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Teoria opisowa konceptualna na tle innych rodzajów teorii naukowej polityki 
społecznej

1. Teoria opisowa – umożliwia opis polityki społecznej
a) Definicje konceptualne umożliwiają rozumienie ogólnych pojęć
b) Definicje operacyjne polityki społecznej umożliwiają jej obserwację i pomiar

2. Teoria wyjaśniająca – umożliwia wyjaśnianie polityki społecznej w 
czasie i przestrzeni
a) Hipotezy dotyczące przyczyn polityki społecznej i mechanizmów przyczynowych
b) Hipotezy dotyczące skutków polityki społecznej i mechanizmów skutkowych (patrz 

wykłady o ewaluacji)

3. Teoria normatywna – umożliwia ocenianie polityki społecznej
a) Teoria dobra człowieka (bez tej teorii trudno jest zidentyfikować dobro i zło w 

społeczeństwie)
b) Teoria oceniania polityki społecznej w oparciu o teorię dobra człowieka (patrz 

wykłady o ewaluacji)

4. Teoria praktyczna – umożliwia świadome zmienianie polityki społecznej
a) Teoria łącząca teorię naukową (1-3) z praktyką pracy z polityką społeczną
b) Teoria zmieniania polityki społecznej w oparciu o teorię 4a



Hipotetyczny przebieg rozwoju polityki w czasie jako podstawa do formułowania 
teorii wyjaśniających

Doskonały 
wskaźnik 
ilościowego 
rozwoju PS

CzasGeneza PS Szczyt I Dołek I Szczyt II

Wyjaśnienia ekonomiczne, 
POLITYCZNE, społeczne, 

kulturowe…

Dołek II Szczyt IIIPrzed PS

Uwagi
1. Przebieg rozwoju 

polityki społecznej 
może być mniej lub 
bardziej odmienny od 
przedstawionego

2. Okresy zostały 
wyróżnione ze 
względu na zmiany w 
strukturze polityki 
społecznej

Okres dominacji 
niepieniężnej pomocy 
społecznej dla ubogich 

Okres dominacji 
ubezpieczeń społecznych 

dla pracowników

Okres dominacji usług 
społecznych dla 

wszystkich

Czynniki polityczne, czyli? Rodzaj systemu politycznego (np. 
demokratyczny vs autokratyczny), rodzaj partii rządzącej (np. 
socjaldemokratyczne vs liberalne), sposób zorganizowania państwa 
(np. scentralizowane vs zdecentralizowane; federalne vs unitarne), 
systemy wyborcze (np. większościowe vs proporcjonalne), 
dominujące poglądy na temat roli państwa w rozwiązywaniu 
problemów społecznych (opinia publiczna za państwową polityką 
społeczną vs opinia publiczna przeciw)…



Polityka wyborcza w kontekście nierówności 
ekonomicznych



Wpływ ideologii partii politycznych na politykę społeczną

Polityka społeczna Partie liberalnePartie
socjaldemokratyczne

Partie chadeckie

Rodzaje partii politycznych (spektrum polityczne: lewica vs 
prawica kulturowa i ekonomiczna) m.in.

1. Partie socjaldemokratyczne (lewica ekonomiczna i 
kulturowa)

2. Partie liberalne (prawica ekonomiczna, lewica 
kulturowa)

3. Partie konserwatywne, np. chrześcijańsko-
demokratyczne (lewica ekonomiczna, prawica 
kulturowa)

4. Partie jednoznacznie prawicowe (prawica 
ekonomiczna, prawica kulturowa)

Sytuacja partii
1. U władzy (w demokracji, w autokracji)
2. W opozycji parlamentarnej
3. Poza parlamentem

• Czy partie socjaldemokratyczne 
zawsze zwiększają  politykę 
społeczną?

• Czy partie liberalne zawsze 
ograniczają politykę społeczną?

• Jaki jest wpływ partii 
chadeckich? 

• A co z partiami chłopskimi, 
populistycznymi i innymi?

Możliwości klasyfikowania partii w różnych wymiarach z empirycznym 
zastosowaniem - patrz załącznik



Wyjaśnianie wpływu polityki wyborczej partii politycznych na politykę społeczną

Programy wyborcze i 
kontrakt z wyborcami

Upodabnianie się 
programów 

politycznych ku 
wyborcy centrowemu

Polityczny cykl 
budżetowy –

kupowanie poparcia 
wyborców

POLITYKA SPOŁECZNA 
Kształt, treść, rozmiar

Trzy kanały wpływu polityki partyjnej na politykę społeczną

Partie prezentują 
programy 
polityczne z 
różnymi 
obietnicami, 
których po 
wygranych 
wyborach usiłują 
dotrzymać, np. 
PiS że wprowadzi 
500+

Partia będąca u 
władzy w roku 
wyborczym 
wydaje więcej na 
bardziej 
popularne w 
społeczeństwie 
programy 
socjalne, np. PiS 
w 2019 rozszerza 
500+ na wszystkie 
dzieci

Partia przegrywająca wybory w 
następnych wyborach przejmuje hasła 
programowe zwycięzcy, np. PO za 500+ 
dla wszystkich dzieci



Teoria wyboru publicznego (James Buchanan)

PAŃSTWO 
OPIEKUŃCZE
Umiarkowana 

redystrybucja od 
bogatych i średnich  

do biednych

W

A

L

K

A

P

O

L

I

T

Y

C

Z

N

A

Wprowadzenie 
nowych grup do 

systemu 
redystrybucji

PAŃSTWO 
PRZEMIAŁOWE 

Redystrybucja do 
silnych grup 

interesu

Kryzys fiskalny, 
przeciążenie 

państwa

Udział 
budżetu 
publicznego 
w PKB

W

A

L

K

A

P

O

L

I

T

Y

C

Z

N

A

Wprowadzenie 
kolejnych grup do 

systemu 
redystrybucji

W

A

L

K

A

P

O

L

I

T

Y

C

Z

N

A

Racjonalnie 
myślący 
obywatele 
zgadzają się, że w 
konstytucji należy 
przewidzieć 
pomoc dla 
potrzebujących

Politycy walcząc o 
władzę obiecują 
przywileje socjalne 
już nie tylko dla 
biednych

Politycy walcząc o 
władzę obiecują 
przywileje socjalne 
już nie tylko dla 
biednych

W teorii wyboru publicznego politycy traktowani są nie jak bezinteresowni agenci dobra wspólnego, ale jak 
zainteresowani głównie swoim zyskiem ekonomicznym z pozycji w systemie rządzenia, czyli tak samo jak podmioty 
na rynku. Wynikają stąd przewidywania dotyczące dynamiki wyborczej w długim okresie 

Z teorii tej wynika, że umiarkowane 
państwo opiekuńcze po kilku dekadach 
wyborczej walki politycznej przestaje być 
sprawiedliwe i popada w kryzys

James Buchanan, Ekonomia polityczna państwa dobrobytu, 1988

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/teksty/buchanan.pdf


Rozwój polityki społecznej jako redystrybucji w modelu ekonomicznego wyborcy i jednego podatku 
dochodowego i transferu równego dla wszystkich (model Allana Meltzera i Scotta Richarda, 1981)

1. Dwie partie konkurują ze sobą o głosy wyborców, którzy kierują się wyłącznie swoim interesem 
ekonomicznym, mają pełną wiedzę o wpływie propozycji partii na swoją sytuację (czy zyskują czy tracą 
na różnicy między zapłaconym podatkiem a otrzymanym transferem) i wszyscy głosują w wyborach 
większościowych

2. Jedna partia proponuje wyższą stopę podatku  dochodowego i wyższe świadczenie dla wszystkich, a 
druga niższą stopę podatku i niższe świadczenie dla wszystkich

3. To, która partia wygra wybory (zagłosuje na nią większość) zależy od tego, jaki jest rozkład dochodu 
wśród wyborców: jeżeli mediana dochodu jest niższa niż średnia (a taki jest zwykle rozkład dochodu 
w społeczeństwie), to większość będzie zyskiwała więcej na wyższej redystrybucji (tych poniżej 
średniej jest więcej niż tych powyżej średniej), a więc zawsze większość uzyska partia proponująca 
wyższy podatek i wyższe świadczenie dla wszystkich

4. Jeżeli przy powyższych założeniach zawsze wygrywają partie pro-redystrybucyjne, to granicą 
konkurencji jest 100% podatek i równy podział dochodu między wszystkich, na czym zyska najbardziej 
większość z dochodami poniżej średniej, a najbardziej straci mniejszość z dochodami powyżej średniej

5. Dlaczego podatki dochodowe nie wynoszą jednak 100%? Założenia modelu nie są spełnione: więcej 
partii niż dwie, system wyborczy proporcjonalny, wyborcy nie kierują się wyłącznie własnym bieżącym 
interesem materialnym, więcej propozycji wyborczych niż tylko jedna, co dodatkowo dzieli wyborców



Przykłady liczbowe działania modelu 
Meltzera-Richarda

• Przypadek A potwierdza działanie modelu. Mediana dochodu jest 
niższa niż średnia i większość wyborców zyskuje na reformie 

• Przypadek B – większość będzie przeciwko reformie 
redystrybucyjnej

• Przypadek C – równa liczba zyskujących i tracących 

B. Mediana wyższa niż średnia

A. Mediana niższa niż średnia

C. Mediana równa średniej



Modernizacja państwa i prawa obywatelskie 
w długim okresie



Teoria modernizacji (Stein Rokkan)

Formowanie 
państwa

Budowanie 
narodu

Uczestnictwo 
polityczne

Redystrybucja 
dochodu 
(polityka 

społeczna)

Zabezpieczenie społeczne –
solidarność międzyklasowa

Obowiązkowa edukacja –
tożsamość narodowa, 

świadomość obywatelska

Zmniejszenie 
nierówności 

ekonomicznych

Wojny o ustalenie 
granic między 
państwami, np. 
Europa wiek XIX i XX



Teoria rozwoju statusu obywatela (Thomas H. Marshall)

Prawa 
osobiste

Prawa 
polityczne

Prawa 
socjalne

Pełne 
obywatelstwo

Niektóre problemy z teorią Marshalla
• Gdzie umieścić prawa związane z demokracją 

przemysłową, np. prawo pracowników do 
zrzeszania się, do współzarządzania 
przedsiębiorstwem? Czy są to prawa polityczne?

Zmniejszenie 
nierówności 

Legitymizacja 
nierówności

Przyznanie praw 
osobistych (do 
swobodnego 
przemieszczania się, do 
posiadania własności, 
zniesienie pańszczyzny)

Przyznanie praw 
osobistych prowadzi do 
żądań przyznania praw 
politycznych (czynnych 
i biernych, również dla 
kobiet i dla ubogich)

Przyznanie praw 
osobistych i politycznych 
prowadzi do żądań 
przyznania praw 
socjalnych (do minimum 
edukacji i zabezpieczenia 
dochodu)

Pełne obywatelstwo praw 
osobistych, politycznych i 
socjalnych zmniejsza  
nierówności polityczne, 
edukacyjne i 
ekonomiczne. Obywatele 
mają większą skłonność 
do akceptacji pozostałych 
nierówności jako 
usprawiedliwionych

Dyskusja o przyznaniu 
powszechnych praw 
politycznych – obawy 
przed demokracją

Dyskusja o przyznaniu 
powszechnych praw 
socjalnych – obawy przed 
redystrybucją

Dyskusja o 
przyznaniu 
powszechnych 
praw osobistych

Tłumaczenie fragmentów T.H. Marshall, Class, Citizenship
and Social Development, 1965

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/teksty/marshall.pdf


Modernizacja i obywatelstwo – połączenie teorii Rokkana i Marshalla

Formowanie 

państwa

Budowanie 

narodu

Uczestnictwo 

polityczne

Redystrybucja 

dochodu

Proces modernizacji

Prawa 

osobiste

Prawa 

polityczne

Prawa 

socjalne

Rozwój statusu obywatela

Polityka 

społeczna

Wiek XVII-XVIII Wiek XX Czas

Nierówności 
dochodowe

Akceptacja dla 
systemu

Wiek XXIWiek XIX

Proces modernizacji i 
proces rozwoju 
obywatelstwa prowadzą do 
rozwiniętej polityki 
społecznej w ramach 
państwa opiekuńczego. Ma 
to pozytywne 
konsekwencje dla tolerancji 
dla nierówności oraz 
akceptacji dla systemu 
politycznego



Teoria mobilizacji klasy robotniczej i 
socjaldemokracji



Teoria mobilizacji klasy robotniczej (Walter Korpi)

Klasa 

robotnicza

Związki 

zawodowe

Partie 

robotnicze

M

O

B

I

L

I

Z

A

C

J

A

W

P

Ł

Y

W

Korporatyzm -

trójstronność

Rządy lewicowe

Polityka 

społeczna

Warunki i czynniki dodatkowe 

ułatwiające (+), utrudniające (-) 

mobilizację i wpływ klasy robotniczej 

na instytucje i rządy w różnych krajach

Klasa robotnicza świadoma tego, że 
polityka społeczna przyczyni się do 
jej większego udziału w dochodzie 
narodowym podejmuje działania 
pozapolityczne (związki zawodowe) 
i polityczne (partie polityczne) w 
celu zwiększania skali i zakresu 
polityki społecznej, która jest w jej 
ekonomicznym interesie

Czynniki sprzyjające 
powstawaniu 
wielkoprzemysłowej 
klasy robotniczej -
rewolucja 
przemysłowa

Instytucje dialogu 
społecznego w Polsce: 
Komisja Trójstronna, a 
później Rada Dialogu 
Społecznego

Teoria Korpiego (Power Resources Theory) była 
opracowana głównie na podstawie doświadczeń 
państwa skandynawskich, np. w Norwegii i w 
Szwecji partie socjaldemokratyczne rządziły całe 
dziesięciolecia

Walter Korpi, Democratic Class Struggle, 1983



Wpływ demokracji na politykę społeczną (Claus Offe)

POLITYKA 
SPOŁECZNA

Kształt, treść, rozmiar

DEMOKRACJA 
POLITYCZNA

Klasa robotnicza 
głosuje za PS

Bunt podatników 
przeciwko PS

DEMOKRACJA 
POLITYCZNA

POLITYKA 
SPOŁECZNA

Koniec ideologii

Nowe formy konfliktu

Teoria socjaldemokratyczna 
przyjmowała za pewnik dwie strzałki 
symbolizujące wpływ dodatni: 
„racjonalne jednostki w demokracji 
utworzą większość opowiadającą się 
za polityką społeczną, a po 
stworzeniu jej instytucji będą one 
coraz bardziej odporne na 
wyzwania” (patrz kolejny punkt 
dotyczący instytucjonalizmu)

Koniec ideologii: polityka społeczna staje 
się tak złożona, że decyzje dotyczącej jej 
zmian oddaje się ekspertom 
Nowe formy konfliktu: powstają nowe 
ruchy społeczne (feministyczne, 
antyrasistowskie, ekologiczne) i budują się 
nowe podziały w społeczeństwie (podziały 
genderowe, rasowe, wokół ekologii)

Claus Offe, Democracy Against the Welfare State? Structural Foundations 
of Neoconservative Political Opportunities, 1988



Instytucjonalizm polityczny i historyczny



Teoria socjaldemokratyczna plus inercja instytucjonalna

Rosnąca 
złożoność PS

Rosnąca 
liczba 

klientów  PS

Inercja 
instytucjonalna 

polityki 
społecznej 

POLITYKA 
SPOŁECZNA  

Kształt, treść, 
rozmiar

Demokracja 
polityczna

Poparcie większości

Koniec ideologii

Utrwalanie się już ustanowionych instytucji 
polityki społecznej poprzez kolejne 

nawarstwiające się regulacje i interesy

Rosnąca złożoność i poparcie 
większości, która korzysta 
(ubezpieczenie, redystrybucja) i jest 
zatrudniona w polityce społecznej 
sprawiają, że jej demontaż jako 
państwa opiekuńczego wydaje się 
niemożliwy politycznie



Instytucjonalizm – wpływ instytucji politycznych na politykę społeczną

System 
wyborczy

System polityczny
System 

sądowniczy

Polityka i jej 
przebieg

Reguły gry w państwie – instytucje konstytucyjne 
Prawa osobiste i polityczne

Poziom 
federalizmu

Prawa socjalne Ścieżka rozwoju
POLITYKA 

SPOŁECZNA

Zależność od ścieżki

Kolejne nakładające się warstwy 
polityki społecznej po kolejnych 
rządach, inercja instytucjonalna

• System wyborczy:  
większościowy, 
proporcjonalny

• System polityczny: 
autokratyczny, 
demokratyczny; 
prezydencki, parlamentarny

• System sądowniczy: mniej 
lub bardziej niezawisły

• Poziom federalizmu: 
państwa mniej lub bardziej 
zdecentralizowane

W różnych krajach 
reguły gry w polityce i 
w państwie mogą być 
bardzo odmienne, np. 
od zcentralizowanej 
autokracji do 
zdecentralizowanej czy 
sfederalizowanej
demokracji 



Wyjaśnianie różnic polityki społecznej między USA 
i Europą oraz między rozwiniętymi i nowymi 
demokracjami 



Instytucjonalne wyjaśnienie różnic między polityką społeczną w USA i w 
Europie

Proporcjonalny 
system wyborczy

Większościowy system 
wyborczy

Mobilizacja klasy 
robotniczej – duża

Decentralizacja władzy i 
administracji – mała

Decentralizacja władzy i 
administracji – duża

Polityka społeczna w Europie
• Rola sądów i sędziów – mała
• Decentralizacja władzy – mała
• Proporcjonalny system 

wyborczy
• Mobilizacja klasy robotniczej 

– duża (silne związki 
zawodowe, silne partie 
robotnicze)

Polityka społeczna  w USA
• Rola sądów i sędziów – duża
• Decentralizacja władzy – duża
• Większościowy system wyborczy
• Mobilizacja klasy robotniczej –

mała (słabe związki zawodowe, 
słabe partie robotnicze)

Rola sądów i sędziów –
duża

Rola sądów i sędziów –
mała 

Mobilizacja klasy 
robotniczej – mała

Różnice w kształcie i treści instytucji politycznych 
pomagają w wyjaśnianiu różnic między polityką 
społeczną w różnych krajach i czasach.
Do czynników instytucjonalnych można też dodawać 
panujące w społeczeństwie poglądy, np. większa lub 
mniejsza popularność ideologii lewicowych



Teoria redystrybucji i nierówności w nowych demokracjach 

Faza procesu politycznego Główna zmienna polityczna

1. Formowanie się 
indywidualnych preferencji 
politycznych

Preferencje 
wielowymiarowe – poziom 
wysoki 

2. Agregowanie 
indywidulanych preferencji i 
ich reprezentacja

Kondycja sceny (rynku) 
politycznej – poziom niski

3. Wdrażanie w życie i 
realizacja polityki społecznej

Zdolność państwa do 
skutecznego działania –
poziom niski

Znikoma redystrybucja 
i niewielkie 

ograniczanie 
nierówności

• Preferencje wielowymiarowe mają tym wyższy 
poziom, im bardziej dla wyborców liczą się inne 
wartości poza ich własnym interesem ekonomicznym

• Kondycja rynku politycznego jest tym niższa, im mniej 
wyborcy wiedzą o preferencjach polityków i im mniej 
im ufają (prowadzi to do klientelizmu – wymiana 
korzyści materialnych za głosy)

• Zdolność państwa do działania jest tym niższa, im 
większa siła grup interesów i ich możliwości unikania 
podatków i innych obowiązków

Na podstawie: Takeshi Kawanaka, Yasushi Hazama Political 
Determinants of Income Inequality in Emerging Democracies, 
2016

Teoria ta wyjaśnia, dlaczego w nowych demokracjach (np. w Polsce po 
1989 r.) poparcie dla redystrybucji w społeczeństwie, wynikające z tego, 
że większość ma w tym interes ekonomiczny, nie powoduje zwiększenia 
redystrybucji poprzez system polityczny

W nowych demokracjach, które wyszły z niedemokratycznych systemów socjalistycznych 
dodatkowym czynnikiem było zniechęcenie do ideologii socjalistycznej i upowszechnianie się 
idei, że rynek jest sprawiedliwy i każdy ma szansę na wzbogacenie, a więc głosowanie za 
wyższymi podatkami może być też szkodliwe dla każdego

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/inequality/kawanaka.pdf


Czego się nauczyliśmy? Podsumowanie
1. Jeżeli są ideologie polityczne, w których ekspansja lub ograniczanie polityki społecznej są silnie 

uzasadnione, np. socjaldemokratyczne i liberalne, to rządy tych partii będą sprzyjały odpowiednim do 
ich profilu reformom polityki społecznej. Długie rządy partii o określonej ideologii będą przyczyną 
zmian w polityce społecznej, np. ekspansja przy kilku kadencjach rządów socjaldemokracji

2. Partie kierują się również swoimi interesami wyborczymi, a nie tylko ideologią, więc obiecują korzyści 
wyborcom przed wyborami, następnie starają się ich dotrzymać, a przed kolejnymi wyborami znowu 
się to powtarza. Po długim czasie następuje ekspansja i akumulacja polityki społecznej

3. Model Meltzera-Richarda wyjaśniający wygraną wyborczą partii pro-redystrybucyjnych opiera się na 
kilku założeniach: tylko dwie partie, tylko jeden rodzaj polityki, wyborcy wyłącznie ekonomiczni, 
mediana dochodu jest niższa niż średnia

4. Powstawanie państw narodowych i stopniowe dodawanie kolejnych rodzajów praw obywatelskich, w 
tym politycznych wpływało na powstanie i rozbudowywanie polityki społecznej praw społecznych

5. W teorii mobilizacji klasy robotniczej i socjaldemokratycznej wyjaśnienie polega na wpływie partii 
robotniczych oraz związków zawodowych na system polityczny oraz akumulacji i inercji instytucji 
polityki społecznej 

6. Za pomocą wpływu profilu ideologicznego partii politycznych oraz instytucji systemu politycznego 
wyjaśniano różnice miedzy polityką społeczną w USA i w Europie

7. Niski poziom redystrybucyjności polityki społecznej w nowych demokracjach był wyjaśniany poprzez 
trzy zmienne polityczne: wielowymiarowe preferencje polityczne (wyborcy zwracają uwagę na inne 
kwestie niż własny interes ekonomiczny), słabą kondycję rynku politycznego (nowe partie o 
nieustalonej wiarygodności) i niski poziom zdolności państwa do skutecznego działania (np. 
skorumpowani urzędnicy umożliwiają unikanie obciążeń i podatków)



Lektura obowiązkowa

• R. Szarfenberg, Teorie polityczne

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/dzienne/teorie-polityczne.pdf


Załącznik – partie polityczne na świecie i ich 
klasyfikacje w różnych wymiarach



PiS

Fidesz

https://www.globalpartysurvey.org/

https://www.globalpartysurvey.org/













