ��akaś część po�rzeb pozos�a��e ��iezaspoko��o��a i w �o mie��sce 
wchodzą w sposób ��a��ra���� or��a��izac��e pozarządowe. na��częście�� odpowia-
da��ą o��e po�rzebom społecz���m, k�ór�ch ��ie są w s�a��ie zapew��ić a��i i��s��-
��c��e pańs�wowe a��i r���kowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. MENEdżERyzaCJa USłUG SPOłECzNyCh

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

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

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

nia	publicznego, �. Ha�s��er i m. K�kiełka (red.), Kraków 2002, �. ii, s. 54. 
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– rozwó�� ��ow�ch r�chów społecz���ch,
– wzros� przes�ępczości i repr�wa��zac��a środków bezpieczeńs�wa,
– kr�z�s pańs�wa opiek�ńcze��o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. POdSUMOWaNIE

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

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

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

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

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

67 �. Krz�szkowski, Między	 państwem	 opiekuńczym,	 a	 opiekuńczym	 społeczeństwem, op. ci�.,  
s. 36–37.




