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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, organizacyjne, 
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 społeczne, np. zmiany struktury społecznej (np. 
struktury według wieku, statusu społeczno-ekonomicznego), 
zmiany zachowań społecznych (np. więcej rozwodów, mniej 
dzieci, większa aktywność społeczna różnych grup – ruchy 
społeczne), zmiany dominujących wartości w społeczeństwie 
(np. praca mniej ważna niż rodzina i zdrowie), zmiany postaw i 
przekonań społecznych (np. że każdy jest odpowiedzialny za 
własną sytuację materialna)



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



Świadomość społeczna jako czynnik 
wyjaśniający zmianę polityki społecznej



Od zmian makrospołecznych przez przekonania i oceny na ich temat do instytucji 
polityki społecznej

Zmiany 
makrospołeczne

Instytucje polityki 
społecznej

Przekonania i 
oceny 

ekspertów

Przekonania i 
oceny ogółu

Przekonania i 
oceny grup 

interesu

W i e d z a ,  r o z u m i e n i e ,  o c e n y ,  o b a w y ,  n a d z i e j e

Wiedza, rozumienie, krytyka, afirmacja, projekty reform, polityka wyborcza

Przykład zmiany demograficznej: zmiana 
demograficzna polegająca na przejściu od 
społeczeństwa z dominacją ludzi młodych, do 
społeczeństwa z dużym udziałem osób starszych

Przykład zmiany demograficznej. 
Wiedza o zmianie demograficznej, 
wyjaśnianie dlaczego ona zachodzi, 
jej oceny i obawy z nią związane w 
różnych grupach wyrażane np. jako 
katastrofa demograficzna 

Przykład zmiany demograficznej. Wiedza o 
polityce społecznej w obszarze demograficznym, 
rozumienie jak działa ta polityka, jej krytyka jako 
niedostosowanej do zmiany demograficznej, 
propozycje reform, aby była lepiej dostosowana. 
Wpływ propozycji reform (idee) na instytucje 
polityki społecznej (rozumiane jako jej reguły i 
zasady)

POZIOM ZMIANY 
SPOŁECZNEJ

POZIOM ZMIANY 
INSTYTUCJONALNEJ

FILTR IDEI, 
POGLĄDÓW, 
POSTAW

Przekonania i 
oceny elit 

politycznych



Wpływ świadomości społecznej dotyczącej problemów społecznych na politykę 
społeczną 

Świadomość społeczna 
dotycząca problemów 

społecznych
Rzeczywistość, na 
którą nie mamy 

wpływu 
bezpośredniego, np. 

problemy społ.

Rzeczywistość, na 
którą podmioty 
zbiorowe mają 

bezpośredni wpływ, 
np. polityka społ.

Fakty – większa zgoda

Interpretacje, opinie –
mniejsza zgoda

Działania pro i antyreformatorskie

• Fakty dotyczące społeczeństwa, np. 
liczby dotyczące problemów 
społecznych (wskaźniki 
problemów).

• Interpretacje faktów, różne teorie 
wyjaśniające fakty dotyczące 
problemów społecznych.

• Świadomość różnych grup w 
społeczeństwie, oraz opinii 
publicznej na temat faktów, 
interpretacji, teorii

Wpływ świadomości społecznej dotyczącej 
problemów społecznych na działanie 
podmiotów zbiorowych (np. partie, media, 
organizacje rzecznicze)



Postawy i zachowania społeczne w 
wyjaśnianiu zmian polityki społecznej



Wpływ czynników gospodarczych i społecznych na opinie o polityce społecznej

SYTUACJA I 
ROZWÓJ 

GOSPODARCZY

INTERESY

Interpretacja sytuacji 
gospodarczej i społecznej 

przez decydentów i 
liderów opinii 

IDEOLOGIA

OPINIA O POLITYCE SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ I NACISKI 
SPOŁECZNE

Czynniki społeczne to 
• różne formy społecznego nacisku na 

rządy, 
• opinie decydentów i autorytetów,
• ideologia (wartości), 
• opinia społeczna o polityce społecznej.
Czynniki te wpływają na politykę 
społeczną, jest to rodzaj teorii społecznej.
Wyniki badań opinii w Finlandii 1975-
1993: w  czasie recesji poparcie dla 
polityki społecznej szybko spada, po czym 
w czasie ekspansji powoli powraca do 
poprzedniego poziomu.
Zmiany opinii społeczeństwa o polityce 
społecznej wpływają na jej instytucje 
poprzez wpływ na działania podmiotów 
politycznych

T. Sihvo , H. Uusitalo, Attitudes towards the welfare 
state have several dimensions: Evidence from Finland, 
International Journal of Social Welfare, 1995

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2397.1995.tb00107.x


Teoria wyjaśniająca powstawanie postaw socjalnych wpływających na rozwój polityki 
społecznej

Rozwój badań 
społecznych

Informacje o 
horrorach 

socjalnych*

Rozwój 
massmediów

+

+

Świadomość 
obywateli

Dobroczynność

Krytyka instytucji

Ruchy społeczne na 
rzecz reform

Wyrzuty sumienia, 
poczucie winy

Usprawiedliwianie, 
obwinianie ofiar

Obojętność

−

+

Poparcie dla 
rozwoju polityki 

społecznej

Wiara w 
możliwości 

państwa

+

P

O

S

T

A

W

Y

Coraz większa świadomość obywateli w sprawie tragicznej sytuacji socjalnej 
współobywateli wpływa na przyjmowane przez nich postawy wobec tego, czy, kto i jak 
powinien reagować. Część postaw może sprzyjać rozwojowi państwowej polityki 
społecznej. Gdy już te instytucje są rozwinięte wówczas mogą one podlegać krytyce i być 
przedmiotem ruchów na rzecz reform

* Horror socjalny, to np. 
wstrząsające reportaże o biedzie, 
głodzie, chorobach, zgonach



Wpływ II wojny światowej na powojenną politykę społeczną

Społeczeństwo 
wielowymiarowo 

podzielone i 
zantagonizowane

Wzrost poczucia 
wspólnego losu, 
współzależności i 

wzajemnego zaufania

Wojna

Wzrost poparcia dla 
hojniejszej i 

uniwersalistycznej 
polityki społecznej

Skąpa i selektywna 
polityka społeczna

Wyczerpywanie się kapitału społecznego w czasie. Kolejne pokolenia 
zapominają o doświadczeniu wojny, odtwarzają się stare podziały 
klasowe. Poparcie dla hojnej i powszechnej polityki słabnie

Wymiar narodowy

Wymiar międzynarodowy

Przed wojną 

Reformy polityki 
społecznej

Zależność od 
ścieżki

Prawa człowieka w obszarze 
pracy i zaspokojenia potrzeb

Prawa obywatela w obszarze 
pracy i zaspokojenia potrzeb



Postawy altruistyczne i egoistyczne w społeczeństwie i ich wpływ na 
politykę społeczną

Postawy 
altruistyczne

Postawy 
egoistyczne

Rozwój polityki 
społecznej

Obywatele

Ograniczanie 
polityki 

społecznej

Kształt i treść 
polityki 

społecznej

• W zależności od różnych wydarzeń, procesów w 
społeczeństwie może dominować nastawienie 
altruistyczne (duża wrażliwość na potrzeby obcych 
współobywateli) lub egoistyczne (mała wrażliwość 
na potrzeby obcych współobywateli).

• Hipoteza: jeżeli nastawienie altruistyczne 
dominuje w społeczeństwie, to bardziej 
prawdopodobny jest rozwój polityki społecznej w 
kierunku powszechności i hojności. Zmiana 
nastawienia na bardziej egoistyczne może sprzyjać 
reformom ograniczającym, redukującym politykę 
społeczną. 

• Dalszych wyjaśnień wymagają czynniki wpływające 
na to, jakie podstawy w społeczeństwie dominują 
(na rysunku symbolizują je strzałki z plusem i 
minusem)



Wpływ zmiany wartości społecznych, nowych ryzyk
społecznych, zmiany w myśleniu o postępie oraz 
hipoteza demoralizacji



Niezaspokojenie 
potrzeb materialnych

Złe warunki bytu

Niski poziom życia

Masowe ubóstwo

Społeczeństwo 
ceni dobrobyt 

materialny

Klasyczna 
polityka 

społeczna

Dobrobyt materialny 
większości

Niezaspokojenie 
potrzeb 

duchowych

Zainteresowanie 
szczęściem i 

jakością życia 

Indywidualna 
samorealizacja 
jako cel życia

Społeczeństwo 
ceni dobrostan 
niematerialny

Reformy 
klasycznej 

polityki 
społecznej

Wpływ ujemny

SPOŁECZEŃSTWO UBÓSTWA

SPOŁECZEŃSTWO OBFITOŚCI

Społeczeństwo ceniące dobrobyt materialny zmienia się w społeczeństwo ceniące 
dobrostan niematerialny. Wpływ tej zmiany na politykę społeczną

Polityka społeczna powstaje w 
społeczeństwach wychodzących z 
ubóstwa i dlatego ceniących dobrobyt 
materialny. Gdy stają się one 
społeczeństwami zamożnymi spada 
znaczenie wartości materialnych, 
zwiększa się poparcie dla wartości 
postmaterialnych (potrzeby duchowe, 
szczęście, samorealizacja). W wymiarze 
indywidualnym odpowiada to założeniu 
o hierarchii potrzeb, zaspokojenie tych 
podstawowych warunkuje 
zainteresowanie potrzebami 
niematerialnymi

Reformy mają dostosować politykę 
społeczną do zmiany wartości 
społecznych – większy nacisk na 
zindywidualizowane usługi, w tym z 
zakresu zdrowia psychicznego i 
samorealizacji

Hipoteza przejścia społeczeństw od dominacji 
wartości materialistycznych do dominacji 
wartości postmaterialistycznych została 
sformułowana przez Ronalda Ingleharta



W książce Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence Inglehart przedstawia 
proces rozwoju społeczno-ekonomicznego, w którym zmniejszają się ograniczenia dla wolności i autonomii ludzi. W 
tym procesie państwo opiekuńcze razem ze wzrostem gospodarczym czyni ludzi bardziej bezpiecznymi pod względem 
materialnym. Razem z pozostałymi procesami wpływa to na rosnące znaczenie ludzkiej autonomii

Procesy i instytucje gospodarcze, 
społeczne i polityczne zwiększają 
zasoby ekonomiczne, intelektualne i 
społeczne ludności

Zwiększa się poczucie bezpieczeństwa 
materialnego, niezależności 
intelektualnej i społecznej niezależności

Coraz mniejsze ograniczenia ludzkich 
wyborów i wzrost znaczenia ludzkiej 
autonomii

Polityka społeczna (welfare state) jest więc częścią teorii wyjaśniającej rozwój znaczenia ludzkiej autonomii przez rozwój 
społeczno-gospodarczy, ale w teorii wyjaśniającej politykę społeczną pytamy, jak ten mechanizm wpłyną zwrotnie na reformy 
polityki społecznej 



Hipoteza społeczeństwa ryzyka. Nowe ryzyka socjalne wpływają na zmiany w polityce 
społecznej 

Klasyczne ryzyka socjalne 
związane z cyklem życia i 

cyklem gospodarczym
Kolektywne sposoby 

zabezpieczenia –
ubezpieczenia społeczne

Wyraźne nierówności i 
podziały klasowe

Instrumentarium łagodzenia 
nierówności – progresywne 

opodatkowanie

Aktywna polityka 
gospodarcza – wydatki 

publiczne

Nowe ryzyka 
socjalne

Państwo 
opiekuńcze i 

polityka społeczna

Poczucie 
bezpieczeństwa 

socjalnego

Dyskusja o państwie opiekuńczym i sposobach 
odpowiedzi na nowe ryzyka socjalne, propozycje 
reform dostosowujących do postulowanego układu 
wartości i postaw
• Samodzielność.
• Indywidualna odpowiedzialność.
• Osobiste planowanie finansowe.
• Przedsiębiorczość.
• Kalkulacja osobistego ryzyka.
• Prywatyzacja zabezpieczenia.
• Indywidualizacja zabezpieczenia

Do nowych ryzyk socjalnych zalicza się 
sytuacje, które nie są uwzględnione 
na liście klasycznych ryzyk socjalnych, 
np. niedostateczne wykształcenie, 
samotne rodzicielstwo, imigracja. 
W kontekście teorii społeczeństwa są 
to ryzyka, które wywołuje sam system 
zabezpieczający przed ryzykami, np. 
pułapki ubóstwa i bezrobocia 
związane ze stratami dochodu i innych 
uprawnień po podjęciu pracy

Lista ryzyk za Konwencją 102 
Międzynarodowej Organizacji Pracy
1. Choroba – ryzyko braku opieki medycznej
2. Choroba – ryzyko czasowego braku 

zarobków
3. Bezrobocie
4. Starość
5. Wypadek przy pracy, choroby zawodowe
6. Obciążeń rodzinnych
7. Ciąża i macierzyństwo 
8. Inwalidztwo – ryzyko trwałego braku 

zarobków
9. Śmierć żywiciela rodziny



Zmiana paradygmatu modernistycznego na postmodernistyczny

Modernistyczne pojęcie 
postępu, dominacja 

racjonalności i większości

Modernistyczna 
polityka społeczna

Postmodernistyczny 
pluralizm różnic, 

marginesów i mniejszości

Krytyka

Postmodernistyczna 
polityka społeczna  

Krytyka
Propozycje 

reform

Paradygmat modernistyczny to wiara w 
postęp społeczny zawiązany z rozwojem 
nauki, która przyczynia się do obalenia 
nieopartych na nauce mitów i wierzeń. 
W ten sposób otwiera się przestrzeń do 
racjonalnego zarządzania 
społeczeństwem w imieniu jego dobra. 
Koncepcja tego dobra odpowiada temu, 
co myśli na ten temat większość

Paradygmat modernistyczny podlegał 
wzmożonej krytyce w latach 80. i 90. 
m.in. ze względu na okropności II wojny 
światowej, późniejsze zagrożenie wojną 
atomową. Odpowiedzią na okropności 
wojny była Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka i późniejszy ruch rozszerzający 
prawa człowieka na różne grupy bardziej 
narażone na dyskryminację  



Hipoteza demoralizacji. Polityka społeczna wpływa demoralizująco na 
społeczeństwo i wynikające stąd postulaty reform

Konsumpcjonizm

Rozpad małżeństw i 
rodzin

Nieuczciwość, 
bezczynność, 

nieodpowiedzialność

Przedsiębiorczość, 
oszczędność, 

samoograniczenie

Klasyczna Polityka 
społeczna

nagradza

karze

Indywidualizm

Osłabienie innowacji i 
gospodarki

Zdemoralizowana 
podklasa w 

miejskich gettach

Reformy klasycznej 
polityki społecznej

Niewłaściwy układ 
bodźców, pułapki 
polityki społecznej 
(pomocy społecznej), 
np. opłaca się być 
samotną matka, 
opłaca się mieć wiele 
dzieci,  opłaca się być 
osobą niepracującą, 
opłaca się nie mieć 
oszczędności

Słabnące więzi 
społeczne

Mniejsze środki na 
politykę społeczną

Klasyczna polityka społeczna 
osłabia więzi i motywację do 
pracy, co powoduje 
utrwalanie się ubóstwa i 
bezrobocia, odpowiedzią 
mają być radykalne reformy 
polityki społecznej

Przywracanie 
moralności

Zmniejszanie 
kosztów



Wstrząsy społeczne na Zachodzie i w państwach 
postkomunistycznych w wyjaśnianiu zmian polityki 
społecznej



Wieloczynnikowe wyjaśnianie kierunków rozwoju polityki społecznej w długim okresie Zachód i Polska

Globalizacja 
gospodarki

Starzenie się 
ludności

Nietrwałe 
małżeństwa 
małodzietne

Aktywizacja 
zawodowa i 
społeczna 

kobiet

Gospodarka 
narodowa

Młode 
społeczeństwo

Trwałe 
małżeństwa 
wielodzietne

Kobiety zajmują 
się głównie 

domem i dziećmi

Klasyczna polityka społeczna dostosowana do modelu 
gospodarki, rodziny, społeczeństwa i państwa

Kryzys klasycznej polityki społecznej
Reformy dostosowujące do zmienionej 

sytuacji gospodarczo-społeczno-politycznej

Przykłady typowych kierunków reform dostosowujących
1. Polityka rynku pracy reformy deregulujące, sprzyjające zatrudnieniu kobiet 
2. Polityka rodzinna reformy ułatwiające łączenie ról rodzinnych i zawodowych 
3. Polityka emerytalna reformy wydłużające wiek przejścia na emeryturę
4. Decentralizacja polityki społecznej reformy przekazujące kompetencje administracji 

rządowej administracji samorządowej
5. Prywatyzacja i urynkowienie polityki społecznej reformy prywatyzujące i urynkawiające 

usługi społeczne (patrz wykład o teoria organizacyjnych)

Centralizacja 
administracji 

publicznej

Decentralizacja 
administracji 

publicznej

Dodatkowe zmiany w Polsce

Gospodarka 
upaństwowiona

Gospodarka 
wolnorynkowa

Zmiany analizowane na Zachodzie



Postawa homo sovieticus jako czynnik hamujący reformy polityki 
społecznej w Polsce po 1989 r.

Ustrój 
PRL

Etatystyczna 
polityka 

społeczna

Homo 
sovieticus

Zależność 
zaspokojenia 

potrzeb

Roszczenia do 
państwa

Ustrój 
III RP

Pluralistyczna i 
demokratyczna 

polityka 
społeczna

Samodzielny i 
niezależny 
obywatel

Homo sovieticus to typ postawy obywateli, którą miała 
wzmacniać niedemokratyczna i upaństwowiona polityka 
społeczna typu socjalistycznego: państwo dostarczające pracy, 
dóbr i usług konsumpcyjnych. Pełna zależność pracy i 
zaspokojenia potrzeb od państwa umacniała postawę 
oczekiwania, że państwo będzie też rozwiązywało wszelkie 
problemy pracownicze i konsumpcyjne.

Transformacja 
ustrojowa

Reformy polityki społecznej były 
opóźniane przez postawy 
obywateli pozostałe po PRL –
oczekiwanie, że państwo będzie 
rozwiązywać problemy. Nowe 
podejście zakładało, że to sam 
obywatel będzie rozwiązywał 
swoje problemy na rynku pracy i 
rynku konsumpcyjnym 

Postawy obywateli w 
III RP



Czego się dowiedzieliśmy? Podsumowanie

1. Czynniki społeczne w wyjaśnianiu zmian polityki społecznej dotyczą: 1) obiektywnych zmian 
makrospołecznych, np. zmiana demograficzna, zmiana struktury społecznej; 2) postrzegania 
tych zmian przez społeczeństwo i różne jego grupy; 3) reakcji społecznych na czynnik 2, np. 
protesty, żądania reform; 4) postrzegania reakcji społecznych 3 przez społeczeństwo i różne 
jego grupy

2. W wyjaśnieniach społecznych polityki społecznej wskazywano na takie zjawiska jak sumienie 
społeczne, wpływ wojny na spójność społeczną, dominację postaw altruistycznych lub 
egoistycznych w społeczeństwie

3. Jedną z ważnych teorii wyjaśniających zmianę polityki społecznej z klasycznej na współczesną 
jest teoria przejścia w świadomości i postawach społecznych od wartości materialnych do 
wartości postmaterialnych (Ronald Inglehart), gdzie zarówno przyczynia się do tego przejścia, 
jak i jest później pod wpływem jego skutków

4. W ujęciu Gosty Esping-Andersena główne czynniki o charakterze społecznym wpływające na 
reformy polityki społecznej to: 1) zmiana pozycji kobiet w społeczeństwie, 2) zmiany wzorów 
życia rodzinnego, 3) zmiany we wzorach prokreacji (przejście demograficzne)

5. Reformy polityki społecznej w społeczeństwach postkomunistycznych były wyjaśniane 
wpływem systemu etatystycznego w rodzaju PRL na postawy społeczne (teoria Homo 
Sovieticus), postawy oddziedziczone po systemie etatystycznym wpływają hamująco na 
reformy deetatyzujące politykę społeczną



Lektura obowiązkowa i film z wykładu

• R. Szarfenberg, Teorie społeczne

teorie-spoleczne.pdf

