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                Opracowanie poświęcone analizie dotychczasowych doświadczeń w obszarze 

polityki społecznej i pracy socjalnej musi rozpocząć się od prezentacji definicji operacyjnych 

podstawowych, kluczowych dla naszych rozważań pojęć takich jak praca socjalna i polityka 

społeczna, środowisko społeczne, i związany z nim termin community oraz środowiskowa 

pomoc społeczna.  

1. praca socjalna i jej metody 

      Ustawowo  praca socjalna została określona jako działalność zawodowa skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest ona jednym z zadań pomocy społecznej 

obok m.in. tworzenia warunków organizacyjnych pomocy, diagnozy potrzeb, przyznawania i wypłaty 

świadczeń, realizowanych przez pracowników publicznych (państwowych i samorządowych) 

organizacji pomocy społecznej. Prowadzenie pracy socjalnej jest zadaniem nałożonym ustawowo na 

gminne ośrodki pomocy społecznej.  Wśród wielu definicji pracy socjalnej najszerszą wydaje się 

zaproponowana przez  badacza brytyjskiego Malcolma Payne’a, według którego:  

Praca socjalna jest specjalnym rodzajem aktywności, w ramach której ludzie wchodzą ze sobą w 

interakcje w rolach pracownika socjalnego i klienta. Praca socjalna jest społecznie tworzoną 
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rzeczywistością, częścią szerszego układu społeczno – kulturowego, który określa zawód pracownika 

socjalnego, rolę klienta oraz funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej.
1
 

W przytoczonej definicji dominuje podejście behawioralne, interakcjonistyczne, uzupełnione o ramy 

społeczno-kulturowe procesu pomagania. Inny - funkcjonalny wymiar pracy socjalnej prezentują  

autorzy amerykańscy Richard L.Barker i Alfred Kahn. W ujęciu Barkera, praca socjalna wspomaga 

ludzi w uzyskiwaniu efektywnego poziomu funkcjonowania psychospołecznego. Jako działalność 

praktyczna jest realizowana za pomocą  sieci instytucji i stowarzyszeń
2
.  W definicji Kahna

3
, rolą 

pracy socjalnej  jest dążenie do dobrobytu socjalnego poprzez profesjonalną aktywizację układu 

instytucji, które w sposób właściwy dla zorganizowanego społeczeństwa umożliwiają zaspokojenie 

podstawowych potrzeb znaczacej części jego członków.
 

Paradygmat funkcjonalny jest także 

dominujący w polskich definicjach pracy socjalnej, w których przyjmuje się, że:  

(...) praca socjalna jest celową i zorganizowaną pomocą współczesnych społeczeństw swoim 

niewydolnym ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członkom. W każdym współczesnym państwie, 

w którym prowadzona jest praca socjalna mieści się ona w szerszym zakresie środków 

bezpośredniej, zindywidualizowanej pomocy społecznej, określonych ogólnie jako usługi społeczne 

(social services).
4
  

Wszystkie przytoczone definicje zwracają uwagę na instytucjonalny, organizacyjny wymiar pracy 

socjalnej, realizowanej w  ośrodkach publicznych, samorządowych, ale także w stowarzyszeniach i 

fundacjach pozarządowych oraz placówkach prywatnych przez przygotowanych do wykonywania 

swych zadań  pracowników socjalnych.  

Dominacja publicznego systemu pomocy społecznej ułatwiła profesjonalizację pracy socjalnej, 

bowiem - jak wskazuje Kazimiera Wódz:  

Instytucjonalny model państwa opiekuńczego stworzył szerokie pole działania dla zawodowych 

pracowników socjalnych, otwierając w ten sposób nowy etap rozwoju pracy socjalnej. Praca socjalna 

uznana oficjalnie za niezbędny i skuteczny środek realizacji polityki dobrobytu, utraciła – wydawało 

się - na zawsze cechy dobrowolności czy dobroczynności, stając się rodzajem specjalistycznej, 

fachowej usługi oferowanej przez lokalne agendy welfare state, wśród których szczególna rola 

przypada tzw. personalnym służbom społecznym.
5
   

                                                           
1
 Payne, M. (1997), Modern Social Work Theory, Londyn: MacMillan, s. 8-9. 

2
 Frysztacki, K. (2000), Praca socjalna [w:] Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa,T3, s.180.  

3
 Frysztacki, K. Op.cit. s.181 
4
 Szmagalski, J, (1999), Praca socjalna, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, 
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 202. 

5
 Wódz, K. (1996), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Warszawa: Wydawnictwo Interart,Warszawa, 
s.29 
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 W historii pracy socjalnej głównymi metodami działania były kolejno: metoda pracy z 

przypadkiem (casework), metoda pracy grupowej (group work), oraz metoda środowiskowa 

(community work). Początki pracy socjalnej jako zawodu łączą się z metodą pracy z przypadkiem.  

Mary Richmond  wprowadziła metodę pracy z przypadkiem do praktyki i teorii nowo tworzącego się 

zawodu. Podręczniki tej amerykańskiej autorki utrwaliły dominację tradycyjnego, medycznego 

modelu, klinicznej pracy socjalnej, realizowanej na terenie instytucji (poradni, szpitala, itp.), opartej 

na psychoanalizie i koncentrującej się na indywidualnych problemach klientów. Ten rodzaj pracy 

socjalnej może być utożsamiany z psychoterapią, psychiatrią i psychologią kliniczną. Z czasem rozwój 

teorii psychologicznych (np. behavioryzmu) zapoczątkował powolną ewolucję metody pracy z 

przypadkiem i powstanie innych koncepcji pracy z klientem (podejście psychospołeczne, zadaniowe, 

problemowe, itp.), ale nie zmienił jego indywidualistycznej orientacji. 

 Druga z klasycznych metod pracy socjalnej – metoda grupowa - powstała w settlementach
6
 i 

organizacjach młodzieżowych dla budowy świadomości obywatelskiej i kulturowej amerykanizacji 

imigrantów. Rozwijała się poza pracą socjalną i dopiero w 1955 roku nastąpiła jej instytucjonalna 

integracja z zawodową pracą socjalną  w USA. Choć wykorzystuje elementy społeczne - proces 

grupowy w pracy z potrzebującymi pomocy, metoda grupowa jest również zdominowana przez 

orientacje psycho - lub socjoterapeutyczną, i jako tako posiada bardziej charakter psychopedagogiczny 

niż socjologiczny. Obydwie metody pracy socjalnej, tj. praca z przypadkiem i metoda grupowa zostały 

zaadaptowane na grunt polskiej pracy socjalnej przez pedagogów i rozwinięte w oparciu o polskie 

tradycje pedagogiki społecznej. Aleksander Kamiński, odwołując się do swej twórczości teoretycznej i 

doświadczeń związków młodzieży i harcerstwa, wprowadził własny podział metody grupowej na: 

rozwojowo wychowawczą, rewalidacyjną i psychoterapeutyczną
7
.  

Niezależnie od zalet i wad, przedstawionych w encyklopedycznym skrócie (pełna ich 

prezentacja nie jest celem tego opracowania) klasycznych metod pracy socjalnej, ze względu 

na ich wąski zakres działania (jednostka, rodzina, mała grupa społeczna), jak i dominujące 

techniki pracy ( psycho i socjoterapia) nie wydają się one wyczerpywać potrzeb związanych z 

pomocą potrzebującym i rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych. Takie szanse 

stwarza ostatnia z klasycznych metod pracy socjalnej - community work (praca 

środowiskowa) poprzez wyeksponowanie znaczenia środowiska społecznego i społeczności 

lokalnej. Metoda środowiskowa, określana również w języku polskim jako metoda 

                                                           
6
 Settlementy były ośrodkami tworzonymi przez filantropów w ubogich dzielnicach wielkich miast, osiedlali się 

w nich reprezentanci klas średnich dla prowadzenia edukacji i poradnictwa dla mieszkańców zdegradowanych 
ekonomicznie i społecznie dzielnic, pierwszy settlement powstał w Londynie, w Toynbee Hall, w1884 roku.. 
7
 Kamiński, A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej.PWN, Warszawa, s.221  
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organizowania środowiska lokalnego
8
,  powstała w okresie Wielkiego Kryzysu 

Gospodarczego i II wojny światowej jako reakcja na ówczesne problemy społeczeństwa 

amerykańskiego, ale także w wyniku rozwoju nauk społecznych (teorii społeczności 

lokalnych), oraz wzrostu zainteresowania problematyką lokalnego planowania społecznego i 

polityki społecznej. Formalnie początek metody środowiskowej łączy się z powołaniem w 

1946 roku Amerykańskiego Towarzystwa do Badań nad Organizowaniem Środowiska 

Lokalnego (American Association for the Study of Community Organization) oraz jej 

uznaniem w 1962 roku przez  Amerykańską Radę do Spraw Kształcenia w Dziedzinie Pracy 

Socjalnej za trzecią metodę pracy socjalnej.  Komitet ds. Organizacji Społeczności Krajowego 

Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych uznał, że w zakres ról zawodowych pracownika 

socjalnego pracującego metodą środowiskową, wchodzi definiowanie celów i priorytetów, 

pomoc grupom dla poprawy skuteczności ich działań, kierowanie w trudnych sytuacjach oraz 

inicjowanie działań poprzez edukację, demonstracje, itp. Z USA, gdzie przy użyciu metody 

środowiskowej (community action) była realizowana Wojna z Biedą (War on Poverty), 

dotarła ona do Europy.  W Wielkiej Brytanii za stosowaniem metody środowiskowej w pracy 

socjalnej wypowiedzieli się autorzy raportu Fundacji Gulbenkiana „Community Work and 

Social Work
9
.  W Skandynawii przełomową rolę spełniła wydana w 1969 roku książka 

Szweda Gunnela Swednera „Pracownik socjalny i zmiany w społecznościach lokalnych”,  

pokazująca odmienne od dominującego wówczas w krajach nordyckich caseworku, metody 

pracy socjalnej. Metoda środowiskowa rozwinęła się również w Niemczech, gdzie od II 

wojny światowej szczególnie silne były wpływy amerykańskiej pracy socjalnej. We 

wszystkich krajach Zachodniej Europy po okresie fascynacji metodą środowiskową w latach 

60. i 70. nastąpił jednak jej upadek, ponieważ  środowiskowe projekty uznano jako 

politycznie konfliktowe.
10

 Za niepowodzenie metody środowiskowej obwinia się 

pracowników socjalnych, ich brak doświadczenia w zajmowaniu się politycznymi i 

                                                           
8
 Piotr Czekanowski i Przemysław Oniszczuk opowiadają się zdecydowanie za określeniem organizowanie 

społeczności lokalnej, ponieważ, jak twierdzą, nazwa metoda środowiskowa jest myląca, gdyż każda z metod 
pracy socjalnej jest realizowana w określonym środowisku. Por. Czekanowski, P. Oniszczuk, (1999), Czym jest 
organizowanie społeczności lokalnej, Organizowanie Społeczności Lokalnej w Polsce, Projekt Matra, Gdańsk, s.8  
9
 Gulbenkian Foundation Study Group, (1968), Community Work and Social Change,London, Longman 

10
 Dobrymi przykładami mogą być szwedzki projekt Aspudden w Sztokholmie i duński projekt Brammersgade z 

Aarhus zatrzymane z przyczyn politycznych, podobnie w Wielkiej Brytanii Community Development Projects 
(CDP) okazały się problemowe dla lokalnych systemów politycznych, ponieważ ich zastosowanie pozwoliło na 
wskazanie nierówności w dostawach usług oraz podziale władzy. Oficjalnym wyjaśnieniem podanym jako 
uzasadnienie dla decyzji rządu brytyjskiego o zaprzestaniu eksperymentów z CDPsami było to, że stała się ona 
narzędziem walki politycznej. Por.: M.Mayo, Community Work [w:] Dominelli, L. i M.Payne (red.) Social Work 
Themes, Issues and Critical Debates. Palgrave, 2002 
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biurokratycznymi systemami. Pracownicy socjalni postrzegali swoje projekty środowiskowe 

w izolacji od otaczających je społeczności lokalnych ze swoimi często konfliktowymi 

interesami. Rozbieżności w wyjaśnianiu porażki metody środowiskowej można także 

tłumaczyć jej złożonością i różnorodnością sposobów uprawiania. Świadczą o tym problemy 

definicyjne bądź nawet brak próby zdefiniowania tej metody w opracowaniach słownikowych 

czy podręcznikach pracy socjalnej.
11

  

Amerykańska, słownikowa definicja metody środowiskowej  określa ją jako: 

 Proces interwencji używany przez pracowników socjalnych i inne profesje, aby pomóc 

jednostkom, grupom i kolektywom posiadającym wspólne interesy lub pochodzącym z tego samego 

obszaru geograficznego rozwiązywać  problemy społeczne i podnieść dobrobyt poprzez planowane 

działanie zbiorowe. Techniki stosowane w metodzie środowiskowej obejmują identyfikację obszarów 

problemowych, analizowanie przyczyn, formułowanie planów, rozwój strategii, mobilizowanie 

niezbędnych zasobów, znajdowanie i pozyskiwanie liderów lokalnych i zachęcanie ich do współpracy 

aby ułatwić ich działania.
12

 

    W polskiej pedagogice społecznej opisał metodę środowiskową Aleksander Kamiński, definiując ją 

jako: 

 „…ulepszanie sytuacji zjednoczonymi siłami organizacji publicznych i społecznych, mobilizujących 

wszelkie siły społeczne do działań w oparciu o wspólny plan, wypracowany przy pomocy 

odpowiednich badań kompleksowych”.
13

   

Zdaniem Kamińskiego można wyróżnić wąskie i szerokie rozumienie metody środowiskowej.  

Wąska metoda środowiskowa oznacza, że działania środowiskowe mają charakter interwencyjny, 

ratowniczy i są prowadzone przez jedną grupę lub instytucję wobec jednego wybranego obiektu, czy 

problemu. Z szeroką metodą środowiskową mamy do czynienia gdy gdy działania są podejmowane 

kompleksowo wobec całego środowiska z udziałem jego członków.
14

    

Współczesne polskie definicje omawianej metody różnią się między sobą stopniem szczegółowości 

oraz rozłożeniem akcentów. Na planowy charakter działania zwraca uwagę Kazimiera Wódz, zdaniem 

której metoda organizowania społeczności lokalnej polega na planowym wywoływaniu zmian w 

                                                           
11

 Przykładem Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (1991), Lalak, D., T. Pilch (red.), 
Warszawa: Wydawnictwo Żak. 

12 Baker, J. (1991), The Social Work Dictionary, NASW, s. 43.  
13

 Kamiński, A.(1972), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa, s.124. 
14

 Kamiński, A. ( 1982), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa, s.280 i dalej 
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określonej społeczności będącej przedmiotem oddziaływania. 
15

   Aspekty aktywizujące i edukacyjne 

eksponuje Barbara Szatur – Jaworska pisząc: ‘…Organizowanie środowiska lokalnego jest 

działalnością, mającą na celu wspomaganie rozwoju całego środowiska i tworzących je ludzi, m.in. 

poprzez wspieranie społecznej aktywności, upowszechnianie pożądanych wzorów zaspokajania 

potrzeb i stosunków społecznych, oddolne organizowanie inicjatyw samopomocowych itp.”
16

  

    Na samoorganizację społeczności lokalnej oraz aktywność własną klienta dla zaspokojenia 

potrzeb kładą nacisk Piotr Czekanowski i Przemysław Oniszczuk
17

 –  przeciwstawiajac się poglądom 

Aleksandra Kamińskiego, że organizacje publiczne i społeczne najlepiej mobilizują ludzi do działania 

w celu polepszenia sytuacji ich społeczności lokalnej. Wielość definicji tłumaczy istnienie licznych 

rodzajów i  odmian metody środowiskowej. Proces tworzenia różnorodnych typologii i klasyfikacji 

etody środowiskowej zapoczątkował Jack Rothman
18

  wyróżniając trzy modele pracy środowiskowej. 

1. Planowanie społeczności (community planning) –  podstawową strategią jest inicjowanie i 

koordynowanie działań planistycznych  dla rozwiązania problemu społecznego poprzez 

reorganizację istniejących instytucji społecznych bądź organizację nowych. Planowanie społeczne 

jest inicjatywą instytucjonalną  podejmowaną przez służby społeczne we współpracy z 

samorządem lokalnym  i opartą  na działaniach ekspertów; 

2. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej (community development) - metoda wspierania 

rozwoju społeczności lokalnej jej integracji poprzez m.in. motywowanie do samopomocy, 

wspieranie przywództwa lokalnego, rozwój partycypacji mieszkańców dla budowy demokracji 

lokalnej, działania na rzecz środowiska lokalnego. Rozwój lokalny jest stosowany w 

społecznościach zatomizowanych w celu z
19

ainicjowania procesów integracji społecznej, 

zaradności i samopomocy a motorem zmian są w tym przypadku grupy mieszkańców kierowane 

przez lokalnych liderów; 

3. Akcja socjalna (community action, social action) - polega na  aktywności  grup potrzebujących 

pomocy, pokrzywdzonych, poprzez nacisk na władzę (marsze protestacyjne, itp.).  

Współcześnie, szerokie podejście do metody środowiskowej prezentuje Keith Popple
20

, 

według którego, na podstawie przyjętej w danym podejściu strategii działania, roli 

                                                           
15

 Wódz, K. (1996), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Warszawa: Interart, s.153. 
16

 Szatur – Jaworska, B. ( 2001), Hasło Praca Socjalna, [w:] Leksykon Polityki Społecznej, Instytut Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 154 
17

 Czekanowski, P i Oniszczuk, P. Op.cit., s.9 
18

 Rothman, J. (1976), Three models of community organisation practice, [w:],Cox M.F. et.al. Strategies of 
Community Organisation, Illinois, F. E. Peacock, ss. 22-38 
19

 Popple, K. (1995), Analysing Community Work. Its Theory and Practice, Open University Press, Buckingham, 
Philadelphia, ss74-95  
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pracownika oraz  instytucji pomocy społecznej, wyróżnić można osiem modeli pracy 

socjalnej prowadzonej metodą środowiskową. 

1. Opieka środowiskowa (community care) 

Budowa, bądź podtrzymywanie sieci społecznych (social network) i wolontariatu,  działań 

samopomocowych. Pracownik socjalny jest organizatorem i wolontariuszem, instytucja pomocy 

społecznej stosuje opiekę środowiskową w pracy z ludźmi starymi, niepełnosprawnymi, dziećmi 

poniżej 5 lat.  

2. Organizacja społeczności lokalnej (community organization)  

Doskonalenie koordynacji między różnymi instytucjami pomocy społecznej. Pracownik socjalny 

jest organizatorem, katalizatorem, a  przykładami pracy instytucji pomocy społecznej są 

utworzone organizacje (np. rada ds. wolontariatu). 

3. Rozwój lokalny (community development)  

Pomoc grupom w nabywaniu umiejętności i zaufania dla poprawy jakości życia, oraz aktywna 

partycypacja. Pracownik socjalny ułatwia podopiecznym nabywanie umiejętności, jest 

pracownikiem sąsiedztwa (neighbourhood worker). Przykładami działań są grupy w 

społecznościach lokalnych, grupy lokatorskie itp. 

4. Planowanie społeczne (social/ community planning) 

Analiza warunków społecznych, określanie celów i priorytetów, realizacja i ewaluacja usług i 

programów. Pracownik socjalny ułatwia podopiecznym nabywanie umiejętności, rewitalizacja 

instytucji lokalnych 

5. Edukacja środowiskowa (community education)  

Edukacja społeczności lokalnej, pracownik socjalny jest edukatorem. Pomoc społeczna tworzy 

szkoły środowiskowe, zajęcia wyrównawcze, edukację dla wybranych upośledzonych grup np. dla 

robotników, dorosłych kobiet, itp. (np. działania Paulo Freire) 

6. Działanie środowiskowe (community action)  

Klasowa, skoncentrowana na konflikcie, bezpośrednia akcja na poziomie lokalnym. Pracownik 

socjalny jest aktywistą, organizacjami jest np. akcja lokatorów czy ruch na rzecz praw socjalnych. 

7. Feministyczna praca środowiskowa 

Poprawa obsługi socjalnej, pomocy społecznej dla kobiet, zwalczanie nierówności, pracownik jest 

aktywistą, ułatwiając podopiecznym nabywanie umiejętności. W ramach feministycznej pracy 

środowiskowej tworzone są centra terapii kobiet czy grupy zdrowotne kobiet. 

8. Antyrasistowska praca środowiskowa 
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Celem jest pomoc grupom - ofiarom dyskryminacji rasowej. Pracownik socjalny jest aktywistą i 

wolontariuszem, instytucje to rady równości rasowej.  Jak widać, podział zaproponowany przez 

angielskiego autora łączy modele wprowadzone przez Rothmana z nowymi tendencjami w pracy 

socjalnej (antyrasistowska czy feministyczna praca socjalna).  

Wśród wielu zaprezentowanych odmian metody środowiskowej najlepsze wydaje się podejście 

systemowe
21

. Rozpatrywanie pracy socjalnej w kategoriach systemowych jest zasadne, gdy 

przypomnieć, że misją organizacji środowiskowej pomocy społecznej jest pomoc potrzebującym w 

ich środowisku zamieszkania. Koncepcja systemów, łączy w sobie terapeutyczną (skoncentrowaną 

na jednostce) i reformatorską (nastawioną na zmianę środowiska) tradycję w pomocy społecznej i 

pracy socjalnej.  Analiza systemowa praktyki pracy socjalnej  opiera się na założeniu o zależności 

jakości życia klientów pomocy społecznej od systemów wsparcia znajdujących się w ich 

środowisku społecznym.  Systemy wsparcia tworzą rodzina, przyjaciele, współpracownicy 

(systemy naturalne, nieformalne), grupy środowiskowe, związki zawodowe (systemy formalne) 

oraz infrastruktura społeczna (przychodnie zdrowia, szpitale, szkoły, itp.). Potrzebujący pomocy 

nie zawsze są w stanie skorzystać z systemów wsparcia, które mogą nie istnieć w ich otoczeniu, nie 

posiadać odpowiednich zasobów, ludzie mogą być nieświadomi ich obecności, nie chcieć czy nie 

móc z nich skorzystać (efektywne użycie  systemów pomocy jest trudne, gdy  pozostają one w 

konflikcie). Pracę socjalną można w tym podejściu rozpatrywać przez system zmiany (pracownicy 

socjalni i organizacje, w których pracują), system klientów, (jednostki, rodziny, społeczności 

lokalne, itp.), system działania (zespół, z którym współpracuje pracownik socjalny dla wywołania 

pożądanej zmiany oraz system celu, na który oddziałuje pracownik socjalny dla uzyskania 

pożądanej zmiany. Rolą pracownika socjalnego  powinno być budowanie systemów wsparcia lub 

poprawa ich relacji z klientami pomocy społecznej.  Pracownik socjalny może pozostawać ze 

swoim otoczeniem w różnych relacjach (współpracy, konfliktu lub negocjowania porozumienia),
22

 

ale w każdej z tych ról jego działanie jest oparte na interakcjach ze środowiskiem i obecnymi w 

nim systemami.   

Rozwinięciem koncepcji systemów jest podejście ekologiczne, oparte na biologicznym pojęciu  

ekosystemu, rozpowszechnione w praktyce pracy socjalnej w latach 80. przez Germain i  Gitterman
23

 

jako tzw. model życia.  W tym modelu ludzie są postrzegani jako żywe systemy, podmioty 

pozostające w relacjach wymiany ze środowiskiem.  Interakcje między jednostką a jej środowiskiem 

społecznym zostają zakłócone przez problemy społeczne (biedę, dyskryminację, itp.), dlatego celem 

                                                           
21

 O tym podejściu pisze od lat wielu autorów Por. Pincus, A., Minahan, A. (1973), Social Work Practice: Model 
and Method, Ithaca, IL:Peacock czy  Payne, M. (1997), Modern Social Work Theories, London, Macmillan,  

22
 Payne, M. (1997), Modern Social Work Theories, Londyn: Macmillan, s.138. 

23
 Germain, C.B., Gitterman, A. (1980), The Life Model of Social Work Practice, New York, Columbia University 

Press, s.5 i dalej  
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pracy socjalnej powinno być wzmacnianie zdolności adaptacyjnych klientów i wpływanie na 

środowisko celem ułatwienia procesów przystosowawczych jednostki.  Najpopularniejszą odmianą 

koncepcji systemowych jest  podejście sieciowe
24

 (social networking), które zakłada potrzebę oparcia 

działań pracownika socjalnego i organizacji pomocy społecznej na istnieniu sieci wsparcia, pomocy 

(m.in. grup samopomocy). Celem działań jest identyfikacja formalnych i nieformalnych sieci 

społecznych klienta i użycie ich w procesie pomocy. Podejście sieciowe skupia uwagę na sieciach 

osobistych i społecznych. W pierwszym przypadku pracownik socjalny koncentruje się na 

wzmocnieniu (empowerment) i rozwinięciu umiejętności samopomocy klienta poprzez m.in. trening 

umiejętności społecznych. Społeczny aspekt podejścia sieciowego oznacza z kolei  działania 

pracownika socjalnego w roli pośrednika, konsultanta ułatwiającego relacje między sieciami pomocy a 

klientem. Praca z systemami wsparcia może obejmować kliniczne interwencje w istniejące już sieci, 

zarządzanie relacjami jednostki z sieciami społecznymi oraz działania na rzecz rozwoju i doskonalenia 

sieci pomocy. Jak wskazują badania empiryczne bardziej racjonalną strategią jest wspieranie 

nieformalnych sieci niż zastępowania nimi formalnych publicznych systemów pomocy. Wymienione 

odmiany teorii systemów łączy nacisk na środowiskowe uwarunkowania pracy socjalnej, interaktywny 

charakter oraz podejście ekwiwalentne i multifinalne unikające linearnej, przyczynowo skutkowej 

interpretacji zjawisk i procesów społecznych. Cechą dystynktywną koncepcji systemowych jest także  

ich unitarny, integracyjny charakter łączący różne metody pracy socjalnej.
25

  

Podejście określane jako ekologiczne lub eko-systemowe staje się współcześnie dominującym 

modelem pracy socjalnej, której celem jest poprawa systemów społecznego wsparcia przez 

działanie środowiskowe, oraz wzmacnianie kompetencji osobistych klienta. Sprzyja temu 

bliskość instytucji pomocy społecznej i pracowników socjalnych pochodzących ze 

społeczności, w której działają, oraz znajomość warunków życia, cech środowiska 

społecznego i kulturowego klientów. W tym modelu zakłada się partnerstwo pracownika 

socjalnego i jego nieformalnego opiekuna, czyli, dzielenie się odpowiedzialnością za losy 

klientów z członkami rodziny, sąsiadami, grupami samopomocowymi i organizacjami 

pozarządowymi, tworzenie systemu, sieci wsparcia społecznego. Istotą działań jest nie tylko 

określenie potrzeb i problemów podopiecznych, ale i potencjału możliwości formalnych i 

nieformalnych sieci wsparcia. 

                                                           
24

 Niger Reigate ,( 1997), Networking, [w:] The Blackwell Companion to Social Work, edited by Martin Davies, 
Blackwell Publishers, Oxford, s. 214 - 222 

25
 Payne, M. (1997), Ibidem, s.153 
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Bliskie podejściu systemowemu w pracy socjalnej  w społeczności lokalnej jest tzw. szerokie, 

wszechstronne (comprehensive community initiatives)
 26

 podejście do organizowania społeczności 

lokalnej. Jest to kompleksowe działanie wewnętrzne i zewnętrzne wielu podmiotów lokalnych 

obejmujące wszystkie obszary życia społeczności lokalnej celem jej całkowitej przebudowy. Główne 

cele programów i praktyki w ramach szerokiego podejścia do organizowania społeczności lokalnej 

obejmują koordynację działań oraz poprawę efektywności i wydajności pracy instytucji lokalnych, 

tworzenie nowych form uczestnictwa, a także włączanie w budowę społeczności lokalnej podmiotów z 

zewnątrz. Strategia comprehensive community initiatives odwołuje się bezpośrednio do kapitału. 

Kluczowym działaniem w tej strategii jest budowa i rozwój kapitału ludzkiego (zaradności 

jednostkowej), kapitału społecznego (samoorganizacji obywatelskiej) oraz kapitału lokalnego, czyli 

infrastruktury instytucjonalnej.   W całościowym podejściu do pracy środowiskowej nowa jest rola 

lokalnych organizacji pomocy oraz pracy socjalnej w społeczności lokalnej.  Praca z klientem jest 

uzupełniona o pośrednie formy świadczenia usług czyli poszukiwanie i wykorzystywanie bądź 

tworzenie nowych zasobów społeczności lokalnej. Podkreśla się tutaj potrzebę większego 

uczestnictwa mieszkańców, członków społeczności lokalnej w określaniu celów i form pracy socjalnej 

oraz potrzebę nowej, elastycznej struktury organizacyjnej.  

 

2. polityka społeczna 

 

Polityka społeczna, jak ją definiuje Adam Kurzynowski
27

, to działalność państwa, 

samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków 

pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych 

opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb 

społecznych na dostępnym poziomie. Cechą dystynktywną współczesnej polityki społecznej 

jest jej decentralizacja. Lokalna polityka społeczna jest prowadzona przez podmioty lokalne, 

mające najlepsze rozpoznanie potrzeb środowiska, rodzin, starszych, niepełnosprawnych, 

bezdomnych, cudzoziemców przebywających na terenie gminy bez prawa stałego pobytu, 

dzieci i młodzieży, rynku pracy itp. Próbę definicji lokalnej polityki społecznej podjęli dwaj 

autorzy ze Szkoły Głównej Handlowej Adam Kurzynowski i Piotr Błędowski
28

 Zgodnie z ich 

rozumieniem lokalna polityka społeczna odnosi się środowiska gminnego, w którym 

                                                           
26

 Kubisch, A.C. (1985), Comprehensive Community Initiatives: Lessons in Neighborhood Transformation, 
www.nhi.org/online/issues/85/compcominit.html 

27 Kurzynowski, A. (2006), Polityka społeczna, Oficyna Wydawnicza, SGH,  
28 Kurzynowski A, P. Błędowski, (2002),Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, 
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 
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występuje bezpośrednie, naturalne połączenie istniejących potrzeb oraz środków, które są 

przeznaczona na ich zaspokajanie. Terenem realizacji celów lokalnej polityki społecznej są 

gmina i powiat.. Skala powiatu jest właściwa do sformułowania pełnej diagnozy problemów 

społecznych i wskazania sposobów ich rozwiązania przy racjonalnym wykorzystaniu 

infrastruktury społecznej odpowiednim gospodarowaniu środkami finansowymi i 

rzeczowymi. Zaletami lokalnej polityki społecznej są m.in. szybkość reakcji podmiotów na 

ujawniające się problemy społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych środowisk, 

lepsze możliwości wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, uwzględnianie lokalnej 

specyfiki przy formułowaniu diagnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjająca racjonalnej 

gospodarce środkami materialnymi i zasobami ludzkimi. Podmiotami lokalnej polityki 

społecznej są organy samorządu terytorialnego realizujące funkcje stanowiące (rada powiatu, 

rada gminy), funkcje wykonawcze ( burmistrzowie, wójtowie, starostowie i prezydenci-

powiaty grodzkie) oraz wyspecjalizowane instytucje samorządowe Należą do nich 

samorządowe instytucje pomocy społecznej (gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

centra pomocy społecznej), placówki oświatowe (do poziomu gimnazjum gmina a wyżej 

powiat), organizacje pozarządowe (szczególnie grupy samopomocowe, które aktywizują 

środowiska lokalne). Do lokalnych podmiotów zaliczyć można także kościół katolicki, inne 

kościoły i związki wyznaniowe, lokalne zakłady pracy itp.. Zadaniami gminy w sferze 

społecznej są m.in. zwalczanie ubóstwa i innych negatywnych socjalnych skutków 

długookresowego bezrobocia, świadczenia materialne, zachowanie samodzielności życiowej i 

ekonomicznej, integracja społeczna. Jak wskazuje Piotr Błędowski
29

 przeniesienie większości 

zadań w zakresie zwalczania biedy na poziom lokalny (komunalny) grozi tzw. 

„komunalizacją biedy” co grozi utrwaleniem przekonania że, walka z biedą jest głównie 

obowiązkiem samorządu terytorialnego, a jest najważniejszym zadaniem państwa w sferze 

społecznej. Pomoc społeczna powinna mieć jednak charakter terytorialny, bo popyt na 

materialne i niematerialne świadczenia uzależniony jest od specyficznych cech powiatu lub 

nawet gminy, tj.: stopnia rozwoju gospodarczego, źródeł utrzymania większości 

mieszkańców, struktury demograficznej (struktury gospodarstw domowych), zwyczajów 

lokalnych, migracji itp. Problemami lokalnej polityki społecznej są m.in. postępujące 

rozwarstwienie, powstanie subkultury ubóstwa, przestrzenna koncentracja biedy, patologie w 

wyniku długotrwałego bezrobocia, wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane formy pracy 

socjalnej. Pomiędzy polityką społeczną realizowaną przez rząd i inne podmioty centralne, 

                                                           
29 Błędowski, P., tamże 
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podmioty regionalne oraz lokalne zachodzić powinna zgodność, gdy chodzi o ogólne cele 

polityki społecznej w państwie przy równoczesnym nakierowaniu tych polityk na 

zaspokojenie specyficznych potrzeb i rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla 

poszczególnych regionów i środowisk lokalnych. Relacje między centralną i lokalną polityką 

społeczną określają akty prawne dotyczące zadań i przepływu środków finansowych na ich 

realizację oraz współpracy i kontroli, które wynikają z określonych ustaw oraz zasad 

funkcjonowania samorządu terytorialnego. Obok formalnych są także relacje nieformalne 

powstające w efekcie realizacji programów specjalnych i zasilania finansowego. Rola 

państwa zgodnie z zasadą subsydiarności jest pomocnicza, a uzasadnieniem lokalnej polityki 

społecznej jest lokalny charakter potrzeb, a ponieważ w ich zaspokajaniu biorą udział 

podmioty lokalne, jest ona źródłem aktywizacji ekonomicznej i społecznej ludności. Jak 

wskazują Kurzynowski i Błędowski
30

 w relacjach pomiędzy centralną, regionalną oraz 

lokalną polityką społeczną mogą występować deformacje. Mają one miejsce, gdy wyższy 

rangą podmiot zawłaszcza prawo decydowania o sprawach niższego szczebla, gdy władze 

centralne, przekazują zadania i uprawnienia bez wystarczających środków do ich realizacji. 

Jest tak również, gdy podmioty centralne nie realizują skutecznej polityki przestrzennego 

wyrównywania szans i warunków bytu ludności, co prowadzi do powiększania się 

zróżnicowania przestrzennego, zarówno materialnego jak i społecznego. Brak współpracy 

podmiotów wszystkich szczebli uniemożliwia racjonalizację wydatkowania środków i 

skuteczność działania. Zła realizacja celów polityki lokalnej i regionalnej destabilizuje z kolei 

centralną politykę społeczną i może prowadzić do kryzysu społecznego i gospodarczego. 

Dowartościowanie zdecentralizowanej polityki społecznej nakłada odpowiedzialność za 

rozwój lokalny, co jest problemem w samorządach lokalnych o niskich dochodach. W skład 

systemu podmiotów polityki społecznej w gminie wchodzą różnorodne podmioty otoczenia 

zewnętrznego (właściwe ministerstwa, samorząd terytorialny szczebla powiatowego i 

wojewódzkiego, administracja rządowa szczebla wojewódzkiego), samorząd terytorialny, 

instytucje i organizacje działające na terenie gminy (instytucje pomocy społecznej, powiatowe 

urzędy pracy, placówki oświatowe, zakłady pracy, partie i ruchy polityczne, kościoły i 

związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, domy kultury, wolontariusze, grupy 

samopomocy). Decentralizacji polityki społecznej towarzyszyły od samego początku analizy na ten 

temat. Początki debaty w tym zakresie sięgają wczesnych lat 80. kiedy pojawił się postulat 

uspołecznienia polityki społecznej. Istotę tego dyskursu dobrze oddaje sformułowanie Jolanty 

                                                           
30

 Kurzynowski, Błędowski, tamże 



 
 

13 
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Supińskiej „Upaństwowiona czy uspołeczniona polityka społeczna”
31

. Rozwój dyskusji wokół lokalnej 

polityki społecznej nastąpił w latach 90. kiedy zaczęto budować samorząd terytorialny i wielu 

badaczy
32

 podjęło analizy wartości i funkcji społecznych tej instytucji. Wtedy rozpoczęto także studia 

empiryczne infrastruktury społecznej, które przyniosły cenne informacje o kształtowaniu się nowego 

ładu instytucjonalnego. Na szczególna uwagę zasługują badania prowadzone pod kierunkiem 

Stanisławy Golinowskiej w projekcie KBN w 1993 roku. Ich rezultaty ukazały się w pracy zbiorowej 

„Nowa struktura instytucji sfery społecznej” wydanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w 1994 

roku
33

. Zwiększenie zainteresowania problematyką lokalnej polityki społecznej pojawiło się w okresie 

planowania, wprowadzania i pierwszej oceny drugiej reformy administracyjnej kraju w 1999 roku. 

Analizy zapoczątkowała Józefina Hrynkiewicz
34

 prowadząc w latach 1999-2000 badania procesu 

decentralizacji funkcji społecznych państwa oraz rozwoju głównych instytucji lokalnej polityki 

społecznej. Obawy dotyczące dalszych losów decentralizacji wyrażali niektórzy badacze
35

 analizując 

politykę rozwoju w nowych województwach w kontekście integracji europejskiej. Janusz Borkowski
36

 

podjął analizy sytuacji obywatela w relacjach z administracją publiczną po reformie ustrojowej. 

Ambitną próbę stworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat samorządowej polityki społecznej 

podjęła grupa autorów opracowania „Samorządowa polityka społeczna” pod redakcją Aldony 

Frąckiewicz –Wronki
37

. Analizując podstawy prawne i finansowe samorządu lokalnego oraz realizację 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu polityki społecznej. Na szczególna uwagę 

zasługuje artykuł Lucyny Frąckiewicz zatytułowany znamiennie „O potrzebie samorządowej polityki 

społecznej i jej uwarunkowaniach”, w którym podejmuje próbę opisu i oceny źródeł informacji 

statystycznej o sytuacji lokalnej i regionalnej niezbędnych do stworzenia diagnozy społecznej regionu 

oraz podkreśla konieczność kształcenia pracowników samorządowych. Kompleksowa analiza lokalnej 

polityki społecznej prowadzonej przez samorządy wymaga wprowadzenia pojęcia planowania w 

sektorze publicznym. Tradycyjnie uwaga władz samorządowych koncentrowała się przede wszystkim 

na planowaniu urbanistycznym i przestrzennym. Obecnie władze lokalne wyraźnie odwołują się do 

koncepcji planowania strategicznego jako jednego z najistotniejszych instrumentów planistycznych 

oddziaływania na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Opracowywane plany strategiczne mają 

coraz bardziej kompleksowy charakter i obok lokalnej gospodarki istotne miejsce w strategiach 

zajmuje również sfera społeczna. Coraz częściej tworzone są strategie sektorowe, wytyczające cele i 

działania w określonych aspektach funkcjonowania jednostek terytorialnych, w tym w zakresie 

polityki społecznej. Jak w tym kontekście należy oceniać samorządową politykę społeczną 

realizowaną po wprowadzeniu reformy powołującej do życia trójszczeblowy system administracji? 

                                                           
31 Jolanta Supińska, (1991), Dylematy polityki społecznej, IPS UW, Warszawa,  
32 Adam Piekara, (1990), Wartości i funkcje społeczne samorządu terytorialnego, Państwo i Prawo, 
33 Nowa struktura instytucji sfery społecznej, (1994),red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa,  
34, Decentralizacja funkcji społecznych państwa, (2001),red. Józefina Hrynkiewicz, ISP, Warszawa 
35  Tomasz Grzegorz Grosse, (2003),Zmierzch decentralizacji w Polsce? ISP, Warszawa  
36 Janusz Borkowski,(2001), Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej, ISP, Warszawa  
37 Samorządowa polityka społeczna,(2002), red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa  
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Pierwszych odpowiedzi na to pytanie udzieliła wspomniana już Józefina Hrynkiewicz
38

 w analizach 

powiatowych centrów pomocy rodzinie przeprowadzonych w latach 1999-2000 przez zespół 

wskazując na liczne niedostatki nowego systemu. Przyczyną było złe przygotowanie reformy w sferze 

socjalnej, bowiem ogólnikowo określono jej zakres, kompetencje i środki, brak było wzorów nowych 

organizacji i procedur ich działania. Kadra instytucji polityki społecznej nie została przygotowana do 

realizacji nałożonych na nią zadań, a równocześnie pojawił się opór części lokalnych polityków i 

ekspertów
39

. Analizy empiryczne
40

 infrastruktury społecznej i zasobów ludzkich w pomocy społecznej 

regionu łódzkiego wskazują, że władze samorządowe nie są dobrymi partnerami publicznego sektora 

pomocy społecznej w jego walce z biedą. Wyraża się to w postawach lokalnych elit politycznych i 

strategiach samorządów lokalnych wobec pomocy społecznej i biedy. Cechuje je znikoma wrażliwość 

na problemy społeczne, brak znajomości problemów pomocy społecznej oraz negatywna ocena 

działań pracowników ośrodków pomocy społecznej. Analiza zachowań władz lokalnych w regionie 

łódzkim wskazuje na trzy strategie samorządów lokalnych wobec pomocy społecznej i problemów 

biedy: ignorowanie spraw społecznych i kierowanie środków finansowych na inwestycje, przerzucanie 

odpowiedzialności na służby społeczne, bierność wobec problemów społecznych traktowanych jako 

„naturalne”
41

 Dokonany przegląd skłania do pesymistycznych wniosków na temat jakości polityki 

społecznej instytucji samorządu terytorialnego w Polsce.  

 

3. środowiskowa pomoc społeczna i środowisko społeczne 

 

          Środowiskowa pomoc społeczna tj. pomoc udzielana klientowi w miejscu zamieszkania 

może być, zdaniem badaczy brytyjskich
42

, definiowana w trojaki sposób: 

1. ze względu na obszar działania jako pomoc udzielana w środowisku 

2. ze względu na dostawcę usług jako pomoc świadczona przez środowisko  

3. ze względu na odbiorcę usług jako pomoc świadczona dla środowiska. 

Określenie pomoc świadczona w środowisku oznacza zasięg terytorialny organizacji 

świadczących opiekę ludności miejscowej. Do pomocy świadczonej w środowisku należy sieć 

organizacji pomocy społecznej zlokalizowana w danym środowisku (ośrodki pomocy społecznej, 

                                                           
38 Decentralizacja funkcji społecznych państwa, red. Józefina Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,2001  
39 Jerzy Krzyszkowski, (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
40 Jerzy Krzyszkowski, (2003), Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych, w: Samorządy lokalne wobec 
bezrobocia i biedy, red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii, UŁ,  
41 Jerzy Krzyszkowski, tamże 
42

 The Social Construction of  Community Care (1998), edited by Anthea Symonds & Anne Kelly, Palgrave, s.3 i 
dalej 



 
 

15 
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

domy pomocy społecznej, domy dziecka o zasięgu lokalnym, itp.) oraz opieka domowa czyli w 

miejscu zamieszkania. 

Pomoc świadczona przez środowisko oznacza profesjonalną pomoc świadczoną przez etatowych 

pracowników lub wolontariuszy organizacji pomocy społecznej, jak i pomoc ze strony członków 

rodziny, sąsiadów czy przyjaciół. 

Pomoc świadczona dla środowiska to powszechny, uniwersalny system publicznej pomocy 

społecznej lub ochrony zdrowia, który świadczy usługi socjalne wszystkim mieszkańcom lub 

wybranym, wyraźnie określonym grupom klientów zamieszkującym dany teren. 

Koncentracja uwagi na środowiskowej pomocy społecznej jest zgodna z tendencjami rozwojowymi 

pomocy społecznej w Polsce i służb społecznych w Europie. Autorzy
43

 zajmujacy się tą problematyką 

prognozują rozwój usług socjalnych o charakterze komunalnym nastawionych na określonego klienta. 

Środowiskowa, gminna pomoc społeczna, będzie główną, dominującą, formą usług w przyszłości, co 

wynika z charakteru problemów społecznych (starzenie się ludności, gettyzacja biedy itp.), jak i 

zdecydowanie niższych kosztów usług socjalnych świadczonych w miejscu zamieszkania w 

porównaniu z pomocą instytucjonalną. Dodatkowym argumentem przemawiającym na rzecz pomocy 

środowiskowej jest możliwość wykorzystania przez nią naturalnych systemów pomocy (rodziny, 

sąsiadów, itp.) bowiem pomoc środowiskowa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (1990), działa w 

miejscu zamieszkania klienta, w jego środowisku.  

Wszystkie dotychczasowe definicje zawierają w sobie związki ze środowiskiem społecznym, które 

jest od wielu lat  przedmiotem licznych analiz socjologicznych. Termin środowisko społeczne został 

wprowadzony do nauk społecznych przez Johna Locke’a i stał się przedmiotem zainteresowania 

badaczy już w wieku XIX. Emil Durkheim widział w nim złożony, zewnętrzny, wobec jednostki 

układ, a Zygmunt Freud, podstawę i regulator osobowości. Wspólne w XIX wiecznych analizach były 

założenia o statycznym charakterze i bliskości przestrzennej środowiska społecznego, stałości jego 

elementów oraz jednostronnym wpływie środowiska na osobowość. Nową jakość w analizach 

środowiska wprowadził pragmatyzm amerykański, oraz reprezentanci Szkoły Chicago. W badaniach 

amerykańskich uwzględniano obiektywne i subiektywne aspekty środowiska, szukano zależności 

między strukturą i rozwojem społeczności a środowiskiem przyrodniczym. Problematyka środowiska 

społecznego znalazła również istotne miejsce w refleksji wielu polskich badaczy: Floriana 

Znanieckiego, Tadeusza Szczurkiewicza, Stanisława Rychlińskiego, Jana Szczepańskiego, Pawła 

Rybickiego - żeby wymienić tylko najważniejszych, nieżyjących już badaczy życia  społecznego. W 

socjologii polskiej wyróżnić można dwie tradycje analizy środowiska społecznego: 

                                                           
43

 Błędowski, P.(2002),Pomoc społeczna, [w:] Polityka społeczna, red. Adam Kurzynowski, Szkoła Główna 
Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, s.248 
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indywidualistyczną i holistyczną. Koncepcję indywidualistyczną, której twórcą był Florian Znaniecki, 

a którą rozwinął Tadeusz Szczurkiewicz cechuje nominalizm i indywidualizm. Jest to podejście 

biograficzne, bowiem środowisko jest tutaj zbiorem społecznych relacji i powiązań jednostki 

gromadzonych w ciągu jej życia. Środowisko społeczne jest niepowtarzalne, wyznaczone przez 

doświadczenie jednostkowe. Całkowicie odmienne rozumienie środowiska jako zbiorowości, w 

ramach, której zachodzą styczności społeczne, przedstawił Stanisław Rychliński
44

. Jest to podejście, 

holistyczne i inkluzywne. Środowisko to wszyscy uczestnicy danej zbiorowości, wspólnoty, w której 

to, co indywidualne ulega zatarciu
45

. O wielości środowisk pisali Paweł Rybicki, wskazując na 

konieczność rozróżnienia środowiska potencjalnego i aktualnego
46

, i Kazimierz Sowa
47

, który 

podzielił środowisko na pierwotne (zespół ludzi, z którymi jednostka utrzymuje kontakty) i wtórne 

(jednostronne styczności społeczne poprzez media).  Koncepcja środowiska społecznego Stanisława 

Rychlińskiego wydaje się niezwykle użyteczna dla analiz środowiskowej pomocy społecznej i pracy 

socjalnej wskazując na społeczny charakter i granice działania pomocy środowiskowej. W tym sensie 

można mówić o pomocy świadczonej w danym środowisku lub dla określonego środowiska 

społecznego. Holistyczne, inkluzywne ujęcie środowiska społecznego dobrze oddaje specyfikę 

środowiskowej pomocy świadczonej przez etatowych pracowników, wolontariuszy, członków rodzin, 

sąsiadów i przyjaciół potrzebującym wsparcia członkom tej samej zbiorowości terytorialnej.  

          Metoda środowiskowa zaczyna przeżywać swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań 

lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z 

koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego
48

. Może się ona stać się instrumentem budowy 

kapitału społecznego we wspólnotach lokalnych, a jej wykorzystanie wydaje się stanowić alternatywę 

dla nieefektywnych form pomocy materialnej, dokonywanej przez środowiskową pomoc społeczną 

dystrybucji środków materialnych i kontroli administracyjnej klientów i służyć budowie 

społeczeństwa obywatelskiego. Udzielanie efektywnej pomocy jednostce oznacza zapobieganie jej 

izolacji, alienacji ze społecznego środowiska, co może ostatecznie doprowadzić do naznaczenia, czy 

pełnego wykluczenia ze wspólnoty. Działanie na rzecz zagrożonych biedą i wykluczeniem 

                                                           
44

 Rychliński, S. (2001), Lustracje społeczne, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa, s. 7-18 
45

 Rybicki, P. (1979), Struktura społecznego świata Studia z teorii społecznej, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa, s. 592 i dalej 
46

 Rybicki, P. tamże, s. 634 i dalej 
47

 Sowa, K. (1988), Miasto – Środowisko - Mieszkanie, Kraków  
48

 W Polsce metoda środowiskowa stanowi po 1989 roku przedmiot zainteresowania wśród badaczy i 
praktyków za sprawą dwóch realizowanych projektów: polsko – holenderskiego projektu Matra COP oraz 
zapoczątkowanego przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych  programu Centrów Aktywności Lokalnej 
(CAL) Obydwa projekty posiadają literaturę Por. Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju 
społeczności lokalnej,(2002) BORIS, Warszawa, czy  Praca ze społecznościami lokalnymi. Podstawowe materiały 
z Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii, red. Blok, W. Czekanowski, P. (2001), Wyd. Organizowanie społeczności 
lokalnej w Polsce, Gdańsk-Leeuwarden  
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społecznym oznacza nową rolę służb społecznych, przejście od funkcji opiekuńczej do aktywizującej. 

Reorientacja służb społecznych wymaga szeregu zmian w sferze infrastruktury prawno–organizacyjnej 

oraz nowych metod działania. Nowego znaczenia nabierają także relacje organizacji pomocy 

społecznej z jej otoczeniem: władzą lokalną, podmiotami infrastruktury społecznej i organizacjami 

pozarządowymi, które są  potencjalnym pracodawcą kreującym miejsca pracy dla osób zagrożonych 

trwałą marginalizacją.  

Ważne jest, jak się wydaje, wskazanie na istotne ograniczenia omawianej metody. Są one 

spowodowane odmiennymi oczekiwaniami, jakie mają wobec środowiskowej pomocy tworzącej 

instytucjonalny wymiar metody środowiskowej, różni aktorzy życia publicznego. Jak trafnie 

komentowali przed laty Jones, Brown i Bradshaw: 

„… Dla polityka pomoc środowiskowa (community care)  jest użytecznym zwrotem retorycznym, 

dla socjologa kijem do bicia instytucjonalnej opieki, dla urzędnika tanią alternatywą dla 

instytucjonalnej opieki, formą opieki za którą odpowiedzialnością obarcza  się władze lokalne, dla 

wizjonera to sen o nowym społeczeństwie w którym ludzie naprawdę troszczą się o siebie nawzajem, a 

dla pomocy społecznej jest nocną marą podwyższonych publicznych oczekiwań i nieadekwatnych 

zasobów aby je spełnić.
49

   

O ograniczeniach analizowanej metody pisała też Kazimiera Wódz wskazując wnikliwie że:  ‘… 

Metoda organizowania społeczności lokalnej może służyć rozbudzaniu aktywności samorządowej, ale 

nie może jej zastąpić. Istota tej metody tkwi w rozwijaniu w ludziach poczucia przynależności do 

określonej zbiorowości i wzmacnianiu procesów identyfikacyjnych, które w perspektywie mogłyby 

sprzyjać uruchomieniu motywacji prospołecznej i zachowań kooperacyjnych.
50

  

Możliwości zastosowania  metody środowiskowej warunkuje typ społeczności, w której jest 

realizowana. Środowisko wielkomiejskie ze względu na swoją heterogeniczność rozproszenie 

codziennych aktywności, jest trudne jako teren aktywizacji, partycypacji bez ważnego bodźca 

przełamującego partykularne interesy i inercję. Dlatego dla organizacji społeczności konieczne jest 

tworzenie kanałów komunikacji jako podstawy budowy więzi społecznej. Odmienna sytuacja 

występuje na wsi ze względu na kontekst społeczno–kulturowy na brak wielu instytucji i usług i 

ogólny niedorozwój instytucjonalnych form pomocy. Tutaj więzi społeczne traktowane są jako 

potencjalne źródło pomocy ze strony członków rodziny i innych osób z najbliższego otoczenia.  Jak 

trafnie zauważają Andrzej Niesporek i Kazimiera Wódz:  

Lokalny system pomocy społecznej stanowi instytucjonalną całość złożoną z wzajemnie 

powiązanych i dopasowanych do siebie części obejmujących praktyki pracy socjalnej realizowane w 

                                                           
49

 Jones, K. Brown, J. Bradshaw, J. (1978), Issues in Social Policy,London, Routledge, Kegan Paul, s.114   
50

 Wódz, K. (1996), Praca socjalna (…), Op.cit. s. 155 
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instytucjach sektora publicznego (wewnątrz i na zewnątrz społeczności lokalnej), organizacjach 

sektora pozarządowego, formach działań samopomocowych. Ze względu na swą specyfikę praktyka 

pracy socjalnej w społeczności lokalnej – realizowana w poszczególnych obszarach – określana jest 

również jako patch social work.
51

  

W takim ujęciu środowiskowa pomoc społeczna prowadząc pracę ze społecznością lokalną nie 

ogranicza się do pracy socjalnej ze społecznością lokalną, ale jest szerszą formą aktywności co 

znalazło swój wyraz w oddzielnym zawodzie organizatora środowiska (community worker).   

 

 

 

 

II.Związki między pracą socjalną a polityką społeczną: community studies
52

  

 

1. Historia community studies 

 

 Nurt badań nad społecznościami lokalnymi określany mianem community studies 

wywodzi się z europejskiej tradycji badań etnograficznych, a także z powstałej w latach 20. i 

30. XX wieku, amerykańskiej szkoły chicagowskiej (E. Park, McKenzie), związanej z 

Columbia University. Przesłankami jego pojawienia się była zmiana w postrzeganiu nauki: 

odejście od analiz historiozoficznych, globalnych, a przejście do badania takich form życia  

społecznego jak rodzina, państwo czy religia. Nastąpiła zmiana przedmiotu badań, bowiem 

zmienił się zbiór danych, na których opierało się budowanie twierdzeń przez socjologów. 

Zaczęto  wykorzystywać „twarde" dane empiryczne oraz nową indukcyjną strategię 

metodologiczną. Pojawienie się szkoły chicagowskiej oznaczało także zwrócenie uwagi na 

kwestie związane z wyjaśnianiem zjawisk, podejście eksplanacyjne. Pojawiły się wyjaśnienia 

funkcjonalne i stochastyczne, próby określenia roli, jaką pełni dany element w kulturze oraz 

analiza wzajemnych zależności między cechami. Problemy społeczne, będące konsekwencją 

                                                           
51

 Niesporek, A i K.Wódz (2003), Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczosć społeczna, praca socjalna – 
strategie rozwoju społeczności lokalnej [w:] Kaźmierczak, T. i M.Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki 
społecznej, Warszawa: Wyd. ISP. s. 134 
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industrializacji, spowodowały, że socjologia stała się nauką o funkcjach diagnostycznych. 

Wraz z pojawieniem się problemów społ. socjologowie zaczęli być postrzegani jako     

eksperci rozwiązywania tych problemów.  Badania w większości przypadków miały jednak 

charakter deskryptywny, a badacze koncentrowali się na zbieraniu faktów, nie starając się 

formułować uogólnień. Były to badania eksploracyjne na poziomie publicystycznym, 

stosujące obserwację jako główną metodę badawczą. W wielonarodowym i wieloetnicznym 

społeczeństwie amerykańskim pozbawionym scentralizowanej władzy państwowej, w którym 

nie istniało poczucie przynależności do narodu czy klasy społecznej kwestia integracji 

kulturowej została ograniczona do niewielkich terytorialnie społeczności, co spowodowało, że 

podstawowym obiektem analizy stało się miasto, a szerzej społeczność lokalna. Badacze 

uważali, że społeczności w USA są do siebie podobne i jedną społeczność traktowali jako typ 

odnosząc ją do innych społeczności tego samego rodzaju, traktując równocześnie 

społeczności lokalne jako swego rodzaju laboratorium badawcze.. Badacze społ. lokalnych 

bardziej byli skoncentrowani na poszukiwaniu szczegółów różniących społeczności, niż na 

poszukiwaniu tendencji spólnych dla wielu społeczności.  Ateoretyczność badań wynikała z 

tego, że nie weryfikowano w nich żadnych tez, hipotez, teorii społecznej zaś posługiwanie się 

tylko dokumentami i obserwacją uczestniczącą nie prowadziło do żadnych generalizacji, co 

obniżało wartość naukową badań.  

        Samo pojęcie 'community' było niedookreślone, raz dotyczyło to rodziny, raz miasta. 

Analiza znaczenia słowa 'community' (jego sensu) wskazuje, że jest to pojęcie nieostre, 

używane jako nazwa własna (gdzie ma jeden desygnat) oraz jako pewna generalizacja 

historyczna (odnoszone do zbioru cech, który ma określone ramy czasowo - przestrzenne, np. 

tradycyjna wiejska społeczność lokalna), a także pełni funkcję ogólnego uniwersum (jest to 

jakiekolwiek zjawisko, które jest odmianą życia zbiorowego, kolektywnego). Pojęcie 

'społeczności' odnosi się do struktur społeczno – przestrzennych, czyli bierze się pod uwagę 

dwa kryteria: związku terytorialnego i kryterium spójności, wewnętrznej integracji. Możemy 

wyróżnić struktury, które odnoszą się do pewnego miejsca i przestrzeni.  Miejsce - ściśle 

określone w sensie fizycznym, wiąże się z występowaniem jednego siedliska (osiedla) 

ludzkiego, podczas gdy przestrzeń nie posiada określonych granic. Struktury terytorialne są 

wielością miejsc, a te, które charakteryzują się silnym układem powiązań wewnętrznych, 

nazywa się społecznościami. Tam, gdzie powiązania są luźne, mamy natomiast do czynienia 

ze zbiorowościami. Społeczność charakteryzuje się tym, ze w jej ramach występuje zjawisko 

opinii publicznej - jest to czynnik kształtujący wzory postaw i zachowań w społeczności, 



 
 

20 
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

który powoduje, że ludzie zachowują się podobnie. Jeśli nie ma opinii publicznej, nie ma 

integracji normatywnej, czyli stanu, w jakim społeczność podejmuje działania zgodnie z 

wzorami w obawie przed sankcjami. Gdy normy są zrelatywizowane do upodobań jednostek, 

jest to zbiorowość. Zachowania zbiorowe (community action, collective action), to takie 

zachowania, które angażują większość członków zbiorowości i są zorientowane na 

rozwiązanie problemów danej zbiorowości. Przez udział w zachowaniu zbiorowym ludzie 

nabywają społeczną tożsamość.  

       Każda społeczność musi posiadać pewne dobra, zasoby, które są możliwe do 

wykorzystania przez wszystkich. Wyróżnia się cztery typy układów społeczno – 

przestrzennych. 

1. Społeczność lokalna: występuje jedno skupisko ludzi, wewnętrznie zintegrowane 

2. Społeczność terytorialna: kilka skupisk ludzkich zintegrowanych ze sobą 

3. Zbiorowość lokalna: jedno skupisko ludzi, niezintegrowane wewnętrznie 

4. Zbiorowość terytorialna: wiele skupisk ludzkich, niepowiązanych ze sobą 

W szkole chicagowskiej powstała orientacja socjopsychologiczna związana z Wiliamem 

Thomasem oraz ekologia społeczna skupiona wokół Ezry Parka eksponująca wpływ podłoża 

społecznego na funkcjonowanie społeczne. W owym czasie powstała tez próba analizy 

systemu klasowego Warnera  w której wyróżniono dziewięć klas: lower lower class, middle 

lower, upper lower, lower middle, middle middle, upper middle, lower upper, middle upper, 

upper upper. Obecnie przezywa także swój renesans powstała wówczas teoria sieci 

społecznych, rozwijana głównie przez B. Wellmana i socjologów z University of Toronto w 

Kanadzie.  

a. podejście ekologiczne  

         Początki podejścia ekologicznego w USA znajdujemy, u Galtunga, którego 

kontynuatorami byli Park i McKenzie. W Europie tradycje tych badań pochodzą ze studiów 

etnograficznych. Termin 'ekologia społeczna' został wprowadzony przez Parka, który 

pracując jako dziennikarz był pod wrażeniem rozwoju przemysłu i miast, a jednocześnie był 

pod wpływem orientacji przyrodniczej, darwinizmu. Jego zdaniem życie społeczne składa się 

z dwóch poziomów: biotycznego, czyli relacji ludzie-ludzie i ludzie-przyroda, a główną 

zasadą jest przetrwanie, czyli znalezienie optymalnych warunków alokacji społeczności. 

Zdaniem Parka community jest ulokowana na poziomie biotycznym, jako pewna podstawowa 
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struktura społeczno - przestrzenna, w ramach, której jednostka funkcjonuje, przystosowując 

się do zewnętrznych warunków przyrodniczych. Community (wg Parka) posiada obszar 

terytorialny, występują w niej instytucje, w ramach terytorium istnieje prawo przebywania 

tylko danej zbiorowości. Community to najmniejsza jednostka społeczno – przestrzenna, a 

układy  religijny, kulturowy itd. są związane z cechami fizycznymi środowiska. Ramy życia 

społecznego są wyznaczane przez community, a jednostka wychodzi poza community, jeśli 

zdobyła umiejętności, które na to pozwalają. Community zaczęła funkcjonować jako szersza 

zasada, nie tylko miasta, ale podstawową grupa, w której jednostka funkcjonuje. Ze względu 

na funkcje można wyróżnić kilka rodzajów  community. 

1. Społeczność pierwotna - układ życia instytucjonalno - terytorialny, w ramach, którego 

zaspokajane są tylko elementarne potrzeby i zamknięty jest system wymiany (efekty 

kulturalnej aktywności człowieka nie wychodzą na zewnątrz, wymiana wewnętrzna), 

społeczność o charakterze autarkicznym, (czyli samowystarczalnym); pojawia się głównie 

na obszarach wiejskich lub w enklawach miejskich (getta) 

2. Społeczność wtórna (commercial community) - obok zaspokajania potrzeb pierwotnych 

istnieją instytucje, które zajmują się pozyskiwaniem nadwyżek ze społeczności 

pierwotnych i dystrybucją tych nadwyżek do innych społeczności pierwotnych (wymiana 

międzygrupowa) 

3. Miasto przemysłowe - dominacja jednej funkcji produkcyjnej i rozbudowany system 

wymiany z otoczeniem (produkcja jednej rzeczy, a później wymiana); ulega rozszerzeniu 

przestrzenny wymiar wymiany przez specjalizację produkcji  

4. Społeczność o zasięgu ponadnarodowym, ponadpaństwowym - specyficzna funkcja 

wykraczająca poza jedno państwo, naród, nie musi to być produkcja dóbr materialnych, 

ale również innych wartości; wykracza poza jedną kulturę.  

Community jest kreowana przez dwa procesy.  

a) Czynniki endogenne - procesy ekologiczne, które zachodzą w ramach każdej community 

b) Czynniki egzogenne - relacje miedzy społecznością a zewnętrznym otoczeniem 

Każda struktura, jak miasto, jest zamieszkiwana przez skupiska ludzkie (odrębne kulturowo). 

One rywalizują ze sobą i powstaje tzw. wzór struktury społeczno - przestrzennej (wzór ich 

ulokowania). 

Podstawowymi procesami ekologicznymi są: współzawodnictwo, dominacja, sukcesja, 

koncentracja, segregacja i inwazja. Współzawodnictwo występuje, gdy całe społeczności 
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rywalizują ze sobą, jest procesem nieuświadomionym, zorientowanym na zajęcie jak 

najlepszej pozycji ekologicznej (jak najlepsze miejsce w przestrzeni). Miejsce 

najkorzystniejsze - wg ekologów to miejsce centralne, gdyż daje to największe możliwości i 

najmniejsze koszty kontrolowania całej społeczności. Kontrola centrum to kontrola 

podstawowych instytucji (są one skoncentrowane w centrum, gdyż to daje największą 

sprawność ekonomiczną. W konsekwencji pojawia się pojęcie pozycji ekologicznej - miejsce, 

jakie dana grupa zajmuje w obrębie całej struktury społeczno- przestrzennej. Wg ekologów 

ten układ przestrzenny przekłada się na nieprzestrzenny: pozycja najwyższa - centrum; 

pozycja najniższa - peryferie. Dominacja - przenoszenie pewnych elementów kultury jednej 

grupy do innej grupy i przyjmowanie ich jako wiodących. Koncentracja - pewna 

prawidłowość do lokowania się obok siebie podobnych funkcji, w danej przestrzeni pojawiają 

się elementy podobne (społeczne i ekonomiczne), prowadzi to do powstania struktur 

jednorodnych. Podstawowym elementem łączącym są podobieństwa. To samo dotyczy 

procesów wytwarzania. Koszty funkcjonowania w układach jednorodnych są mniejsze. 

Konsekwencją jest segregacja - wytwarzanie pewnych granic pomiędzy elementami 

różnorodnymi. Jest to podstawa do przestrzennego i społecznego wyrażania tożsamości. 

Inwazja - proces, który charakteryzuje się próbom przerzucania pewnych elementów z 

jednego porządku społeczno - przestrzennego do innego. Ten proces może być konsekwencją 

konfliktu międzygrupowego (grupa przegrana musi się poddać) lub konsekwencją zmiany 

cyklu życiowego. W rodzinie ludzie młodzi posiadają na ogół niższą pozycję społeczną (np. 

ze względu na obowiązki jak dzieci) - zajmują pozycje peryferyjne, a czym ludzie są starsi, 

tym więcej mają znajomości, doświadczenia, dorobku, tym wyższe mogą zajmować pozycje, 

dzieci wychodzą z domu, wzrasta kapitał społeczny - pozycje zmieniają się na centralne, czyli 

przenikanie z obszaru na obszar. Ruchy w przestrzeni kończą się sukcesją, czyli przejęciem 

terytorium innej społeczności i wyparciem jej stamtąd. Wszystkie procesy prowadzą do 

wykształcenia się pewnych wzorów dyslokacji struktur w przestrzeni.  

Trzy koncepcje kształtowania się struktury społeczno – przestrzennej to teoria sfer 

koncentrycznych, teoria sektoralna, teoria ośrodków policentrycznych (Harris). Struktura 

składa się z kręgów funkcjonalnych. W środku znajduje się centrum handlowo- usługowe, 

najważniejsze instytucje oddziaływujące na dany ośrodek i obszary przylegające. Znajdują się 

tam też centra rozrywkowe. Centrum nie pełni na ogół funkcji rezydencjalnej. Jest we 

władaniu klas najwyższych. Za centrum znajduje się tzw. obszar pomocniczy, (strefa 

przejściowa), mający zabezpieczać centrum (magazyny, zabezpieczenie logistyczne, 
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pojawiają się też zakłady przemysłowe o mniejszej szkodliwości). Kolejny to obszar 

rezydencjalny klasy niższej. Decydowały o tym warunki ekonomiczne: ziemia jest stosukowo 

tania ze względu na bliskość strefy przejściowej. Następnie sfera rezydencjalna klasy średniej. 

Dzielnica rezydencjalna klasy wyższej. Poza miastem dzielnica dojeżdżających do pracy. 

Kształtowanie się społeczności metropolitalnej przechodzi przez pewne fazy. 

1. Rozrost miasta centralnego odbywa się pod wpływem specjalizacji funkcji produkcyjnej 

miasta, co powoduje wzrost znaczenia danej społeczności w szerszej skali przestrzennej, co 

wywołuje proces migracji do miast (wzrasta populacja miejska). 

2. Rozszerzanie się systemu komunikacji fizycznej między miastem centralnym a obszarami 

przyległymi ma charakter dwustronny. W ramach obszarów peryferyjnych następuje migracja 

do centrum, przez co zmienia się struktura społeczna obszarów peryferyjnych. 

3. Ludność obszarów peryferyjnych jest coraz bardziej uzależniona gospodarczo od centrum. i 

rozwój zależny, istnieje osiowy podział pracy ze względu na przestrzenne ulokowanie 

poszczególnych kategorii zawodowych.) 

4. W obszarach przyległych następuje eliminacja, zawodów typowych dla obszaru wiejskiego 

(wzrost populacji nierolniczej na obszarach wiejskich). 

5. Administracyjne rozszerzanie granic na obszary przyległe. 

Krytycy klasycznej ekologii wskazują na sztuczny podział na tzw. sferę biotyczną i 

społeczną. Czynności, które powodują wydzielenie się sfery biotycznej nie są wyłącznie 

nieświadome, biologiczne. Działają też pewne normy i wzory kulturowe, a nie tylko 

biologiczna walka o przetrwanie, o ulokowanie się w przestrzeni. Zwrócono uwagę, że nie 

tylko konkurencja, współzawodnictwo jest procesem powodującym kształtowania się 

populacji. Zachodzą też w procesy tzw. współdziałania symbiotycznego (Cooley, Queen – 

neoekologowie), co znaczy, że różne populacje ludzkie kooperują ze sobą, ale w sposób nie 

do końca uświadomiony np. wolny rynek. Współzawodnicząca kooperacja (neoekologia), 

czyli z jednej strony rywalizują, ale jednocześnie nieświadomie kooperują. Koncepcja 

struktury społeczeństwa, podziału na obszary, jest koncepcją, która znajduje uzasadnienie w 

odniesieniu do miast, które kształtowały się w procesie industrializacji, bądź w tych, które 

wcześniej były niewielkimi tworami (np. Łódź).  
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Twórcą kulturowego nurtu w ekologii społecznej był Luis Wirth. Podstawowe tezy ekologii 

to koncentracja i segregacja. Skutkami procesów zagęszczenia i wyodrębniania funkcji jest 

mechaniczny rozrost populacji, który powoduje, że jednostka ludzka ma możliwość stykania 

się z innymi ludźmi znacznie częściej niż na obszarach wiejskich (więcej interakcji). Na to 

nakłada się zasada specjalizacji pewnych ról społecznych, bowiem nasza aktywność ulega 

specjalizacji. Nasze potrzeby nie są zaspokajane ciągle przez te same osoby, ale przez coraz 

większą liczbę osób w wyspecjalizowanych rolach. Nasze kontakty społeczne ulegają 

fragmentaryzacji. Im większa fragmentaryzacja, wzajemne związki między ludźmi stają się 

coraz luźniejsze, słabsze, co powoduje generalne osłabienie więzi i coraz mniejszą 

skuteczność systemu kontroli społecznej. W rezultacie jednostka otrzymuje więcej wolności. 

Ma prawo wyboru, następuje autokreacja przez jednostkę swoich trajektorii życia 

prywatnego. Ma to dobre i złe strony. Prowadzi to do uniezależnienia się od wpływu grup 

pierwotnych, ale także do samotności wśród innych (pisał o tym D. Riesman "Samotny 

tłum"). Ekologia społeczna weszła na trwałe do podstawowych zasobów wiedzy o 

społeczeństwie. Koncepcja podziału społeczności ze względu na lokalizację przestrzenną 

została podjęta przez inne koncepcje (Wallerstein). Te wątki podjęto później w badaniach 

orientacji psychospołecznych. 

b. podejście interakcjonistyczno  -  procesualne 

 

Twórcą podejścia interakcjonistyczno – procesualnego, które powstało w końcu lat 50. i 

nawiązuje do interakcjonizmu symbolicznego był Kauffman. Źródłami intelektualnymi były 

m.in. teoria pola Kurta Lewina, teoria zachowań zbiorowych i behawioryzm społeczny. 

Podstawowy problem to oddzielenie zjawiska wspólnoty od tych poza wspólnotą. 

Można wyróżnić trzy poziomy konstytuujące zjawisko wspólnoty: 

1. Poziom terytorialnego podłoża - wspólnotowość to użytkowanie określonej przestrzeni 

wraz z zasobami, jakie się tam znajdują. 

2. Sfera instytucjonalna - wspólnota to instytucje, których zadaniem jest zaspokojenie 

potrzeb lokalnej populacji. 

3. Pole społeczności (community field) - wspólnota to analityczna jednostka wyróżniona ze 

względu na funkcjonowanie zachowań zbiorowych. 
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Społeczność jest tu pewna kategoria analityczną, na którą składają się różnego rodzaju 

zachowania i akcje angażujące lokalne społeczeństwa. Wspólnota to pojęcie stopniowalne. 

Najsłabsza na pierwszym poziomie, a pełna wspólnota, gdy oprócz poprzednich warunków 

występują jeszcze zachowania zbiorowe w celu rozwiązania problemu ("community action"). 

Fazy działania zbiorowego: 

1. Uświadomienie sobie problemu społecznego w ramach fizycznego terytorium. 

2. Samoorganizacja działania - określenie celu do osiągnięcia. 

3. Mobilizacja zasobów ludzkich, finansowych, materiałowych. 

4. Realizacja zamierzeń. 

5. Ewaluacja - oceny dokonujemy z punktu celów założonych a osiągniętych oraz z punktu 

widzenia efektywności wykorzystanych środków. 

Podstawowym kryterium udziału w społeczności jest udział w działaniach zbiorowych, 

akcjach. Czterema kategoriami uczestników są: inicjatorzy, bezpośredni uczestnicy w 

realizacji, osoby wspierające, kibice. Miejsce zajmowane w strukturze społecznej jest 

definiowane przez rolę, jaka jednostka pełni w zachowaniach zbiorowych. Im większe 

zaangażowanie, tym pozycja wyższa. Społeczność nie jest czymś istniejącym w sposób 

trwały. Przez działania zbiorowe występują procesy autoidentyfikacji, kształtują one 

społeczną tożsamość. Społeczność nie jest przypisana do przestrzeni, pojawia się, ale może 

też zniknąć, bowiem jest zjawiskiem amorficznym. Lokalne społeczeństwo występuje, gdy 

nie ma działań zbiorowych, ludzie mieszkają obok siebie, podlegają kontroli tych samych 

instytucji zaś wspólnota, gdy wystąpi zachowanie zbiorowe. Podstawowym procesem jest 

proces partycypacji. Dwa rozumienia partycypacji odnoszą się do bycia częścią czegoś; ktoś 

uczestniczy, jeśli jest częścią czegoś; lub do wykonywania czynności, w wyniku, których 

jednostka nabiera pewnych praw do zajmowania miejsca w grupie; Partycypacja to 

podejmowanie pewnych czynności na rzecz grupy. Ludzie biorą udział w zachowaniach 

zbiorowych, jeśli istnieje przekonanie, że indywidualna aktywność nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów i wiara, że cele mogą być osiągnięte przez określone 

współdziałanie. Poziom zaangażowania społecznego tłumaczony jest trzema hipotezami: 

1. Hipoteza stratyfikacyjna - poziom zaangażowania jest ściśle skorelowany z pozycją 

społeczną; im wyższa pozycja, tym wyższy poziom zaangażowania (i odwrotnie); 

zależność nie ma charakteru liniowego. Po przekroczeniu pewnego poziomu statusu 

zależność się zmienia, ulega załamaniu. Ludzie o najniższych statusach nie angażują się, 
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bo nie są w stanie wykorzystać efektów, które są wytworzone przez współdziałanie. Im 

większe możliwość indywidualnego działania, tym mniejsza konieczność dzielenia się 

sukcesami z partnerami, z którymi współdziałamy. 

2. Hipoteza socjalizacyjna - poziom zaangażowania nie jest konsekwencją pozycji 

społecznej, ale socjalizacji, wychowania zgodnie z pewnymi normami prospołecznymi. 

Zaangażowanie jest kwestią nacisku społecznego pewnych norm. 

3. Hipoteza zasobów (instytucjonalnych) - zaangażowanie jest tym większe, w im lepszym 

stopniu społeczność oferuje jednostce warunki uczestnictwa; im więcej instytucji, które 

prowadzą działania mobilizujące, tym udział bardziej intensywny; im mniej takich 

instytucji, tym zaangażowanie słabsze. 

Lokalność nie była traktowana jako kategoria dychotomiczna. Jest cechą relatywną, w 

zależności od nasycenia społeczności danymi cechami. 

Dla analizy lokalności stosowane są kryteria. 

1. Czy i w jakim stopniu dane działanie jest zorientowane na rozwiązywanie problemów 

danej społeczności? O istotności działania decydują sami mieszkańcy. 

2. Działanie jest tym bardziej lokalne, w im większym stopniu nasycone jest symbolami 

lokalnymi (hasła, logo itp.). 

3. Lokalność jest tym większa, im bardziej spontaniczny charakter ma dane działanie. 

4. Im większy związek uczestników działania z daną miejscowością, tym większy zasięg 

lokalności. 

5. Im więcej odbiorców działań lokalnych, tym działanie jest bardziej lokalne. 

6. Im większy stopień zaangażowania osób o wyższych statusach, tym lokalność większa. 

7. Im więcej lokalnych struktur instytucjonalnych wspiera dane działanie, tym bardziej jest 

ono lokalne. 

8. Im większy jest potencjalny zakres poparcia danego działania (pozytywne opinie; ci, 

którzy nie są przeciw), tym działanie bardziej lokalne. 

Najbardziej skuteczne są te działania, które mobilizują środki wewnętrzne danej populacji, jak 

i zewnętrzne oraz dostarczają pewnych korzyści największej liczbie mieszkańców (lepiej 

mniejszy zysk dla wielu, niż kompletny dla danej grupy społecznej) 

Zgodnie z typologią przywódców lokalnych wyróżniamy. 
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1. Przywództwo instytucjonalne - odnoszone do pozycji formalnych zajmowanych przez 

poszczególne jednostki; przywódcy uczestniczą w zachowaniach, które maja charakter 

rutynowy, np. burmistrz, dyrektor szkoły. 

2. Przywództwo zadaniowe - przywódcy charakteryzują się tym, że nie są zatrudniani w 

ramach struktur na etatach, są przywódcami pewnych spontanicznych działań, np. 

przywódcy protestów ekologicznych. 

3. Przywództwo elitystyczne (Power Elite) - przywódcy nie zajmują formalnych stanowisk, 

ani nie są przywódcami spontanicznych działań, ale są to osoby, które skupiają władzę w 

sensie decyzyjnym, rozstrzygają o ważnych kwestiach w ramach danej społeczności, np. 

ludzie związani z biznesem, którzy wpływają na decyzje polityczne. 

Podsumowując wskazać należy, że community jest traktowane jako kategoria analityczna 

składająca się z zachowań zbiorowych. Nie jest strukturą trwałą, mogą zmieniać się jej 

granice. Podstawowym procesem jest proces partycypacji. Możemy wyróżniać dwa typy 

organizacji społecznej: organizacja wspólnotowa i organizacja niewspólnotowa (komunalna) 

Różnica polega na tym, że organizacja jest wspólnotowa, gdy koordynacja działań jest w 

ramach danej wspólnoty. 

c. orientacja strukturalno – funkcjonalna 

W orientacji strukturalno – funkcjonalnej odmienny jest sposób rozumienia przestrzeni (w 

ekologii społecznej - przestrzeń jest kategorią fizyczną). Przestrzeń społeczna - dystans 

pomiędzy pozycjami społecznymi pewnych jednostek (twórcą terminu jest P. Sorokin). 

Związek z przestrzenią fizyczną nie jest ważny. Terytorium odgrywa pewną rolę, bo tu 

zachodzą ludzkie działania, ale nie wchodzi w obszar zjawisk społecznych. Struktura 

społeczna - zawieranie się elementów niższego rzędu w elementach wyższego rzędu. 

Podstawową kategorią analityczną jest rola społeczna, powyżej stoją kolejno: status, grupa 

społeczna, instytucje, system społeczne. Community jest traktowana jako pewna kategoria 

analityczna, dający się wyodrębnić zbiór podsystemów oraz zbiorowość, która zaspokaja 

potrzeby w określonych granicach, o wysokim stopniu spójności wewnętrznej. W obu 

przypadkach jest to pewien zintegrowany układ składający się z podsystemów 

instytucjonalnych. Najważniejszym zadaniem jest trwanie i rozwój. Konflikt jest 

niepożądany, ceniona jest współpraca. System może być utrzymany, jeśli poszczególne 

elementy wypełniają podstawowe funkcje. 
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1. Adaptacyjną - realizowana przez podsystem zatrudnienia (zapewnienia pracy) i 

mieszkalnictwo (zapewnienia mieszkania). 

2. Kierowniczą - wypełnianą przez lokalny podsystem władzy (na poziomie makro nazywa 

się tę funkcję określaniem celów).  

3. Regulacyjną - regulowanie napięć, zapobieganie konfliktom, realizowane poprzez lokalne 

instytucje prawa oraz przez rodzinę, której zadaniem jest wytwarzanie określonych zasad 

postępowania i kontrola. 

4. Integracyjną (podsystem integracyjny) - zadaniem jest zapewnienie spójności; działa w 

czterech obszarach: 

a) komunikowania społecznego (integracja komunikacyjna) - w ramach danej społeczności 

lokalnej istnieje taki sam zbiór symboli i mieszkańcy nadają takie same sensy 

znaczeniowe poszczególnym procesom, 

b) kooperacji (integracja funkcjonalna) - osoby, grupy czy instytucje współdziałają ze sobą 

mimo rozbieżności preferencji, wartości, głównie aby osiągnąć cel, który jest korzystny 

dla obu stron (proces współdziałania), 

c) integracji normatywnej - podmioty czy jednostki działania w ramach danego terytorium 

demonstrują podobne postawy w podobnych sytuacjach społecznych (jasno zdefiniowany 

zakres spraw publicznych), 

d) integracji kulturowej - podzielanie tych samych wartości; wartości te w dużej mierze 

wyznaczane są przez społeczność w procesie socjalizacji i wychowania; 

Stan równowagi jest najbardziej pożądany. Trwa tak długo, jak długo lokalne podsystemy 

współpracują ze sobą, jak długo przekazują sobie pewne wkłady (Warner), jak długo pewne 

efekty jednych podsystemów są wykorzystywane przez inne - zasada input - output (wejścia - 

wyjścia). Zasady przepływu "produktów": 

1. Wymiana dóbr i produktów pomiędzy systemami może się dokonywać na zasadzie 

solidarności grupowej; podsystemy przekazują sobie wkłady (efekty) i je wykorzystują 

nie z powodu wysokich korzyści własnych, ale z uwagi na wysokie korzyści systemu 

nadrzędnego (zasada lojalności grupowej); 

2. Zasada przetargu; - poszczególne podsystemy wchodzą w interakcje ze względu na 

najwyższe korzyści własne; 

3. Zasada koercji - kiedy jeden z podsystemów stosuje pewną presję, nacisk i stara się 

wymusić na innym podsystemie współdziałanie (np. szantaż, płacz); 
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4. Zasada prawno - biurokratyczna - działania, współpraca czy przepływ dokonują się na 

zasadzie respektowania norm prawa stanowionego; 

Społeczność jest systemem, który posiada swoje granice. Granice te to zasięg powiązań 

funkcjonalnych, czyli wynikających z zaspokojenia potrzeb. Zaspokajanie potrzeb przez 

instytucje stało się podstawą do koncepcji kompletności funkcjonalnej (lata 70 i 80) - we 

współczesnym społeczeństwie, pomimo że związek z terytorium nie jest trwały, to jednak 

poprzez korzystanie z określonego zbioru instytucji dochodzi do zacieśniania więzi, do daleko 

idącej spójności. 

Krytycy podejścia strukturalno funkcjonalnego zwracali uwagę, że nieuprawnione jest 

założenie, o systemowości skupisk lokalnych. Współczesne miejscowości nie są systemami, 

są lokalnymi populacjami, dlatego że nie mają one autonomii politycznej, są powiązane z 

układami zewnętrznymi. Teza strukturalnego funkcjonalizmu brzmiała, że wszystkie funkcje 

muszą być wypełniane, aby system mógł trwać. Krytycy uważali, że są takie sfery 

aktywności, instytucje, których istnienie i działanie nie mają większego znaczenia 

(podważenie zasady wymogów funkcjonalnych, jednego z tych wymogów). Zakwestionować 

można także założenia, że brak konfliktu, trwała współpraca prowadzą do trwania i rozwoju. 

Przetrwanie to wstępny warunek rozwoju, ale o przetrwanie i działanie o charakterze 

adaptacyjnym nie musza prowadzić do rozwoju, (czym innym są warunki przetrwania niż 

warunki rozwoju, niektóre społeczeństwa łatwo się przystosowują, ale nie znaczy to, że też 

łatwo się rozwijają, np. Polska). Wszystkie podsystemy instytucjonalne nie są traktowane w 

sposób egalitarny. Ich pozycja nie jest równa. Systemy pozostają wobec siebie w pewnych 

dystansach. Podstawa zróżnicowania pozycji społecznych na systemy wyższe i niższe to 

poziom wkładów na rzecz całości. Wyższe podsystemy to takie, które dokonują większego 

wkładu na rzecz całości.  

 

d. podejście konfliktowe 

                               

Autorami podejścia konfliktowego byli J. Coleman, i M. Castells,  którzy postawili pytania, 

co może być przedmiotem sporu i jakie warunki muszą być spełnione, aby powstał konflikt na 

gruncie lokalnym. Grupa dysponuje władzą nad terytorium i zasobami. Struktury terytorialne 

prowadzą między sobą rywalizację. Konflikt jest istotnym elementem życia społecznego 
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będąc działaniem opozycyjnym, którego istotą jest pozbawienie innej grupy dostępu do 

zasobów występujących na danym terenie. Przesłanki zaistnienia konfliktu na poziomie 

lokalnym (wstępne warunki konfliktu): 

1. Warunki polityczne - struktura władzy w ramach danego układu lokalnego. Pozwala na 

ujawnianie poglądów opozycyjnych wobec obecnie obowiązujących. 

2. W ramach danego układu lokalnego grupy powinny mieć nie tylko prawo artykułowania 

odmiennych poglądów, ale też możliwość samoorganizowania się. 

3. Powstanie pewnego problemu społecznego, który doprowadziłby w efekcie do polaryzacji 

postaw w obrębie danego układu lokalnego. 

4. Próba uczynienia z konfliktu lokalnego problemu, który może mieć zasięg pozalokalny, 

nadanie mu większego znaczenia. 

Powodami konfliktów lokalnych są: 

1. różnice ekonomiczne w ramach grup lokalnych. 

2. opozycyjność pomiędzy interesami układu lokalnego a władzami nadrzędnymi. 

3. procesy inwestycyjne (sprzeczności w programach inwestycyjnych). Korporacje 

poszukują tanich i dogodnych terenów na inwestycje. Inwestycje szkodliwe ekologicznie 

budzą niezadowolenie społeczności lokalnej. 

4. różnice rasowe (szczególnie USA). 

Każdy konflikt przechodzi przez trzy fazy:  

1. Formowania się konfliktu: pojawienie się problemu społecznego, który powoduje 

różnicowanie postaw i załamanie się komunikacji w obrębie społeczności. Na początku nie 

prowadzi to do polaryzacji całej populacji, początkowo angażują się tylko niewielkie grupy, 

który są najbliżej problemu. Następują próby mediacji. Gdy one się nie udają, konflikt się 

rozszerza. Mediacje nie udają się, gdy cel formułowany jest w sposób maksymalistyczny, a w 

czasie napięcia efektywność społeczna systemu jest niższa i niemożliwe jest osiągnięcie 

maksymalnego celu. Cele wyartykułowane nie są zaspokajane, dochodzi do utworzenia się 

opozycji międzygrupowej, pojawiają się nowi liderzy, starzy zostają odsunięci, oskarżeni o 

zdradę. Następuje radykalizacja postaw w obrębie grup uwikłanych w konflikt (definiowanie 

grupy przeciwnej w kategoriach uogólnionego wroga), następuje polaryzacja, rozszerzenie się 

konfliktu. Konflikt przeradza się z konfliktu przedmiotowego w konflikt podmiotowy 

(uogólniony wróg - grupa opozycyjna). Konflikt dotyczy teraz tego, z kim walczymy, a nie, o 

co walczymy. Usprawiedliwia to otwartą konfrontację. 
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2. Faza konfrontacji pomiędzy stronami uczestniczącymi w konflikcie Składa się z dwóch 

sekwencji: 

a) Koalicja grup opozycyjnych stara się wyeliminować grupy sprawujące władzę, koalicja 

grup opozycyjnych występuje jako zintegrowana całość, budowanie negatywnego 

wizerunku elit sprawujących władzę (źli, złodzieje, niekompetencja - atak na osobę) 

b) Dochodzi do wewnętrznych konfliktów w grupie opozycyjnej; ustalanie nowej elity 

władzy; 

Trzy płaszczyzny konfrontacji: ekonomiczna (wiąże się z poczuciem komfortu materialnego), 

rozwiązań organizacyjnych (jak społeczność lokalna powinna być zorganizowana), 

normatywna (poprzez nowe rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne wprowadza się nowy 

ład normatywny). 

Podstawowe wzory wygaszania konfliktu: 

1. Wzór dominacji (stara elita wyeliminowana i pozbawiona wpływów; odsunięcie może być 

maksymalne - stara elita w ogóle nie ma wpływu, bądź częściowe); 

2. Podtrzymywanie stanu zawieszenia tzw. zimna wojna - strony nie rezygnują z osiągnięcia 

ostatecznego celu, ale z różnych powodów nie są w stanie go osiągnąć, wobec tego 

zaprzestają eskalacji konfliktu. 

3. Kompromis - strony rezygnują z osiągnięcia celu, który znajdował się u podstawy 

konfliktu, dochodzi do porozumienia i podziału wpływów w obrębie danego układu 

lokalnego. 

Czas trwania konfliktu zależy od: 

a) zasobów, jakimi dysponują strony; im większe, tym mniejsza skłonność do zakończenia 

konfliktu; 

b) jeśli grupy definiują swoją sytuacji w kategoriach sukcesu lub klęski, występuje większa 

skłonność do wygaszania konfliktu; 

c) pozycji liderów lokalnych oraz ich stosunku do danego konfliktu; np. im silniejsza 

pozycja lidera i im większa skłonność do kompromisu, tym konflikt jest krótszy; im 

słabsza pozycja i duża skłonność do kompromisu, tym konflikt jest dłuższy (wówczas 

dochodzi do tworzenia opozycji wewnątrz grupy, następuje wymiana lidera i wtedy 

konflikt się przedłuża); 
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d) czy i w jakim stopniu zdefiniowany jest przedmiot sporu; im precyzyjniej określony 

przedmiot, tym łatwiej osiągnąć porozumienie; im mniej określony, tym łatwiej możemy 

przerzucać źródło konfliktu na inny przedmiot i konflikt się wydłuża; 

Gwałtowność konfliktu zależy od: 

a) stanu emocjonalnego zaangażowania stron; im większe emocje, tym większa 

gwałtowność; 

b) typu relacji społecznych, jakie dominowały pomiędzy stronami konfliktu przed 

zaistnieniem konfliktu; im bardziej relacje miały wtórny charakter, rzeczowy, tym 

łagodniej przebiegał konflikt; im bardziej osobowe, personalne relacje, tym 

gwałtowniejszy konflikt ( dzieje się tak, gdyż większa jest wzajemna wiedza o sobie i stąd 

ograniczona jest możliwość obrony; relacje bezpośrednie prowadzą do pozytywnego 

zaangażowania emocjonalnego, jeśli ulegają załamaniu, następuje nasilone przypisywanie 

cech negatywnych; są wzajemne pozytywne postawy i jest duży nacisk innych grup 

społecznych do zachowania równowagi; gdy przestaje działać nadrzędny system władzy, 

dochodzi do zwiększenia gwałtowności) 

c) czy przedmiotem sporu są wartości centralne czy peryferyjne; im bardziej ważne dla nas 

wartości, tym większa gwałtowność; 

d) im rzadziej występują konflikty, tym są gwałtowniejsze; ludzie uczą się rozwiązywać 

sprzeczności, gdy jest dużo konfliktów, traktują je jak coś naturalnego; 

Metod ograniczania konfliktów jest kilka.  

1. Fragmentaryzacja konfliktów - generalny problem społeczny dzielony jest na mniejsze 

sekwencje i negocjacje toczą się w obrębie tych ograniczonych przedmiotów sporu. Łatwiej 

wtedy osiągnąć porozumienie cząstkowe, takie porozumienie prowadzi do zmiany postawy 

wobec stron uwikłanych w konflikt. Nie postrzegamy już drugiej strony zdecydowanie 

negatywnie, zmieniają się postawy osób uwikłanych w konflikt. Porozumienie w jednej, 

mniejszej kwestii powoduje, że łatwiej osiągnąć porozumienie w następnych kwestiach. 

2.Uwikłanie w proces decyzyjny wszystkich znaczących sił społecznych. Jeśli decyzje 

podejmuje kilka grup, inne grupy mają wysokie poczucie alienacji politycznej. Zrzucają z 

siebie odpowiedzialność. Jeśli wszyscy liderzy biorą udział, istnieje mniejsza możliwość 

stworzenia opozycji.  

3.Angażowanie mediatorów. Są to osoby, które są obdarzone przez strony konfliktu 

autorytetem moralnym. Ułatwiona jest dzięki temu komunikacja między stronami konfliktu. 
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4.Organizowanie treningów przez odpowiednie instytucje (jak radzić sobie z różnymi 

napięciami społecznymi). 

Konflikty mają swoje zalety i wady. Główne plusy konfliktów to m.in. 

1. Przyczynianie się do pojawienia się na scenie politycznej nowych przywódców, 

"talentów", którzy dzięki temu mogą zaistnieć i zrobić karierę. 

2. Ujawnianie podstawowych problemów społecznych wymagających rozwiązania. 

3. Zwiększanie spójności grupy (szczególnie,  jeśli zachodzi między grupą lokalną a władzą 

nadrzędną, zewnętrzną). 

Minusami konfliktów są: 

1. Powstawanie podziałów społecznych w społeczności, powstawanie stereotypów. 

2. Sprzyjają kształtowaniu się autorytarnych wzorów sprawowania władzy (lider, po 

zakończeniu konfliktu, może nie chcieć wrócić do sytuacji sprzed konfliktu). 

3. Konflikt wykorzystywany jest przez władze lokalne, żeby odwrócić uwagę społeczności 

lokalnej od problemów podstawowych. 

4. Niższa efektywność systemu społecznego w momencie konfliktu. 

 

5. podejście sieciowe  

Dla Ferdynanda Tönniesa wspólnoty były pewnymi zamkniętymi, zwartymi grupami. Relacje 

miały charakter monopolu obustronnego. Występowała wymiana wewnątrzgrupowa. Oprócz 

grup zamkniętych były też tzw. stowarzyszenia - grupy charakteryzujące się względną 

otwartością; wymiana ma bardziej zewnątrz grupowy charakter niż wewnątrzgrupowy. 

Kontynuatorem podejścia Tonniesa był McIver. Oba podejścia mówią jednak o zwartych, 

zintegrowanych grupach, które charakteryzują się pewnymi cechami społecznymi i 

psychicznymi (np. wysoka gęstość stosunków społecznych). Zatem dominował paradygmat 

grupowego widzenia struktur. Zmianę tej perspektywy przyniosła analiza sieciowa. Jest to 

pewna wersja strukturalizmu, bowiem przyjmuje, że istnieją pewne całości i one oddziaływają 

na zachowania indywidualnego aktora. Działanie aktora jest jednak interpretowane w 

kategoriach pewnych, kontaktów społecznych, styczności, a nie świadomych czynności 

podejmowanych w celu osiągnięcia pewnych dóbr. Działanie zostało, więc potraktowane w 

kategoriach behawioralnych (odebrano aspekt świadomości). Działanie jest to konsekwencja 

oddziaływania jednostki A na jednostkę B. Nie interesowano się jednak atrybutami tych 
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jednostek. Wzór działania to układ diadycznych relacji. Sieć to zbiór wzajemnych powiązań, 

oddziaływań w ramach określonej populacji. Relacje między jednostkami wytwarzają pewną 

presję, która oddziaływuje na jednostkę. Sieć tworzy pewną całość. Niektóre jednostki są 

powiązane silniej, inne słabiej. Taka całość jest dynamiczna, a niekiedy jest całością, która 

ulega łatwemu rozproszeniu. O trwałości sieci przesądza zdolność zdobywania nagród w jej 

ramach. Zatem podtrzymywanie relacji jest konsekwencją nagród. Wiąże się to też z 

wielkością zasobów. Im większe nagrody, tym większa spójność (jedna za częste nagrody 

mogą powodować spadek ich atrakcyjności - teoria wymiany, Homans, Blau). 

W ramach sieci wyróżnić można określone właściwości:  

1. Rozległość kontaktów. 

2. Gęstość relacji. 

3. Przedmiotowa podstawa styczności. 

4. Czas trwania w sieci (uwikłanie). 

5. Pewne typy ról grane przez aktorów w sieciach. 

Sieć jest luźniejszym tworem niż grupa. Jest to wchodzenie w relacje na pewnej podstawie. 

Sieć posiada też inne właściwości. Można wyodrębnić pozycje zajmowane przez aktorów. Ma 

także pewne wzory uporządkowania, które wiążą się z pozycjami społecznymi i przepływem 

informacji w sieci. 

Rodzaje pozycji: 

1. Pozycja centralna - jest konsekwencją wchodzenia w interakcje z pozostałymi 

uczestnikami sieci i umiejętności nagradzania innych. Im więcej interakcji i im więcej 

osób zabiega o kontakty ze mną, tym moja pozycja jest bardziej centralna. Osoba 

zajmująca taką pozycję posiada duże możliwości dystrybucji dóbr. Wytwarza się relacja 

zależności (osoba taka uzależnia od siebie innych). 

2. Pozycja peryferyjna - aktor nie jest źródłem dostarczania nagród dla innych aktorów, 

występuje tylko w roli biorcy. Często problem nie polega na tym, że nie chce on dawać, 

lecz że inni nie chcą brać. Jeśli inni aktorzy społeczni posiadają podobne zasoby do 

zasobów danej jednostki, wartość tych zasobów dla nich spada. Najlepsza jest, zatem 

pozycja monopolisty (często monopol obustronny). 

Centralnym przedmiotem badania w tym podejściu są interakcje pomiędzy aktorami 

społecznymi. Tym, co łączy to podejście z problematyką społeczności lokalnych, jest kwestia 
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więzi, spójności społecznej. Barry Willman i Claud Fisher zaczęli analizować, czy i w jakim 

stopniu we współczesnym społeczeństwie miejskim istnieją wspólnoty. Czy możemy mówić 

o całościach społecznych? Problem ten pojawił się w końcu lat 70., w początku lat 80. Do tej 

pory społeczność uważano za całość o terytorialnej podstawie. Wobec tego badania powinny 

dotyczyć tego, czy terytorium odgrywa rolę w procesach integracji społecznej. Czy istnieją 

wspólnoty w ścisłym powiązaniu z terytorium? Czy istnieją wspólnoty poza terytorium? 

Są, zatem dwie zmienne: terytorium a integracja oraz częstość i gęstość interakcji bez 

terytorium. Obserwacje nad procesami przemian we współczesnym społeczeństwie 

wskazywały: 

a) coraz większą rolę w procesach integracyjnych zaczęły odgrywać instytucje i organizacje 

zatrudniające, 

b) potrzeby są zaspokajane w różnych sferach instytucjonalnych, a nie są wymianami 

wewnątrzgrupowymi, 

c) rozwój środków transportu i komunikowania się sprawiły, że możemy podtrzymywać 

kontakty, znoszą barierę dystansu. 

 

6. współczesne koncepcje społeczności lokalnych 

Współcześnie wymienia się trzy koncepcje opisujące stan więzi społecznej i wyjaśniające 

występowanie wspólnot lokalnych 

1. community lost (społeczność utracona) 

2. community saved (społeczność zachowana, ocalona) 

3. community liberated (społeczność wyzwolona, uwolniona) 

Ad. 1. Na skutek biurokratyzacji, industrializacji, specjalizacji, fragmentacji itd. dochodzi do 

sytuacji, że: 

a) terytorium traci rolę czynnika integracji społecznej; pod wpływem rozwoju środków 

transportu istnieje tendencja do częstszej zmiany miejsca zamieszkania i zaspokajania 

potrzeb w ramach różnej lokalizacji przestrzennej; koszty związane z przemieszczaniem 

się, są wyraźnie niższe; 

b) pomiędzy jednostkami nie wytwarzają się żadne trwałe, intymne więzi (wchodzimy w 

relacje wymiany, ale jest to krótkotrwałe); 

Ad. 2 Zakłada się, że pomimo wszystkich czynników dezintegrujących, wspólnota przetrwała. 
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a) zarówno terytorium wykazuje zdolności integrujące, 

b) nie uległy atrofii bliskie, gęste relacje między osobami; 

Przetrwanie wspólnoty wiąże się nie tyle z rozpadem intymnych styczności, co ze zmianą 

przestrzennych uwarunkowań relacji społecznych. Wspólnoty przetrwały jedynie jako małe 

terytorialne grupy, w których zrodziło się poczucie wspólnego interesu. Wrażają się w postaci 

sąsiedztwa w homogenicznych środowiskach. Jednak nie we wszystkich. Istotna rolę odgrywa 

zmienna interweniująca - wykluczenie społeczne. Te wspólnoty powstają w obrębie osób 

wykluczonych społecznie, jest to dla nich alternatywa (np. obszary biedy). Wyższe klasy 

organizują się, ale są to już związki bardziej luźne. 

Ad. 3 a) Terytorium nie odgrywa istotnej roli w procesach integracji we współczesnym 

społeczeństwie. Na skutek rozwoju technicznego środków komunikowania się, przestrzeń 

fizyczna nie jest zasadniczą barierą. Nie jest czynnikiem, który powoduje separację czy 

integrację ludzi. (środki masowego komunikowania się są coraz bardziej dostępne - niska 

cena - nawet dla najniższych grup społecznych). 

b) Spadek znaczenia terytorium, skracanie dystansów przestrzennych wcale nie oznacza, że 

związki ulegają atrofii. Wspólnoty nadal istnieją, funkcjonują w społeczności, ale są 

pozbawione terytorialnej bazy. Podstawą tworzenia wspólnoty są pewne dyspozycje 

psychiczne, wzajemna psychiczna akceptacja. (we wspólnocie pierwotnej były to czynniki 

naturalne; we wspólnocie przemysłowej - wspólny interes; we współczesnym społeczeństwie 

nie ma barier naturalnych i społecznych). Ludzie są ze sobą nie, dlatego, że są zobligowani do 

tego np. do opieki, ale są ze sobą tak długo, jak dostarczają sobie pozytywnych wzmocnień. 

Są to wspólnoty amorficzne, nie mają charakteru normatywnego, nie są tak bardzo obciążone 

regułami. Zasady ustala się w dyskusji. Jedna podstawowa zasada to zasada kierowania się 

przyjemnością. Ludzie nie muszą mieć ze sobą kontaktu bezpośredniego, gdyż występuje 

związek psychiczny. 

Dynamika społeczności lokalnych a problemy społeczne  

Dla Durkheima zjawiska staja się problemami społecznymi, kiedy zaczynają narastać, 

stanowią utrudnienia dla społeczności lokalnych, zakłócają ład, wprowadzają dysharmonię w 

stosunkach interpersonalnych. Utrudnienia są zawsze, ale trzeba wyznaczyć cezurę, która 

ustali, które zjawiska to sprawy marginalne, a które zaczynają zagrażać społeczności 

(Podgórecki). Problemy są w tym podejściu wynikiem działań ludzkich. Nie da się 
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jednoznacznie określić jakiegoś zjawiska jako problemu społecznego. Pomocne jest w tym 

dokładne zdefiniowanie, co rozumiemy przez problem społeczny, jakie są jego wskaźniki.  

Czynnikami charakteryzującymi społeczność lokalną są: 

a) baza terytorialna (położenie, czynniki geograficzne, klimatyczne, surowce naturalne); 

b) zjawiska rozdzielania w przestrzeni ludzi, czynności i instytucji (centrum stanowi sfera 

usług i zarządzania); 

c) bliskie bytowanie razem; 

d) wspólnota życia oparta o prawne regulacje (zgoda co do tych praw); 

Obszarami środowiska lokalnego są : 

a) obszar samopomocy - w Polsce rozwinął się z tradycji rodzinnych i sąsiedzkich. Działa 

najpełniej w miejscu zamieszkania. Najszerszy zakres pomocy. Ważne jest wsparcie 

techniczne (finansowe, baza organizacji samopomocowych). 

b) obszar konfliktów lokalnych. 

c) obszar oszacowania potrzeb. Np. łodzianki nie chcą rodzić dzieci, więc niepotrzebna jest 

taka ilość łóżek na oddziałach położniczych, przedszkoli, szkół itd.; a z kolei za mało jest 

miejsc w ośrodkach opieki paliatywnej; 

d) obszar ról zawodowych (zawody potrzebne i zbędne: dynamika rozwoju jest uzależniona 

od dopasowania ról zawodowych do potrzeb lokalnych.) 

Ważne jest też budowanie świadomości na temat wagi problemów lokalnych, np. bieda, 

bezdomność, ich skutki (patologizacja, zachowania dewiacyjne). Organizacje decyzyjne - 

działają poprzez legitymizację ich decyzji przez np. zachowania wyborcze, powoływanie 

ekspertów w instytucjach. Uznaje się, że dana decyzja jest wspólna. 

Obszarami działań w zakresie legitymizacji to rozwijanie i utrwalanie pewnego poziomu 

porządku i koordynacji w sprawach lokalnych (ustawodawstwo) oraz inicjowanie bądź 

wspomaganie pożądanych zmian, które są konieczne ze względu na wewnętrzne okoliczności 

lub czynniki zewnętrzne; np. czynniki zewnętrzne (narzucenie nowego podziału 

administracyjnego). Kompetencje posiadane przez społeczności lokalne: 

1. planowanie przestrzenne; 

2. nadzór nad instytucjami kulturalnymi i organizowanie uczestnictwa; 

3. sprawy zdrowia; 

4. pomoc społeczna; 
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5. stan i perspektywy szkół; 

6. możliwości młodego pokolenia; 

Organizacje lokalne są inkluzywne. Niedochodowość form aktywności na poziomie 

lokalnym. Właściwościami organizacji decyzyjnych na szczeblu lokalnym jest ich 

niedochodowość; względna specjalizacja i profesjonalizacja; starania by nie pominąć 

członków społeczności będących w gorszej sytuacji oraz mających mniejsze możliwości 

zamanifestowania wagi swoich interesów; 

 

                             Koncepcje sprawowania władzy lokalnej  

Pięć filozofii, koncepcji teoretycznych dotyczących relacji układ lokalny - układ 

makrospołeczny (centralny) [układ lokalny - miasto, gmina; układ centralny - władza 

państwowa; czyli struktury władzy lokalnej a struktury władzy centralnej]: 

1. Koncepcja państwa lokalnego (lokalizm) - związana z orientacją centrową. 

2. Teoria wyboru społecznego (publicznego) - orientacja prawicowa. 

3. Koncepcja dualnego państwa (związek z ideologią korporacjonizmu). 

4. Koncepcja relacji społecznych. 

5. Koncepcja etatystyczna, centralistyczna - orientacja lewicowa. 

 

 

Ad 1. Główne postulaty: 

a) System społeczny sprawowania władzy powinien być wyraźnie oddzielony: kompetencje 

władzy centralnej powinny być oddzielone od kompetencji władzy lokalnej. Każda 

autonomia lokalna wynika stąd, że władza centralna zrzeka się części swoich kompetencji 

c) Autonomia miałaby się przejawiać: w sferze prawa: samorząd miałby uprawnienia do 

stanowienia prawa, jednak nie może być ono sprzeczne z prawem centralnym i musi 

leżeć w zakresie jego kompetencji; działalność legislacyjna jest ściśle nadzorowana 

przez władze centralne oraz w sferze ekonomicznej: władza centralna przeznacza 

pewne środki finansowe do wykorzystania przez samorządy; rządy lokalne mogą też 

same ustalać reguły, które pozwalają zdobywać finanse;  

Trzy źródła kształtowania budżetu: 
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1. dotacje: środki z budżetu państwa na określone zadania; 

2. subwencje: środki z budżetu państwa na jakiś dział działalności np. na 

oświatę, ale nie jest zaznaczone konkretnie na co, samorząd może 

operować dowolnie pieniędzmi w ramach tego działu; 

3. rząd lokalny sam generuje pieniądze, wytwarza dobra; 

Na początku lat 90. było 30% środków własnych, obecnie 20% (można wnioskować stąd o 

autonomii samorządu). W sferze politycznej: można wybierać przedstawicieli do władz 

lokalnych, pięcioprzymiotnikowe wybory: równe, tajne, powszechne, bezpośrednie, 

proporcjonalne; Zasadniczym podmiotem sprawującym władzę jest samorząd (powstaje z 

mocy prawa, które ustala zakres kompetencji do zawiadywania lokalnymi sprawami, 

niezależnie od administracji państwowej). Demokratyczne procedury wyborcze zapewniają 

pewny zakres autonomii. Korzyści: są ekonomiczne: ludzie mieszkający na danym obszarze 

lepiej rozeznają się w potrzebach lokalnych oraz kontrolne - przedstawiciele władz lokalnych 

są pod ciągłą kontrolą społeczną, obywatele są zainteresowani sprawami lokalnymi. 

Demokratyczne procedury wyborcze powodują, że wszyscy obywatele mają szansę 

podejmowania decyzji i sprawowania władzy (większa odpowiedzialność, reprezentatywność 

samorządów - różne grupy społeczne); 

Krytyka  

Przedstawiciele władz lokalnych nie kierują się zasadą racjonalności, a pragnieniem reelekcji, 

nie identyfikują się z interesami społeczności. Przez to stają się zakładnikami swoich 

wyborców. Podejmują decyzje przypadające do gustu określonym grupom. 

Można zaobserwować systematyczne zmniejszanie się liczby biorących udział w wyborach. 

Ci, którzy sprawują władzę, nie są przedstawicielami wszystkich grup, a jedynie tych, które 

zostały zmobilizowane. Są to przedstawiciele mniejszości i jej interesy są realizowane. 

Demokracja, zwłaszcza lokalna, jest pomysłem kosztownym. Wszystkie instytucje dążą do 

monopolizacji zaspokajania potrzeb. Starają się one naciskać na władze centralne o jak 

największe środki na poziom lokalny. 

Ad. 2 Teoria wyboru publicznego ukształtowała się na bazie ortodoksyjnie liberalnych 

poglądów. Procedury demokratyczne nie zapewniają zasady reprezentatywności. 
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Jak ją zapewnić? Wprowadzić zasady popytu i podaży na poziom dóbr i usług publicznych. 

Są to takie dobra, które nie dają się zmierzyć (ani podzielić) i powinny przysługiwać 

wszystkim obywatelom. 

Zasada popytu i podaży: wchodzimy w posiadanie jakichś dóbr tylko w takim stopniu, w 

jakim pozwalają na to posiadane dobra. Nie może być monopolu, musi być wybór. Zatem 

podobnie powinno być w przypadku samorządu. Powinna działać zasada konkurencyjności 

usług publicznych, (czyli np. brak regionalizacji przy wyborze szkoły). Zawieranie umów 

przez samorządy z firmami będącymi na zewnątrz samorządu. Prywatyzacja usług 

publicznych (contract income). Uzależnianie wynagrodzeń urzędników od osiąganych 

efektów ekonomicznych. Możliwość zaspokajania potrzeb jest funkcją posiadanych środków. 

Krytyka  

1. Prowadzi to do wykluczenia części społeczności z partycypacji zaspokajania potrzeb i do 

ostrego podziału na tych, którzy mogą korzystać z różnych instytucji oficjalnych i na tych, 

którzy nie mają takich możliwości. 

2. Nie ma też zasady reprezentatywności, nie jest ona spełniona. 

3. Zasada wyboru występuje, ale tylko dla grupy dysponującej środkami. 

4. Pewne potrzeby powinny być zaspokajane bez względu na posiadane środki np. ratowanie 

życia. 

 

Ad. 3 Koncepcja dualnego państwa próbuje godzić dylematy dwóch poprzednich. 

Współczesne społeczeństwo kapitalistyczne ma 2 zadania: 1. Musi osiągnąć pewien postęp, 

rozwój, więc 2. Musi generować aktywność grup ludzi, które się do tego przyczynią. 

Tymi grupami społecznymi są przedstawiciele wyższych klas społecznych. To prowadzi do 

polaryzacji sceny społecznej, a więc do konfliktów.  

Konieczna jest zasada "kija i marchewki": z jednej strony zasada promująca klasy wyższe, a z 

drugiej strony zasady zapewniające porządek publiczny - trzymanie pod kontrolą 

niezadowolenia klas niższych. 

Należałoby podzielić zadania tak aby rząd centralny powinien zajmować się promowaniem 

klas wyższych,  a rządy lokalne powinny dbać, aby elementarne potrzeby były zaspokojone 
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wśród wszystkich członków społeczności; pewne minimum jest gwarantowane każdemu. 

Władza lokalne -tylko świadczenia socjalne i zaspokajanie dóbr elementarnych. 

Dobra elementarne to:  zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, dostępu do 

wykształcenia na poziomie średnim, mieszkania, eliminacja bezdomności (mieszkania 

komunalne) oraz zapewnienie przynajmniej okresowego zatrudnienia (nie może być 

bezrobocia permanentnego) 

Ad. 4 Koncepcja relacji społecznych. Eksponowanie znaczenia podtrzymywania napięć i 

inicjowania konfliktów. Należy utrzymywać napięcia polityczne i wykorzystywać je do 

zmiany generalnej systemu społeczno-politycznego. Zatem konflikty na poziomie lokalnym 

skierowane są przeciw władzy centralnej. Kieruje nimi chęć wymuszenia zmian na poziomie 

makro. Wykorzystuje się poziom mezzo do zdobycia władzy na poziomie makro. Żadne 

demokratyczne i dobrowolne procedury nie prowadzą do efektywnej zmiany elit. Mobilizacja 

społeczności lokalnej przez odpowiednie grupy do wytwarzania napięć pomiędzy poziomem 

lokalnym a poziomem państwowym. 

Ad. 5 Koncepcja centralistyczna polega na tym, że rząd centralny sprawuje władzę na 

poziomie zarówno makro jak i na poziomie lokalnym. Poziom lokalny jest odbiciem 

rozwiązań na poziomie centralnym. Rząd centralny ma władzę ekonomiczną, polityczną i 

normatywną. Brak autonomii władzy lokalnej na tych poziomach. Jej rola sprowadza się do 

administrowania np. otrzymywanymi środkami. Grupa sprawująca władzę na poziomie 

centralnym ma swoje wpływy na poziomie lokalnym. Np. realny socjalizm w Polsce. 

Kwestia struktury władzy w tej koncepcji: 

Dwa modele: 

a) elitystyczny - L. Hunter; o następujących cechach: 

- władza lokalna sprawowana jest przez niewielką grupę decydentów; w sensie 

socjologicznym stanowią oni grupę (są dobrze i ściśle ze sobą powiązani); 

- grupa najczęściej składa się z osób działających w biznesie albo w instytucjach 

związanych z regulowaniem porządku (np. policja, wojsko), czasem też w administracji; 

- członkowie grupy podejmują wszystkie decyzje dotyczące najważniejszych obszarów 

społeczności lokalnej; 
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- interesy tej grupy nie muszą być zbieżne z interesami pozostałych (najczęściej nie są); 

- ta grupa, posługując się jakąś ideologią, podejmuje decyzje głównie korzystne dla siebie 

(tzw. klientelizm polityczny - różne formy przekupstwa), co może wywoływać konflikty; 

- struktura władzy składa się z 3 warstw: decydenci; warstwa ludzi wpływu; reszta 

społeczeństwa; 

- selekcja do elit odbywa się metodą doboru: sprawujący władzę dokonują doboru, czy 

ktoś może przystąpić do elit; 

b) pluralistyczny, którego cechami są: 

- duże zróżnicowanie interesów, trudno utrzymywać, że istnieje jedna grupa "trzymająca 

władzę", gdyż spowodowałoby to naruszenie interesów innych i bunt; 

- różne elity władzy i nie ma jednej - hipoteza 

- różnicowanie się interesów musi być związane z różnicowaniem się kompetencji, nie ma 

możliwości przejęcia władzy przez jedną grupę; 

- mniej napięć społecznych, są podziały, ale nie są to kategorie dychotomiczne; 

- możliwość wymiany grup decydenckich, nie ma trwałości tych grup;  

- selekcja do pozycji elit jest w większym stopniu dokonywana przez społeczeństwo; 

Cztery rodzaje porządków społecznych (ze względu na kategorie elity - masy i dostęp do elit): 

- społeczeństwo zamknięte - dostęp do elit zamknięty dla mas; 

- społeczeństwo sieciowe - otwarte, każdy może wejść do elit; 

- społeczeństwo obywatelskie - elity wybierane wg demokratycznych procedur; 

- społeczeństwo totalitarne - masy mają wpływ na wybór elit, ale one się później 

zamykają; 

Kwestia przywództwa: 

1. Przywództwo instytucjonalne: związane z zajmowaną formalnie pozycją społeczną. 

2. Przywództwo reputacyjne: konsekwencja prestiżu i uznania. 
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3. Przywództwo zadaniowe: ujawnienie pewnych umiejętności w sytuacjach zachowań 

zbiorowych. 

 

                                        Ruch społeczny community development  

Czyli ruch aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Zapoczątkowany przez działania 

filantropijne w Europie i bardziej systematyczne w USA na początku XX wieku. 

1884 r. - pierwszy program takiego ruchu, powstał w Londynie, 1908 r. - powstała komisja 

Teodora Roosevelta dotycząca aktywizacji. Po II wojnie światowej, lata 60. - nastąpił 

wówczas boom w zainteresowaniu rozwojem lokalnym. W skali makro następowała wtedy 

dekolonizacja, powstawały nowe państwa. Jedną ze strategii, jaką wówczas stosowano był 

właśnie ruch aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Od lat 80. możemy mówić o 

różnego typu przesłankach dla utrzymywania ruchu aktywizacji: 

1. Przesłanki ekonomiczne: 

a) Proces globalizacji prowadzi do wzrastającego uniezależniania produkcji od surowców 

naturalnych, tracą one na znaczeniu, traci również na znaczeniu "zjawisko skali", na 

podstawie, którego mobilizowano wcześniej zasoby ludzkie; znaczenia nabierają strategie 

rozwoju lokalnego; 

b) Wraz z postępującą globalizacją maleje zapotrzebowanie na siłę roboczą; strukturalne 

bezrobocie - problem w skali makro. Jednak instytucja państwa coraz częściej przekazuje 

swoje kompetencje na poziom lokalny i to na władze lokalne spada ten problem. 

c) Specyfika wytwarzania dóbr; dawniej model fordowski: produkowano bardzo dużą ilość 

dóbr o podobnych parametrach (zaspokojenie potrzeb masowego odbiorcy oraz 

zdobywanie zasobów przez wymianę było tego powodem); w okresie rozwoju 

globalnego: większa fragmentaryzacja produkcji, produkty wytwarzane są w krótkich 

seriach, im one krótsze i mniejsze, tym łatwiej prowadzić działalność produkcyjną i  

usługową w skali lokalnej. Podstawą pozyskiwania określonego bogactwa jest produkcja 

pieniądza. Nie musimy wytwarzać dobra, wystarczy, że dysponujemy określonym 

kapitałem i ulokujemy go na rynku kapitałowym. 

Przesłanki polityczne. 

a) Zmniejszenie roli instytucji państwa. Państwo traci swoją siłę ekonomiczną, coraz 

mniejsza ilość kapitału pozostaje pod jego kontrolą. 
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b) Państwo narodowe nie jest w stanie rozwiązać problemów społecznych i ekonomicznych 

o charakterze globalnym. Przekazuje je do struktur ponadpaństwowych.  

c) Państwo osłabione jest też przez proces regionalizacji. 

2. Przesłanki społeczne. 

a) Wraz z globalizacją zmieniają się podstawowe kryteria dla pojawienia się różnego rodzaju 

ruchów społecznych. Ulegają zacieraniu kryteria klasowe, jak również te związane z 

oddziaływaniem instytucji państwa narodowego. Ruchy społeczne coraz częściej 

pojawiają się w skali regionalnej i lokalnej, a zanikają te o charakterze masowym. 

Cele ruchu aktywizacji: 

1. W latach 60. - cel ekonomiczny, czyli wzrost ekonomiczny społeczności, poprawa 

warunków materialnych. Ta opcja szybko poddana została krytyce, gdyż nie jest 

efektywna w warunkach społeczności tradycyjnych, państw trzeciego świata. Zatem 

racjonalność formalna nie może być jedynym kryterium. Pojawiły się nowe cele. 

2. Utrzymanie spójności danej grupy oraz utrzymanie tożsamości kulturowej. Zysk jest 

ważny, ale działania nie mogą prowadzić do dezintegracji i maja dawać poczucie 

kulturowej ciągłości. 

3. Programy rozwoju powinny osiągać również pewne cele polityczne. 

Uczenie miejscowych społeczności poprzez działania, aby wprowadzały demokratyczny 

sposób sprawowania władzy, czyli możliwie szerokie zaangażowanie społeczności w 

działania. 

4. Bez zaangażowania nie można osiągnąć przywiązania społeczności do danego terytorium 

(starano się ograniczać przemieszczanie mieszkańców biednych poza układ lokalny). 

 

Wymogi, którymi powinien kierować się ruch społeczny: 

1. Ruch rozwoju powinien być zorientowany na osiągnięcie celów, które są najważniejszymi 

problemami dla społeczności. 

2. Te cele powinny odpowiadać umiejętnościom, którymi dysponuje miejscowa populacja. 

3. Zadania powinny być związane z interesem możliwie największej grupy ludzi. 

Zastanawiano się nad metodami mobilizacji miejscowej ludności, aby cele mogły być 

osiągnięte. Zastanawiano się również nad sposobami wykorzystania środków.  

Wyróżniono 4 strategie postępowania: 
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1. Strategia działań samopomocowych. 

2. Strategia programów lokalnych. 

3. Strategia programów centralnych.  

4. Strategia mobilizacji w skali kraju (angażowania ruchów masowych). 

Ad. 1. Cechy: 

a) Głównym celem jest utrzymanie spójności, a nie rozwiązanie faktycznego problemu. 

b) Występuje często w społecznościach tradycyjnych. 

c) Środki wykorzystywane to środki lokalne: zasoby ludzkie czy inne materialne. Takie 

pochodzenie środków stanowi barierę dla rozwiązywania niektórych problemów 

lokalnych. 

d) Działania kierowane są przez liderów, którzy są obdarzeni wysokim szacunkiem i 

uznaniem (liderzy reputacyjni). 

e) Działa tu mechanizm solidarności grupowej: udział w jakiejś akcji jest konsekwencją 

przynależności do jakiejś grupy. Istnieje społeczny przymus do uczestnictwa. 

f) Organizacja działań ma charakter nieformalny. 

Ad. 2. Cechy: 

a) Większa efektywność niż strategii działań samopomocowych, czyli większa możliwość 

rozwiązywania problemów, większa skuteczność. 

b) Większy stopień sformalizowania. 

c) Różne programy są podejmowane nie w wyniku naturalnego zetknięcia się z problemem, 

ale jest to konsekwencja działalności instytucji, które mają te problemy identyfikować. 

Mają one podtrzymać rozwój i poprawić warunki funkcjonowania społeczności. 

d) Głównym celem jest faktyczne rozwiązanie problemu. 

e) Zależy to od środków, jakimi dysponują przede wszystkim instytucje, gdyż one mają 

większą zdolność finansową, więc strategia jest bardziej skuteczna. 

f) Lokalne społeczeństwo nie uczestniczy bezpośrednio, a pośrednio - realizacja jest podjęta 

przez instytucje, a rola społeczności sprowadza się do wyrażenia opinii na dany temat. 

g) Głównymi aktorami są organizacje i instytucje lokalne. 

Ad. 3. Cechy: 

a) Jeszcze większy stopień instytucjonalizacji, ale również bardziej przedmiotowe 

traktowanie lokalnej populacji. 

b) Podmiot inicjujący działania to instytucja rządowa, centralna. 
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c) Społeczność lokalna ani nie inicjuje działań, ani nie wykonuje przedsięwzięć, ani nie jest 

głównym źródłem środków realizacji przedsięwzięcia. 

d) Środki, wykonawcy pochodzą ze sfery ponadlokalnej, a koordynowane są centralnie. 

e) Głównym celem działania jest nie tylko rozwiązanie problemów i zaspokojenie potrzeb, 

ale również umacnianie pozycji grup przywódczych. Jeśli wszystko zależy od decydenta 

centralnego, to pewne decyzje mogą przysporzyć mu zwolenników (zasada redystrybucji 

wtórnej: wkład wszystkich do wspólnego "kosza", a później decydent rozdziela te dobra). 

f) Mechanizm mobilizacji: prawno - biurokratyczny: pozyskujemy środki, wykonawców, 

itd. poprzez nakazy i zakazy, które są konsekwencją prawa stanowionego przez centrum. 

g) Strategia może przynosić sukcesy, gdy "planista centralny" posiada dobre rozeznanie, co 

do struktury potrzeb lokalnych. 

h) Wada: pogłębianie społecznej apatii: lokalna społeczność nie jest ani decydentem ani 

wykonawcą, zatem nie ma odpowiedzialności za efekty działań.  

 

Ad. 4. Cechy: 

a) Głównym celem jest podtrzymywanie napięcia społecznego w układach lokalnych. Wiąże 

się to z tym, że jest to strategia wykorzystywania zjawisk makrospołecznych, które 

przejawiają się lokalnie, do zmian na poziomie makrospołecznym. 

b) Przywódcy lokalni mają świadomość, że społeczność lokalna jest tylko miejscem 

mobilizacji zasobów. Instytucje lokalne i władza nie odgrywają tu tak istotnej roli. 

c) Społeczność lokalna nie dostarcza żadnych istotnych środków. Środki ideologiczne i 

finansowe są z zewnątrz. Lokalne są tylko zasoby ludzkie. Liderzy lokalni są tylko 

wykonawcami dyrektyw, które pojawiają się poza układem lokalnym. 

d) Społeczność nie jest zasadniczą strukturą odniesienia dla ruchu społecznego ani ruch 

społeczny się do niej nie ogranicza. Jeśli jakiś problem powstanie na poziomie lokalnym, 

ulega on rozszerzeniu. 

Cechami ruchów społecznych współcześnie nie jest przynależność klasowa (tak było w 

społeczeństwie przemysłowym). Podstawą takiej mobilizacji jest interes jednostek lub 

społeczności. Przykładem jest ruch ekologiczny - ma charakter obywatelski, odwołuje się do 

tożsamości każdej jednostki (każdy powinien mieć prawo do czystej wody, czystego 

powietrza, środowiska itd.); często ruchy ekologiczne przekształcają się w ruchy polityczne, 

np. w Niemczech. Rozwój zrównoważony - rozwój zachowujący równowagę między sferą 
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ekonomiczną a ekologiczną, między dążeniem do zysku a dobrem ogółu. Obecnie dodaje się 

także element społeczny. Zatem równowaga między sferą ekonomiczną, ekologiczną i 

społeczną. Takie ruchy społeczne charakteryzują się tym, że nie mają jednego centrum 

decyzyjnego. Nie ma formalnych kryteriów przynależności. Hybrydowa struktura tych 

ruchów, brak hierarchizacji, spontaniczność. Nie chodzi głównie o cel, ale o samo działanie. 

Mogą ulec zinstytucjonalizowaniu, przekształcają się np. w partie. 

 

III.Renesans badania społeczności lokalnych i rozwój 

samorządu  w Polsce 

 

Jak wskazują liczni badacze przedmiotu choć analizy zbiorowości terytorialnych 

posiadają długą tradycję w naukach społecznych to miały one w swojej historii wzloty i 

upadki. Po rozkwicie studiów nad społecznościami lokalnymi w okresie lat 30.i 40. 

renesans zainteresowania tym obszarem życia społecznego nastąpił w latach 60. i na 

przełomie lat 70. i 80. Przyczynami były: kryzys społeczeństwa masowego, welfare state 

w świecie kapitalistycznym oraz początek upadku państw komunistycznych. W świecie 

kapitalistycznym totalnej krytyce poddano rozbudowę państwa opiekuńczego, w którym 

upatrywano przyczyn zachowań roszczeniowych obniżających przedsiębiorczość 

jednostek, a w efekcie kryzys ekonomiczny kapitalizmu. Renesans lokalizmu w Polsce w 

okresie PRL był związany z kwestiami zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych oraz z 

poszerzeniem zakresu wolności obywatelskich natury moralnej. Jak wskazuje Paweł 

Starosta
53

 renesans lokalizmu można ujmować w aspekcie aksjologicznym, 

ekonomicznym i organizacyjnym. W wymiarze aksjologicznym renesans lokalizmu w 

kapitalizmie był oparty na krytyce społeczeństwa masowego, zaniku poczucia wspólnoty, 

a w Polsce jako lekarstwo na zniewolenie przez państwo komunistyczne oraz potrzeby 

umocnienia solidaryzmu społecznego. W aspekcie ekonomicznym w krajach zachodnich 

lokalizm wyrastał z krytyki masowej produkcji i konsumpcji w Polsce zaś chodziło o 

zaspokojenie rozbudzonych potrzeb społecznych. Natomiast w ujęciu organizacyjnym 

lokalizm był w krajach kapitalistycznych związany z krytyką państwa ograniczającego 

                                                           
53

 Paweł Starosta, (2006), O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych, [w:] Społeczności lokalne 
teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 
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przedsiębiorczość jednostek, a w Polsce podkreślano pomocniczy charakter struktur 

lokalnych wobec instytucji państwa. Największy rozwój badań społeczności lokalnych 

nastąpił w Polsce w latach 80. w związku z ideą sformułowaną przez Antoniego 

Kuklińskiego uśpionego potencjału lokalnego. Program Rozwój Regionalny Rozwój 

Lokalny Samorząd Terytorialny był koordynowany  przez Antoniego Kuklińskiego, 

Bohdana Jałowieckiego, Grzegorza Gorzelaka i Kazimierza Z. Sowę w ośrodkach 

warszawskim i rzeszowskim. Badania nad społecznościami lokalnymi w latach 80.i 

początku lat 90. pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków: 

1. Potwierdziły one tezy Jacka Szmatki o emergentnym strukturalizmie 

społeczeństwa polskiego jako całości wielowarstwowej, której nie można 

zredukować wyłącznie do perspektywy makrostrukturalnej czy 

mikrostrukturalnej, bowiem każda z warstw ma cechy specyficzne, których nie 

można przenosić na inne warstwy. 

2. Badania społeczności lokalnych w ww. programie ukazały swoistość życia 

społecznego na poziomie lokalnym i jego duże zróżnicowanie. 

3. Podstawą integracji społeczności lokalnych w latach 80. był negatywny 

lokalizm. 

4. Dualizm sfery oficjalnej i nieformalnej oraz konfrontacja zasad normatywnych 

bezosobowego porządku państwa oraz osobowe zasady mikroukładów 

lokalnych. 

5. Słabość układów lokalnych była nie tylko efektem dominacji makrostruktury 

autorytarnego państw nad mezostrukturą oraz dominacji mikrostruktur nad 

mezostrukturą, co wyrażało się we wpływie, tzwn. amoralnego familiaryzmu. 

Podsumowując bilans badań nad społecznościami lokalnymi prowadzonymi w ramach 

programu Rozwój regionalny Rozwój lokalny Samorząd terytorialny zakończonych na 

początku lat 90. wskazać można na ich istotny wkład w rozumienie lokalnej wspólnoty 

obywatelskiej oraz specjalizacji i fragmentacji terytorium jako podstawy życia 

społecznego. Jak stwierdza Paweł Starosta wyniki badań ukazały istnienie odmiennych, 

nienakładających się na siebie przestrzeni funkcjonowania instytucji lokalnych, kontaktów 

społecznych i znaczeń symbolicznych oraz małą zdolność instytucji i stowarzyszeń 

lokalnych do lokalnej integracji.   W kontekście tych wyników łatwiej zrozumieć 

późniejsze doświadczenia z samorządem terytorialnym w Polsce 
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1. Pojęcie samorządu, historia i badania nad samorządnością 

w polskiej polityce społecznej 

Samorząd, jak definiują go znawcy przedmiotu
54

, jest zdecentralizowaną formą 

zarządzania sprawami publicznymi, która polega na samodzielnym i niezależnym 

wykonywaniu przez określona społeczność niektórych funkcji z zakresu administracji 

publicznej. Istotą samorządu jest wypełnianie zadań publicznych dotyczących danej 

społeczności przez samych zainteresowanych. W teorii samorząd dzieli się na zakładowy i 

korporacyjny. Samorząd zakładowy działa w ramach zakładu administracyjnego 

(publicznego) w oparciu o istniejące materialne lub finansowe zasoby, a samorząd 

korporacyjny funkcjonuje na podstawie członkostwa i jest dzielony na samorząd terytorialny i 

specjalny. Samorząd specjalny jest reprezentacją zawodu lub działalności gospodarczej 

(samorządy adwokatów, lekarzy, rolnicze rzemieślnicze itp.) zaś samorząd terytorialny ma 

charakter powszechny i obejmuje wszystkich obywateli zamieszkałych na terenie określonej 

jednostki podziału terytorialno – administracyjnego. Paweł Starosta
55

 definiuje samorząd 

terytorialny jako instytucję społeczną, w której wybrani członkowie zbiorowości mają 

uprawnienia decyzyjne dla działań, związanych z zaspokajaniem potrzeb publicznych 

mieszkańców danego terytorium. Samorządność, demokracja lokalna to pojęcia, które 

odwołują się do społeczeństwa obywatelskiego, podmiotowości jednostek i zbiorowości 

terytorialnych, ale samorząd terytorialny jest przede wszystkim formą decentralizacji 

administracji publicznej. Oznacza to, że samorząd terytorialny samodzielnie wykonuje 

przypisane mu ustawowo kompetencje i jest w praktyce wyrazem decentralizacji politycznej 

władzy wykonawczej. Jest to zgodne z zasadą subsydiarności, pomocniczości państwa, 

według której władza centralna zajmuje się tylko tymi sprawami lokalnymi, których nie są w 

stanie samodzielnie rozwiązać mniejsze wspólnoty, w tym samorząd terytorialny.  

             Jak wskazują badacze przedmiotu
56

 samorządność terytorialna ma w Polsce i Europie 

długą tradycję. W naszym kraju historia samorządu sięga średniowiecza, wieku XIII, kiedy 

rozwinął się samorząd miejski odwołujący się w swych rozwiązaniach do prawa 

niemieckiego. Najważniejszy w tradycji polskiej był jednak powstały w XV wieku samorząd 

szlachecki, którego formą instytucjonalną był sejmik ziemski. Jego znaczenie było szczególne 
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 Hubert Izdebski, (1997), Historia administracji, Wydawnictwo Liber  
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 Paweł Starosta, (2002), Samorząd terytorialny, [w:] Encyklopedia Socjologii,  
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w sytuacji braku władzy centralnej (bezkrólewie), gdy tworzono konfederacje lokalne w 

celach samoobrony. Jak wskazuje Michał Kulesza współczesny, znany nam samorząd 

terytorialny, oparty na prawie publicznym ukształtował się w Europie pod wpływem 

rewolucji francuskiej 1789 roku, a więc w okresie budowy nowoczesnego samorządu 

terytorialnego Polska znajdowała się pod zaborami, choć echa europejskich rozwiązać znaleźć 

można w Konstytucji 3 Maja. W okresie niewoli Polska była, więc terenem, na którym 

mocarstwa zaborcze rozwijały swoje, obce naszej tradycji koncepcje organizacji administracji 

publicznej. Zasadnicza zmiana w tym względzie nastąpiła po odzyskaniu niepodległości, choć 

i wtedy ujednolicenie ustroju terytorialnego było bardzo powolnym procesem. 

Zapoczątkowała go w okresie międzywojennym Konstytucja Marcowa 1921, która stworzyła 

podstawy pod samorządowy ustrój gmin i powiatów (gminy m.in. zajmowały się opieką 

społeczną).  

Koncepcje samorządowości ograniczyła jednak Konstytucja kwietniowa z 1935 roku zgodnie, 

z którą samorząd stał się częścią administracji państwowej. W okresie międzywojennym 

funkcjonowały także inne formy samorządności m.in. samorządność lokatorska (samorządy 

mieszkańców osiedla).  

         Po II wojnie światowej  od 1948 roku zaczęto wprowadzać model partii, państwa i 

gospodarki wzorowany na ZSRR. W praktyce oznaczało to (1950) ostateczną likwidację 

samorządu terytorialnego,  zamiast którego wprowadzono rady narodowe jako terenowe 

organy administracji państwowej podległe służbowo Krajowej Radzie Narodowej, a następnie 

Radzie Państwa co ostatecznie zatwierdziła stalinowska konstytucja z 1952 roku. 

Jak wskazuje Michał Kulesza mimo licznych zmian strukturalnych (m.in. gminy zastąpiono 

pierwotnie gromadami wiejskimi co miało przygotować kolektywizację wsi) w całym okresie 

PRL dominowała centralizacja administracji. Jak pisze ten autor: 

  Można postawić tezę, że w sferze politycznej reforma lat 1970. miała stanowić ostateczne 

przekreślenie tradycyjnej na ziemiach polskich     

 Zlikwidowano nawet samorząd lokatorski, który zastąpiły  komitety blokowe. 

1983 reaktywacja ustroju samorządowego, ale tylko funkcje opiniotwórcze i kontrolne przy 

niewielkim zakresie kompetencji i całkowite uzależnienie finansowe od administracji 
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państwowej. W latach 90. w wyniku reformy samorządowej powstała gmina, a w 1999 dwa 

wyższe szczeble samorządu tj. powiat i samorząd wojewódzki (na wzór francuski).  

 Zadania instytucji samorządowych można podzielić na zadania własne (realizowane na 

własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu lokalnego, w tym opieka społeczna:) i 

zadania zlecone ( delegowane do jednostek samorządowych przez organy administracji 

państwowej wraz ze środkami na ich realizację). Samorządy terytorialne mają osobowość 

prawną w sferze prawa publicznego cywilnoprawną w sferze gospodarczej. 

 Prekursorem studiów nad lokalna polityką społeczną w Polsce był jeden z założycieli i 

kierowników Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Warszawie, wybitny reprezentant 

polskiej myśli społecznej pierwszej połowy XX wieku Konstanty Krzeczkowski. Był to, 

jak wskazuje Julian Auleytner
57

, uczony, który zaszczepił na grunt polski ideę socjalizmu 

gminnego. Zdaniem Krzeczkowskiego gmina jest podstawowym, pierwotnym wobec 

państwa podmiotem działań społecznych, w którym rozwijają się oparte na dobrowolności 

więzi społeczne. Samorząd jest organem gminy i stanowi formę upodmiotowienia 

społeczeństwa lokalnego poprzez tkwiący w samorządzie potencjał aktywizacji polityki 

społecznej poprzez szerokie zaangażowanie mieszkańców w działania, których celem jest 

zaspokojenie potrzeb.  W ten sposób samorząd stwarza szansę rozwoju demokracji 

czynnej poprzez specyfikę swoich działań polegającą na bezpośrednim uczestnictwie 

współmieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Jak wskazywał 

Konstanty Krzeczkowski, antycypując totalitarną przyszłość naszego i innych krajów 

regionu :  

„Przed każdym organizmem państwowym stoi dylemat: albo totalizm państwowy i śmierć 

samorządu (samorząd „mianowany’), albo pełny i całkowity samorząd, który oczywiście 

postawi to samo zagadnienie i przed państwem autokratycznym” 
58

 

W komentarzu do prezentacji socjalizmu gminnego Konstantego Krzeczkowskiego Julian 

Auleytner pisze: 

„ Na przykładzie modelowej analizy gminy i samorządu można, więc wskazać kierunek 

propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli socjalizmu gminnego w okresie międzywojennym. 
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Ich istotą była chęć stworzenia trwałych, upodmiotowionych struktur społecznych, odpornych 

na wahania koniunkturalne i sprzyjających oddolnie wyzwalanej aktywności lokalnej
59

. 

2.  Decentralizacja w teorii i praktyce 

    Decentralizacja stała się głównym kierunkiem przemian polityki społecznej rozwiniętych 

państw w ostatnim ćwierćwieczu. Oznacza ona proces za pomocą, którego świadczenia i usługi 

socjalne są realizowane przez jeden lokalny ośrodek władzy czy jednostkę administracyjną
60

. 

Delegacja władzy i odpowiedzialności na niższy, lokalny (gminny czy powiatowy) poziom ma 

zapewnić sprawniejsze rządzenie i lepszą kontrolę społeczną nad elitami politycznymi i 

pozostającymi w ich dyspozycji środkami publicznymi. Decentralizacja wprowadzana pod 

hasłami potrzeby samorządności, odbiurokratyzowania, deregulacji, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego itp. oznacza jednak także, jak to trafnie wskazała Stanisława Golinowska
61

, 

zdjęcie z państwa troski o sprawy społeczne. Analiza działań decentralizacyjnych wskazuje, że 

jest ona realizowana na różnych poziomach i w różnych etapach. Również w Polsce pod 

hasłami decentralizacji państwa i tworzenia samorządu terytorialnego przeprowadzono dwie 

kluczowe reformy administracyjne w 1990 i 1999 roku. Pierwsza reforma z 1990 roku, 

określana zgodnie jako niedokończona decentralizacja, wprowadziła jedynie ograniczoną 

podmiotowość samorządów terytorialnych w zakresie polityki społecznej, a jej wady miała 

wyeliminować druga reforma administracyjna z 1999 roku. Ogólna ocena tej ostatniej reformy 

była i jest jest niejednoznaczna. Jej zwolennicy wskazują na powstanie nowych instytucji 

publicznych na szczeblu lokalnym, rozwój nowych świadczeń i usług socjalnych oraz budowę 

więzi między organizacjami obywatelskimi i instytucjami samorządowymi.
62

 Krytycy 

podkreślali brak środków na szczeblu lokalnym, fragmentację oraz słabą koordynację działań 

nowych instytucji lokalnej infrastruktury społecznej. Niezależnie od oceny reform 

administracyjnych przeprowadzonych w Polsce w latach 90. spowodowały one jakościowe 

przeobrażenia w polityce społecznej.  

Transformacja systemowa w Polsce zapoczątkowana w 1989 roku i związane z nią 

reformy administracyjne znalazły swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze przedmiotu, o 
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czym świadczyć mogą opracowania autorstwa wybitnych teoretyków polityki społecznej. 

Początki tej debaty sięgają wczesnych lat 80. kiedy pojawił się postulat uspołecznienia 

polityki społecznej. Istotę tego dyskursu dobrze oddaje sformułowanie Jolanty Supińskiej 

„Upaństwowiona czy uspołeczniona polityka społeczna”
63

. Rozwój dyskusji wokół lokalnej 

polityki społecznej nastąpił w latach 90. kiedy zaczęto budować samorząd terytorialny i wielu 

badaczy (np. Andrzej Piekara
64

) podjęło analizy wartości i funkcji społecznych tej instytucji. 

W tym samym okresie podjęto także analizy empiryczne infrastruktury społecznej, które 

przyniosły cenne informacje o kształtowaniu się nowego ładu instytucjonalnego w tym 

obszarze życia społecznego. Na szczególna uwagę zasługują badania prowadzone pod 

kierunkiem Stanisławy Golinowskiej w projekcie KBN w 1993 roku. Ich rezultaty ukazały się 

w pracy zbiorowej „Nowa struktura instytucji sfery społecznej” wydanej przez Instytut Pracy 

i Spraw Socjalnych w 1994 roku
65

.  

Zwiększenie zainteresowania problematyką lokalnej polityki społecznej pojawiło się w 

okresie planowania, wprowadzania i pierwszej oceny drugiej reformy  administracyjnej kraju 

w 1999 roku. Na szczególną uwagę zasługuje w tym względzie seria badań prowadzonych i 

publikowanych przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. Analizy zapoczątkowała 

Józefina Hrynkiewicz
66

 prowadząc w latach 1999-2000 na zlecenie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji badania procesu decentralizacji funkcji społecznych państwa 

oraz rozwoju głównych instytucji lokalnej polityki społecznej. Obawy dotyczące dalszych 

losów decentralizacji wyrażali niektórzy badacze
67

 analizując politykę rozwoju w nowych 

województwach w kontekście integracji europejskiej. Janusz Borkowski
68

  z Centrum 

Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej wspomnianego już Instytutu Spraw Publicznych 

podjął analizy sytuacji obywatela w relacjach z administracją publiczną po reformie 

ustrojowej. Ambitną próbę stworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat 

samorządowej polityki społecznej podjęła grupa autorów opracowania „Samorządowa 

polityka społeczna” pod redakcją Aldony Frąckiewicz –Wronki
69

. Książka analizuje 

podstawy prawne i finansowe samorządu lokalnego oraz realizację przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań z zakresu polityki społecznej. Na szczególna uwagę zasługuje artykuł 
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Lucyny Frąckiewicz zatytułowany znamiennie „O potrzebie samorządowej polityki 

społecznej i jej uwarunkowaniach”, w którym autorka po prezentacji zadań polityki 

społecznej w skali lokalnej i regionalnej podejmuje próbę opisu i oceny źródeł informacji 

statystycznej o sytuacji lokalnej i regionalnej niezbędnych do stworzenia diagnozy społecznej 

regionu oraz podkreśla konieczność kształcenia pracowników samorządowych. W tym 

samym tomie Tomasz Holecki dokonał analizy samorządowego modelu kreowania rynku 

pracy wskazując na przesłanki prowadzenia polityki rynku pracy na różnych poziomach 

administracji rządowej i samorządowej.  

 

                                                 Zakończenie – próba konkluzji  

 

   Postępująca demokratyzacja i decentralizacja tworzą warunki dla lokalnej polityki 

społecznej, co pozwala na integrację podmiotów publicznych, pozarządowych i społeczności 

lokalnej. Potencjalne możliwości przekształcenia się zbiorowości społecznych we wspólnoty 

terytorialne zdolne do podmiotowego udziału w życiu społecznym i realizacji celów 

społecznych w danym środowisku wymaga jednak spełnienia wielu warunków. Dyskusja nad 

lokalną polityką społeczną, jest fragmentem szerszej debaty na temat funkcjonowania 

współczesnych państw i społeczeństw. W dyskusji o polityce społecznej w Polsce kluczowym 

zagadnieniem jest rola państwa jako głównego podmiotu polityki społecznej oraz zakres 

lokalnej i regionalnej polityki społecznej wspomagającej zaspokajania potrzeb w konkretnych 

środowiskach i rodzinach. Najważniejsza jest spójność regionalnej i lokalnej polityki z 

centralna polityką społeczną państwa. Cele i zakres regionalnej i lokalnej polityki społecznej 

są specyficzne w konkretnych środowiskach, dlatego działania naprawcze i rozwojowe 

realizowane poprzez decyzje bieżące i różne programy są w gestii podmiotów publicznych i 

samorządowych. Państwo nie jest w stanie realizować celów polityki społecznej bez 

partnerskiej współpracy z podmiotami lokalnymi i regionalnymi będącymi blisko potrzeb 

indywidualnych i zbiorowych w środowisku zamieszkania.  

Jeśli przyjmiemy takie założenia to pozostaje pytanie jakie skutki ma to podejście dla pracy 

socjalnej. Krzysztof Frysztacki w swojej książce Socjologia problemów społecznych w 

rozdziale XI zatytułowanym Polityka społeczna i praca socjalna jako szczególne sposoby 
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odpowiedzi na problemy społeczne wskazuje na trzy tradycyjne metody postępowania 

pracownika socjalnego:  

1.Kliniczna praca socjalna czyli praktyka zawodowa mająca na celu rozwinięcie i 

zastosowanie psychospołecznych zasobów, które mają pomóc jednostkom i grupom w 

rozwiązaniu ich problemów 

2. Działanie pracownika socjalnego oparte na teorii systemów o orientacji 

makrospołecznej,  czyli makropraca socjalna to jest podejście oparte na zaangażowaniu 

społecznym zbliżające pracę socjalną do polityki społecznej  

3.Metoda uogólniona (generalist approach), podejście określane przez Frysztackiego jako, 

elastyczne pośrednictwo, socjalne moderowanie relacji jednostki ze społeczeństwem.  

Z punktu widzenia aktywizacji społeczności lokalnych bez wątpienia najlepiej 

odpowiadającym potrzebom jest metoda określana tutaj, za Krzysztofem Frysztackim, jako 

makropraca socjalna bowiem łączy ona pracę socjalną z polityką społeczną.   Problemem 

pozostaje pytanie o przygotowanie lokalnych polityków społecznych i pracowników 

socjalnych zatrudnionych w środowiskowej pomocy społecznej do współpracy w tym 

zakresie.  Badania przeprowadzone przez mnie w roku 2009  wśród radnych i kierowników 

lokalnych instytucji pomocy społecznej pozwalają na wysunięcie kilku pesymistycznych 

wniosków. Najważniejszymi problemami, z jakimi borykają się władze lokalne są problemy 

rynku pracy, w tym przede wszystkim bezrobocie i jego skutki społeczne w postaci biedy i 

wykluczenia społecznego.  W ocenie władz i kierowników lokalnych instytucji infrastruktury 

socjalnej istotnymi problemami jest także niedostateczna jakość i ilość infrastruktury 

technicznej oraz problemy finansowe samorządów w naszym regionie. Przyczyny 

występowania lokalnych problemów upatrywane są w braku inwestorów, niedostatecznej 

ilości środków finansowych, uwarunkowaniach makrospołecznych (kryzys) i lokalnym 

środowisku społecznym. Główne metody rozwiązywania problemów, tak jak widzą to 

przedstawiciele władz, to poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania. W tym celu 

władze aplikują po środki pozabudżetowe, przede wszystkim pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dwa podmioty: urząd gminy i  gminny ośrodek pomocy społecznej, 

były najczęściej wymieniane jako odpowiedzialne za rozwiązywanie lokalnych problemów. 

Lokalni politycy utożsamiają lokalną politykę społeczną z działaniami gminnego ośrodka 

pomocy społecznej rzadko  włączają do realizatorów polityki społecznej organizacje 
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pozarządowe i osoby prywatne, a nie widzą w takiej roli innych instytucji publicznej, lokalnej 

infrastruktury społecznej (szkoły, ośrodki zdrowia) czy też parafie i inne instytucje kościelne. 

Codzienne rozwiązywanie problemów społecznych to zdaniem radnych zadanie ośrodków 

pomocy społecznej, które w ramach swoich obowiązków statutowych powinny walczyć z 

lokalnymi problemami. Analiza inicjatyw podejmowanych  w sferze polityki społecznej przez 

władze gmin, wskazuje, że działania te mają charakter doraźny, bieżący, a nie 

perspektywiczny. Władze gmin nie próbują trwale rozwiązywać problemy tylko starają się je 

doraźnie łagodzić. Problemy, zdaniem radnych, często biorą początek lub wynikają ze 

słabości lokalnych. Największą słabością jest ich zdaniem lokalne środowisko społeczne. 

Dlatego w rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu problemom utrudnieniem są nie tylko braki 

finansowe, niestabilne i wadliwe prawo, ale przede wszystkim  bierność mieszkańców. 

Środowisko społeczne jest, dla co drugiego radnego  główną barierą rozwojową!  Przy takim 

rozumieniu nie dziwi, że szanse na rozwój lokalny i rozwiązanie problemów przedstawiciele 

władz lokalnych upatrują w możliwościach, które tkwią w otoczeniu zewnętrznym, nie zaś w 

lokalnych zasobach, głównie kapitale ludzkim. Można mieć wątpliwości, czy pozyskanie 

nawet znaczących funduszy, zważywszy na to że czas finansowania unijnego jest 

ograniczony, wystarczy aby trwale rozwiązać lokalne problemy. Wyniki badan wskazują 

jednoznacznie nie tylko na brak lokalnej polityki społecznej, ale również na marginalizowanie 

jej znaczenia i brak świadomości władz lokalnych w tym zakresie. Brak jest wiedzy i 

zrozumienia pojęcia ekonomia społeczna zarówno wśród radnych jak i, co musi budzić 

smutne refleksje, wśród kierowników instytucji pomocy społecznej. 

 W innym kierowanym przeze mnie badaniu realizowanym w ramach projektu KBN 

we wszystkich badanych gminach stwierdzono występowanie powszechnej akceptacji dla 

współdziałania i współpracy międzyinstytucjonalnej lokalnych aktorów niosących pomoc 

potrzebującym mieszkańcom i uznanie partnerstwa jako efektywnego sposobu współdziałania 

podmiotów rozwiązujących lokalne problemy społeczne, w tym zwalczanie biedy.    Mimo 

powszechnych deklaracji potrzeby partnerstwa najpowszechniejszą formą były  

krótkookresowe działania o charakterze interwencyjnym i doraźnym na zasadzie „ pojawia się 

problem szukamy wspólnie rozwiązania”. a współpraca o charakterze długookresowym, bez 

ustalania wspólnych celów i odpowiedzialności były formą mniej popularną niż 

współdziałanie.  Relacje między władzą a instytucjami i organizacjami formalnego wsparcia 

nie noszą znamion dezintegracji i fragmentacji działań, ale doraźne współdziałanie i 

współpraca nie wyczerpują cech pełnego partnerstwa lokalnych instytucji i organizacji 
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społecznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Nie stwierdzono przypadków 

występowania pełnego partnerstwa na rzecz biednych czyli działania posiadającego formalną 

strukturę organizacyjną, będącego koalicją partnerów, posiadającego wspólny program 

działania oraz forum dla zwalczania biedy i promowania społecznej kohezji i inkluzji. Ideę 

partnerstwa definiowano jako pomoc prywatnych firm udzielaną w sposób instytucjonalny 

podmiotom rozwiązującym problemy społeczne, a brak rozwiniętych form partnerstwa w 

badanych gminach był tłumaczony przyczynami ponadlokalnymi. Błędy popełniane przez 

państwo ograniczają funkcjonowanie partnerstwa ponieważ odgórne ustalenia na szczeblu 

państwowym nie odpowiadają problemom gmin. Współpracę i partnerstwo międzysektorowe 

utrudniał także brak wypracowanej koncepcji i wizji rozwoju lokalnego i lokalnej polityki 

społecznej.  Badania ujawniły także tkwiące w lokalnych układach władzy bariery 

utrudniające realizację partnerstwa. Samorząd gminny wraz z podległymi sobie instytucjami 

był jedynym kreatorem lokalnej polityki społecznej i głównym partnerem zależnych od niego 

finansowo organizacji pozarządowych. Rodziło to paternalistyczną postawę sektora 

publicznego, której przejawem było podejmowanie arbitralnych decyzji w kwestiach 

socjalnych.   W stosunku władz lokalnych do trzeciego sektora obserwujemy zarówno 

przypadki marginalizacji organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej jak i 

uznanie trzeciego sektora jako trwałego elementu lokalnej sceny socjalnej, ale odnotowano 

także przypadek wykorzystywania formuły organizacji pozarządowych do pozyskiwania 

spoza terenu gminy środków finansowych na działania pomocowe. Prywatyzacja trzeciego 

sektora przez lokalne elity władzy, które włączają powstałe organizacje w istniejące struktury 

samorządowe zmienia międzysektorowe relacje czyniąc je mniej formalnymi, i łagodzi 

procedury administracyjne, a także poprawia  komunikację między sektorami. Czy to 

zjawisko ma bardziej powszechny charakter powinny wykazać dalsze badania. 

            Fundamentem dla tworzenia i realizacji lokalnej polityki społecznej jest budowa i 

rozwój lokalnych systemów wsparcia i ich partnerstwo, tj. współdziałanie podmiotów 

działających w tym obszarze życia społecznego. Trzeba położyć większy nacisk na 

budowanie, kreowanie współpracy (np. wspólne programy na rzecz wybranych grup 

społecznych) pomiędzy różnymi aktorami sceny publicznej i promocję (informowanie) wśród 

klientów publicznych, samorządowych instytucji pomocowych działalności niepublicznych 

partnerów. Dzięki połączonym siłom różnych organizacji i instytucji, działających poniekąd 

we wspólnym interesie, klient otrzyma szerszą, pełniejszą pomoc. Jednocześnie ośrodki 

pomocy społecznej zostaną odciążone od nadmiaru klientów. Współpracujące podmioty, 
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opierając się na bazie inicjatyw, inspirowanych przez lokalnych animatorów, liderów, przy 

instytucjonalnym wsparciu mogą przyczynić się do zapoczątkowania zmian w 

dotychczasowych postawach społecznych - z roszczeniowych na akcesyjne. Oznacza to 

rozpoczęcie procesu świadomego włączania się klientów w realizację wspólnych 

przedsięwzięć w imię dobrze pojętego kolektywnego, obywatelskiego, ale i indywidualnego 

interesu 

    Władze lokalne (gminne i powiatowe) powinny być motywowane do tworzenia partnerstw 

i pozyskiwania miejscowych sojuszników do współpracy w zwalczaniu biedy. W celu 

rozwoju partnerstwa potrzebne są działania promocyjne i szkoleniowe wśród pracowników 

instytucji samorządowych i organizacji społecznych. Niezbędna jest dalsza budowa lokalnej 

polityki społecznej, a jej ważnym instrumentem powinno być opracowywanie lokalnych 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, które powinny być  przygotowywane i 

realizowane według metody partycypacyjnej co zapewni rozwój lokalnego partnerstwa jako 

filozofii budowy lokalnej polityki społecznej.   Potrzeba dalszych szczegółowych badań 

lokalnej polityki społecznej dla oceny obecności i jakości proponowanych działań na rzecz 

zwalczania biedy. Analizy empiryczne lokalnej polityki społecznej powinny być prowadzone 

metodą action research czyli w sposób umożliwiający większe uczestnictwo samych 

zainteresowanych: przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji i organizacji społecznych 

w procesie badawczym i możliwość wykorzystania rekomendacji z badań w bieżącej, lokalnej 

polityce społecznej.      Doświadczenia wielu gmin w Polsce uczą, że problemy i trudności, 

przed jakimi stoją społeczności lokalne, są rozwiązywalne i możliwe do pokonania. Wymaga 

to czasu i cierpliwości oraz respektowania zasady, że nie wyłącznie ‘twarde’ parametry 

ekonomiczne i infrastrukturalne określają szanse konkretnych gmin, lecz to, co nazywane jest 

‘kapitałem społecznym’. Nie tylko kapitał finansowy lokalnych elit i przedsiębiorców, ale i 

zwykli obywatele ich postawy wobec własnych spraw decydują o tempie rozwoju oraz 

rozwiązywaniu problemów społecznych.  

      Kluczową rolę w aktywizacji społeczności lokalnych powinny odgrywać instytucje 

pomocy społecznej i lokalne organizacje pozarządowe. Ich kadry powinny być jednak 

odpowiednio przygotowane do działań metodą nazwaną tutaj makropracą socjalną, a 

oznaczających zaangażowanie społeczne pracownika w rolach planisty, analityka spraw 

publicznych, koordynatora programów, organizatora i menedżera.  Chodzi o odpowiednią 
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edukację pracowników socjalnych do lokalnych działań politycznych, która powinna  

zawierać trzy elementy: 

1.Wiedzę potrzebną do rozumienia zjawisk i procesów polityczno-gospodarczych 

2.Wiedzę o przedmiocie potencjalnych działań politycznych (np. o środowisku lokalnym czy 

regionie, specyfice problemów danej kategorii klientów itp.) 

3.Przygotowanie specjalistyczne do czynnego uczestnictwa w działaniach politycznych 

(wiedza i umiejętności oceny, analizy, planowania i prognozowania itp.) 

Szczególnego znaczenia, zwłaszcza w czasach tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych, dla zaangażowanej pracy socjalnej nabiera edukacja do organizacji 

i uczestnictwa w działaniach zespołowych. Umiejętność organizacji zespołu to przede 

wszystkim rekrutacja i selekcja uczestników posiadających niezbędne zasoby (ludzkie, 

finansowe, kapitał społeczny itp.), kompetencje (specjalistyczna wiedza i umiejętności) 

oraz motywację do działania ( pokrzywdzeni lub rzecznicy ofiar itp.).  Edukacja do 

działania politycznego powinna także zawierać naukę wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do identyfikacji, definicji oraz legitymizacji problemu, wyboru modelu działania oraz 

analizy problemu, a także przeprowadzenia  ewaluacji wyników. Szczegółowa analiza 

problemu powinna zawierać kilka elementów. Należą do nich: 

historia i stan obecny problemu i prowadzonych wobec niego działań, 

identyfikacja stosunku opinii publicznej do interesującego nas problemu, 

analiza sceny politycznej (kluczowi aktorzy, sojusznicy i przeciwnicy zmiany) 

analiza funkcjonowania systemu 

przygotowanie alternatywnych rozwiązań 

zgromadzenie ekspertyz 

analiza konsekwencji i wybór rozwiązania 

planowane działania  

Jak widać na podstawie lektury przedstawionego opracowania badanie doświadczeń w 

obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej jest sprawą skomplikowaną zarówno ze 
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względu na rzadkość podejmowania tych dwóch, zdawałoby się pokrewnych pojęć, razem jak 

i bogatą literaturę. Pozostaje żywić nadzieję, że przyszłości podobne opracowania będą 

częściej wyborem autorów zainteresowanych tym tak ciekawym poznawczo i ważnym 

społecznie tematem.  
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