
Samorządowa 
Polityka Społeczna

Wykład

Dr Piotr Maleszyk, WE UMCS w Lublinie



1. Definicja polityki społecznej (PS) 

[definicja = podmiot + przedmiot + cele {+ew. instrumenty}]

• „celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i innych 

organizacji na istniejący układ stosunków społecznych, zmierzające 

do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw ludności, 

usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia” 

[Szubert]

• „działalność państwa, której celem jest poprawa położenia 

materialnego i wyrównywania szans życiowych grup społeczeństwa 

ekonomicznie i socjalnie najsłabszych” [Auleytner]
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Zakres przedmiotowy polityki 

społecznej

Ujęcie szerokie
przedmiotem oddziaływań polityki społecznej są 
między innymi: 
o warunki (jakość) życia, 
o warunki pracy, 

o dobrobyt, 
o podział zasobów, 

o możliwość realizacji szans życiowych, 

o stosunki międzyludzkie, 

o nierówności społeczne, 

o pozycja grup najsłabszych ekonomicznie.

Przedmiotem polityki społecznej są kwestie 
społeczne



4

Pojęcie kwestii społecznych (materiały)

Czym jest a czym nie jest kwestia społeczna i jakie ma cechy?

• Jest to zjawisko negatywne, którego skala utrudnia normalne 

funkcjonowanie społeczeństwa lub wręcz mu zagraża. 

• Stan/proces społeczny blokujący w szerokiej skali zaspokajanie 

podstawowych potrzeb człowieka. 

• Kwestia społeczna wynika ze sposobu urządzenia społeczeństwa, z 

tego jakie są stosunki między grupami ludności, jak są dzielone dobra, 

jaka jest hierarchia wartości, według jakich zasad to społeczeństwo 

jest urządzone. 

• Kwestię można rozwiązać i przeciwdziałać jej (choć jest to trudne, bo 

kwestie są uporczywe i długotrwałe).

• Kwestia społeczna to tylko te problemy społeczne, które odczuwają 

duże zbiorowości ludzkie i które powodują na szeroką skalę trudne 

sytuacje w życiu jednostek i rodzin. 

• Kwestie społeczne zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym
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Klasyfikacje kwestii społecznych (materiały)

• Według potrzeb, jakie są blokowane przez daną kwestii: 

• Według zbiorowości, której potrzeby są blokowane:

• Ze względu na zasięg w danym społeczeństwie (jak dużej części 
społeczeństwa dotyczy):

• Ze względu na dotkliwość
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https://www.youtube.com/
watch?v=pgNLonYOc9s
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https://www.youtube.com/watch?v=pgNLonYOc9s
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Zakres przedmiotowy polityki 

społecznej
Ujęcie wąskie:

polityka społeczna = polityka socjalna

Składają się na nią: 

• transfery pieniężne dla ludności (np. zasiłek dla bezrobotnych, 

świadczenia emerytalne i rentowe) oraz 

• usługi socjalne dostarczane określonym grupom społecznym 

(np. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej).



Komu pomagać?
Dylematy polityki społecznej

• Komu i kiedy pomagać?

• Czy każdemu po równo?

• Czy każdemu według jego potrzeb?
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Zasady polityki społecznej (materiały)

• Zasada przezorności – to człowiek ponosi odpowiedzialność za przyszłość własną i rodziny i 

powinien prowadzić taki tryb życia, by minimalizować zagrożenia w przyszłości (poprzez 

oszczędzanie, dbałość o zdrowie, ubezpieczenia).

• Zasada samopomocy – dostrzega się istnienie i rozwój pomocy wzajemnej ludzi zmagających 

się z tymi samymi problemami, zwykle w ramach niewielkich nieformalnych grup. 

• Zasada solidarności społecznej – jest rozumiana jako przenoszenie konsekwencji ryzyk

socjalnych z jednostek na społeczeństwo (np. opieka nad osieroconymi dziećmi, pomoc 

rodzinom dotkniętym klęskami żywiołowymi). Niekiedy z tą zasadą jest utożsamiany solidaryzm 

społeczny – przenoszenie interesów całego społeczeństwa ponad interes osób/grupy.

• Zasada pomocniczości (subsydiarności) – oznacza przyjęcie określonego porządku pomocy: 

najpierw jednostka próbuje pomóc sobie sama, potem – gdy nie jest w stanie tego zrobić –

szuka pomocy u rodziny, potem – w społeczności lokalnej i na końcu od państwa.

• Zasada partycypacji – życie społeczne powinno być tak zorganizowane, aby poszczególni 

ludzie mogli w pełni realizować swoje role społeczne, i równoprawnie z innymi grupami 

zajmować miejsce w społeczeństwie. Oznacza więc możność bycia aktywnym członkiem 

społeczeństwa

• Zasada samorządności – oznacza umożliwienie realizacji wolności i podmiotowości człowieka 

poprzez umożliwienie mu aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz 

tworzenie nowych, dla pełniejszego zaspokajania potrzeb ludzkich. 

• Zasada dobra wspólnego – władza publiczna w swoich działaniach uwzględnia korzyści i 

interesy wszystkich obywateli, a tam gdzie zachodzi sprzeczność interesów – szuka 

kompromisów.

• Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów 

polityki społecznej (państwo), instytucji rynkowych (rynek), oraz sektora organizacji 

pozarządowych (non profit)
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Podmioty polityki społecznej

Kryterium instytucjonalne – według sektorów: 

• sektor państwowy,

• sektor instytucji komercyjnych (zakłady pracy: publiczne i 

prywatne)*,

• sektor instytucji niekomercyjnych - non profit (fundacje, 

stowarzyszenia).

Kryterium funkcji:

• organy ustawodawcze, tworzące koncepcje polityki społecznej,

• organy wykonawcze: wykonywanie zadań zlecanych w ustawach
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Podmioty polityki społecznej i ich 

podział
Według obszaru działania – zasięgu terytorialnego:

o Podmioty międzynarodowe i ponadnarodowe.

o Podmioty o zasięgu ogólnokrajowym:

• państwowe: władza ustawodawcza, wykonawcza [zwł. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej], 

sądownicza,

• pozarządowe.

o Podmioty lokalne.

• Publiczne: jednostki samorządu terytorialnego,

• Niepubliczne: sektor prywatny i sektor non-profit („trzeci 

sektor”)



Samorządowa polityka społeczna 
= polityka społeczna1

realizowana przez JST
1 Por. slajd 3
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Podmioty uchwałodawcze i wykonawcze 

samorządowej polityki społecznej

Organy 
uchwałodawcze

Organy wykonawcze

Gmina

Powiat

Województwo
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Wojewoda + Urząd Wojewódzki to terenowy organ 

administracji rządowej, a NIE organ JST!!!



Podmioty wykonawcze samorządowej 

polityki społecznej

• Na każdym szczeblu JST mogą zostać powołane 

odrębne jednostki organizacyjne wykonujące 

zadania określone ustawami. 

o …

o …

o …

• Pozostałe samorządowe jednostki organizacyjne:
o Jednostki budżetowe: …

o Zakłady budżetowe: …

o Samorządowe osoby prawne: …
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Polityka Społeczna vs. 

Samorządowa Polityka Społeczna
Wykonywanie zadań 

zleconych przez państwo*
Działania podejmowane 

z inicjatywy własnej

… Przykłady z Lublina:
• …

Co NIE znajduje się w zakresie przedmiotowym samorządowej polityki 
społecznej?
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Społeczne podmioty 
wykonujące powierzone 

przez JST zadania PS
Przykłady praktyk w M. Lublin
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Podstawy prawne
polityki społecznej JST (materiały)

• Ustawa o samorządzie gminnym

• Ustawa o samorządzie powiatowym;

• Ustawa o samorządzie województwa;

• Uchwały organów stanowiących samorządu 

terytorialnego - prawo lokalne;

• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych;

• Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty;

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy;

• Itd. 21



Podstawy prawne
polityki społecznej JST

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Art. 6. 1. …
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USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy: 
5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

Podstawy prawne
polityki społecznej JST (materiały)
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Podstawy prawne
polityki społecznej JST (materiały)

USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 
1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia;

3) pomocy społecznej;

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) polityki prorodzinnej;

5) wspierania osób niepełnosprawnych;

10) gospodarki nieruchomościami;

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie
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Podstawy prawne

polityki społecznej JST (materiały)

USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

Art. 14. 1. Samorząd województwa wykonuje zadania 

o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w 

szczególności w zakresie: 
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

4) pomocy społecznej; 

4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

5) polityki prorodzinnej; 

15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy.
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Instrumenty programowe SPS (materiały)
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Strategie Programy

Krajowe Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju;
[Strategia Polityki Społecznej na 

lata 2007-2013]

Np. Krajowy Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 

2020; 
Krajowy Plan Działań na rzecz 
Zatrudnienia na lata 2015–2017

Regionalne Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020

Np. Regionalny Program Pomocy 
Społecznej i Włączenia Społecznego na 

lata 2016-2020
Wojewódzki Program na Rzecz Osób 

Starszych na lata 2016-2020

Lokalne Strategia Rozwoju Lublina na 
lata 2013-2020, 

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta 

Lublin 2014 - 2020

Np. Program „Zdrowie dla Lublina na 
lata 2016-2020”

Program działań na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców 

miasta Lublin na lata 2016-2020



Społeczny wymiar lokalnej 
polityki rozwoju*

przykład M. Lublin
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Instrumenty finansowe SPS
Źródła finansowania SPS:

…
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Kto wydał na oświatę w 2011 roku minimum 2 razy tyle ile 

otrzymał środków z dotacji i subwencji?

• Kleszczów (gmina wiejska) – 343 proc.

• Międzyzdroje (gmina miejsko – wiejska) – 292 proc.

• Lubin (gmina wiejska) – 266 proc.

• Polkowice (gmina miejsko – wiejska) 243 proc.

• Lubin (gmina miejska) – 231 proc.

• Szczawno Zdrój (gmina miejska) – 213 proc.

• Bukowno (gmina miejska) – 208 proc.

• Krynica Morska (gmina miejska) – 206 proc.

• Konstancin Jeziorna (gmina miejsko – wiejska) – 201 

proc.
Źródło: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/felietony/14322-jakie-samorzdy-najwicej-dokadaj-do-owiaty-a-komu-

subwencja-wystarcza
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Pomoc społeczna
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Instrumenty gospodarki 
finansowej JST

• Budżet JST

• Wieloletnia prognoza 

finansowa (WPF)

[Budżet Obywatelski]
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Źródło: BIP Miasta Lublin

Budżet M. Lublin (2018)



Zakres SPS (materiały)

o Pomoc społeczna

o Działania na rzecz rodzin

o Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

o Działania w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych

o Aktywizacja zawodowa i pomoc 

bezrobotnym

o Działania w zakresie edukacji dzieci i 

młodzieży

o Działania w zakresie ochrony zdrowia

39


