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Geneza standaryzacji 
 

 

• Tradycyjne zarządzanie publiczne. Korzenie w 

amerykańskich dziewiętnastowiecznych reformach 

służby cywilnej, których celem było odpolitycznienie 

administracji publicznej. Administracja po raz pierwszy 

potraktowana jako dziedzina biznesu. 

Biurokracja i depersonalizacja. 



Geneza standaryzacji 

• Nowe Zarządzenie Publiczne (New Public Management) 

– lata osiemdziesiąte XX w. Wielka Brytania, Australia i 

Nowa Zelandia, początek lat dziewięćdziesiątych USA. 

Krytyka tradycyjnej biurokratycznie zorientowanej 

administracji publicznej spowodowana przekonaniem 

obywateli że administracja marnotrawi gromadzone 

podatki i niezadowoleniem z jakości usług. 

„Brak wyboru, bezpłatność, obowiązek korzystania, pewność 

przetrwania sprawiają, że usługodawcy publiczni, w porównaniu z 

rynkowymi, mogą mieć mniej bodźców, aby poprawić jakość 

świadczonych usług”. 

Hipoteza – usługi publiczne będą niższej jakości niż usługi rynkowe.  
(R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, 2010 r. – ekspertyza dla projektu 1.18, zadanie 2) 



Geneza standaryzacji 
Wartości przeniesione z biznesu na sferę publiczną: 

• Zorientowanie na osiąganie wyników, zarówno w wymiarze jakości 

usług (outputs), ale też faktycznych zmian w życiu ludzi, jakie są 

następstwem działania administracji (outcomes); 

• Zorientowanie na klienta; 

• Efektywność – nacisk na zmniejszenie kosztów świadczenia usług i 

zwiększenia ich jakości; 

• Elastyczność; 

• Innowacyjność; 

• Rozwiązywanie problemów; 

• Przedsiębiorczość; 

• Outsourcing (contracting out) i konkurencja („administracja musi 

sterować a nie wiosłować”); 

• Adhokracja 

 

 



Główne zalety standaryzacji 

• Podniesienie jakości usługi 

• Wskazówki dla pracowników, na temat tego jak 

realizować usługę 

• Informacja dla klientów, czego mogą spodziewać się po 

usłudze 

• Podniesienie rangi i zaufania do realizatorów usług 

(wśród klientów, zleceniodawców oraz innych 

zainteresowanych usługą) 

• Ułatwienie ewaluacji usługi 

 

 



Standardy a ustawa o pomocy 
społecznej 

O kontroli jakości usług mowa w ustawie o pomocy 

społecznej – zadaniem wojewody jest nadzór nad 

realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i 

województwa, w tym nad jakością działalności JOPS oraz 

nad jakością usług, dla których minister właściwy ds. 

zabezpieczenia społecznego określił standardy.  
(Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i 

modeli instytucji, WRZOS 2011, s. 18) 

 

Należy udowodnić, że standardy rzeczywiście podwyższają jakość usług. 

Praktyka bazująca na dowodach naukowych.  

 



  Diagnoza 



Grupy docelowe dla których 
opracowano standardy usług 

 

 
 

Osoby starsze 

Osoby 

niepełnosprawne Rodziny z dziećmi 

Rodziny z problemem 

przemocy 

Osoby pozostające bez 

pracy 



 

 

Standard usług pomocy i integracji społecznej to uzgodnione i 

uznane za obowiązujące, utrwalone w postaci dokumentu, 

stwierdzenia, w których szczegółowo opisano, czym powinna się 

charakteryzować dana usługa pomocy i integracji społecznej.  
 

(Definicja przyjęta dla projektu. Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec 

wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, WRZOS 2011) 

 



Standardy pracy socjalnej 

 • Dla wszystkich grup docelowych – standardy pracy socjalnej należy 

traktować komplementarnie; 

• Metoda indywidualnego przypadku i grupowa 

• Praca socjalna oddzielona od postępowania administracyjnego w 

sprawie świadczeń pomocy społecznej. Łączy: 

– usługi poradniczo-interwencyjno-terapeutyczne; 

– usługi organizacyjno-koordynacyjne (zarządzanie przypadkiem); tworzenie 

indywidualnych pakietów usług i tworzenie oraz organizowanie infrastruktury 

• Umożliwiają dobór zestawu działań dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb osób i rodzin korzystających z usługi; 

• Mają charakter praktycznych wskazówek jak postępować na 

każdym etapie postępowania metodycznego (od diagnozy, 

opracowania planu działania, poprzez jego realizację, aż po 

ewaluację) 

 



Jakie standardy 
opracowano? 

 

 

Standard poradnictwa 

specjalistycznego dla 

osób z 

niepełnosprawnością 



Jakie standardy 

opracowano? 
 

 

Standard 

specjalistycznego 

poradnictwa – 

rodzinnego, dla rodzin 

z dziećmi 



Jakie standardy 

opracowano? 
 

 

Standard interwencji 

kryzysowej 



Jakie standardy 

opracowano? 
 

 

Standard usług 

opiekuńczych 

świadczonych w 

miejscu zamieszkania, 

dla osób starszych 



Jakie standardy 

opracowano? 
 

Standard Klubu 

integracji społecznej, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

treningu pracy 



Standardy II usługi - z czego składają 
się standardy usług (innych niż praca 

socjalna)? 
• Cele 

• Efekty 

• Adresaci usługi 

• Miejsce realizacji usługi  

 • Tok postępowania i 

czynności w ramach 

realizacji usługi? 

• Narzędzia usługi 

• Czas realizacji usługi 

• Warunki materialne 

potrzebne do realizacji 

usługi 

• Profesjonalne wsparcie 

jakie należy zapewnić 

realizatorom usług 

• Kwalifikacje 

usługodawców 

• Tryb i narzędzia do oceny 

i kontroli zadania 

 

 

 



Modele instytucji 

• Modele realizacji usług o określonym 

standardzie w gminie (gops i mgops), 

mieście na prawach powiatu (mops, 

mops/mopr) i powiatach (pcpr) 

• Model CIS 



Schemat modeli JOPS 

 



Schemat modeli JOPS 

 



Schemat modeli JOPS 

 



Po więcej informacji zapraszamy na strony www: 

 

www.wrzos.org.pl 

www.crzl.gov.pl 

 

Dziękuję za uwagę! 

Alina Karczewska 


