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Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 
W ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w 2014 roku, 

realizowane są badania społeczne w 16 województwach.  
Tytuły badań: 1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”,                                 

2. „Profilaktyka instytucjonalna”, 3. „Współpraca instytucji pomocy społecznej 
z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się 

pomocą  
i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”,                             

4. „Kontrakt socjalny w praktyce”. 
Realizacja badań w każdym z województw odbyła się w oparciu o tę samą 

metodologię wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji 
Społecznej z całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie.  
W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstały raporty 

wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.  
  

 
W województwie podlaskim badania regionalne realizowane są przez Obserwatorium 

Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki analizy danych zastanych oraz badania 
jakościowego tj. pogłębionych wywiadów indywidualnych i panelu eksperckiego. 

Realizatorem raportu ogólnopolskiego była firma badawcza EU Consult z Gdańska, 
która została wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w formie 

przetargu. 
 

 
Białystok, listopad 2014 r. 

 

 
Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła 
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Słowniczek terminów i skrótów 

Kontrakt socjalny 

 

Zindywidualizowana umowa wsparcia zawarta przez pracownika 

socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca 

uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie 

podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej 

sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz w celu przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu (art. 6 pkt 6 ustawy o pomocy 

społecznej).  

Kontrakt socjalny 

typ A 

Kontrakt zawarty w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby 

lub rodziny.  

Kontrakt socjalny 

typ B 

Kontrakt zawarty w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej osoby lub zawarty w celu przeciwdziałania jej 

wykluczeniu społecznemu, zawierany z osobą znajdującą się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. bezrobotni do 25 roku 

życia, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji 

kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni 

bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub 

bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co 

najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po 

odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

bezrobotni niepełnosprawni – art. 49 ustawy o promocji 

zatrudnienia).  

Ustawa o pomocy 

społecznej 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 182 ze zm.).  

Praca socjalna 

 

Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (art. 6 pkt 12 

ustawy o pomocy społecznej).  

Źródło: Informacja o wynikach kontroli. Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy 

społecznej, NIK, Warszawa, listopad 2013. 
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1. Wstęp 

 

1.1. Istota kontraktu socjalnego 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 1 . Zgodnie  

z treścią ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej praca socjalna może być 

prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny (art.45, pkt. 2). Ten sam akt normatywny definiuje 

(art. 6 pkt 6) kontrakt socjalny jako umowę wsparcia zawartą przez pracownika socjalnego 

z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, 

w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej osoby lub rodziny. Z kolei, zgodnie z art. 108 ustawodawca zaznacza, że aby określić 

sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej 

sytuacji życiowej pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny w celu wzmocnienia 

aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. Oprócz wskazanej powyżej ustawy stosowanie kontraktu reguluje także 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku (Dz. U. Nr 2, poz. 409). 

 Kontrakt socjalny jest więc jednym z instrumentów pracy socjalnej. Wskazuje osobie lub 

rodzinie kierunki działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do własnej 

aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia możliwość korzystania z potrzebnego 

doradztwa lub szkoleń oraz pomocy finansowej, jak również określa sposób wsparcia działań 

beneficjenta przez pracownika socjalnego. W swojej formie kontrakt jest sprecyzowanym 

zapisem zobowiązań dwóch stron, (pracownika socjalnego, reprezentującego daną instytucję,  

i klienta pomocy społecznej). Powinien uwzględniać indywidualne potrzeby i predyspozycje 

klienta2.  

 Wyróżnia się dwa typy kontraktów socjalnych. Kontrakt typu A ma na celu rozwiązanie 

trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Natomiast celem kontraktu typu B jest wzmocnienie 

aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej bezrobotnego beneficjenta pomocy 

społecznej, lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wart podkreślenia jest fakt, że 

aktywizacja jest bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów prowadzonego dyskursu 

dotyczącego szeroko pojmowanej pomocy społecznej3.  

 

 

1.2. Kontekst wprowadzenia i stosowania kontraktu socjalnego 

 

 Kontrakt socjalny jako swoiste narzędzie pracy socjalnej wpisuje się w paradygmat 

aktywnej polityki społecznej. Jest zatem efektem dokonujących się od lat 70’ XX wieku 

przemian zachodnioeuropejskich państw opiekuńczych (welfare states), w kierunku większej 

efektywności programów pomocowych realizowanych przez służby społeczne. Przemiany te 

polegały na stopniowym odchodzeniu od koncepcji pełnej opiekuńczości (welfare) – polityki 

                                                           
1Zob.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Art. 2, pkt 1,  
2 Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Raport z badania regionalnego 

Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu. Opole, listopad 2010, s. 82. 
3T. Każmierczak: Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, W: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy 
socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej – raport. Red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2011, 
s. 169. 
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bezpieczeństwa socjalnego opartego na systemie świadczeń, i usług społecznych 

gwarantowanych przez państwo – na rzecz koncepcji workfare (welfare to work), czyli opartej 

na powiązaniu prawa do świadczeń z obowiązkiem uczestniczenia w programach aktywizacji 

zawodowej oraz integracji społecznej 4 . Jak podkreśla Ryszard Szarfenberg świadczenia 

powiększają problem bezrobocia oraz bierności zawodowej. Stanowią zatem bodziec do 

dezaktywizacji zawodowej zwłaszcza wśród tych obywateli, którzy mają ogólnie mniejsze 

szanse na zatrudnienie5. Bezwarunkowa pomoc państwa zwiększa z czasem roszczeniowość 

beneficjentów pomocy społecznej. Jest to efektem substytucyjności świadczeń w stosunku do 

wynagrodzenia za pracę. Skutkiem ubocznym takiego stanu, może być zniechęcenie do 

poszukiwania zatrudnienia i życie na zasiłku, często łączone z pracą dorywczą bądź stałą  

w sektorze nieformalnym (pułapka bezrobocia). W przypadku dłuższych okresów bezrobocia 

zasiłki o charakterze ubezpieczeniowym są zastępowane przez niższe zasiłki z pomocy 

społecznej, w takim wypadku rodziny ubogich bezrobotnych mogą być dodatkowo uprawnione 

do zasiłków i dodatków rodzinnych6. Z kolei Stanisława Golinowska podkreśla, że rozbudowany 

system świadczeń osłabia indywidualną przezorność, inicjatywę oraz zdolności adaptacyjne do 

trudniejszych warunków życia. Pełne zapewnienie bytu osłabia również więzi społeczne, 

poprzez ograniczenie części funkcji opiekuńczych rodziny7. 

Krytyka opiekuńczego modelu polityki społecznej była i jest skierowana raczej w stronę 

racjonalizowania wydatków, a nie ich ograniczania. Poszukuje się sposobów na efektywniejszą  

i jednocześnie bardziej sprawiedliwą dystrybucję środków publicznych. Jednak całkowita 

negacja i demontaż welfare state jest dużym problemem politycznym o wyjątkowo 

niebezpiecznych skutkach dla demokracji 8 . W nowym paradygmacie myślenia o polityce 

społecznej oraz efektywnej pracy socjalnej kontrakt pełni zasadniczą rolę, gdyż odpowiednio 

stosowany jest sposobem przełamania bierności oraz wyjścia z relacji urzędnik versus petent  

i zastąpienia jej partnerskim dialogiem dwóch stron dążących wspólnymi siłami do rozwiązania 

sytuacji problemowej. Przyjęta na obecne dziesięciolecie strategia Unii Europejskiej – Europa 

2020, jednoznacznie kieruje wektor działań polityk społecznych państw Wspólnoty w stronę 

podejścia opartego na partnerstwie 9 . W tym kontekście niebagatelnego znaczenia nabiera 

zasada empowerment, podkreślająca aktywną postawę pracownika socjalnego oraz klienta10. 

Empowerment oznacza w konsekwencji podniesienie własnych kompetencji przez 

marginalizowane jednostki oraz grupy, a także wzrost ich zaangażowania w procesie ponownej 

inkluzji poprzez zdobyte kompetencje11.  

 Wprowadzenie stosunków umownych do pomocy społecznej, a tym samym 

upodmiotowienie beneficjenta oznacza umożliwienie mu do pewnego stopnia wywierania 

wpływu na warunki, na jakich będzie mu ta pomoc udzielana. Jednocześnie jest to kolejny 

instrument wpływania na zachowania, które można wyszczególnić w kontrakcie w stosunku do 

konkretnej osoby lub rodziny12. Kontraktów nie zawiera się z osobami, w stosunku do których 

istnieje pewność, że nie będą wywiązywać się z jego zapisów, a zawarcie kontraktu traktuj jako 

                                                           
4 K. Wódz, K. Faliszek: Wprowadzenie. Aktywizacja i integracja społeczna – drogi do spójności społecznej. W: Nowe priorytety i 
tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Red. K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza, 
Toruń 2012, s. 12.  
5 R. Szarfenberg: Aktywna polityka społeczna, [dostęp 30.06.2014], na stronie: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/APS.pdf ,s. 2. 
6 R. Szarfenberg: Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, W: Polityka społeczna…op.cit, s. 403. 
7 S. Golinowska: Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 11-12/2005, s.  s. 
1-3 
8 S. Golinowska i in.: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, IPiSS, Warszawa 2000, s. 90-91. 
9  Z. Szweda-Lewandowska: Reforma państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii: Kontekst strategii Europa 2020, „Polityka 
Społeczna” 3/2012, s. 19-20. 
10 Kontrakt socjalny – narzędzie pracownika socjalnego – raport, IRSS, Warszawa 2013, s.11. 
11 Zob. K. H. Blanchard, J. P. Carlos, W. A. Randolph: Empowerment takes more than a minute, Berrett-Koehler Publishers, San 
Francisco 1996. 
12 R. Szarfenberg: Aktywna polityka społeczna, [dostęp 30.06.2014], na stronie: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/APS.pdf ,s. 13. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABlanchard%2C+Kenneth+H.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACarlos%2C+John+P.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ARandolph%2C+W.+Alan.&qt=hot_author
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sposób na otrzymanie kolejnych świadczeń 13 . Aktywna polityka społeczna i w jej ramach 

instrumenty aktywizacyjne (takie jak kontrakt socjalny) w założeniu zrywają z praktyka 

rozdawnictwa „łatwych” świadczeń socjalnych, które prowadza do dezaktywizacji beneficjentów 

oraz sprzyjają rutynizacji i biurokratyzacji działań służb społecznych. Kontrakt socjalny jako 

instrument nowego paradygmatu jest tego jaskrawym przykładem, co ma swoje umocowanie 

ustawowe: „Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym […]  

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, 

niedotrzymywanie jego postanowień […] mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania 

świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej”14. Sama koncepcja aktywnej polityki społecznej pozwala 

natomiast służbom społecznym zogniskować działania na usamodzielnieniu klientów, 

dowartościowując frontowych pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami15. 

Jest to możliwe m.in. dzięki otwartej i dyskursywnej formie kontraktu, gdzie pracownik socjalny  

i klient stają się partnerami wspólnie odkrywającymi źródło trudnej sytuacji, a także wspólnie 

podejmują wysiłki w celu szeroko rozumianej aktywizacji społecznej i zawodowej16. 

 Kontrakt socjalny jest jednym z głównych narzędzi aktywizacji klientów pomocy 

społecznej. Umożliwia uaktywnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

marginalizacją, co  w dalszej perspektywie ułatwia im uniezależnienie się od wsparcia z pomocy 

społecznej. Jednak, by wypełniał on swoje zadanie, w jego tworzenie muszą być jednocześnie 

zaangażowani: klient pomocy społecznej oraz pracownik socjalny. Osiągniecie celów 

zapisanych w kontrakcie jest możliwe wyłącznie w wyniku samodzielnych działań klienta 

wspieranych przez pracownika socjalnego17. Kontrakt socjalny wpisuje się zatem w zasadę 

empowerment, ponieważ klient pomocy staje się aktywnym podmiotem odpowiedzialnym za 

opracowanie scenariusza wyjścia z trudnej sytuacji socjalnej18. 

 Swoistą legitymizacją słuszności kontraktu socjalnego jako metody pracy socjalnej mogą 

być dotychczasowe opinie osób je stosujących w praktyce pracy socjalnej. Jak pokazują 

ogólnopolskie badania społeczne podejście aktywizujące, eksponujące znaczenie kontraktu 

socjalnego, jest powszechnie preferowane przez pracowników socjalnych i uznawane za 

właściwą metodę pracy socjalnej. Warunkowa pomoc materialna jest ich zdaniem bardziej 

skuteczna niż bezwarunkowa pomoc oparta o paradygmat tradycyjnie pojmowanej 

opiekuńczości państwa19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Aktywna polityka społeczna…op.cit., s. 82 – 83. 
14 Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 11, ust.2   
15 M. Rymsza: Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 
105.  
16Kontrakt socjalny – narzędzie…op.cit., s. 14. 
17 Aktywna polityka społeczna…op.cit., s. 82. 
18 Kontrakt socjalny – narzędzie…op.cit., s. 12. 
19 Zob. T. Każmierczak: Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, W: Czy podejście aktywizujące ma…op.cit, s. 180-
186 i 190. 
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2. Założenia metodologiczne 
 

2.1. Główny problem i szczegółowe cele badawcze 

 
 Głównym problemem badawczym, jaki podjęto w ramach badań to analiza roli kontraktu 

socjalnego jako jednego z instrumentów aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. Następnie problem główny  został uszczegółowiony przez postawienie 

kilku celów szczegółowych, które mają być zrealizowane w toku prowadzonych prac badawczo-

analitycznych. Niniejsze cele to: 

 Identyfikacja poziomu i zakresu realizacji kontraktów socjalnych. 

 Określenie szans i barier w realizacji kontraktu socjalnego. 

 Zebranie opinii pracowników socjalnych na temat zasadności stosowania kontraktu 

socjalnego. 

 Ocena kontraktu socjalnego w aspekcie adekwatności procedur realizacji kontraktu. 

 Wypracowanie rekomendacji dotyczących stosowania i skuteczności kontraktów 

socjalnych. 

 Odpowiedź na główny problem badawczy oraz realizacja wyżej wymienionych celów 

szczegółowych jest możliwa dzięki zastosowaniu metody triangulacji, a więc zastosowania 

zróżnicowanych metod, perspektyw teoretycznych oraz danych. W badaniu wykorzystano 

następujące metody triangulacji: 

 Triangulację metod badawczych – stosowane są różne metody badawcze, zarówno 

ilościowe jak i jakościowe, celem pogłębienia problematyki badawczej, 

 Triangulację źródeł danych – analizie poddawane są zarówno dane pierwotne (uzyskane 

na podstawie przeprowadzonych badań), jak i wtórne (uzyskane ze źródeł zastanych), 

 Triangulację perspektyw badawczych – badanie zrealizowane jest w 16 województwach, 

w każdym z nich powstają raporty cząstkowe składające się na jedno opracowanie 

ogólnopolskie.  Badanie uwzględnia zatem regionalny kontekst społeczny, gospodarczy, 

kulturowy, dzięki czemu uzyskany materiał analityczny jest pełniejszy i bardziej 

wiarygodny. 

 

2.2. Analiza danych zastanych 

 Analiza źródeł wtórnych jest jedną z podstawowych metod stosowanych w badaniach 

społecznych. Jej specyfika polega na braku ingerencji w środowisko będące przedmiotem 

analizy, gdyż badacz korzysta z danych już istniejących, dostępnych głównie jako statystyki 

publiczne. W przypadku niniejszego projektu wykorzystano sprawozdanie Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej  za 2013 rok 20 . W wyniku tego możliwa była analiza następujących 

wskaźników  w podziale na 16 województw: 

a) Liczba zawartych kontraktów socjalnych ogółem w województwie w 2013 r. z podziałem 

na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, 

                                                           
20 MPiPS – 03, [dostęp 16.07.2014], na stronie: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-
spolecznej/statystyka-za-rok-2012/ 
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b) Liczba osób ogółem objętych kontraktem socjalnym w województwie 2013 r., 

c) Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi jako % osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej w 2013 roku. , 

d) Średnia liczba kontraktów socjalnych przypadająca na pracownika socjalnego w OPS, 

e) Odsetek gmin w woj. zawierających kontrakty socjalne – min 1 do gmin w woj.  

 

2.3. Indywidualne wywiady pogłębione 

 Steinar Kvale podaje dość klarowną definicję wywiadu jako „rozmowy posiadającej 

strukturę i cel. Wykracza poza spontaniczną wymianę poglądów, która występuje 

w codziennych konwersacjach i przyjmuje postać procesu starannego zadawania pytań  

i wysłuchiwanie odpowiedzi, w celu uzyskania  całkowicie zweryfikowanej wiedzy”21.  

 Badacz przystępuje do wywiadu z określonymi dyspozycjami lub szczegółowymi 

pytaniami badawczymi, w zależności od stopnia strukturyzacji narzędzia. Respondent 

ustosunkowuje się do kolejnych pytań mogąc poszerzyć określone wątki o interesujące go 

kwestie. W badaniach nad kontraktem socjalnym zastosowane będzie ustrukturyzowane 

narzędzie składające się z katalogu szczegółowych pytań odpowiadających na postawione 

pytania badawcze.  

 Struktura badanej próby w badaniach przeprowadzonych techniką indywidualnego 

wywiadu pogłębionego przedstawia się następująco: w każdym z 16 województw 

przeprowadzono wywiady w Ośrodkach Pomocy Społecznej w gminach miejskich, miejsko-

wiejskich i wiejskich. W każdym z wymienionych typów gmin przeprowadzone zostały cztery 

wywiady z pracownikami socjalnymi. Kryterium doboru gmin w poszczególnych kategoriach 

(miejska, miejsko-wiejska, wiejska) stanowiła liczba zrealizowanych kontraktów. W gminach  

o najwyższym odsetku realizowanych kontraktów zostały przeprowadzone dwa wywiady,  

w gminach o najniższym odsetku jeden wywiad oraz również jeden w gminach, gdzie w ogóle 

nie stosuje się tego typu narzędzia aktywizacji. Zatem w każdym województwie 

przeprowadzonych zostało 12 wywiadów pogłębionych z pracownikami socjalnymi, co w skali 

kraju daje łączną liczbę 192 wywiadów pogłębionych.  

 

2.4. Panel ekspercki 

 W ramach realizowanych badań wykorzystano również technikę panelu eksperckiego. 

Jest to taka forma wywiadu grupowego, gdzie do uczestnictwa zaproszeni są 

specjaliści/eksperci w danej dziedzinie, w tym przypadku eksperci z zakresu pracy socjalnej  

i polityki społecznej oraz kadra kierowniczą Ośrodków Pomocy Społecznej, w których 

najczęściej stosuje się kontrakt jako narzędzie aktywizacji. W niniejszym projekcie 

przeprowadzono 16 takich spotkań (po jednym w każdym z województw), których celem było 

wypracowanie propozycji zmian, usprawnień dotyczących skuteczności kontraktu socjalnego 

jako narzędzia aktywnej integracji. W województwie podlaskim panel ekspercki odbył się w dniu 

08.10.2014 r., a jego uczestnikami było 9 osób.  

 

 

 

                                                           
21 S. Kvale: Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2011, s. 18. 
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3. Wyniki badań 
 

3.1 Analiza danych zastanych 
 

Analiza danych zastanych przeprowadzona na podstawie danych źródłowych 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za rok 2013 dowodzi, że na terenie województwa 

podlaskiego w analizowanym okresie jednostki pomocy społecznej zrealizowały łącznie 1519 

kontraktów socjalnych, których objętych zostało 1906 osób. Należy podkreślić, że wszystkie 

zostały zawarte przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zaś żaden przez Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie. 

Dane liczbowe informują, że w analizowanym roku na terenie gmin miejskich 

zrealizowano 574 kontrakty socjalne. Jedynie 6 z 13 tego typu gmin realizowało kontrakt 

socjalny z klientami pomocy społecznej. W poniższym zestawieniu tabelarycznym 

przedstawiono gminy miejskie, w których realizowano kontrakty oraz ich liczbę.  

 

 

Wykres 1. Gminy miejskie z terenu województwa podlaskiego, które w 2013 roku realizowały 

kontrakty socjalne 

 

Powiat Gmina Typ gminy Typ jednostki Liczba kontraktów socjalnych 

M. Łomża M. Łomża miejska MOPS 186 

M. Suwałki M. Suwałki miejska MOPS 157 

M. Białystok M. Białystok miejska MOPR 127 

grajewski Grajewo miejska OPS 52 

siemiatycki Siemiatycze miejska OPS 30 

sejneński Sejny miejska OPS 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

            Jak pokazuje powyższa tabela najwięcej kontraktów socjalnych jest realizowanych  

w miastach na prawach powiatu województwa podlaskiego.  

            Analiza wykazuje, że w 14 gminach miejsko-wiejskich na 27 tego typu gmin, w 2013 

roku zrealizowano łącznie 587 kontraktów socjalnych. W poniższej tabeli przedstawiono gminy 

miejsko-wiejskie, w których realizowano ten rodzaj świadczenia oraz jego liczbę. Zdecydowanie 

najwięcej kontraktów socjalnych realizowano w gminie Łapy.  
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Wykres 2. Gminy miejsko-wiejskie z terenu województwa podlaskiego, które w 2013 roku 

realizowały kontrakty socjalne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

          Przeprowadzona analiza ukazała, że w 27 gminach wiejskich zrealizowano w 2013 roku 

łącznie 358 kontraktów socjalnych. Najwięcej z nich zrealizowano w gminie Grajewo (36) oraz  

w gminie Łomża (29). Warto podkreślić, że 51 gmin wiejskich, co stanowi 65% tego typu gmin 

województwa podlaskiego nie realizowało tej formy aktywizacji swoich klientów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Gmina Typ gminy Typ jednostki Liczba kontraktów socjalnych

białostocki Łapy miejsko-w iejska OPS 192

sokólski Sokółka miejsko-w iejska OPS 117

moniecki Mońki miejsko-w iejska OPS 55

białostocki Wasilków miejsko-w iejska OPS 40

grajew ski Rajgród miejsko-w iejska OPS 38

sokólski Dąbrow a Białostocka miejsko-w iejska OPS 34

grajew ski Szczuczyn miejsko-w iejska OPS 32

łomżyński Now ogród miejsko-w iejska OPS 23

białostocki Choroszcz miejsko-w iejska OPS 22

białostocki Tykocin miejsko-w iejska OPS 16

siemiatycki Drohiczyn miejsko-w iejska OPS 13

kolneński Staw iski miejsko-w iejska OPS 3

białostocki Michałow o miejsko-w iejska OPS 1

hajnow ski Kleszczele miejsko-w iejska OPS 1



12 
 

 

Wykres 3.  Gminy wiejskie z terenu województwa podlaskiego, które w 2013 roku realizowały 

kontrakty socjalne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

           Jak pokazuje poniższa tabela, najwięcej osób, które były objęte kontraktem socjalnym 

zamieszkiwała w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich. Analiza danych przeprowadzona na 

podstawie danych źródłowych „MPiPS-03 Sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń 

pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach” za rok 2013 dowodzi, że zdecydowanie 

najwięcej osób zostało objętych kontraktem socjalnym na terenie miasta Łomża (300 osób). 

Poza tym w 6 gminach liczba ta przekroczyła 100 osób (Łapy, miasto Suwałki, Dąbrowa 

Białostocka, miasto Białystok, Sokółka, Rajgród). 

 

 

 

 

Powiat Gmina Typ gminy Typ jednostki
Liczba kontraktów 

socjalnych

grajew ski Grajew o w iejska OPS 36

łomżyński Łomża w iejska OPS 29

łomżyński Piątnica w iejska OPS 24

w ysokomazow iecki Klukow o w iejska OPS 23

augustow ski Augustów w iejska OPS 20

bielski Bielsk Podlaski w iejska OPS 20

łomżyński Zbójna w iejska OPS 20

zambrow ski Rutki w iejska OPS 19

białostocki Juchnow iec Kościelny w iejska OPS 18

łomżyński Miastkow o w iejska OPS 16

moniecki Jasionów ka w iejska OPS 16

grajew ski Radziłów w iejska OPS 15

siemiatycki Mielnik w iejska OPS 14

bielski Brańsk w iejska OPS 13

bielski Orla w iejska OPS 13

bielski Rudka w iejska OPS 13

augustow ski Now inka w iejska OPS 11

suw alski Filipów w iejska OPS 8

w ysokomazow iecki Kobylin-Borzymy w iejska OPS 8

siemiatycki Grodzisk w iejska OPS 5

białostocki Dobrzyniew o Duże w iejska OPS 3

bielski Boćki w iejska OPS 3

suw alski Raczki w iejska OPS 3

zambrow ski Kołaki Kościelne w iejska OPS 3

sokólski Sidra w iejska OPS 2

w ysokomazow iecki Now e Piekuty w iejska OPS 2

kolneński Kolno w iejska OPS 1
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Wykres 4. Liczba osób ogółem objętych kontraktem socjalnym w 2013 roku 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

Powiat Gmina Typ Gminy Typ jednostki
Liczba oób objętych 

kontraktem socja lnym 

m. Łomża m. Łomża miejska MOPS 300

białostocki Łapy miejsko-wiejska OPS 192

m. Suwałki m. Suwałki miejska MOPS 159

sokólski Dąbrowa Białostocka miejsko-wiejska OPS 151

m. Białystok m. Białystok miejska MOPS 133

sokólski Sokółka miejsko-wiejska OPS 117

grajewski Rajgród miejsko-wiejska OPS 114

moniecki Mońki miejsko-wiejska OPS 55

grajewski Grajewo miejska OPS 52

białostocki Wasilków miejsko-wiejska OPS 40

grajewski Grajewo miejska OPS 36

bielski Bielsk Podlaski miejska OPS 34

grajewski Szczuczyn miejsko-wiejska OPS 32

siemiatycki Siemiatycze miejska OPS 30

łomżyński Łomża miejska OPS 29

kolneński Stawiski miejsko-wiejska OPS 24

łomżyński Piatnica miejska OPS 24

łomżyński Nowogród miejsko-wiejska OPS 23

wysokomazowiecki Klukowo miejska OPS 23

białostocki Choroszcz miejsko-wiejska OPS 22

sejneński Sejny miejska OPS 22

augustowski Augustów miejska OPS 20

łomżyński Zbójna miejska OPS 20

zambrowski Rutki miejska OPS 19

białostocki Juchnowiec Kościelny miejska OPS 18

suwalski Raczki miejska OPS 17

białostocki Tykocin miejsko-wiejska OPS 16

łomżyński Miastkowo miejska OPS 16

moniecki Jasionówka miejska OPS 16

grajewski Radziłów miejska OPS 15

siemiatycki Mielnik miejska OPS 14

bielski Brańsk miejska OPS 13

bielski Orla miejska OPS 13

bielski Rudka miejska OPS 13

siemiatycki Drohiczyn miejsko-wiejska OPS 13

sokólski Sidra miejska OPS 13

suwalski Filipów miejska OPS 13

augustowski Nowinka miejska OPS 11

białostocki Dobrzyniewo Duże miejska OPS 8

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy miejska OPS 8

siemiatycki Grodzisk miejska OPS 6

bielski Boćki miejska OPS 3

zambrowski Kołaki Kościelne miejska OPS 3

białostocki Michałowo miejsko-wiejska OPS 2

wysokomazowiecki Nowe Piekuty miejska OPS 2

hajnowski Kleszczele miejsko-wiejska OPS 1

kolneński Kolno miejska OPS 1
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Kolejnym wskaźnikiem poddanym analizie była liczba osób objętych kontraktem 

socjalnym ukazana jako procent osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

W 2013 roku na terenie województwa podlaskiego liczba osób objętych kontraktem socjalnym 

wyniosła 1906, co w stosunku do ogólnej liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 

tj.126174 wynosi 1,51%. Jeśli chodzi o gminy województwa podlaskiego to najwyższy tego typu 

wskaźnik zanotowano w Rajgrodzkie oraz Dąbrowie Białostockiej (w obu przypadkach jego 

wartość przekroczyła 9%).   

 

Wykres 5. Wskaźnik liczby osób objętych kontraktami socjalnymi do liczby osób korzystających  

z pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 roku 

Powiat Gmina Typ gminy Wskaźnik 

grajewski Rajgród miejsko-wiejska 9,57% 

sokólski Dąbrowa Białostocka miejsko-wiejska 9,22% 

M. Łomża M. Łomża miejska 7,13% 

białostocki Łapy miejsko-wiejska 5,76% 

łomżyński Nowogród miejsko-wiejska 4,12% 

bielski Bielsk Podlaski wiejska 3,98% 

suwalski Raczki wiejska 3,83% 

moniecki Mońki miejsko-wiejska 3,77% 

bielski Rudka wiejska 3,72% 

bielski Orla wiejska 3,70% 

augustowski Nowinka wiejska 3,56% 

wysokomazowiecki Klukowo wiejska 3,42% 

sokólski Sokółka miejsko-wiejska 3,39% 

sejneński Sejny miejska 3,36% 

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy wiejska 3,33% 

grajewski Grajewo wiejska 3,18% 

łomżyński Łomża wiejska 3,04% 

moniecki Jasionówka wiejska 2,98% 

augustowski Augustów wiejska 2,92% 

łomżyński Piątnica wiejska 2,77% 

grajewski Szczuczyn miejsko-wiejska 2,68% 

białostocki Wasilków miejsko-wiejska 2,66% 

siemiatycki Mielnik wiejska 2,59% 

sokólski Sidra wiejska 2,49% 

zambrowski Rutki wiejska 2,48% 

siemiatycki Siemiatycze miejska 2,21% 

grajewski Grajewo miejska 2,04% 

M. Suwałki M. Suwałki miejska 2,03% 

białostocki Tykocin miejsko-wiejska 2,00% 

bielski Brańsk wiejska 2,00% 

białostocki Choroszcz miejsko-wiejska 1,94% 
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łomżyński Zbójna wiejska 1,81% 

kolneński Stawiski miejsko-wiejska 1,78% 

siemiatycki Drohiczyn miejsko-wiejska 1,75% 

grajewski Radziłów wiejska 1,59% 

łomżyński Miastkowo wiejska 1,57% 

suwalski Filipów wiejska 1,51% 

białostocki Juchnowiec Kościelny wiejska 1,50% 

siemiatycki Grodzisk wiejska 1,47% 

zambrowski Kołaki Kościelne wiejska 1,22% 

białostocki Dobrzyniewo Duże wiejska 0,80% 

M. Białystok M. Białystok miejska 0,69% 

wysokomazowiecki Nowe Piekuty wiejska 0,60% 

bielski Boćki wiejska 0,58% 

białostocki Michałowo miejsko-wiejska 0,29% 

hajnowski Kleszczele miejsko-wiejska 0,28% 

kolneński Kolno wiejska 0,09% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

           Jeden ze wskaźników ukazywał średnią liczbę kontraktów socjalnych przypadającą na 

jednego pracownika socjalnego w OPS. W skali województwa jego wartość wyniosła 2,32. 

Biorąc pod uwagę poszczególne gminy najwięcej kontraktów przypadło na jednego pracownika 

socjalnego w gminie Łapy (16). Wskaźnik ten jest wysoki także w gminie Orla (13 kontraktów), 

Rajgród (12,67), Nowogród (11,5) oraz Zbójna (10).  

 
Wykres 6. Średnia liczba kontraktów socjalnych przypadająca na pracownika socjalnego 

w OPS w województwie podlaskim w 2013 roku. 

Powiat Gmina Typ gminy 
Liczba 

kontraktów 
socjalnych 

Liczba 
pracowników 
socjalnych w 

OPS 

Średnia liczba 
kontraktów 
socjalnych 

przypadająca na 1 
pracownika 
socjalnego 

białostocki Łapy miejsko-wiejska 192 12 16,00 

bielski Orla wiejska 13 1 13,00 

grajewski Rajgród miejsko-wiejska 38 3 12,67 

łomżyński Nowogród miejsko-wiejska 23 2 11,50 

łomżyński Zbójna wiejska 20 2 10,00 

grajewski Grajewo wiejska 36 4 9,00 

sokólski Sokółka miejsko-wiejska 117 14 8,36 

grajewski Szczuczyn miejsko-wiejska 32 4 8,00 

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy wiejska 8 1 8,00 

wysokomazowiecki Klukowo wiejska 23 3 7,67 

białostocki Choroszcz miejsko-wiejska 22 3 7,33 

sejneński Sejny miejska 22 3 7,33 

bielski Bielsk Podlaski wiejska 20 3 6,67 

bielski Rudka wiejska 13 2 6,50 

zambrowski Rutki wiejska 19 3 6,33 
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moniecki Mońki miejsko-wiejska 55 9 6,11 

łomżyński Łomża wiejska 29 5 5,80 

białostocki Wasilków miejsko-wiejska 40 7 5,71 

M. Łomża M. Łomża miejska 186 33 5,64 

augustowski Nowinka wiejska 11 2 5,50 

łomżyński Miastkowo wiejska 16 3 5,33 

moniecki Jasionówka wiejska 16 3 5,33 

augustowski Augustów wiejska 20 4 5,00 

grajewski Radziłów wiejska 15 3 5,00 

siemiatycki Siemiatycze miejska 30 6 5,00 

sokólski Dąbrowa Białostocka miejsko-wiejska 34 7 4,86 

łomżyński Piątnica wiejska 24 5 4,80 

siemiatycki Mielnik wiejska 14 3 4,67 

M. Suwałki M. Suwałki miejska 157 40 3,93 

grajewski Grajewo miejska 52 14 3,71 

bielski Brańsk wiejska 13 4 3,25 

siemiatycki Drohiczyn miejsko-wiejska 13 4 3,25 

białostocki Tykocin miejsko-wiejska 16 5 3,20 

białostocki Juchnowiec Kościelny wiejska 18 6 3,00 

suwalski Filipów wiejska 8 3 2,67 

siemiatycki Grodzisk wiejska 5 2 2,50 

bielski Boćki wiejska 3 2 1,50 

zambrowski Kołaki Kościelne wiejska 3 2 1,50 

białostocki Dobrzyniewo Duże wiejska 3 3 1,00 

suwalski Raczki wiejska 3 3 1,00 

M. Białystok M. Białystok miejska 127 167 0,76 

kolneński Stawiski miejsko-wiejska 3 4 0,75 

sokólski Sidra wiejska 2 3 0,67 

wysokomazowiecki Nowe Piekuty wiejska 2 3 0,67 

białostocki Michałowo miejsko-wiejska 1 3 0,33 

hajnowski Kleszczele miejsko-wiejska 1 3 0,33 

kolneński Kolno wiejska 1 5 0,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

           Kolejny wskaźnik określał średnią liczbę osób objętych kontraktem socjalnym 

przypadająca na jednego pracownika socjalnego w OPS. W skali województwa jego wartość 

kształtowała się na poziomie 2,91. Poddając analizie poszczególne gminy zdecydowanie 

najwięcej osób objętych kontraktem przypadło na jednego pracownika socjalnego w gminie 

Rajgród (38). Wskaźnik ten jest wysoki także w gminie Dąbrowa Białostocka (21,57 kontraktu), 

Łapy (16), oraz Orla (13).  
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Wykres 7. Średnia liczba osób objęta kontraktem socjalnym przypadająca na pracownika 

socjalnego w OPS w województwie podlaskim w 2013 roku. 

Powiat Gmina Typ gminy 

Liczba osób 
objętych 

kontraktem 
socjalnym 

Liczba 
pracowników 
socjalnych w 

OPS 

Średnia 
liczba 

kontraktów 
na jednego 
pracownika 

grajewski Rajgród miejsko-wiejska 114 3 38,00 

sokólski Dąbrowa Białostocka miejsko-wiejska 151 7 21,57 

białostocki Łapy miejsko-wiejska 192 12 16,00 

bielski Orla wiejska 13 1 13,00 

łomżyński Nowogród miejsko-wiejska 23 2 11,50 

bielski Bielsk Podlaski wiejska 34 3 11,33 

łomżyński Zbójna wiejska 20 2 10,00 

m. Łomża M. Łomża miejska 300 33 9,09 

grajewski Grajewo wiejska 36 4 9,00 

sokólski Sokółka miejsko-wiejska 117 14 8,36 

grajewski Szczuczyn miejsko-wiejska 32 4 8,00 

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy wiejska 8 1 8,00 

wysokomazowiecki Klukowo wiejska 23 3 7,67 

białostocki Choroszcz miejsko-wiejska 22 3 7,33 

sejneński Sejny miejska 22 3 7,33 

bielski Rudka wiejska 13 2 6,50 

zambrowski Rutki wiejska 19 3 6,33 

moniecki Mońki miejsko-wiejska 55 9 6,11 

kolneński Stawiski miejsko-wiejska 24 4 6,00 

łomżyński Łomża wiejska 29 5 5,80 

białostocki Wasilków miejsko-wiejska 40 7 5,71 

suwalski Raczki wiejska 17 3 5,67 

augustowski Nowinka wiejska 11 2 5,50 

łomżyński Miastkowo wiejska 16 3 5,33 

moniecki Jasionówka wiejska 16 3 5,33 

augustowski Augustów wiejska 20 4 5,00 

grajewski Radziłów wiejska 15 3 5,00 

siemiatycki Siemiatycze miejska 30 6 5,00 

łomżyński Piątnica wiejska 24 5 4,80 

siemiatycki Mielnik wiejska 14 3 4,67 

sokólski Sidra wiejska 13 3 4,33 

suwalski Filipów wiejska 13 3 4,33 

m. Suwałki M. Suwałki miejska 159 40 3,98 

grajewski Grajewo miejska 52 14 3,71 

bielski Brańsk wiejska 13 4 3,25 

siemiatycki Drohiczyn miejsko-wiejska 13 4 3,25 

białostocki Tykocin miejsko-wiejska 16 5 3,20 

białostocki Juchnowiec Kościelny wiejska 18 6 3,00 
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siemiatycki Grodzisk wiejska 6 2 3,00 

białostocki Dobrzyniewo Duże wiejska 8 3 2,67 

bielski Boćki wiejska 3 2 1,50 

zambrowski Kołaki Kościelne wiejska 3 2 1,50 

m. Białystok M. Białystok miejska 133 167 0,80 

białostocki Michałowo miejsko-wiejska 2 3 0,67 

wysokomazowiecki Nowe Piekuty wiejska 2 3 0,67 

hajnowski Kleszczele miejsko-wiejska 1 3 0,33 

kolneński Kolno wiejska 1 5 0,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

          Ostatnim ze wskaźników był odsetek gmin w województwie podlaskim, które zawarły 

kontrakt socjalny w 2013 roku. Najwyższy wskaźnik zanotowano wśród gmin miejsko-wiejskich 

(ponad 51,85%), następnie w gminach miejskich (46,15%), zaś najniższy wśród gmin wiejskich 

(34,62%). 

 

Wykres 8. Odsetek gmin województwa podlaskiego, które zawarły kontrakty socjalne w 2013 roku 

Województwo podlaskie 

Liczba gmin zawierających kontrakty 47 

Liczba gmin w województwie 118 

Wartość wskaźnika 39,83% 

W tym: 

Gminy wiejskie 

Liczba gmin wiejskich zawierających kontrakty 27 

Liczba gmin wiejskich w województwie 78 

Wartość wskaźnika 34,62% 

Gminy miejsko - wiejskie 

Liczba gmin miejsko-wiejskich zawierających kontrakty 14 

Liczba gmin miejsko-wiejskich w województwie 27 

Wartość wskaźnika 51,85% 

Gminy miejskie 

Liczba gmin miejskich zawierających kontrakty 6 

Liczba gmin miejskich w województwie 13 

Wartość wskaźnika 46,15% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3.2 Indywidualne wywiady pogłębione 
 

3.2.1 Kontrakt socjalny wobec innych form aktywizacji 

 
 

Gminy nie realizujące kontraktów socjalnych 

 Pierwszym elementem badania jakościowego tj. indywidualnych wywiadów 

kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród kierowników ośrodków pomocy społecznej było 

poznanie działań lub programów aktywizujących, które mogą być stosowane przez 

pracowników socjalnych wobec klientów pomocy społecznej.  

Analiza pozyskanych danych dowodzi, że „pracownik socjalny przede wszystkim 

posługuje się pracą socjalną, w tym pracą społecznie-użyteczną. Mamy kontakty z Urzędem 

Pracy i Agendą zatrudnienia, która informuje o ofertach pracy. Mamy własne opracowane 

oświadczenie w wywiadzie, w którym klient sam zastanawia się nad swoją sytuacją życiową, 

rodzinną, zdrowotną itp., w której sam zastanawia się nad tym co mógłby (klient) w swoim życiu 

zmienić, współpracując z pracownikiem socjalnym” (przedstawiciel gminy miejskiej nie 

realizującej kontraktów socjalnych). Aktywizacja klientów pomocy społecznej może 

przybierać różne formy. „To zależy czy pracujemy metodą indywidualną czy grupową. 

W przypadku grupowej może to być program aktywności lokalnej a w indywidualnej to 

indywidualne programy dostosowane do klienta. Nie ma określonej reguły. Każdy człowiek jest 

inny, każda sytuacja jest inna i każda rodzina jest inna. Trzeba się dostosować do zastanej 

sytuacji” (przedstawiciel gminy wiejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych). Inna 

gmina biorąca udział w badaniu stwierdza, że na ich terenie sposobem aktywizacji jest 

„działanie Centrum Integracji Społecznej” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej nie 

realizującej kontraktów socjalnych).  

Jak powszechnie wiadomo jedne z form aktywności klientów pomocy społecznej są 

bardziej skuteczne inne mniej. „Nie ma jasnej odpowiedzi (na pytanie, które działania są 

najbardziej skuteczne). Każda metoda prowadząca do celu  w zależności od tego jakie ma się 

narzędzia w danym momencie i z kim się pracuje i co się chce osiągnąć. Nie ma jednego 

skutecznego narzędzia. Kontrakt jest dla mnie narzędziem zbędnym, tworem uniwersyteckim, 

dlatego że nie ma niczego w kontrakcie socjalnym czego by nie było w wywiadzie 

środowiskowym. Przekształcanie wywiadu środowiskowego na kontrakt socjalny to jest 

stworzenie drugiego takiego samego dokumentu. Wywiad środowiskowy jest dokumentem 

obowiązującym, w którym powinna być analiza. Jest umowa między pracownikiem 

a świadczeniobiorcą. Świadczeniobiorca podpisuje się w wywiadzie i do czegoś się 

zobowiązuje. Dla mnie jest to dodatkowy zbędny dokument” (przedstawiciel gminy wiejskiej 

nie realizującej kontraktów socjalnych). W innym przypadku przedstawiciel ośrodka pomocy 

społecznej przyznaje, że najbardziej skuteczną formą aktywizacji jest „motywowanie ludzi do 

podjęcia staży. Widzimy, że są one najbardziej skuteczne. Prace społecznie-użyteczne 

pomagają przełamać klienta i motywują do podjęcia aktywności. Propozycja pracy za pieniądze 

jest najbardziej skuteczna a kontrakt socjalny pracy nie gwarantuje, jeżeli w gminie jej nie ma” 

(przedstawiciel gminy miejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych). Na pytanie o to, 

które działania aktywizujące są najskuteczniejsze jeden z uczestników badania odpowiedział, 

że „podstawową bazą uaktywniającą klienta jest Centrum Integracji Społecznej. Stosowanie 

kontraktu jest mało uaktywniające klienta. Stosuje się go wobec osób, które rokują jego 

realizację a nie wobec wszystkich klientów” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej nie 

realizującej kontraktów socjalnych). 
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Stosowanie kontraktu socjalnego nie jest obligatoryjne. Pracownik socjalny nie ma 

obowiązku jego stosowania. W opinii przedstawicieli gmin, które nie realizują kontraktu 

socjalnego jako formy aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej, narzędzie to jest 

bezużytecznym dokumentem. Świadczy o tym niniejsza wypowiedź: „Pracownicy socjalni 

uważają kontrakt socjalny za mało skuteczny, ponieważ nie mogą wyciągać z niego sankcji bo 

na utrzymaniu są dzieci, a nie mogą zostawić rodziny bez środków do życia. Kontrakt socjalny 

jest nałożeniem dla pracownika zbyt wielkiego obciążenia ze względu na jego obszerność. 

Klient, który chce podjąć pracę nie wymaga podpisania kontraktu. Czujemy, że ten kontrakt jest 

po to by mieć podstawę do odmówienia klientowi świadczeń a bez świadczeń będących 

jedynym źródłem utrzymania nie możemy klienta zostawić” (przedstawiciel gminy miejskiej 

nie realizującej kontraktów socjalnych). Z badania wynika, że kontrakt socjalny to nic innego 

jak wywiad środowiskowy, który jest dokumentem obowiązkowym.  

Analiza wypowiedzi beneficjentów badania dowodzi, że realizacja kontraktów socjalnych 

wobec pewnych grup społecznych „z góry wiadomo, że nie zostanie spełniona”. Dotyczy to 

między innymi klientów z problemami alkoholowymi czy z niewydolnością wychowawczą. 

Często kontrakty socjalne podpisuje się z tylko z klientami rokującymi. 

W opinii pracowników socjalnych niezasadne jest stosowanie kontraktu socjalnego, gdyż 

„zobowiązuje on do utraty świadczeń i jednocześnie pozbawia rodzinę jedynego źródła 

utrzymania, a dobro dzieci jest dobrem najważniejszym” (przedstawiciel gminy miejsko-

wiejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych). Realizacja kontraktu socjalnego wymaga 

przeprowadzenia solidnej diagnozy. Takie zadanie jest bardzo czasochłonne i często 

niemożliwe do realizacji w nadmiarze obecnych obowiązków pracowników socjalnych. 

Powodem braku skuteczności stosowania przedmiotowego narzędzia jest również brak 

zaplecza pomocowego na terenie gmin dla osób potrzebujących wsparcia. „W naszym odczuciu 

brakuje u nas odpowiedniej infrastruktury, ponieważ nie mamy nic konkretnego i atrakcyjnego 

dla klienta do zaoferowania. Jeżeli klient nie chce pracować to go się siłą nie zmusi bo 

„z niewolnika nie ma pracownika” a jeżeli jest klient chętny do podjęcia pracy to mu się tę pracę 

oferuje. Bo ten klient, który nie chce pracować, a go się wysyła do pracy zaraz chodzi na 

zwolnienia lekarskie i przynosi zaświadczenia o tym, że jest niezdolny do pracy” 

(przedstawiciel gminy miejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych). Kontrakt socjalny 

podpisują obie strony tj. klient z pracownikiem socjalnym. Teoretycznie założenia umowy 

powinny być respektowane, w praktyce niejednokrotnie jednak jest inaczej i klienci, którzy 

podpisują zobowiązanie nie spełniają go. Badanie wykazuje, że liczba prowadzonych 

kontraktów socjalnych na terenie gmin zależy przede wszystkim od zasobów infrastrukturalnych 

gmin, szkoleń i stażów, propozycji ofert pracy skierowanych do klientów. Uczestnicy badania 

podkreślają znaczenie roli oraz obciążenie pracownika socjalnego. Świadczy o tym między 

innymi wypowiedź: „pracownik socjalny niestety często jest zdany sam na siebie i sam musi 

szukać ofert pracy (dla klienta)” (przedstawiciel gminy miejskiej nie realizującej kontraktów 

socjalnych). O niskiej efektywności stosowania kontraktu socjalnego świadczy wypowiedź: 

„próbowaliśmy tej metody tak zachwalanej i promowanej i stwierdziliśmy, że w naszym 

środowisku to się nie sprawdza. Nie przynosiło to efektów, nie motywowało dodatkowo 

świadczeniobiorcy do większej aktywności na swoją rzecz. Dla nas to narzędzie jest 

nieskuteczne. Może w innych gminach się sprawdza, u nas nie - dlatego zrezygnowałyśmy z tej 

metody” (przedstawiciel gminy wiejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych). 

Respondenci badania uważają, że pracownicy socjalni są dobrze przygotowani do zawierania 

kontraktów. Mają ukończone odpowiednie kwalifikacje, „jednak brak w nich wystarczającej 

motywacji wobec klientów nie mających chęci do podjęcia aktywności”(przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej nie realizującej kontraktów socjalnych).  
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Gminy z najniższym wskaźnikiem kontraktów socjalnych  

           W badaniu wzięli udział także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej 

z województwa podlaskiego, które w 2013 roku zrealizowały najmniej kontraktów socjalnych. 

W opisywanych gminach narzędzie to nie jest zbyt popularną formą aktywizacyjną, o czy 

świadczy niska ilość przypadków sięgania po nie: „W tym roku były podpisane tylko dwa 

kontrakty socjalne” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych).  

           Według przedstawicieli badanych OPS-ów kontrakt socjalny nie zawsze jest 

najskuteczniejszym działaniem, stąd też skłonność do korzystania z innych form aktywizacji 

„Najbardziej skuteczne są prace społeczne, ponieważ klienta mobilizuje podjęcie aktywności za 

konkretne pieniądze. Ponieważ jesteśmy małą gminą nie możemy w ramach kontraktu 

zaproponować nic atrakcyjnego dla klienta (stałej pracy) a odebranie zasiłku dla większości nie 

jest mobilizujące” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych).  

           Pomimo tego, że badane gminy rzadko korzystały z kontraktu socjalnego, to respondenci 

wyrażają się o nim pozytywnie: „Uważam, że jest to dobre narzędzie” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Badane OPS-y charakteryzowały się niskim wskaźnikiem zawierania kontraktów 

socjalnych, dlatego należało poszukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Analiza zebranych 

wypowiedzi przede wszystkim ukazała, że jednym z powodów jest nadmiar obowiązków 

w badanych placówkach. Świadczy o tym wypowiedź jednego z respondentów, iż nie zawierają 

kontraktów „ze względu na brak czasu, duży zakres obowiązków z innych dziedzin np. program 

osłonowy, bony żywnościowe” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej 

najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Powodem małej liczby realizowanych 

kontraktów są też sami klienci pomocy społecznej, którzy nie chcą współpracować 

z pracownikami socjalnymi. „U niektórych klientów z góry wiadomo, że nie zrealizują kontraktu 

i przy próbach podpisania kontraktu nie wyrażają oni na niego zgody” (przedstawiciel gminy 

wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). „W naszej 

gminie jest mało osób, które wywiązują się z kontraktu, bo rezygnują” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

„Próbowałyśmy przy pomocy kontraktu zmobilizować rodziny średnio aktywne, czyli te,  

z którymi udaje się współpracować, ale wymaga to wiele wysiłku” (przedstawiciel gminy 

wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Powodem jest 

także strach klienta przed sankcjami, jakie mogą go spotkać w przypadku niewywiązania się 

z kontraktu. „Potrzeby klientów są zdecydowanie większe, zawieranych kontraktów powinno być 

więcej jednak klienci nie chcą ich podpisywać ze względu na sankcje” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Ważnym aspektem wpływającym na niską liczbę realizowanych kontraktów socjalnych 

są finanse. Brak środków w budżetach OPS-ów (szczególnie tych z mniejszych miejscowości) 

powoduje, że poddane badaniu narzędzie aktywizujące nie jest realizowane w oczekiwany 

sposób: „nasza gmina nie dysponuje zbyt wielkimi zasobami finansowymi to tych kontraktów 

jest niewiele zawieranych” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najmniejszy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Ponadto pracownicy badanych OPS wskazali na 

braki kadrowe w swoich placówkach: „jest nas po prostu za mało” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Analiza wyników badania jakościowego wskazała, iż liczba zawieranych kontraktów 

socjalnych w gminach nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. Na pytanie dotyczące tej 
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kwestii respondenci odpowiadali iż „Na pewno nie jest wystarczająca” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

 

Gminy z najwyższym wskaźnikiem kontraktów socjalnych  

Przedstawiciele gmin, które realizują najwyższą liczbę kontraktów socjalnych 

w województwie podlaskim wśród działań wpływających na aktywizację klientów pomocy 

społecznej najczęściej wymieniają: 

 

Beneficjenci badania zostali zapytani o to, dlaczego w swojej pracy zawodowej 

polegającej między innymi na aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym korzystają z kontraktu socjalnego. Generalnie narzędzie to „(...) pełni rolę „bata”, 

jest zobowiązaniem dla obu stron, taka osoba wie, że jeśli się nie wywiąże ze swojej części to 

nie otrzyma czegoś w zamian (np. wsparcia finansowego)” (przedstawiciel gminy miejsko-

wiejskiej realizującej najwyższy odsetek kontraktów socjalnych). Kontrakt socjalny 

wykorzystywany jest w trudnych sytuacjach życiowych klientów pomocy społecznej oraz ich 

rodzin, poprzez mobilizację w wykonywaniu poszczególnych zobowiązań. „Mobilizuje do 

poszukiwania wolnych miejsc pracy we własnym zakresie, składanie CV w zakładach pracy. 

Motywuje także do systematycznego opłacania czynszu, obliguje do pójścia do lekarza, 

spotkania z doradcą zawodowym, ogranicza spożywanie alkoholu oraz pośrednio zapobiega 

szerzeniu się zjawisk patologicznych” (przedstawiciel gminy miejskiej realizującej 

najwyższy odsetek kontraktów socjalnych). Jeden z uczestników badania stwierdza, że 

Działania aktywizujące 
stosowane przez 

pracowników 
socjalnych wobec 
klientów pomocy 

społecznej

prace 
społecznie 
użyteczne

centra 
aktywizacji 
społecznej 

kluby 
integracji 
społecznej 

kontrakt 
socjalny

warsztaty 
terapii 

zajęciowej

projekty EFS

staże, prace 
interwencyjne, 

roboty 
publiczne

szkolenia

skierowanie 
do Urzędu 

Pracy

pomoc przy  
wypełnianiu 

różnych 
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kontrakt socjalny (...) jest to dla mnie najbezpieczniejsza droga. Forma umowy, między mną 

a klientem spisana na papierze ma dla większości ważną moc prawną. Ja coś oferuję, ale tym 

samy żądam od drugiej strony, żeby też coś oferowała (przedstawiciel gminy wiejskiej 

realizującej najwyższy odsetek kontraktów socjalnych). „Jest to dwustronne zobowiązanie, 

przez co klient bardziej stara się go realizować, wywiązać z niego. Działania, które są tam 

zawarte (w projektach systemowych) są atrakcyjne dla klientów, pomagają realnie odbić się tym 

osobom od dna, zdobyć kwalifikację i docelowo znaleźć pracę” (przedstawiciel gminy 

miejskiej realizującej najwyższy odsetek kontraktów socjalnych). 

Kontrakt socjalny to umowa zawierana pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą 

potrzebującą pomocy. Kontrakt ma pomagać w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej 

rodziny, dlatego też kierowana jest do osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Jeden z uczestników badania oznajmił w badaniu, że na terenie 

jego gminy „kontrakt socjalny zawierany jest najczęściej z osobami bezrobotnymi. Zwracamy 

uwagę na to, aby byli to ludzie niekonfliktowi w miarę zdyscyplinowani. Zdarza się, że chcą 

zawrzeć z nami kontrakt osoby mające trudności z utrzymaniem dyscypliny społecznej, czyli 

nadużywające alkoholu czy też przejawiające inne oznaki niedostosowania społecznego – 

z takim kontraktu nie zawieramy” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy 

odsetek kontraktów socjalnych). 

Liczba kontraktów socjalnych w znacznym stopniu zależy od realizowanych projektów, 

szczególnie projektów systemowych, na które przeznaczane są określone środki finansowe. 

Ośrodki pomocy społecznej nie posiadają w swoich budżetach środków finansowych, które 

mogłyby przeznaczyć na realizacje kontraktów socjalnych. Z badania wynika, że jednym 

z czynników, który znacznie wpływa na liczbę zawieranych kontraktów z beneficjentami pomocy 

społecznej są również zasoby kadrowe. Ważną kwestią jest przygotowanie merytoryczne 

pracowników socjalnych, jak również cechy osobowościowe pracowników. Nie każdy pracownik 

jest w stanie poradzić sobie w relacjach z osobą roszczeniową. Jeden z uczestników badania 

stwierdza, że liczba realizowanych kontraktów socjalnych zależy również od chęci 

beneficjentów pomocy. Część osób chętnie zawiera umowę z pracowników socjalnym, inni 

zmuszani są do tego pod groźbą utraty świadczenia. Z informacji pozyskanych w drodze 

badania wynika, że wpływ na liczbę zawierania kontraktów socjalnych ma również nadmiar 

obowiązków pracowników socjalnych.   

 

3.2.2. Kontrakt socjalny – doświadczenia gmin w jego realizacji  

Gminy z najniższym wskaźnikiem kontraktów socjalnych             

Kontrakt socjalny jest instrumentem pracy socjalnej, który wskazuje osobie lub rodzinie 

kierunki działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do własnej aktywności, 

wzmacnia wiarę we własne siły, daje możliwość korzystania z potrzebnego doradztwa lub 

szkoleń oraz pomocy finansowej. Jego przygotowanie, zawieranie jak i późniejsza realizacja 

często sprawiają problemy nie tylko klientom a również samym pracownikom socjalnym. 

Problemy te dotyczą w szczególności osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tym 

narzędziem: „najtrudniejszy był pierwszy raz, żeby połapać się w tym wszystkim. Przy kolejnym 

kontrakcie było już o wiele łatwiej” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najmniejszy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Zdaniem respondentów spośród obu stron 

zawierających kontrakt, to pracownik socjalny ma często więcej zadań z nim związanych: 

„Najtrudniejsza jest realizacja kontraktu, wymaga ona bardzo dużo zaangażowania ze strony 

pracownika socjalnego, który musi pomimo podpisania zobowiązania cały czas mobilizować 
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klienta i strasznie się starać, żeby kontrakt został zrealizowany. Bardziej przy nim, 

zaangażowany jest pracownik socjalny niż klient” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej 

najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Kontrakty społeczne są zawierane z różnymi typami klientów pomocy społecznej. Jeden  

z uczestników badania stwierdza, że na terenie ich gminy kontrakty socjalne zawierane są 

„najczęściej z osobami bezrobotnymi, aby im pomóc w podjęciu pracy” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Inna 

osoba opowiada, że „stosowaliśmy kontrakt tylko dwa razy, jeden z klientów miał problemy 

z alkoholem i odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy, a drugi problemy wychowawcze” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych). Oprócz pojedynczych osób klientami są też całe rodziny, którym należy udzielić 

pomocy, gdyż znajdują się one w trudnej sytuacji życiowej. „Ostatnio zawarliśmy kontrakt 

z rodziną wielodzietną niewydolną wychowawczo. Kontrakt dotyczył zobowiązania do podjęcia 

się przez matkę pełnienia obowiązków domowych i lepszej opieki na trójką dzieci. Chodziło 

w nim przede wszystkim o dobro dzieci” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej 

najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). „Ostatni kontrakt zawarliśmy z osobą 

bezrobotną, żeby jej pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Było to zadłużenie i groziła jej eksmisja. 

Była to kobieta z szóstką dzieci” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej 

najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych).  

           Zdarza się, że problem pracownikom oraz klientom pomocy społecznej sprawia zawiła 

treść i skomplikowana konstrukcja kontraktu socjalnego. Świadczą o tym związane z tą kwestą 

wypowiedzi respondentów: „są tam powtarzające się pytania, powinien być także krótszy” 

(przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych), „zbyt dużo jest dokumentów do uzupełniania” (przedstawiciel gminy 

wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Aby skutecznie realizować z klientami kontrakt socjalny, pracownicy OPS przechodzą 

z tego zakresu specjalistyczne szkolenia. Respondenci stwierdzili w badaniu, że „szkoleń jest 

wiele i wszyscy pracownicy socjalni są przeszkoleni, jednak szkolenia są teoretyczne, mogłyby 

mieć formę warsztatów. Chciałybyśmy zobaczyć jak wygląda zawieranie kontraktów socjalnych 

w gminach podobnych do naszej, czyli takiej gdzie nie ma się co zaoferować dla klienta” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych). Niestety zdarzają się przypadki, iż pracownicy OPS mimo, iż chcieliby poszerzać 

swoją wiedzę dotyczącą kontraktu socjalnego, to z różnych przyczyn tego nie robią: „szkolenia 

są potrzebne, nie zgłaszamy się jednak na nie, bo mamy inne obowiązki” (przedstawiciel 

gminy miejsko-wiejskiej realizującej najmniejszy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych).          

 

Gminy z najwyższym wskaźnikiem kontraktów socjalnych  

          Gminy o najwyższym wskaźniku realizacji kontraktów socjalnych w województwie 

podlaskim zawierają je z różnymi typami klientów pomocy społecznej. Najczęściej są to osoby 

nie posiadające stałego zatrudnienia. „Kontrakt socjalny zawierany jest najczęściej z osobami 

bezrobotnymi. Zwracamy uwagę na to, aby byli to ludzie niekonfliktowi, w miarę 

zdyscyplinowani” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych). Świadczy o tym także wypowiedź innego respondenta: „Najczęściej 

są to kontrakty z osobami długotrwale bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy. Jest 

tak, ponieważ tych problemów (bezrobocia) jest najwięcej” (przedstawiciel gminy miejskiej 

realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Kontrakty są zawierane 
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również z „osobami uzależnionymi od alkoholu, żeby miały odskocznie, żeby musiały przyjść na 

rozmowę z psychologiem a także z mediatorem (…) Jeżeli nie chce podjąć leczenia to moją 

presją jest zawarcie kontraktu” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej 

najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Zdarza się także, iż kontrakty zawierane  

są z osobami niepełnosprawnymi, „ponieważ takie osoby poza kolejnością są kierowane na 

turnusy rehabilitacyjne i na kursy zawodowe (w zależności od schorzenia”) (przedstawiciel 

gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

          Respondenci chętnie dzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami związanymi 

z realizacją kontraktu socjalnego. Jeden z uczestników badania opowiada historię osób, które 

taką umowę podpisały: „Kobieta dostała się na staż do zakładu fryzjerskiego dzięki odbytemu 

kursowi, a wszyscy, którzy skończyli kurs spawacza pracują w tym zawodzie. Osobom 

niepełnosprawnym odbyty turnus rehabilitacyjny pozytywnie wpłynął na ich stan zdrowia” 

(przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych). Innym przykładem jest następująca wypowiedź: „Każdy projekt 

realizowany w ramach kontraktu za moim pośrednictwem został zrealizowany w 100% 

pozytywnie. Każda osoba przeszła wszystkie zawarte w nim działania, a jedna z nich w wieku 

około 40 lat znalazła zatrudnienie” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

           Pracownicy OPS mają również negatywne doświadczenia związane z kontraktowaniem. 

Najczęściej związane jest to z „trudnym klientem pomocy społecznej”. „Częsta bezsilność. 

Wykłada się człowiekowi serce, a napotyka się ścianę, brak współpracy i lekceważenie”  

(przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych).  

Analiza wyników badania pokazała, że w ośrodkach, które realizują dużą liczbę 

kontraktów, przygotowanie merytoryczne pracowników do realizacji tego świadczenia jest na 

różnym poziomie. Wypowiedzi niektórych respondentów świadczą o ich wysokich 

kompetencjach. „Uważam, że mam dobre przygotowanie do realizacji kontraktu socjalnego. 

Przeszłam wiele szkoleń, jednak dopiero w praktycznym działaniu zdobywałam doświadczenie 

do niniejszej pracy. Ponadto sama ustawicznie pogłębiam swoją wiedzę w tej dziedzinie” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych). Inna osoba opowiada „Bardzo dużo korzystaliśmy ze szkoleń prowadzonych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Nie ma takiego pracownika, który nie 

byłby przeszkolony” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych).  

Są jednak też tacy pracownicy, którzy otwarcie przyznają, że nie są dostatecznie 

przygotowani do zawierania i realizowania kontraktów socjalnych. Świadczy o tym wypowiedź: 

„Jestem niewystarczająco przygotowana. Nie byłam na żadnym szkoleniu z tego zakresu, 

umiem tyle co sama wypracowałam” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej 

najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

          Wielu respondentów wyrażało chęć dokształcania się w temacie zawierania kontraktów 

oraz wskazywało potrzeby szkoleniowe. „Dostępne szkolenia nie wyczerpują tematyki, 

szczególnie te jednodniowe (…) warto stworzyć też platformę dla pracowników MOPS-u, 

z województwa w ramach wymiany doświadczeń, samopomocy” (przedstawiciel gminy 

miejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Opisuje to także 

poniższa wypowiedź: „Szkolenie powinno dotyczyć etapu realizacji kontraktu z trudnym klientem 

roszczeniowym, jak ta współpraca pracownika socjalnego z taką osobą ma wyglądać” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych).  
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           Doświadczenia pracowników socjalnych związane z kontraktem pokazują, że nie 

wszystkie umowy są realizowane do końca. Przyczyną ich zrywania są najczęściej beneficjenci. 

„Gdy kontrakt jest długofalowy, np. na 3-6 miesięcy to często w trakcie jego trwania klientowi 

kończy się motywacja, jest znudzony, nie stawia się na szkolenia i spotkania” (przedstawiciel 

gminy miejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Często 

też klienci nie są uczciwi wobec pracowników pomocy społecznej. „Często od osoby wymaga 

się uczestnictwa w kontrakcie, a okazuje się, że pracuje ona na czarno i kontrakt jest zrywany”  

(przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby 

kontraktów socjalnych). 

W przypadku OPS-ów, które realizują dużą liczbę kontraktów socjalnych w badaniu 

odnotowano zróżnicowane odpowiedzi na pytanie dotyczące trudności pojawiających się na 

etapie planowania, zawierania i realizowania opisywanego narzędzia aktywizacji społecznej. 

Zdarza się, że czynności te nie sprawiają pracownikom socjalnym żadnych problemów, gdyż są 

oni do tego w odpowiedni sposób przygotowani. „Nie mam żadnych trudności z zawieraniem 

kontraktów socjalnych z podopiecznymi. Jestem przygotowana merytorycznie uczestnicząc 

w różnych szkoleniach z zastosowaniem kontraktu socjalnego. Ukończyłam wyższe studia, 

posiadam specjalizację I i II stopnia, szkolenia ROPS” (przedstawiciel gminy miejskiej 

realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Inna osoba opowiada: 

„przez trzy lata od kiedy realizujemy kontrakt socjalny nie miałam żadnych problemów” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych). Respondenci tłumaczyli, że problemy pojawiały się, kiedy kontrakt był nowym, nie 

do końca wszystkim znanym narzędziem: „Na początku był opór pracowników - jak to zrobić, co 

z tym zrobić itp. Pierwsze kontrakty zawierane w 2008 roku były naszą piętą Achillesową, 

jednak w tej chwili nie widzimy już problemu” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej 

realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

          Zdarzają się sytuacje, gdzie mimo wielu zrealizowanych kontraktów socjalnych 

pracownicy OPS mają nadal spore trudności z omawianym narzędziem. „Pojawiają się 

trudności różnego typu. Najtrudniejszym etapem jest przygotowanie kontraktu (wywiad, 

przemyślenie, co się da zrealizować, postawienie diagnozy, rozmowy z klientem, 

przekonywanie go do różnych działań). Jest to trudne i czasochłonne” (przedstawiciel gminy 

miejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Analiza 

pozyskanych danych dowodzi, że najwięcej kłopotów sprawia realizacja kontraktu. 

„Z przygotowaniem i zawieraniem kontraktu na ogół nie ma problemów, (…) ale już później na 

etapie realizacji bywa z tym różnie, szczególnie jeśli chodzi o klienta roszczeniowego, to tam 

pojawia się najwięcej problemów i wtedy ze strony pracownika wymaga to większego 

zaangażowania i wysiłku” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik 

liczby kontraktów socjalnych). „Problemy są zwłaszcza jeśli chodzi o realizację np. osoba nie 

wywiązuje się z kontraktu, ma 10 osobową rodzinę i jeśli zabierze jej się pomoc finansową to 

jednocześnie ukarze się jej całą rodzinę. Nie można więc tak zrobić i taka osoba czuje się 

bezkarna i ciężko ją zmotywować do wywiązywania się z kontraktu” (przedstawiciel gminy 

miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 
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3.2.3. Mocne i słabe strony kontraktu socjalnego 

Kontrakt jako jedno z narzędzi aktywizujących klientów pomocy społecznej obok 

mocnych stron i pozytywnych aspektów jakie są związane z jego realizacją ma również swoje 

wady. W poniższym zestawieniu wskazano mocne i słabe strony kontraktu socjalnego w pracy 

z klientem, wskazane przez respondentów badania. 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 

Kontrakty realizowane z projektów unijnych 

zapewniają zaplecze w postaci: szkoleń, 

doradztwa  zawodowego, psychologa 

 

Kontrakt socjalny przybiera formę przymusu 

 

Pisemne zobowiązanie mobilizuje klientów do 

aktywności 

 

Papierologia, powielanie wywiadu 

środowiskowego 

 

 

Analiza sytuacji – pogłębione wejrzenie w sprawę 

 

Kontrakt jest zbyt obszerny i  napisany trudnym 

językiem dla klienta. Powinien być „bardziej 

przejrzysty i czytelny”, „powinien być krótszy, a 

pytania proste i bardziej zrozumiałe na klienta” 

 

 

Obowiązek wywiązania się z umowy 

cywilnoprawnej wpływa na psychikę 

świadczeniobiorcy, zobowiązuje klienta do 

wykonywania pewnych czynności, w innym 

przypadku nakłada na niego sankcje „klient na 

podstawie kontraktu wykonuje pewnie działania, 

a tak nie robiłby nic” 

 

Kontrakt jest mało konsekwentny „bo nie 

możemy rodzin pozostawiać bez środków do 

życia zwłaszcza, gdy mają do utrzymania dzieci” 

Satysfakcja obu stron z dobrze wykonanego 

zadania 

 

Sankcje jakie powinno się wyciągać nie są 

mobilizujące dla niektórych klientów z którymi 

ciężko układa się współpraca 

 

Wymaga on głębszej analizy sytuacji klienta 

(jakie są przyczyny jego sytuacji, jakie są 

możliwości klienta, bariery w jego środowisku 

itp.) – „Jest to dużo dokładniejsze niż wywiad 

środowiskowy” 

Kontrakt powinien być dokumentem „żywym”, 

„nie gwarantuje klientom nic konkretnego” 

Podnoszenie wartości klienta oraz jego 

usamodzielnienie – „Odkrycie wielu jego pasji. 

Osoba taka czuje się potrzebna, że ktoś się nią 

zajął”, „Osoby mogą zdobyć uprawnienia, na 

które ich nie stać, a pomogą im znaleźć pracę 

np. prawo jazdy kat. B, C” 

Brak chęci współpracy ze strony klientów - „chcą 

dostawać pieniądze, a nic nie dawać od siebie”, 

„spotykamy się z klientami, którym proponujemy 

kontrakty, a oni nie chcą zawierać kontraktów” 
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Uczestnicy badania zgodnie przyznają, iż kontrakt socjalny jest dokumentem, który 

powiela wywiad środowiskowy. Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej przyznali 

w badaniu, iż nie ma potrzeby dublowania dokumentów. Nie ma konieczności używania 

kontraktu socjalnego jako odrębnego narzędzia. Wystarczy modyfikacja wywiadu 

środowiskowego, tj. uzupełnienie go o pewne elementy z kontraktu, bez potrzeby tworzenia 

nowego, wyodrębnionego.  Jeden z uczestników badania stwierdza, że „gdyby była jakaś pula 

dodatkowych pieniędzy, które może otrzymać klient po zrealizowaniu kontraktu...chodzi tu 

o  pieniądze na konkretne cele np. chcemy zaktywizować klienta do pomalowania mieszkania 

i w zamian za to, że on to zrobi my mu kupimy farbę, bo go samego na to nie stać” (...). 

Gdybyśmy mogli przyznać za realizację kontraktu zasiłek celowy lub lepsze mieszkanie czy 

pieniądze na ubranie to wtedy miałoby to rację bytu. A że pieniędzy brakuje a zasiłków klientom 

zabrać nie możemy kontrakty nie mają racji bytu. Gdyby zapewnieni byli psycholodzy, doradcy 

zawodowi, szkolenia, kursy czy staże, wyglądało by to inaczej. W tej chwili ośrodek nie ma 

funduszy na takie wspieranie klientów. 

       Respondenci zostali zapytani w badaniu również o to, jakie elementy kontraktu 

socjalnego należałoby zmienić, aby był on bardziej skuteczniejszym narzędziem. Często padały 

odpowiedzi stwierdzające, że „nie ma potrzeby nic zmieniać. Jest on bardzo przemyślany 

i dobrze skonstruowany” (przedstawiciel gminy miejskiej realizującej najwyższy wskaźnik 

liczby kontraktów socjalnych) oraz „wzór kontraktu jest pismem przejrzystym i czytelnym. Na 

jego podstawie obie strony doskonale wiedzą, jakie są ich zobowiązania wobec siebie” 

(przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów 

socjalnych). Jednak niektórzy pracownicy OPS-ów dzielili się swoimi przemyśleniami 

dotyczącymi zmian, np.: „Mam zastrzeżenie do tego, że po zakończeniu kontraktu nie możemy 

dalej monitorować losów naszego klienta” (przedstawiciel gminy wiejskiej realizującej 

najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Wielu respondentów twierdziło, że 

„powtarzają się w nim pewne treści, powinien być krótszy i napisany łatwym językiem 

zrozumiałym dla klienta” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej nierealizującej 

kontraktów socjalnych) oraz, iż „pewne zawarte elementy powinny być uwzględnione 

w wywiadzie środowiskowym” (przedstawiciel gminy miejskiej realizującej najwyższy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 

 

3.2.4. Współpraca z innymi instytucjami w ramach realizacji kontraktu 

 

Z informacji pozyskanych w drodze badania wynika, że w ramach realizacji kontraktu 

często podejmowana jest współpraca z innymi instytucjami. Pracownicy socjalni uczestniczący 

w badaniu przyznają, iż najczęściej współpraca ta ma miejsce z z Powiatowymi Urzędami 

Pracy. „Najaktywniej współpracujemy z PUP. Dostarczamy do urzędu listę osób, które podpisały 

kontrakt socjalny i informujemy o podejmowanych działaniach” (przedstawiciel gminy 

wiejskiej realizującej najwyższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). Poza tym 

respondenci wymieniali także inne instytucje, z którymi współdziałają podczas realizacji 

kontraktów. „Współpracujemy z Policją, organizacjami pozarządowymi, Centrum Integracji 

Społecznej oraz z gminą” (przedstawiciel gminy miejsko-wiejskiej realizującej najwyższy 

wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). „Współpraca jest cały czas ze wszystkimi 

instytucjami i to na bieżąco. Wymieniamy się informacjami i wspieramy się w działaniach” 

(przedstawiciel gminy realizującej najniższy wskaźnik liczby kontraktów socjalnych). 
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3.3 Panel ekspercki 

 

           W ramach realizowanego badania wykorzystano również technikę panelu eksperckiego, 

który jest formą wywiadu grupowego. Do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni specjaliści 

z zakresu pracy socjalnej i polityki społecznej tj. kadra kierownicza Ośrodków Pomocy 

Społecznej, w których najczęściej stosuje się kontrakt jako narzędzie aktywizacji. 

 

Kontrakt socjalny – bariery, przeszkody i zagrożenia 

 

           Podczas panelu eksperckiego została poruszona kwestia potencjalnych przeszkód 

i zagrożeń związanych z zawieraniem i realizowaniem kontraktu socjalnego. W opinii członków 

dyskusji największą barierą nie jest samo podpisanie kontraktu lecz „to co ma być zawarte 

w kontrakcie, szczególnie jeśli chodzi o znalezienia pracy”. Często zdarza się, że w małych 

ośrodkach bardzo trudno jest o stałe zatrudnienie dla danego klienta pomocy socjalnej. 

Świadczy o tym odpowiedź jednego z respondentów, który oznajmia iż „w mojej małej 

miejscowości wszyscy się znają i wiedzą, czego oczekiwać od tej osoby i wiedzą, że czasami ta 

osoba się do niczego nie nadaje”. Dużym problemem jest fakt, że w wiejskich ośrodkach 

najczęściej jedyną możliwością jest praca dorywcza, co potwierdzają słowa jednego 

z uczestników panelu eksperckiego: „jeśli chodzi o pracę dorywczą, to trudno tu powiedzieć 

o zawarciu kontraktu, gdyż nie jest to praca na umowę. Niech to będzie zlecenie, umowa 

o dzieło czy jakakolwiek inna żeby się wywiązać z kontraktu. Skoro został zawarty kontrakt to 

musi być jakiś dokument”.  

           Ponadto pewną barierę w procesie zawierania kontraktów socjalnych stanowi brak 

odpowiedniej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a ściślej mówiąc problemy we 

wspólnej komunikacji. Najczęściej nie jest temu winna żadna ze stron, a zawiła biurokracja, co 

powoduje sytuacje gdzie „PUP sam nie jest w stanie określić, że dana osoba zostanie 

skierowana i pójdzie gdzieś do pracy. Oni sami czasami nie wiedzą jakimi środkami dysponują, 

gdyż otrzymują je w różnych trybach konkursowych”. Barierą jest także fakt, że urzędy pracy nie 

są w stanie sprostać zapotrzebowaniu bezrobotnych na pracę, co powoduje różnego rodzaju 

dalsze patologiczne sytuacje: „Na naszym terenie chętnych i w miarę kwalifikujących się do 

tego typu pomocy jest 300 osób, a urząd pracy dostanie miejsce na 50 osób. I teraz jest 

przepychanka kto ma lepsze plecy, kto za kim powie dobre słowo i kto przejdzie”. Bardzo często 

trudno jest zmotywować klienta pomocy społecznej ze względu na ograniczenia finansowe. 

Wówczas „ciężko dać jakikolwiek argument, żeby zawarto z nami tą umowę”. 

           Istotną przeszkodą w realizowaniu kontraktów socjalnych są uzależnienia beneficjentów. 

Jednym z warunków podpisania kontraktu w przypadku osoby z nałogami jest poddanie się 

leczeniu. W przypadku niektórych klientów pomocy społecznej przynosi to skutek, u innych nie. 

Problem ten dobrze odzwierciedla wypowiedź jednego z respondentów „Osoba się wyleczyła, 

tydzień po leczeniu dalej pije (…) i pracodawca złapie raz taką osobę to przymknie oko, ale za 

drugim czy trzecim razem nie. A załóżmy, że to jakiś budowlaniec, przyjdzie inspekcja pracy 

i wtedy pytanie kogo Pan dopuścił do pracy?”. Poza tym zdaniem pracowników OPS kontrakt 

w podobnych do opisywanego wyżej przykładu „nie sprawdzi się w takim przypadku, gdy 

znajdzie pracę, zaś szybciej się sprawdzi, że pójdzie na leczenie”. 
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Skuteczność kontraktu socjalnego 

 

           Analiza wypowiedzi respondentów biorących udział w panelu eksperckim wykazała, że 

skuteczność kontraktów socjalnych jest uzależniona od różnego rodzaj czynników. Zdaniem 

jednego z uczestników „kontrakt socjalny najbardziej jest skuteczny przy osobach młodych 

i wchodzących w system pomocy społecznej. Przy takich osobach to się sprawdzi, natomiast 

jeśli ktoś długotrwale korzysta z zasiłków, to ten kontrakt nie ma dla niego znaczenia”. Bardzo 

podobne stwierdzenie wystosowała inna z badanych osób mówiąc, że „grupa 

wyselekcjonowana jak osoby młode mogą dużo zaoferować na rynku pracy”. To powoduje, że 

mają większe szanse na zawarcie kontraktu socjalnego. Warto nadmienić, że „kontrakt 

społeczny jest skuteczny przy młodych osobach, które zbyt szybko nie nauczą się życia 

w bezradności”. Natomiast nie można tego powiedzieć o klientach, którzy długotrwale zmagają 

się z różnego rodzaju problemami, ponieważ „bardzo dużo osób z wykluczenia społecznego 

w ogóle nie kwalifikuje się i nie powinni zawierać kontraktów socjalnych, ale czasami są one 

zawierane z nimi na siłę”.  

          Uczestniczący w panelu eksperckim przedstawiciele placówek pomocy społecznej 

zgodnie stwierdzili, że dużą rolę w skuteczności kontraktów socjalnych odgrywają projekty 

systemowe, czyli dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na realizację omawianego 

świadczenia. Świadczą o tym wypowiedzi: „szczerze w gminie Augustów gdyby nie projekty 

systemowe, to byśmy ani jednego kontraktu nie zawarli, a dzięki realizacji projektów w ciągu 

czterech lat zawarliśmy pięćdziesiąt kontraktów, a wcześniej nie było ani jednego”. Inny 

respondent mówi o tym zagadnieniu jeszcze dosadniej: „realizacja kontraktów socjalnych 

współfinansowanych ze środków UE, a ze środków krajowych to rzeczy, których nie da się 

nawet porównać, szczególnie jeśli chodzi o finanse. W systemowych proponuje się konkretne 

rzeczy którymi ludzie są zainteresowani, a pracownicy starają się aby kontrakt został 

zrealizowany i pracuje nad tym cały sztab ludzi a nie jedna osoba, żeby wszystko wyszło 

i pracownik nie zostaje z tym sam”. Podobne zdanie ma przedstawicielka jednej z mniejszych 

gmin w województwie, twierdząc, że  „również realizujemy projekty i kontrakty są zawierane 

tylko i wyłącznie z projektów. A są realizowane ponieważ w ich ramach są atrakcyjne kursy. 

Ostatnio realizujemy kurs prawa jazdy, (…) i ludzie przez cały rok pytają o to i nawet na 

następny rok przychodzą pytać”.  

          Warto podkreślić, że zdarza się, że klienci którzy przejdą całą drogę związaną z realizacją 

kontraktu socjalnego stają się mniej roszczeniowi. Respondenci  uważają, że po zrealizowaniu 

omawianego świadczenia „osoba czuje się mocniejsza, wzmocni się i bardziej efektywnie 

przełamie swoją niemoc”. Można więc wywnioskować, że skuteczny kontrakt jest tak 

skonstruowany, żeby jego beneficjentów oduczać bezradności i aby brali oni większą 

odpowiedzialność na siebie. Niestety takie przypadki nie zdarzają się często, a „jeżeli można to 

rozłożyć procentowo, to jest to tylko niewielka część (…) te trafione przypadki to jest niewiele 

w stosunku do całości”. 

           Podsumowując dyskusję o kontrakcie socjalnym jako narzędziu aktywizacji społecznej 

respondenci po raz kolejny odnieśli się do wsparcia finansowego ze środków unijnych. 

Pracownicy OPS-ów nie wyobrażają sobie aby mogło go zabraknąć w kolejnej perspektywie, 

gdyż w wielu przypadkach oznaczałoby to koniec zawierania kontraktów w wielu gminach: „Nie 

wiem, czy to finansowanie będzie trwało dalej, ale jak sami tutaj powiedzieliśmy w większości 

przypadków to jest główny motywator, żeby zawierać tych kontraktów więcej, (...) w ogóle żeby 

je zawierać”. Dodatkowe pieniądze powodują, że aprobatę odnośnie podpisywania kontraktów 

wyrażają sami klienci pomocy społecznej, o czym świadczą wypowiedzi pracowników, iż „dla 

osób korzystających z pomocy społecznej motywacją był zasiłek. Jeszcze dodatkowo były 
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dawane środki pieniężne, zasiłek celowy oraz z dożywiania. I to było ich motywacją i każdy się 

godził (…) i stopniowo pościągaliśmy tych ludzi dzięki pieniądzom”. Jeden z respondentów 

podsumowując dyskusję stwierdził, że „teraz klienci już się nauczyli i wiedzą co to jest (kontrakt) 

i uwierzyli, że warto go zawierać”. 

 

4. Zakończenie i wnioski 
 

          Obserwatoria Integracji Społecznej w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej 

integracji” opracowały 4 badania ogólnopolskie dotyczące zagadnień związanych z pomocą 

społeczną. Niniejszy raport zaprezentował wyniki badania dotyczącego realizowania kontraktu 

socjalnego, który jest jednym z narzędzi aktywnej integracji społecznej.  

            Kontrakt socjalny jest narzędziem stosowanym przez ośrodki pomocy społecznej, które 

ma spowodować większą skuteczność udzielanej pomocy i zwiększyć jej efektywność poprzez 

mobilizowanie potencjalnych świadczeniobiorców do podejmowania odpowiednich kroków 

w celu uzyskania samodzielności i poprawy swojej sytuacji życiowej, społecznej i zawodowej.  

          Kontrakt jako element aktywnej integracji społecznej spełnia swoją rolę lecz wymaga 

modyfikacji tak, aby nie stawał się wyłącznie narzędziem restrykcyjnym, które służy tylko 

dyscyplinowaniu klienta. Powinien być skutecznym sposobem na poprawienie sytuacji 

beneficjenta poprzez świadome przestrzeganie zapisów kontraktu socjalnego oraz pełne 

zaangażowania podejścia obu stron odnośnie ich wypełniania.  

          Na podstawie wykonanej analizy danych zastanych, wyników jakościowego badania 

przeprowadzonego techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych uzupełnionych danymi 

pozyskanymi z panelu eksperckiego opracowano następujące wnioski: 

 
Wnioski z analizy danych zastanych: 

 

 Na terenie województwa podlaskiego w 2013 roku jednostki pomocy społecznej 

zrealizowały łącznie 1519 kontraktów socjalnych, którymi objęto 1906 osób. 

 

 W 2013 roku kontrakt socjalny stosowany był w 39 gminach, co stanowi 39,83% ogółu 

gmin województwa podlaskiego 

 

 Kontrakty socjalne w 2013 roku były zawierane tylko przez Ośrodki Pomocy Społecznej 

(Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie nie podpisywały tego rodzaju umów) 

 

 Najwięcej kontraktów socjalnych w gminach miejskich województwa podlaskiego w 2013 

roku realizowano w miastach na prawach powiatu, w gminach miejsko-wiejskich 

w gminie  Łapy zaś w gminach wiejskich w gminie Grajewo oraz gminie Łomża 

 

 Zdecydowanie najwięcej osób zostało objętych kontraktem socjalnym na terenie miasta 

Łomża (300 osób). Poza tym w 6 gminach liczba ta przekroczyła 100 osób (Łapy, miasto 

Suwałki, Dąbrowa Białostocka, miasto Białystok, Sokółka, Rajgród) 

 

 Wskaźnik liczby osób objętych kontraktem socjalnym w 2013 roku wyniósł 1,51% 

(stosunek liczby osób objętych kontraktem socjalnym do ogólnej liczby osób w rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej). Najwyższy tego typu wskaźnik zanotowano 

w Rajgrodzie i Dąbrowie Białostockiej 
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 Średnia liczba kontraktów socjalnych przypadająca na jednego pracownika socjalnego 

w OPS w skali województwa wynosi 2,32. Najwięcej kontraktów na jednego pracownika 

w 2013 r. przypadło w gminie Łapy (16), Orla (13), Rajgród (12,67), Nowogród (11,5) 

oraz Zbójna (10) 

 

 Średnia liczba osób objętych kontraktem socjalnym przypadająca na jednego 

pracownika socjalnego w OPS w skali województwa wynosi 2,91. Najwięcej osób 

objętych kontraktem na jednego pracownika socjalnego przypada w gminie Rajgród 

(38), Dąbrowa Białostocka (21,57 ), Łapy (16) oraz Orla (13) 

 

 Najwyższy odsetek gmin, które zawarły kontrakt socjalny w 2013 r. zanotowano 

w gminach miejsko-wiejskich (ponad 51,85%), następnie w gminach miejskich (46,15%), 

zaś najniższy wśród gmin wiejskich (34,62%).  

 
 

Wnioski z pogłębionych wywiadów indywidualnych: 

 

 Beneficjenci badania stwierdzają, iż niektóre formy aktywności beneficjentów pomocy 

społecznej są bardziej skuteczne, a inne mniej. W opinii przedstawicieli gmin, które nie 

realizują bądź realizują niewiele kontraktów socjalnych narzędzie to jest mało efektywne, 

dlatego też w przypadku tych jednostek stosowane są inne, bardziej skuteczne formy 

aktywizacji klientów. Przedstawiciele gmin, które realizują najwyższą liczbę kontraktów 

w województwie traktują to narzędzie jako pomocne w przezwyciężaniu trudności 

wykluczenia społecznego  

 

 Działania aktywizujące stosowane przez pracowników socjalnych wobec klientów 

pomocy społecznej to m. in.: prace społecznie użyteczne, działania w ramach centrów 

aktywizacji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej 

kontrakt socjalny, projekty EFS, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, 

skierowanie do Urzędu Pracy, pomoc przy wypełnianiu różnych dokumentów 

 

 Czynniki, które najczęściej decydują o liczbie realizowanych kontraktów socjalnych to: 

liczba projektów (szczególnie systemowych), brak środków finansowych, ograniczone 

zasoby kadrowe, przygotowanie merytorycznego pracowników oraz ich cechy 

osobowościowe, poziomu motywacji beneficjentów pomocy oraz nadmiar obowiązków 

pracowników socjalnych, zasoby infrastrukturalne 

 

 Respondenci badania dzielili się zarówno swoimi pozytywnymi jak i negatywnymi 

doświadczeniami w realizacji kontraktu socjalnego. W wielu przypadkach wykorzystanie 

tego narzędzia przyczynia się do poprawy sytuacji bytowej klientów (np. pozytywne 

ukończenie szkolenia/kursu, znalezienie zatrudnienia itp.). Niektórzy przedstawiciele 

gmin widzą jednak w kontrakcie więcej wad niż zalet (np. przeciążenie pracowników 

socjalnych, trudności w pracy z klientem, skomplikowana konstrukcja narzędzia itp.) 

 

 Wśród mocnych stron kontraktu socjalnego respondenci najczęściej wymieniali: pisemne 

zobowiązanie jako mobilizacja dla klienta, satysfakcję obu stron z pozytywnie 

zakończonego kontraktu itp.). Wśród słabych stron narzędzia wylicza się: kontrakt 
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socjalny jako przymus, skomplikowana, zbyt obszerna forma narzędzia, powielająca 

wywiad środowiskowy, niskie zaangażowanie klientów w realizację jego zapisów itp.)  

 

 W ramach realizacji kontraktu socjalnego OPS-y z terenu województwa podlaskiego 

współpracowały najczęściej z instytucjami takimi jak: PUP, Policja, CIS, NGO, Urząd  

gminy itp.  

 

 Uczestnicy badania wyrażają chęć dokształcania w temacie kontraktowania klientów 

pomocy społecznej  

 

Wnioski z panelu eksperckiego: 

 Kierownicy OPS-ów wśród barier i przeszkód w realizacji kontraktu socjalnego 

najczęściej wymieniają: brak na terenie gmin miejsc pracy dla bezrobotnych klientów 

pomocy społecznej, zawiłą biurokrację utrudniającą współpracę z instytucjami rynku 

pracy, niską motywację klientów, brak środków finansowych, uzależnienia beneficjentów 

pomocy społecznej powodujące kolejne patologie 

 

 Stosowanie kontraktu socjalnego jest o wiele bardziej skuteczne w przypadku młodych 

klientów wchodzących w system pomocy społecznej niż długotrwale korzystających 

 

 Czynnikiem zwiększającym liczbę realizacji kontraktów socjalnych jako narzędzia 

aktywizacji są projekty systemowe (zwiększone środki finansowe na realizację działań 

aktywizujących np. na organizację kursów/szkoleń) 

 

 Pozytywne zrealizowanie przez klienta założeń kontraktu socjalnego w niektórych 

przypadkach oducza bezradności oraz przyczynia się do mniejszej roszczeniowości. 
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Aneks Nr 1 -  Lista wskaźników z danymi dla województwa podlaskiego 
 

lp. wskaźnik status źródło wielkość 

(2013 r.) 

dane 

dodatkowe/pomoc

nicze 

1 Liczba zawartych kontraktów 

socjalnych ogółem w województwie 

w 2013 r. z podziałem  

na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie 

i miejskie 

obowiąz

kowy 

MPiPS-03 Liczba kontraktów socjalnych 

ogółem (ops + pcpr) 

–  1519 

Liczba kontraktów socjalnych 

ogółem (ops) –  1519 

Liczba kontraktów socjalnych w 

gminach wiejskich – 358 

Liczba kontraktów socjalnych w 

gminach miejsko-wiejskich – 587 

Liczba kontraktów socjalnych w 

gminach miejskich – 574 

Liczba kontraktów socjalnych w 

powiatach – 0 

 

2 Liczba osób ogółem objętych 

kontraktem socjalnym w 

województwie 2013 r. 

obowiąz

kowy 

MPiPS-03 Liczba osób ogółem objętych 

kontraktem socjalnym w 

województwie 2013 r. 

(ops+pcpr) – 1906 

Liczba osób ogółem objętych 

kontraktem socjalnym w 

województwie 2013 r. (ops) – 

1906 

Liczba osób ogółem objętych 

kontraktem socjalnym w 

województwie 2013 r. (pcpr) – 0 

 

3 Liczba osób objętych kontraktami 

socjalnymi jako % osób w 

rodzinach korzystających z 

pomocy społecznej w 2013 roku. 

obowiąz

kowy 

MPiPS-03 1,51% 

 

Liczba osób ogółem 

objętych kontraktem 

socjalnym w 

województwie 2013 

r.  – 1906 

ogólna liczba osób 

w rodzinach 

korzystających z 

pomocy – 126174 

4 Średnia liczba kontraktów 

socjalnych przypadająca na 

pracownika socjalnego w OPS. 

obowiąz

kowy 

MPiPS-03 2,32 Liczba kontraktów 

socjalnych w 

województwie 2013 

r. (ops) – 1519 

Liczba pracowników 

socjalnych w ops -

653 

5 Średnia liczba  osób objętych 

kontraktem socjalnym 

przypadająca na pracownika 

socjalnego w OPS. 

 MPiPS-03 2,91 Liczba osób ogółem 

objętych kontraktem 

socjalnym w 

województwie 2013 

r. (ops) – 1906 

Liczba pracowników 

socjalnych w ops -

653 

6 Odsetek gmin w woj. 

zawierających kontrakty socjalne – 

min 1 do gmin w woj. 

obowiąz

kowy 

MPiPS-03 39,83% Liczba gmin w 

województwie – 118 

Liczba gmin z KS – 

47  

Liczba gmin bez KS 

– 71 
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Aneks Nr 2 – Narzędzia badawcze 

 

Scenariusz IDI dla gmin niestosujących kontraktów socjalnych 

Kontrakt socjalny wobec innych form aktywizacji: 

1. Odwołując się do Pana/Pani wiedzy i doświadczenia, jakie działania aktywizujące, 

programy może zastosować pracownik socjalny wobec klienta? 

2. Które z tych działań są Pana/Pani zdaniem najbardziej skuteczne? Proszę uzasadnić 

odpowiedź. 

- dlaczego te? Jak się mają te działania w odniesieniu do skuteczności kontraktu? 

3. Dlaczego nie korzysta Pana/Pani z kontraktu jako narzędzia aktywizacji?  

4. Czy korzystała Pana/Pani wcześniej z kontraktu socjalnego? 

5. Jak ocenia Pana/Pani skuteczność kontraktu w odniesieniu do innych narzędzi 

aktywizujących? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

6. Co, Pana/Pani zdaniem, wpływa na liczbę zawieranych kontraktów socjalnych 

w gminach? (realizowanie projektu systemowego, zasoby finansowe gminy, zasoby 

kadrowe OPS, typ i natężenie problemów społecznych w danej gminie, przygotowanie 

pracowników socjalnych)?  

Kontrakt socjalny – przygotowanie i realizacja umowy: 

7. Czy doświadczył/a Pan/Pani jakichkolwiek trudności na etapie: przygotowania, 

zawierania i realizacji kontraktu socjalnego? Który z tych etapów jest dla Pana/ Pani 

najtrudniejszy? Dlaczego? (zapytaj tylko, jeśli respondent używał kiedykolwiek kontraktu 

socjalnego). 

Doświadczenia związane z kontraktem (zapytaj tylko, jeśli respondent używał kiedykolwiek 

kontraktu socjalnego): 

8. W jakich przypadkach najczęściej stosowany jest kontrakt socjalny? Z jakimi typami  

klientów pomocy społecznej zawierane są najczęściej kontrakty socjalne? Dlaczego z 

takimi klientami? 

9. Proszę sobie przypomnieć ostatnio zawarty kontrakt, czego dotyczył, z jaką kategorią 

klienta został zawarty? 

10. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani opisać jakieś pozytywne doświadczenia/dobrą praktykę 

związane z realizacją kontraktu socjalnego? 

11. Czy przypomina sobie Pan/Pani jakieś negatywne doświadczenia związane z realizacją 

kontraktu? Gdyby mógł/mogła Pan/Pani je opisać, przedstawić. 

12. Czy w praktyce egzekwuje się konsekwencje nie zrealizowania celów kontraktu?  

-W jaki sposób? 

- Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną? 

13. Jakie są najczęstsze przyczyny zrywania kontraktów? 

Przygotowanie do realizacji kontraktu socjalnego: 

14. Jak ocenia Pan/Pani swoje przygotowanie do realizacji kontraktu socjalnego? Czy są 

potrzebne szkolenia w zakresie praktycznej realizacji kontraktu? Jakich zagadnień 

powinny dotyczyć szkolenia? 
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Mocne i słabe strony kontraktu socjalnego: 

15. Jakie trudności, przeszkody mogłaby P. wymienić w stosowaniu kontraktu socjalnego?  

 Czy trudności te wpływają na ilość zawieranych kontraktów i jakość realizowanej 

pracy socjalnej? 

 Czy są one powodem nie stosowania kontraktu? 

 Czy Pan/Pani zdaniem można im w jakiś sposób przeciwdziałać? 

16. Czy może Pan/Pani wymienić mocne strony kontraktu socjalnego. Czy uważa Pan/Pani, 

że warto go stosować w pracy socjalnej? (dopytać o kwestie merytoryczne i techniczne) 

17. Czy może Pani wyróżnić słabe strony kontraktu socjalnego? Jakie mankamenty ma 

kontrakt socjalny w obecnej formie? (dopytać o kwestie merytoryczne i techniczne) 

Współpraca z innymi instytucjami w ramach realizacji kontraktu (zapytaj tylko, jeśli respondent 

używał kiedykolwiek kontraktu socjalnego): 

18. Czy realizując kontrakt współpracuje Pan/Pani z innymi instytucjami typu: PUP, kurator, 

policja, PCPR, ROPS, inne instytucje?  

 Na czym polegała i jak przebiegała ta współpraca? Jak Pan/Pani ją ocenia? 

 Co należałoby w niej zmienić, a co zostawić, bo prawidłowo funkcjonuje? 

 

Postulowane zmiany: 

19. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani zmienić jakieś elementy w dotychczasowych wzorach 

kontraktu socjalnego? Czego miałaby dotyczyć ta zmiana? (Ankieter prezentuje 

respondentowi wzór kontraktu i pyta, które jego elementy wymagają zmiany). 

 Co wymaga usprawnienia? 

 Czy wszystko jest jasne i czytelne? 

 Coś należałoby zmodyfikować? 

 

 

 

Scenariusz IDI dla gmin z najwyższym odsetkiem i najniższym odsetkiem zawartych 

kontraktów socjalnych 

Kontrakt socjalny wobec innych form aktywizacji: 

1. Odwołując się do Pana/Pani wiedzy i doświadczenia jakie działania aktywizujące, 

programy może zastosować pracownik socjalny wobec klienta? 

2. Które z tych działań są Pana/Pani zdaniem najbardziej skuteczne? Proszę uzasadnić 

odpowiedź. 

- dlaczego te? Jak się mają te działania w odniesieniu do skuteczności kontraktu? 

3. Dlaczego korzysta Pan/Pani z kontraktu jako narzędzia aktywizacji?  

4. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność kontraktu w odniesieniu do innych narzędzi 

aktywizujących? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

5. Czy uważa Pan/ Pani, że liczba zawieranych kontraktów socjalnych w Pana/ Pani gminie 

jest wystarczająca w stosunku do potrzeb (liczby osób/ rodzin, wobec których instrument 

ten powinien być stosowany)?  
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6. Co, Pana/ Pani zdaniem, wpływa na liczbę zawieranych kontraktów socjalnych 

w gminach? (realizowanie projektu systemowego, zasoby finansowe gminy, zasoby 

kadrowe OPS, typ i natężenie problemów społecznych w danej gminie, przygotowanie 

pracowników socjalnych)?  

Kontrakt socjalny – przygotowanie i realizacja umowy: 

7. Czy doświadczyła/a Pan/Pani jakichkolwiek trudności na etapie: przygotowania, 

zawierania i realizacji kontraktu socjalnego? Który z tych etapów jest dla Pana/ Pani 

najtrudniejszy? Dlaczego? 

Doświadczenia związane z kontraktem: 

8. W jakich przypadkach najczęściej stosowany jest kontrakt socjalny? Z jakimi typami  

klientów pomocy społecznej zawierane są najczęściej kontrakty socjalne? Dlaczego 

z takimi klientami? 

9. Proszę sobie przypomnieć ostatnio zawarty kontrakt, czego dotyczył, z jaką kategorią 

klienta został zawarty? 

10. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani opisać jakieś pozytywne doświadczenia/dobrą praktykę 

związane z realizacją kontraktu socjalnego? 

11. Czy przypomina sobie Pan/Pani jakieś negatywne doświadczenia związane z realizacją 

kontraktu? Gdyby mógłby/mogłaby Pan/Pani je opisać, przedstawić. 

12. Jak ocenia Pan/Pani swoje przygotowanie do realizacji kontraktu socjalnego? Czy są 

potrzebne szkolenia w zakresie praktycznej realizacji kontraktu? Jakich zagadnień 

powinny dotyczyć szkolenia? 

13. Czy w praktyce egzekwuje się konsekwencje nie zrealizowania celów kontraktu?  

- W jaki sposób? 

- Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną? 

14. Jakie są najczęstsze przyczyny zrywania kontraktów? 

Mocne i słabe strony kontraktu socjalnego: 

15. Jakie trudności, przeszkody mógłby/mogłaby Pan/Pani wymienić w stosowaniu kontraktu 

socjalnego?  

 Czy trudności te wpływają na ilość zawieranych kontraktów i jakość realizowanej 

pracy socjalnej? 

 Czy są one powodem niestosowania (ograniczenia stosowania, bo narzędzie dla 

gmin, w których stosuje się kontrakt) kontraktu? 

 Czy Pan/Pani zdaniem można im w jakiś sposób przeciwdziałać? 

16. Czy może Pan/Pani wymienić mocne strony kontraktu socjalnego. Czy uważa Pan/Pani, 

że warto go stosować w pracy socjalnej? (dopytać o kwestie merytoryczne i techniczne) 

17. Czy może Pan/Pani wyróżnić słabe strony kontraktu socjalnego? Jakie mankamenty ma 

kontrakt socjalny w obecnej formie? (dopytać o kwestie merytoryczne i techniczne) 

Współpraca z innymi instytucjami w ramach realizacji kontraktu: 

18. Czy realizując kontrakt współpracują Pan/Pani z innymi instytucjami typu: PUP, kurator, 

policja, PCPR, ROPS, inne instytucje? Jeśli nie, to dlaczego? 

 Na czym polegała i jak przebiegała ta współpraca? Jak Pan/Pani ją ocenia? 

 Co należałoby w niej zmienić, a co zostawić, bo prawidłowo funkcjonuje? 
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Postulowane zmiany: 

19. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani zmienić jakieś elementy w dotychczasowych wzorach 

kontraktu socjalnego? Czego miałaby dotyczyć ta zmiana? (Ankieter prezentuje 

respondentowi wzór kontraktu i pyta, które jego elementy wymagają zmiany). 

 Co wymaga usprawnienia? 

 Czy wszystko jest jasne i czytelne? 

 Coś należałoby zmodyfikować? 

 

 

Panel ekspertów – wytyczne 

W trakcie panelu dyskusji powinny być poddane następujące kwestie: 

1. Jakie są bariery (przeszkody, zagrożenia) w stosowaniu kontraktu socjalnego? 

2. Jakie proponują zmiany dotyczące wzorów kontraktów socjalnych? 

3. Jaka jest ocena skuteczności stosowania kontraktu socjalnego w porównaniu z innymi 

narzędziami pracy socjalnej? 

4. Czy w porównaniu do innych form aktywizacji stosowanie kontraktu socjalnego bardziej 

przyczynia się do przełamywania wyuczonej bezradności i roszczeniowości klientów 

pomocy społecznej? 

5. W jaki sposób zawieranie kontraktu socjalnego wpływa na usamodzielnienie klienta 

pomocy społecznej i jego „wyjście” z systemu? 

6. Czy znane są skuteczne metody monitoringu efektów realizacji kontraktu socjalnego? 

7. Czy w skali kraju wypracowane są modele współpracy w zakresie realizacji kontraktu 

socjalnego? 

8. Czy w kontekście zagranicy znane są dobre praktyki w zakresie takiej współpracy? 

9. Czy obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie pomocy społecznej sprzyjają 

stosowaniu kontraktu socjalnego? 

- co należałoby zmienić w zakresie legislacji, aby kontrakt stał się skuteczniejszym 

narzędziem 

10. Jakie mogłyby być skuteczne (pozafinansowe) metody egzekwowania postanowień 

kontraktu? 

11. Co determinuje liczbę zawieranych kontraktów socjalnych w gminach? (realizowanie 

projektu systemowego, zasoby finansowe gminy, zasoby kadrowe OPS, typ i natężenie 

problemów społecznych w danej gminie, przygotowanie pracowników socjalnych). 

12. Jakie zmiany (organizacyjne, prawne) należy wprowadzić w celu upowszechnienia 

narzędzia kontraktu socjalnego? 

 

 

 

 

 

 

 


