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1. System świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech. 

 

 

1.1 Podstawowe pojęcia. 

 

Do pojęd kluczowych w ramach systemu świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech 

należą: pomoc społeczna, pomoc dla dzieci i młodzieży, służby społeczne i usługi społeczne. 

Istotne są ponadto pojęcia: podmiot prowadzący pomocy społecznej oraz wykonawca 

świadczeo. 

 

Pomoc społeczna jest częścią systemu zabezpieczenia społecznego i obejmuje pomoc w 

przezwyciężaniu trudnych sytuacji poprzez świadczenia finansowe, rzeczowe, pomocy 

osobistej, a także usługi i placówki. Poprzez pomoc społeczną paostwo przyczynia się do 

realizacji konstytucyjnych zasad ochrony godności ludzkiej i wolności indywidualnej (art. 1 

ust. 1 i art. 2 ust. 1 Ustawy Zasadniczej dla Republiki Federalnej Niemiec).1 Pojęcie pomoc 

społeczna [Sozialhilfe+ zaczęło byd powszechnie używane po wejściu w życie w 1961 r. 

Federalnej Ustawy o pomocy społecznej (Ustawa ta stanowi obecnie księgę XII Kodeksu 

Socjalnego – Sozialgesetzbuch, SGB). Obecnie pod pojęciem pomocy społecznej w sensie 

prawnym rozumie się najczęściej całośd unormowao i świadczeo wynikających z prawa 

socjalnego, zwłaszcza z księgi XII SGB. Z pomocą społeczną związana jest pomoc dla osób 

niepełnosprawnych, regulowana w księgach XII i IX SGB. W zakresie pojęciowym pomocy 

społecznej nie mieści się natomiast, podlegająca oddzielnej regulacji, pomoc dla dzieci i 

młodzieży.2 

 

Pomoc dla dzieci i młodzieży *Kinder- und Jugendhilfe] rozumiana jest jako całokształt usług i 

placówek zaspokajających potrzeby wychowawcze młodego człowieka, których (w danym 

konkretnym przypadku) zaspokoid nie są w stanie rodzina, szkoła czy kształcenie zawodowe. 

Zadaniem pomocy dla dzieci młodzieży jest wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju 

indywidualnym i społecznym, profilaktyka i przezwyciężanie dyskryminacji oraz dbałośd o 

dobre warunki życiowe i środowisko przyjazne dla dzieci i rodziny. Aktem prawnym o 

zasadniczym znaczeniu jest tu księga VIII SGB.3 

 

Pojęcia: służby społeczne *soziale Dienste+ oraz usługi społeczne *soziale Dienstleistungen] są 

znaczeniowo zbliżone, przy czym pojęcie: służby społeczne kojarzone jest raczej z pracą 

                                                 
1
 Tekst Ustawy Zasadniczej w języku polskim: 

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.
pdf z dnia 12.04.2010 r. 
2
 Por. Fahlbusch, J. I.: Sozialhilfe *Pomoc społeczna+, Baden-Baden 2007, str. 880-884; por. Trenk-Hinterberger, 

P.: Sozialhilfe *Pomoc społeczna+, Weinheim/Basel 1996, str. 533-536; por. tekst SGB IX 
http://bundesrecht.juris.de/sgb_9/ z dnia 12.04.2010 r.; por. tekst SGB XII http://bundesrecht.juris.de/sgb_12/ 
z dnia 12.04.2010 r. 
3
 Por. Faltermeier, J., Wiesner, R.: Jugendhilfe *Pomoc dla młodzieży+, Baden-Baden 2007, str. 516-519; por. 

Jordan, E.: Jugendhilfe *Pomoc dla młodzieży+, Weinheim/Basel 1996, str. 315; por. tekst SGB VIII 
http://bundesrecht.juris.de/sgb_8/ z dnia 12.04.2010 r. 

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.pdf
http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.pdf
http://bundesrecht.juris.de/sgb_9/
http://bundesrecht.juris.de/sgb_12/
http://bundesrecht.juris.de/sgb_8/
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socjalną, podczas, gdy określenie: usługi społeczne ma wyraźny charakter prawno-

ekonomiczny. Służby społeczne określane są zatem jako świadczenia realizowane przez 

specjalistów pracy socjalnej w celu prewencji i rozwiązywania problemów społecznych 

jednostek, grup i społeczności. Usługi społeczne natomiast traktowane są jako produkty 

niematerialne, stanowiące jeden z trzech rodzajów świadczeo definiowanych przez prawo 

socjalne (obok świadczeo pieniężnych i rzeczowych). Są nimi zatem wszelkie formy opieki i 

pomocy osobistej, celem których jest urzeczywistnienie praw socjalnych. Wyraźne 

rozgraniczenie usług społecznych od świadczeo rzeczowych jest jednak często niemożliwe, ze 

względu na możliwośd wzajemnego przenikania się tych dwóch typów świadczeo.4 Należy 

zauważyd, że w Niemczech nie jest używany termin „usługa pomocy społecznej”. Stąd też w 

dalszej części nieniejszego opracowania stosowane będą konsekwentnie określenia „usługi 

społeczne” wzgl. „służby społeczne”. 

 

Literalne tłumaczenie niemieckiego pojęcia: Sozialhilfeträger lub Träger der Sozialhilfe brzmi: 

podmiot prowadzący pomocy społecznej. Należy jednak zwrócid uwagę na fakt, że 

„podmioty prowadzące” to jednostki samorządu terytorialnego, ich agendy oraz ewentualnie 

inne podmioty publiczne, które zajmują się finansowaniem usług społecznych (z reguły nie 

zajmując się ich wykonastwem). Ustawodawca federalny wyróżnia lokalne i ponadlokalne 

podmioty prowadzące pomocy społecznej, przypisując im zróżnicowane zadania w zakresie 

finansowania usług społecznych. Funkcje te mogą byd – poprzez ustawodastwo krajowe – 

przypisane różnym podmiotom publicznym, w zależności od kraju związkowego (niemieckie 

kraje związkowe posiadają bowiem własne parlamenty, konstytucje i ustawodastwo). Rolę 

lokalnych podmiotów prowadzących pełnią przy tym z reguły powiaty grodzkie i ziemskie, 

natomiast ponadregionalnymi podmiotami prowadzącymi są same kraje związkowe czy też 

ich okręgi rejencyjne lub zrzeszenia samorządu terytorialnego, ew. również utworzone 

specjalnie w tym celu inne korporacje prawa publicznego (kraj związkowy Berlin jest zarazem 

ponadlokalnym i lokalnym podmiotem prowadzącym).5 

 

Pod pojęciem wykonawców świadczeo [Leistungserbringer] rozumie się natomiast 

organizacje, realizujące gwarantowane przez podmioty finansujące pomocy społecznej 

świadczenia rzeczowe, usługi społeczne i pomoc osobistą na rzecz osób uprawnionych. 

Wyróżnia się przy tym trzy kategorie wykonawców: organizacje pozarządowe, organizacje 

komercyjne i organizacje publiczne (przeważnie jednostki samorządu terytorialnego).6 

 

                                                 
4
 Por. Sunder, E.: Soziale Dienstleistung *Usługa społeczna+, Baden-Baden 2007, str. 849; por. Weyrich, K.-H.: 

Soziale Dienste [Służby społeczne], Baden-Baden 2007, str. 846 
5
 Por. Peters, K.: Träger der Sozialhilfe *Podmioty prowadzące pomocy społecznej+, Baden-Baden 2007, str. 

971n 
6
 Por. Bieritz-Harder, R.: Leistungserbringer in der sozialen Arbeit *Wykonawcy świadczeo w ramach pracy 

socjalnej], Baden-Baden 2007, str. 614n 
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1.2 Podstawy niemieckiego systemu socjalnego. 

 

Ugruntowana w Ustawie Zasadniczej dla Republiki Federalnej Niemiec zasada paostwa 

socjalnego opiera się na koncepcji nienaruszalności godności ludzkiej i zobowiązania do jej 

ochrony przez wszelką władzę publiczną.7 Z zasady tej wynikają dla ustawodawcy w 

szczególności zobowiązania do: 

 troski o wyrównywanie kontrastów socjalnych, a tym samym o sprawiedliwośd 

społeczną; 

 tworzenia i zachowywania bezpieczeostwa socjalnego obywateli.8 

 

Z postanowieo Ustawy Zasadniczej wynika system wartości życia społecznego, do których 

zaliczamy m. in.: 

 Wspomniane już zobowiązanie wszelkiej władzy paostwowej do poszanowania i 

ochrony godności człowieka i wynikające z niego praktyczne zobowiązanie do 

zabezpieczenia materialnego minimum egzystencji obywateli, którzy wymagają 

pomocy oraz umożliwienia im uczestnictwa w życiu społecznym. 

 Równośd wszystkich ludzi wobec prawa, równouprawnienie mężczyzny i kobiety oraz 

zakaz dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, pochodzenia, rasy, języka, wiary, 

poglądów religijnych i politycznych. 

 Obowiązek paostwa szczególnej ochrony małżeostwa, rodziny, macierzyostwa oraz 

ochrony dzieci pozamałżeoskich. 

 Wolnośd zrzeszania się, przede wszystkim konstytucyjno-prawna gwarancja dla 

pracobiorców tworzenia lub przyłączenia się do związków zawodowych. 

 Społeczne zobowiązania wynikające z własności prywatnej.9 

Obowiązkiem władzy publicznej jest przy tym nie tylko takie ustanawianie prawa i czuwanie 

nad jego przestrzeganiem, aby wartości te były realizowane, lecz także finansowe 

zabezpieczenie ich realizacji. 

 

W praktyce system socjalny w Niemczech opiera się na trzech filarach: 

 Ubezpieczenia społeczne; 

 Zaopatrzenie; 

 Pomoc społeczna. 

 

                                                 
7
 Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec: Art. 1 ust. 1: „Godnośd człowieka jest nienaruszalna. Jej 

poszanowania i ochrona jest obowiązkiem wszelkich władz paostwowych”. Art. 20 ust. 1: „Republika Federalna 
Niemiec jest demokratycznym i socjalnym paostwem związkowym.”; 
http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.
pdf dnia 12.04.2010 r. 
8
 Por. Wienand, M.: System socjalny i praca socjalna w Republice Federalnej Niemiec, Frankfurt/Main 1999, str. 

9 
9
 Por. op. cit., str. 9n 

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.pdf
http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Politik__PL/Grundgesetz__dl__PL,property=Daten.pdf
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System ubezpieczeo społecznych finansowany jest z obowiązkowych składek pracodawców i 

pracobiorców i obejmuje obecnie następujące rodzaje ubezpieczeo: zdrowotne, 

pielęgnacyjne10, emerytalne, od bezrobocia i tzw. wypadkowe.11 

 

System zaopatrzenia obejmuje świadczenia publiczne w dużej mierze analogiczne do 

świadczeo z ubezpieczeo społecznych, obejmujące osoby nie odprowadzające składek na 

ubezpieczenia społeczne ze względu na szczególne relacje z paostwem (urzędnicy służby 

cywilnej, sędziowie i żołnierze), a także szczególne świadczenia w stosunku do poborowych, 

do osób pełniących służbę zastępczą, do ofiar wojny, do osób o wysokim stopniu 

niepełnosprawności, poszkodowanych wskutek szczepieo a także ofiar czynów przemocy.12 

 

System pomocy społecznej opiera się na wpływach podatkowych i jest finansowany z 

budżetów publicznych, głównie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w 

przeważającej mierze z budżetów powiatów ziemskich i grodzkich). W sensie prawnym 

chodzi tu zespół różnych, formalnie wyodrębnionych systemów, takich jak: pomoc społeczna 

(w tym pomoc na bieżące koszty utrzymania i pomoc w szczególnych sytuacjach życiowych), 

pomoc dla dzieci i młodzieży, pomoc mieszkaniowa etc. Świadczenia te są zaskarżalne; 

podmiot zobowiązany nie może uchylid się od należnego świadczenia nawet w przypadku 

istotnych trudności budżetowych. Świadczenia z systemu pomocy społecznej są jednak 

zawsze wtórne w stosunku do świadczeo z systemu ubezpieczeo społecznych. 

 

1.3 Socjalne organizacje pozarządowe w Niemczech13 

 

Pojęcia „organizacja pozarządowa” czy „trzeci sektor” używane są w Niemczech od niedawna 

i nie powszechnie. Zdecydowana większośd niemieckich stowarzyszeo spełniających kryteria 

pożytku publicznego nie stosuje do siebie nazwy „organizacja pozarządowa”. 

Rozpowszechniony jest za to termin: freie Wohlfhartspflege („niezależna pomoc społeczna”). 

Niemieckojęzyczna literatura specjalistyczna z zakresu zarządzania chętniej posługuje się 

określeniem „organizacji non-profit”, która to charakteryzuje się poprzez: niezbędne 

minimum formalnego zorganizowania, prywatny charakter (nie wykluczający finansowego 

wspierania i/lub współtworzenia przez stronę publiczną), zakaz przekazywania 

zysków/nadwyżek finansowych na rzecz członków czy udziałowców, niezbędne minimum 

chodby formalnej suwerenności w stosunku do otoczenia oraz niezbędne minimum 

                                                 
10

 Ubezpieczenie pielęgnacyjne realizowane jest, podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne, przez kasy chorych. 
Ryzykiem ubezpieczonym jest nie stanowiąca jednostki chrobowej niedołężnośd (koniecznośd pielęgnacji) 
spowodowana wiekiem lub niepełnosprawnością. 
11

 W odróżnieniu od pozostałych wymienionych tu ubezpieczeo, składkę ubezpieczeniową na ubezpieczenie od 
chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy opłacają wyłącznie pracodawcy. Jest to 
uzasadnione zwolnieniem przez to ubezpieczenie pracodawcy od ciążącej na nim odpowiedzialności 
cywilnoprawnej w stosunku do pracobiorcy. 
12

 Por. Wienand, M.: System socjalny i praca socjalna w Republice Federalnej Niemiec, Frankfurt/Main 1999, 
str. 12 
13

 Por. Balon, K.: Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty, Warszawa 2006 
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dobrowolności (np. dobrowolne członkostwo, udział wolontariatu w wykonywaniu zadao, 

nieodpłatne wykonywanie funkcji statutowych).14 

 

„Ostrym” kryterium wyodrębniającym zakres podmiotowy „trzeciego sektora” w Niemczech 

jest natomiast kryterium pożytku publicznego. Regulacja pożytku publicznego jest pod 

wieloma względami podobna do polskiej. Zasadnicza różnica polega na poświadczaniu (nie: 

nadawaniu) statusu pożytku publicznego przez administrację podatkową. M. in. względu na 

proste procedury, status pożytku publicznego jest bardzo rozpowszechniony. Dlatego też 

można przyjąd, że trzeci sektor tworzą w Niemczech osoby prawne prawa prywatnego 

(stowarzyszenia, spółki z o. o., fundacje prawa prywatnego i – w wyjątkowych wypadkach – 

spółdzielnie), posiadające status pożytku publicznego. 

 

Ta „praktyczna” definicja organizacji pozarządowej wyklucza z jednej strony podmioty 

przynależne do sektora publicznego (osoby prawne prawa publicznego, np. kraje federalne, 

powiaty, gminy, publiczne uniwersytety, fundacje publicznoprawne), z drugiej zaś strony 

osoby fizyczne oraz osoby prawne prawa prywatnego nastawione na tworzenie zysku, a 

zatem nie mieszczące się w gorsecie przepisów pożytku publicznego. Do „trzeciego sektora” 

zalicza się w Niemczech również spółki z o. o. pożytku publicznego, nawet z udziałem 

kapitałowym strony publicznej (jak np. prowadzone w formie spółki z o. o. zakłady 

aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, z aportem do kapitału zakładowego w 

postaci parceli wniesionym przez jednostkę samorządu terytorialnego). 

 

Socjalne organizacje pozarządowe, czy też „freie Wohlfahrtspflege” – niezależna pomoc 

społeczna, działalnością swoją obejmują, oprócz „klasycznych” obszarów socjalnych (jak 

praca z niepełnosprawnymi, praca z seniorami, pomoc dla dzieci i młodzieży, pomoc dla 

rodzin, praca z uzależnionymi, pomoc osobom bezdomnym, profilaktyka i łagodzenie 

skutków wykluczenia społecznego), również wychowanie przedszkolne, szkolnictwo 

społeczne, kształcenie i dokształcanie dzieci, młodzieży i dorosłych, przedsięwzięcia 

socjokulturalne, pracę z migrantami, a także prowadzenie stacjonarnych placówek służby 

zdrowia. 

 

Organizacje te posiadają w Niemczech długą tradycję. Niektóre z działających obecnie 

organizacji rodowód swój wywodzą od średniowiecznych kościelnych i cechowych instytucji 

dobroczynnych. Geneza socjalnych organizacji pozarządowych w obecnym kształcie sięga 

okresu od drugiej połowy XIX po pierwszą dwierd XX w. i związana jest z wysoką dynamiką 

przemian społeczno-kulturalnych (industrializacja, pierwsza wojna światowa). W tym okresie 

powstały też „związki parasolowe” (1849: Diakonia, 1869: Czerwony Krzyż, 1897: Caritas, 

1917: Dobroczynnośd Żydowska, 1919: Dobroczynnośd Robotnicza, 1924: Parytetowy 

Związek Socjalny). W okresie panowania narodowego socjalizmu (1933 – 1945) związki te 

zostały bądź przymusowo rozwiązane (Dobroczynnośd Żydowska, Dobroczynnośd 

                                                 
14

 Por. Badelt, C.: Zielsetzungen und Inhalte des „Handbuchs der Nonprofit Organisation“ *Cele i treści 
„Podręcznika organizacji non-profit”+, Stuttgart 1997, str. 7-9 
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Robotnicza, Parytetowy Związek Socjalny) bądź też objęte kuratelą reżimu nazistowskiego 

(Caritas, Diakonia, Czerwony Krzyż). Ich (dynamiczne) odrodzenie na terenie Niemiec 

Zachodnich nastąpiło w okresie kilku lat po zakooczeniu II wojny światowej, na terenie b. 

NRD po 1990 roku.15 Obecnie zdecydowana większośd socjalnych organizacji pozarządowych 

wchodzi w skład wymienionych wyżej federacji.16 

 

Tworzenie organizacji i ich związków parasolowych powodowane było rozmaitymi 

motywacjami: chrześcijaoską miłością bliźniego, obywatelskimi ideami oświeceniowymi, 

solidarnością robotniczą, wreszcie ideami samopomocy osób bezpośrednio dotkniętych 

danym problemem i ich bliskich. Pod koniec XX w. pojawiły się również organizacje 

trzeciosektorowe, przy tworzeniu których wiodącą rolę odgrywały interesy ekonomiczne, 

zwłaszcza w procesie transformacji na terenie b. NRD. 

 

Socjalne organizacje pozarządowe zorganizowane są najczęściej w formie prawnej 

stowarzyszenia. Inne możliwe formy prawne to fundacja, spółka prawa handlowego i 

spółdzielnia. 

 

Wolnośd stowarzyszania się uregulowana jest generalnie w art. 9 Ustawy Zasadniczej17. 

Prawo stowarzyszeo regulowane jest w §§ 21 – 79 Ustawy z 18.08.1896 r. Kodeks cywilny 

(BGB) Różnice w stosunku do prawa polskiego polegają przede wszystkim na mniejszej 

minimalnej liczbie członków – założycieli (7) oraz braku rozróżnienia między członkostwem 

osób fizycznych i osób prawnych. Prawo stowarzyszeo nie uległo istotnym zmianom od czasu 

wejścia BGB w życie (1.01.1900 r.); mamy tu zatem do czynienia z ciągłością kultury 

prawnej.18 W tym kontekście należy zauważyd, że procedura rejestracyjna stowarzyszeo jest 

maksymalnie uproszczona i niedroga. Sądami rejestrowymi są sądy powszechne szczebla 

podstawowego właściwe terytorialnie ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 

                                                 
15

 Por. Ballhausen, W.: Freie Wohlfahrtspflege *Niezależna dobroczynnośd+, Baden-Baden 2007, s. 344-347 
16

 82,35% zakładów pracy socjalnych organizacji pozarządowych prowadzonych jest przez organizacje 
członkowskie Caritas, Czerwonego Krzyża, Diakonii, Dobroczynności Robotniczej lub Parytetowego Związku 
Socjalnego; źródło: niepublikowana statystyka Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (branżowa instytucja obowiązkowych ubezpieczeo „wypadkowych“) za rok 2009 
17

 Art. 9 Ustawy Zasadniczej: 
”(1) Wszyscy Niemcy *zgodnie z ustawodastwem zwykłym również: cudzoziemcy+ mają prawo do zakładania 
stowarzyszeo i towarzystw. 
(2) Zrzeszenia, których cele lub działalnośd są sprzeczne z ustawami karnymi lub które skierowane są przeciwko 
porządkowi konstytucyjnemu lub idei porozumienia między narodami są zakazane.” 
18

 Najważniejsze przepisy BGB dotyczące stowarzyszeo:  
§ 26 BGB *Zarząd, władza przedstawicielska+: ”(1) Stowarzyszenie musi mied Zarząd. Zarząd może składad się z 
wielu osób. (...)” 
§ 56 BGB *Minimalna liczba członków+: ”Rejestracja ma nastąpid tylko wtedy, gdy liczba członków wynosi co 
najmniej siedem.” 
§ 57 BGB *Statut, wymagania minimalne+: ”(1) Statut zawierad musi cel, nazwę i siedzibę stowarzyszenia i musi 
z niego wynikad, że stowarzyszenie ma zostad zarejestrowane. (2) Nazwa musi wyraźnie różnid się od nazw 
istniejących w tej samej miejscowości lub w tej samej gminie stowarzyszeo zarejestrowanych.” 
§ 58 BGB *Dalsze wymagania+: ”Statut ma zawierad postanowienia: 1. o wstępowaniu i występowaniu 
członków; 2. o tym, czy i jakie składki opłacad mają członkowie; 3. o tworzeniu zarządu; 4. o warunkach 
zwoływania zgromadzenia członkowskiego, 5. o formie jego zwoływania i o dokumentowaniu jego uchwał.” 
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Te same uwagi dotyczą fundacji prawa prywatnego, uregulowanej w §§ 80 – 88 BGB. Kodeks 

cywilny nie wymaga rejestracji fundacji na drodze sądowej, konieczne natomiast jest 

zezwolenie na założenie fundacji wydane przez rząd danego kraju związkowego na 

podstawie krajowej ustawy o fundacjach. 

 

Organizacja pozarządowa działad może również w formie spółki prawa handlowego 

(teoretycznie z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). W praktyce spotyka się 

wyłącznie konstrukcję spółki pożytku publicznego z o. o., założonej na ogół przez lub przy 

udziale stowarzyszenia zarejestrowanego. Do spółki z o. o. pożytku publicznego stosuje się – 

podobnie jak do każdej innej spółki z o. o. przepisy Ustawy z 10.05.1897 r. Kodeks handlowy 

(HGB) oraz Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbHG). 

 

Do wyjątków należą spółdzielnie zarejestrowane (eG), posiadające status pożytku 

publicznego. Ich status regulowany jest przez prawo spółdzielcze (GenG). 

 

 

1.4 Świadczenie usług społecznych a zasada subsydiarności w relacjach między sektorem 

publicznym a sektorem obywatelskim 

 

Zasada subsydiarności, głęboko zakorzeniona w chrześcijaoskiej doktrynie społecznej19, ma 

podstawowe znaczenie dla relacji międzysektorowych w Niemczech. Zasada subsydiarności 

w niemieckim systemie prawnym rozumiana jest w pierwszym rzędzie jako ustanowienie 

pierwszeostwa działao prywatnych przed działaniami publicznymi. W tej formie, chociaż 

jedynie pośrednio, odzwierciedlona została w Ustawie Zasadniczej.20 W szczególności w 

ustawowych zakresach pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej zasada 

subsydiarności przybiera postad zasady względnego21 pierwszeostwa organizacji 

pozarządowych przed administracją publiczną w świadczeniu usług i prowadzeniu placówek, 

                                                 
19

 ”(...) 79. Jest prawdą, a historia wyraźnie o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko potężne 
organizacje mogą sprostad pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe wspólnoty. Mimo to jednak 
nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to nader ważne prawo filozofii społecznej: jak nie wolno jednostkom 
wydzierad i na społeczeostwo przenosid tego, co mogą wykonad z własnej inicjatywy i własnymi siłami, 
podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem porządku jest zabierad mniejszym i niższym 
społecznościom te zadania, które mogą spełnid, i przekazywad je społecznościom większym i wyższym. Wszelka 
bowiem działalnośd społeczności mocą swojej natury winna wspomagad człony społecznego organizmu, nigdy 
zaś ich nie niszczyd ani nie wchłaniad. (...)”; Pius XI, Papież: Quadragesimo anno, Encyklika o odnowieniu ustroju 
społecznego i udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii, Rzym 1931 
20

 Ustawa Zasadnicza (GG) zawiera w art. 2 ogólną gwarancję wolności poczynao (działalności). Z tej zasady 
wywodzona jest ochrona swobody konkurencji prywatnej przed bezpośrednią działalnością paostwa. Tworzenie 
nowych wzgl. rozwijanie istniejących publicznych przedsiębiorstw o charakterze gospodarczym na koszt 
istniejących w wystarczającym rozmiarze placówek gospodarki prywatnej uważane jest za sprzeczne z art. 2 GG. 
W tym kontekście nie ma zresztą zróżnicowania pomiędzy gospodarką prywatną o charakterze dochodowym a 
takąż typu non-for-profit. 
21

 „Względnośd” polega na stawianych organizacjom pozarządowym wymogach posiadania merytorycznych 
kompetencji niezbędnych dla prowadzenia danego rodzaju placówki lub usługi. 
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przy równoczesnym nałożeniu na stronę publiczną ogólnego obowiązku finansowego 

wspierania organizacji w wykonywaniu tych zadao.22 

 

Stosowanie zasady subsydiarności ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla rozwoju III sektora i 

gospodarki społecznej. Owocuje ono w praktyce również możliwością wyboru przez 

obywatelki i obywateli takiego modelu świadczenia uslug społecznych, jaki zwiazany jest z ich 

systemem wartości (np. możliwośd wyboru między placówką katolicką, ewangelicką i 

neutralną światopoglądowo). 

 

Należy zauważyd, że ten kierunek rozwoju znalazł również odzwierciedlenie w (posiadającym 

rangę konstytucyjną) traktacie zjednoczeniowym RFN – NRD.23 W ten sposób nieodłącznym 

elementem procesu transformacji b. NRD stało się niejako instytucjonalne wspieranie, w tym 

finansowe, rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych przez sektor publiczny. 

 

Godnym podkreślenia jest fakt, że o ile w przypadku b. NRD (oktrojowane) regulacje prawne 

w istotny sposób wpłynęły na ukształtowanie się rzeczywistości społecznej w ramach 

procesu transformacji, o tyle w Niemczech zachodnich regulacje prawne stanowiły raczej 

potwierdzenie faktycznej istotnej roli III sektora w świadczeniu usłu społecznych. 

Werbalizację znaczenia III sektora w systemie świadczenia usług społecznych odnajdujemy 

również w „trzeciosektorowych” dokumentach programowych, jak np. w Stanowisku 

Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego, federacji ponad 10 tysięcy socjalnych 

organizacji pozarządowych wobec polityki europejskiej z 2009 r.: 

 

Związek Parytetowy reprezentuje interesy i świadczy usługi, umacniając 

samostanowienie i partycypację społeczną. Łączy on profesjonalne świadczenie usług 

przy udziale wolontariuszy z reprezentowaniem interesów osób potrzebujących 

wsparcia. Kształtowanie oferty świadczenia dostosowanej do rzeczywistych potrzeb 

jest bowiem szczególnie efektywne, jeśli w planowaniu i realizacji biorą udział sami 

zainteresowani i osoby zaangażowane wolontarystycznie. 

 

W wielu obszarach usługi i placówki istniejące w ramach Związku Parytetowego 

musiały, napotykając na opór publicznego i niepublicznego establishmentu 

socjalnego, wywalczad sobie prawo prezentowania osobom potrzebującym 

                                                 
22

 Decydujące znaczenie miał tu wyrok Federalnego Trybunalu Konstytucyjnego z 18.07.1967 r., kształtujący 
rozwój ustawodastwa w zakresie pomocy dla młodzieży i pomocy społecznej (ówczesne Ustawy o pomocy dla 
dzieci i młodzieży – KJHG i o pomocy spolecznej – BSHG, obecnie skodyfikowane w ramach kodeksu socjalnego 
– SGB). Wyrok ten m.in. oddalał skargę jednego z miast niemieckich skierowaną przeciwko sformułowanej już w 
ówczesnej KJHG zasadzie względnego pierwszeostwa podmiotów pozarządowych przed publicznymi w 
wykonywaniu usług/prowadzeniu placówek. 
23

 Art. 32: ”Związki socjalnych organizacji pozarządowych i podmioty niezależnej pomocy dla młodzieży wnoszą 
poprzez swoje placówki i usługi niezastąpiony wkład do paostwowości socjalnej wynikającej z Ustawy 
Zasadniczej. Tworzenie i rozwój socjalnych organizacji pozarządowych i organizacji pozarządowych pracy z 
młodzieżą na obszarze wymienionym w art. 3 *tj. obszar b. NRD+ wspierane będzie w ramach kompetencji 
konstytucyjnych.” 
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alternatywnej oferty usług społecznych. Prawo wyboru i realizacji własnych życzeo 

obywatelek i obywateli muszą byd respektowane i chronione. Związek Parytetowy 

opowiada się za takim współzawodnictwem, celem którego jest rozwój oferty z 

korzyścią dla samych zainteresowanych. Taka konkurencja, również ponad granicami, 

traktowana jest przez Związek jako pozytywne wyzwanie i szansa. Dlatego niezbędne 

jest istnienie ram porządkujących konkurencję, stwarzających wszystkim aktorom 

uczciwe, przejrzyste i perspektywiczne warunki brzegowe, umożliwiające planowanie i 

realizację ofert zarówno wspólnie jak i równolegle. 

 

Przedsiębiorczośd nie jest dla Związku Parytetowego celem samym w sobie. 

Przedsiębiorcze działania mają na celu udostępnienie wszystkim potrzebującym usług 

wysokiej jakości. Usługi związane z osobą ludzką są usługami opierającymi się w 

wielkiej mierze na zaufaniu. Respektowad one muszą człowieka w jego 

indywidualności, zmierzając do umożliwienia partycypacji i współkształtowania i 

realizując zarazem szeroko rozumiane prawa człowieka. Usług społecznych nie można 

traktowad jak zwykłego produktu. Świadczone są one we współpracy z osobą 

zgłaszającą na nie popyt i muszą byd zorientowane na jej potrzeby i interes. Do grona 

usługodawców w szczególny sposób kwalifikują się zorientowane na wartości 

organizacje pozarządowe, oferujące odpowiednie możliwości partycypacji.24 

 

 

1.5 Rola socjalnych organizacji pozarządowych w świadczeniu usług społecznych w 

poszczególnych zakresach merytorycznych25 

 

Aktywnośd socjalnych organizacji pozarządowych w świadczeniu usług społecznych ze 

względu na swoją różnorodnośd oraz – częściowo – niepowtarzalnośd z trudnością poddaje 

się klasyfikacji. Poniższe wyliczenie opiera się na próbie przyporządkowania obszarów 

działalności do zakresów regulacji ustawowych, z równoczesnym wskazaniem na wynikające 

z przepisów prawnych publiczne źródła finansowania lub dofinansowania. 

 

Pominięto w nim niektóre typy działalności organizacji pozarządowych, które ugruntowane 

są głównie w ustawodastwie krajowym, tzn. poszczególnych krajów związkowych, np. 

prowadzenie przedszkoli a także szkół społecznych. 

 

Należy jednak pamiętad, że wiele rodzajów usług ma pod tym względem charakter mieszany 

i nie poddaje się jednoznacznej klasyfikacji ze względu na regulację prawną. Niektóre rodzaje 

usług finansowane są „kompleksowo”, tj. z różnych tytułów prawnych.26 

 

                                                 
24

 Tytuł oryginału: „Europapolitische Standortbestimmung des Paritätischen“; http://www.der-
paritaetische.de/uploads/media/Paritaetische_EU-Position_dt.pdf, dnia 12.04.2010 r. 
25

 Por. Balon, K.: Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty, Warszawa 2006 
26

 W samej tylko pomocy dla osób niepełnosprawnych liczbę różnych tytułów prawnych szacuje się na ponad 
90. 

http://www.der-paritaetische.de/uploads/media/Paritaetische_EU-Position_dt.pdf
http://www.der-paritaetische.de/uploads/media/Paritaetische_EU-Position_dt.pdf
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W poniższym zestawieniu wyróżniono kursywą główne regulacje ustawowe odnoszące się do 

danego typu usługi. 

 

I. Zakresy działania z opierającym się na zasadzie subsydiarności, ustawowo uregulowanym 

względnym pierwszeostwem organizacji pozarządowych, charakteryzujące się faktyczną ich 

dominacją na rynku usług: 

 Usługi związane z Federalną Ustawą o Pomocy Społecznej (BSHG), obecnie księga XII 

kodeksu socjalnego SGB: niektóre usługi dla osób niepełnosprawnych, dla osób o 

szczególnych trudnościach społecznych (bezdomnośd, uzależnienia), osób w 

sytuacjach kryzysowych, doradztwo socjalne, doradztwo oddłużeniowe, księga XII 

kodeksu socjalnego (SGB). 

 Pomoc dla dzieci i młodzieży (doradztwo, środowiskowe, półstacjonarne i stacjonarne 

formy opieki), księga VIII Kodeksu Socjalnego (SGB). 

 

II. Zakresy działania z opierającym się na zasadzie subsydiarności, zwyczajowo traktowanym 

względnym pierwszeostwem organizacji pozarządowych, charakteryzujące się faktyczną ich 

dominacją na rynku usług: 

 Rehabilitacja i partycypacja społeczna osób niepełnosprawnych, księga IX Kodeksu 

Socjalnego (SGB) 

 Stacjonarne (domy pomocy społecznej), półstacjonarne i środowiskowe (w tym 

mieszkania serwisowe) formy opieki nad osobami wymgającymi pielęgnacji, związane 

z ubezpieczeniem pielęgnacyjnym (opiekuoczym), księga XI Kodeksu Socjalnego (SGB) 

 wspieranie grup samopomocowych, księga V Kodeksu Socjalnego (SGB) 

 opieka nad chorym w domu oraz pomoc w gospodarstwie domowym w wypadku 

choroby, księga V Kodeksu Socjalnego (SGB). 

 

III. Zakresy działania, w ramach których organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę na 

rynku usług: 

 Zaopatrzenie zdrowotne, w tym zwłaszcza: placówki profilaktyczne i rehabilitacyjne 

oraz szpitale ogólne i psychiatryczne, księga V Kodeksu Socjalnego (SGB) 

 Kształcenie i dokształcanie w ramach wspierania pracy (zwalczania bezrobocia), 

księga III Kodeksu Socjalnego (SGB). 
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IV. Zakresy działania, w ramach których organizacje pozarządowe odgrywają niewielką rolę 

na rynku usług: 

 Świadczenia rehabilitacji zawodowej i medycznej związane z ubezpieczeniem 

emerytalnym, księga VI Kodeksu Socjalnego (SGB) 

 Świadczenia rehabilitacyjne związane z ubezpieczeniem od chorób zawodowych, 

wypadków przy pracy i w drodze do/z pracy księga VII Kodeksu Socjalnego (SGB). 

 

 

1.6 Finansowanie świadczenia usług społecznych 

 

Nie istnieją precyzyjne dane statystyczne dotyczące udziału poszczególnych źródeł w 

finansowaniu usług społecznych. Szacunki z roku 2000 wskazują na ponad 90-procentowy 

udział środków publicznych w finansowaniu usług społecznych wykonywanych przez 

podmioty niepubliczne.27 

 

Najbardziej rozpowszechnionym systemem finansowania usług społecznych jest realizacja 

wynikających z ustawodawstwa socjalnego roszczeo prawnych klientów (uprawnionych) do 

świadczenia na ich rzecz określonych usług. W systemie tym podmiot prowadzący (kasa 

ubezpieczenia społecznego, jednostka samorządu terytorialnego, kraj związkowy) w całości 

lub w części finansuje wykonanie usługi na rzecz klienta. Wykonawcą jest przy tym podmiot 

trzeci, z reguły niepubliczny (na ogół organizacje pozarządowe). 

 

                                                 
27

 Źródło: Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe 22 vom 02.06.2000, 
www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23196 dnia 12.04.2010 r. 

http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23196
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Wykres 1: Uproszczony schemat realizacji wynikających z ustawodastwa socjalnego roszczeo 

prawnych klientów (uprawnionych) do świadczenia na ich rzecz określonych usług 

 

 
 

W obrębie tzw. „trójkąta świadczeo”: podmiot finansujący – klient – organizacja 

(pozarządowa) klient formalnie rzecz biorąc nabywa zatem usługę odpłatnie w np. 

organizacji pozarządowej, korzystając w całości lub w części z refundacji jednego lub wielu 

publicznych podmiotów finansujących. Metoda i sposób wyceny usługi (a niekiedy sama jej 

cena) są przy tym negocjowane pomiędzy terytorialnie lub branżowo właściwą reprezentacją 

organizacji pozarządowych a takąż reprezentacją podmiotów finansujących. Ponadto mogą 

odbywad sią negocjacje bezpośrednie między wykonawcą, a podmiotem (podmiotami) 

prowadzącymi. W ten sposób powstaje „regulowany rynek” usług społecznych, na którym 

panuje (ograniczona) konkurencja pomiędzy usługodawcami; „petent” czy też „podopieczny” 

staje się „klientem”. 
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Wykres 2: Uproszczony schemat relacji w ramach tzw. „trójkąta świadczeo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
członkostwo                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm ten opiera się zatem z jednej strony na zaskarżalnym28 roszczeniu prawnym 

osoby uprawnionej w stosunku do publicznego podmiotu finansującego w ramach regulacji 

ustawowych, z drugiej strony zaś na działaniu zasady subsydiarności, w myśl której 

organizacje pozarządowe korzystają z pierwszeostwa w stosunku do podmiotów publicznych 

w wykonywaniu usług i prowadzeniu placówek.29 Relacje pomiędzy podmiotami 

finansującymi a podmiotami wykonującymi świadczenia (są to w większości organizacje 

pozarządowe) regulowane są przy tym głównie przez przepisy Kodeksu Socjalnego (SGB). 

 

Księga I SGB zawiera zasady ogólne obowiązujące we wszystkich zakresach świadczeo 

socjalnych. Sprzyjają one umocnieniu pozycji zarówno klientów (m. in. poprzez nakaz 

indywidualizacji i prawo wyboru), jak i podmiotów wykonujących usługi. Zobowiązują one 

również publiczne podmioty finansujące do utrzymywania koniecznej infrastruktury 

usługowej poprzez planowanie socjalne, inicjatywy, zawieranie umów.30 

                                                 
28

 Przy sprawnym i przyjaznym dla klienta, wydzielonym systemie sądownictwa socjalnego. 
29

 Podczas, gdy wypłata świadczeo pieniężnych leży zawsze w gestii podmiotów publicznych. 
30

 § 17 SGB I: ”(1) Swiadczeniodawcy *podmioty prowadzące+ zobowiązani są do działania w taki sposób, aby: 
1. Każdy uprawniony otrzymał przysługujące mu świadczenia socjalne w formie aktualnej, pełnej i w szybkim 
tempie, 
2. Konieczne dla wykonywania świadczeo socjalnych usługi i placówki stały do dyspozycji w odpowiednim czasie 
i w wystarczającej ilości (...) 
(3) Swiadczeniodawcy *podmioty prowadzące+ we współpracy z placówkami i organizacjami użyteczności 
publicznej i niezależnymi działają w taki sposób, żeby działalnośd ich i ww. placówek i organizacji skutecznie 
uzupełniała się dla dobra świadczeniobiorców. Swiadczeniodawcy *podmioty prowadzące+ zobowiązane są przy 
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Innym źródłem finansowania są dotacje publiczne. Są to – w odróżnieniu od świadczeo 

opartych na roszczeniu prawnym – w sensie prawnym dobrowolne świadczenia podmiotów 

publicznych, przyznawane wykonawcom na ogół na realizację określonego programu lub 

projektu. W praktyce ich „dobrowolnośd” jest często ograniczana przez wytworzoną tradycję 

i, po części zinstytucjonalizowany, lobbying organizacji pozarządowych.31 Jednakże w 

sytuacjach kryzysowych jednostki samorządu terytorialnego nie wahają się przed 

drastycznymi cięciami budżetowymi właśnie w obszarze świadczeo „dobrowolnych”. Dotacje 

publiczne obejmowad mogą finansowanie części lub całości kosztów danego przedsięwzięcia. 

Ich istotną wadą jest formalne ograniczenie czasowe, związane z z na ogół rocznym okresem 

budżetowym w administracji publicznej. 

 

Spośród innych źródeł finansowania na uwagę zasługują, zwłaszcza w przypadku 

wykonawców typu non-profit: 

 składki członkowskie, 

 darowizny od osób fizycznych i firm, 

 spadki i zapisy, 

 finansowanie Unii Europejskiej, 

 dotacje fundacji prywatnych oraz loteryjne, 

 kredyt bankowy (przy czym obsługa kredytu może byd kosztem wykonania usługi i 

podlegad na tej drodze refundacji ze środków publicznych). 

 

Dwie ostatnie kategorie są szczególnie istotne dla finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych (budynki, sprzęt, środki transportu). Ani bowiem finansowanie w ramach 

realizacji usług społecznych gwarantowanych poprzez roszczenia prawne klientów, ani tym 

bardziej finansowanie w ramach dotacji publicznych nie uwzględnia bądź uwzględnia tylko w 

niewielkim stopniu bezpośrednio zapotrzebowanie finansowe związane z inwestycjami czy 

remontami. Nawet w przypadkach, w których odpisy amortyzacyjne mogą byd elementem 

kosztów rozliczanych w ramach korzystania ze środków publicznych, nie pokrywają one na 

ogół wartości niezbędnych w przyszłości inwestycji. 

 

W Niemczech działa kilkaset liczących się w tym zakresie mniejszych lub większych fundacji 

prywatnych. Ważną rolę odgrywa też dofinansowanie sfery socjalnej z zysku publicznych gier 

liczbowych. Od lat siedemdziesiątych XX w. działają też loterie telewizyjne finansujące 

                                                                                                                                                         
tym do respektowania samodzielności placówek i organizacji użyteczności publicznej i niezależnych w 
określaniu celów i sposobów realizacji zadao. Nie wyklucza to możliwości kontroli celowego wykorzystania 
środków publicznych. Poza tym ich wzajemny stosunek wynika z przepisów szczegółowych tego kodeksu *...+” 
§ 33 SGB I: ”Jeżeli prawa lub obowiązki ze względu na ich rodzaj lub zakres nie są określone dla poszczególnego 
przypadku, należy przy ich definiowaniu, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawnymi, uwzględniad 
sytuacje osobistą uprawnionego lub zobowiązanego, jego potrzeby i jego wydolnośd jak również warunki 
miejscowe. Należy przy tym spełniad uzasadnione życzenia uprawnionego lub zobowiązanego.” 
31

 Reprezentanci organizacji pozarządowych zasiadają np. (częściowo z głosem stanowiącym) w komisjach ds. 
socjalnych oraz dzieci i młodzieży organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 
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przedsięwzięcia socjalnych organizacji pozarządowych, takie, jak „Złota Jedynka”, „Akcja 

Człowiek” czy „Spirala Szczęścia”. 

 

Marginalna jest natomiast rola wpływów z własnej działalności gospodarczej wykonawców 

typu non-profit. 

 

 

1.7 Znaczenie socjalnych organizacji pozarządowych dla rynku usług społecznych i rynku 

pracy 

 

Socjalne organizacje pozarządowe prowadziły w roku 2009 łącznie 53.752 zakładów pracy 

(placówek/usług społecznych), zatrudniając na podstawie prawa pracy w pełnym i niepełnym 

wymiarze godzin łacznie 2.500.264 osoby, w przeliczeniu 1.717.220 pełnych etatów. Łączne 

uposażenie brutto tych osób wyniosło w skali rocznej około 42 miliardy euro. Liczba 

zarejestrowanych wolontariuszy (wliczając w to osoby pełniące społecznie funkcje 

kierownicze lub kontrolne w organizacjach) osiągnęła w tym samym czasie niemal 812 

tysięcy osób.32 

 

Dostępne dane dotyczące udziału organizacji pozarządowych w „rynku usług socjalnych” są 

znacznie mniej precyzyjne. Odpowiednie wyliczenia sporządza Federalna Wspólnota Robocza 

Niezależnej Pomocy Społecznej, stanowiąca zinstytucjonalizowaną platformę współpracy 

federacji socjalnych organizacji pozarządowych. Zgodnie z nimi, w socjalnych organizacjach 

pozarządowych zatrudnienie znajduje łącznie około 4% ogółu zatrudnionych w Niemczech. 

Socjalne organizacje pozarządowe odgrywają dominującą rolę na rynku usług społecznych 

(oraz istotną rolę na rynku usług służby zdrowia). I tak, w zakresie pomocy dla dzieci i 

młodzieży socjalne organizacje pozarządowe prowadzą 76% wszystkich placówek/usług, 

zatrudniając 86% wszystkich pracowników. Porównywalna z zakresem pomocy dla dzieci i 

młodzieży jest pozycja socjalnych organizacji pozarządowych również w zakresie usług na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W zakresie stacjonarnej pomocy dla osób starszych socjalne organizacje pozarządowe 

prowadziły 55% domów pomocy społecznej, zatrudniając 63% wszystkich pracowników 

(podmioty komercyjne odpowiednio 38% i 29%). W ramach usług pielęgnacyjnych dla osób 

starszych w systemie pomocy środowiskowej socjalne organizacje pozarządowe prowadziły 

41% „służb pielęgnacyjnych” zatrudniając 53% wszystkich pracowników (sektor komercyjny 

odpowiednio 58% i 45%). 

 

                                                 
32

 Źródło: niepublikowana statystyka Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(branżowa instytucja obowiązkowych ubezpieczeo „wypadkowych“) za rok 2009. Statystyka ta jest bardzo 
wiarygodna, jako że powstaje na podstawie obowiązkowych informacji o osobach zatrudnionych etatowo i 
wolontariuszach składanych przez wszystkich pracodawców danej branży. 
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Socjalne organizacje pozarządowe prowadziły również 44% wszystkich szpitali (38% 

wszystkich miejsc szpitalnych).33 

 

 

1.8 Współpraca sektora publicznego i pozarządowego w kształtowaniu warunków 

brzegowych świadczenia usług społecznych 

 

„Niemieckie organizacje pozarządowe mają nieskooczoną ilośd możliwości uczestnictwa w 

formułowaniu zasad polityki społecznej”.34 Tą opinię Davida Kramera, pochodzącego ze 

Stanów Zjednoczonych wykładowcy Szkoły Wyższej im. Alice Salomon w Berlinie, jednej z 

najstarszych i najbardziej renomowanych niemieckich uczelni specjalizujących się w polityce 

społecznej i pracy socjalnej, rozciągnad można również na proces kształtowania warunków 

brzegowych świadczenia usług społecznych, w tym ich standaryzacji. Ten stan rzeczy 

odzwierciedla zresztą omawianą już dominującą pozycję „trzeciosektorowych” organizacji na 

rynku usług społecznych. 

 

Niezbędną przesłanką skutecznego uczestnictwa w procesie kształtowania warunków 

brzegowych świadczenia usług społecznych przez organizacje pozarządowe jest wysoki 

stopieo federalizacji. Ponad 80% wszystkich placówek i usług socjalnych prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe znajduje się w rękach organizacji członkowskich Caritas, 

Czerwonego Krzyża, Diakonii, Dobroczynności Robotniczej lub Parytetowego Związku 

Socjalnego.35 Wymienione tu federacje, tworzą, wraz z Centralną Placówką Dobroczynną 

Żydów w Niemczech, Federalną Wspólnotę Roboczą Niezależnej Pomocy Społecznej 

(Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, BAGFW). Analogiczne struktury, 

noszące nazwę „Wspólnota Robocza” lub „Liga”, działają również na poziomie 

poszczególnych krajów związkowych oraz powiatów ziemskich/grodzkich. 

 

Wysoki stopieo federalizacji, a nawet „meta-federalizacji” (wspólnoty robocze/ligi), 

umożliwia organizacjom pozarządowym prowadzenie lobbingu, również w kwestiach 

standaryzacyjnych, na wszystkich istotnych poziomach administracji publicznej. BAGFW 

prowadzi zresztą także działania lobbingowe na poziomie Komisji Europejskiej (równolegle 

do działao Rządu Federalnego zmierzających m. in. do ochrony interesów niemieckich 

organizacji pozarządowych jako wykonawców usług społecznych w kontekście dyskusji 

związanych z „dyrektywą usługową” czy też z interpretacją zasad ochrony uczciwej 

konkurencji na rynku usług społecznych).36 

                                                 
33

 Por. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. *Federalna Wspólnota robocza Niezależnej 
Pomocy Społecznej+: Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege. Gesamtstatistik 2008, Stand 1. 
Januar 2008 *Placówki i służby niezależnej pomocy społecznej. Statystyka łączna 2008, stan na dzieo 1 stycznia 
2008 r.], Berlin 2009, str. 12 
34

 Kramer, D.: Trzeci sektor w Niemczech, Warszawa 2007, str. 18 
35

 Źródło: niepublikowana statystyka Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(branżowa instytucja obowiązkowych ubezpieczeo „wypadkowych“) za rok 2009 
36

 O „europejskim” lobbingu BAGFW por. Kramer, D.: Trzeci sektor w Niemczech, Warszawa 2007, str. 19 
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Korporacjonistyczne akcenty w ramach niemieckiego modelu społecznego nie wyczerpują się 

jednak w obrębie skoordynowanych działao lobbingowych III sektora. W zakresie 

zinstytucjonalizowanej współpracy intersektoralnej należy przede wszystkim wskazad na 

stowarzyszenie zarejestrowane Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Prywatnej 

(Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., DV).37 DV założone zostało w 

1880 r. jako „Niemieckie Stowarzyszenie Opieki nad Ubogimi i Dobroczynności”. Członkami 

DV (łącznie około 2400) są przede wszystkim osoby prawne; ze strony publicznej: Republika 

Federalna Niemiec, poszczególne kraje związkowe, powiaty ziemskie i grodzkie oraz inne 

miasta i gminy, przy czym członkostwo podmiotów komunalnych realizowane jest z reguły 

przez ich zrzeszenia. Ze strony pozarządowej członkami DV są wymienione wyżej federacje 

socjalnych organizacji pozarządowych, ale także federacje „branżowe”, np. organizacji osób 

niepełnosprawnych, organizacje wyspecjalizowane w danej dziedzinie, zrzeszenia 

samopomocowe etc. Wśród członków DV można ponadto znaleźd placówki naukowe i 

badawcze oraz szkoleniowe, a także osoby fizyczne (osobistości i eksperci z zakresu polityki 

społecznej, pracy socjalnej i usług społecznych, adswokaci i sędziowie). DV zatrudnia ok. 80 

pracowników etatowych – specjalistów z różnych dziedzin pracy socjalnej, usług społecznych, 

prawa i administracji socjalnej. Praca DV finansowana jest w pierszym rzędzie ze środków 

Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów Kobiet i Młodzieży oraz poszczególnych krajów 

związkowych, a także ze składek członkowskich oraz wpływów z publikacji i imprez 

szkoleniowych. 

 

DV postrzega swoją rolę jako forum współpracy między publicznymi i pozarządowymi 

instytucjami i organizacjami pracy socjalnej i świadczenia usług społecznych. Służy ono jako 

platforma koordynacji i wymiany informacji w zakresie rozwoju pomocy społecznej, pomocy 

dla młodzieży oraz usług opieki zdrowotnej. W ramach prac DV dyskutowane są na przykład 

nowatorskie, często kontrowersyjne idee i możliwości ich praktycznej realizacji. 

 

Do głównych zadao Niemieckiego Stowarzyszenia Opieki Publicznej i Prywatnej należą: 

 kreowanie impulsów rozwoju i wywieranie wpływu na politykę społeczną, 

 wypracowywanie rekomendacji dotyczących praktyki pracy socjalnej i usług 

społecznych, 

 formułowanie opinii prawnych w zakresie prawa socjalnego, 

 prowadzenie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeo w ww. dziedzinach, 

 dokształcanie i kształcenie ustawiczne personelu kierowniczego i innych pracowników 

sfery socjalnej, 

 wspieranie rozwoju dziedzin nauki związanych z pracą socjalną, 

                                                 
37

 W kwestii funkcjonowania i roli DV por. Löher, M.: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 
[Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Prywatnej], Baden-Baden 2007, str. 193n, homepage DV: 
www.deutscher-verein.de dnia 12.04.2010 r.; por. także: Kramer, D.: Trzeci sektor w Niemczech, Warszawa 
2007, str. 18n 

http://www.deutscher-verein.de/
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 obserwacja i ocena rozwoju pracy socjalnej w innych paostwach, wspieranie 

współpracy międzynarodowej (komisja międzynarodowa DV pełni funkcję 

niemieckiego komitetu ICSW38), 

 wydawanie książek i czasopism. 

 

Szczególnie w zakresie swoich funkcji: wypracowywania rekomendacji dotyczących praktyki 

pracy socjalnej i usług społecznych oraz formułowania opinii prawnych w zakresie prawa 

socjalnego DV wywiera istotny wpływ na procesy standaryzacyjne. W dalszej części 

ekspertyzy przytoczony zsotanie konkretny przykład tych działao. 

 

Autor niniejszego opracowania bez zastrzeżeo podziela opinię cytowanego już profesora 

Davida Kramera dotyczącą szczególnego znaczenia DV w kształtowaniu polityki społecznej i 

warunków brzegowych świadczenia usług społecznych w Niemczech: „Doświadczenie, 

wiedza i odpowiedzialnośd społeczna jego członków, wywodzących się z różnych tradycji 

filozoficznych, politycznych i gospodarczych, ułatwia krystalizację wielorakich sił, aktywnych 

w pracy społecznej. (...) Rekomendacje tego Stowarzyszenia w takich dziedzinach jak 

stosowanie ustawodawstwa społecznego wywierają istotne skutki w praktyce”.39 

 

 

 

2. Standardy w ramach systemu świadczenia usług społecznychw Niemczech. 

 

 

2.1 Dyskusja „standaryzacyjna” w Niemczech 

 

W pierwszym rzędzie zauważyd należy, że zarysowane wyżej cechy systemu świadczenia 

usług społecznych w Niemczech a w szczególności: 

 konstytucyjna zasada ochrony i wspierania godności ludzkiej jako centralny punkt 

odniesienia wszelkiej aktywności, 

 federacyjna konstrukcja paostwowości niemieckiej, charakteryzująca się autonomią 

poszczególnych krajów związkowych, 

 bardzo dobrze rozwinięty III sektor, w szczególności „niezależna pomoc społeczna” – 

socjalne organizacje pozarządowe i wysoki stopieo federalizacji w ramach sektora, 

 konsekwentne stosowanie zasady subsydiarności w relacjach intersektoralnych, 

 finansowanie usług społecznych oparte w przeważającej mierze na zaskarżalnym 

roszczeniu prawnym klienta w stosunku do publicznych podmiotów prowadzących 

(finansujących), 

 istotna rola III sektora w kształtowaniu warunków brzegowych świadczenia usług 

społecznych, 

                                                 
38

 International Council on Social Welfare 
39

 Kramer, D.: Trzeci sektor w Niemczech, Warszawa 2007, str. 19 
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 oraz – last but not least – dominująca pozycja podmiotów pozarządowych na rynku 

usług społecznych 

wywierają istotny wpływ na dyskusję standaryzacyjną, procesy standaryzacji i stosowane w 

praktyce standardy usług społecznych. Generalnie można stwierdzid, że w ramach dyskusji 

standaryzacyjnej wektor „oddolny” przeważa nad „odgórnym”. 

 

Już jednak sama dyskusja pojęcia „standard” w kontekście usług społecznych charakteryzuje 

się w Niemczech różnorodnością koncepcji i poglądów, które krytyków standaryzacji 

skłaniają – jeśli nie do całkowitej rezygnacji z używania tego pojęcia – to co najmniej do 

bardzo ostrożnego obchodzenia się z nim. Reprezentanci nauki i praktyki dyskutują 

standardy i standaryzację w różnych kontekstach, poczynając (przykładowo) od odniesienia 

w pierwszym rzędzie do metodyki działania pojmowanej jako element składowy jakości 

procesu („kultura metodyki i standardu”), poprzez pojęcie standardów „bazowych” czy też 

„minimalnych” (odniesienie do elementarnych cech merytorycznych pracy socjalnej, takich, 

jak personel, metodologiczne podstawy działao, jakośd relacji, dokumentacja, opis 

świadczenia itd.) aż po uogólniające definicje, zgodnie z którymi standardy to – po prostu – 

mierniki czy też wytyczne obowiązujące powszechnie w określonej dziedzinie pracy.40 

Granice standardyzacji w ramach świadczenia usług społecznych, charakteryzujących się 

wszakże koniecznym stopniem elastyczności i zindywidualizowania, stają się jeszcze bardziej 

widoczne w świetle próby definiowania „usługi standaryzowanej”, np. „Usługę można 

nazwad wystandaryzowaną wtedy, gdy niezależnie od osoby ją wykonującej, świadczona jest 

za każdym razem w ten sam sposób”.41 Nie można wreszcie pominąd dyskusji 

instrumentalizujących pojęcie standardów i standaryzacji, bądź to w interesie wykonawców 

usług (w celu utrzymywania finansowania realizacji usług przez stronę publiczną na możliwie 

wysokim poziomie), bądź to w interesie publicznych podmiotów 

prowadzących/finansujących (w celu zapobieżenia realizacji przez wykonawców usług 

„ponadstandardowych”, co łączyłoby się z koniecznością podwyższenia poziomu 

finansowania ze strony publicznej).42 

 

Uczestniczący w dyskusji „standaryzacyjnej” wskazują na ich pozytywną rolę zwłaszcza w 

okresach słabszego rozwoju czy też kryzysu gospodarki . Służą one autoewaluacji i ewaluacji 

zewnątrznej pracy socjalnej, przyczyniając się umacniania jej autonomii merytorycznej, 

                                                 
40

 Por. Merchel, J.: „Standards“ – unklarer Begriff und unklare Interessen. „Handlungsleitlinien“ und 
„Qualitätskriterien“ sind der Sozialen Arbeit angemessener *„Standardy“ – niejasne pojęcie i niejasne interesy. 
„Wytyczne działania“ i „kryteria jakości“ lepiej przystają do pracy socjalnej+, Baden-Baden 2005, str. 178n 
41

 Meinhold, M., Matul, Ch.: Qualitätsmanagement aus der Sicht von Sozialarbeit und Ökonomie *Zarządzanie 
jakością z punktu widzenia pracy socjalnej i ekonomii], Baden-Baden 2003, str. 126 
42

 Por. Merchel, J.: „Standards“ – unklarer Begriff und unklare Interessen. „Handlungsleitlinien“ und 
„Qualitätskriterien“ sind der Sozialen Arbeit angemessener *„Standardy“ – niejasne pojęcie i niejasne interesy. 
„Wytyczne działania“ i „kryteria jakości“ lepiej przystają do pracy socjalnej], Baden-Baden 2005, str. 180; por 
także: (artykuł redakcyjny) Standard-Senkung durch die Hintertür? Wohlfahrtsverbände fordern bessere Kita-
Betreuung [Obniżanie standardów tylnymi drzwiami? Związki socjalne żądają lepszej opieki w przedszkolach], 
Kiel 2010, str. 7 
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samorespektowania się i wiarygodności. Istotne są w tym kontekście zwłaszcza trzy funkcje 

standaryzacji: 

 przejrzystośd w interesie klientów usług społecznych 

 obiektywizacja rezultatów w interesie podmiotów finansujących oraz opinii publicznej 

(podatników), a w konsekwencji również wykonawców usług 

 optymalizacja zarządzania świadczeniem usług przez wykonawcę, połączona z 

pozytywnym oddziaływaniem zewnętrznym (tworzenie dobrej marki, lepsza pozycja 

w stosunku do konkurencji).43 

 

Zwolennicy standaryzacji krytykują – ich zdaniem niedostateczne – przygotowanie „systemu 

pracy socjalnej” w Niemczech do pełnienia funkcji usługodawcy, a zwłaszcza: 

 niedookreślenie pojęcia jakości w pracy socjalnej i, co za tym idzie, brak (z nielicznymi 

wyjątkami) konsensualnych, powszechnych standardów poszczególnych typów usług 

(inaczej niż to ma miejsce np. w USA) 

 relatywizację pojęcia jakości, odrzucanie standaryzacji i mierzalności w ogóle44 oraz 

stawianie zarzutów „tayloryzacji przebiegów pracy” w odniesieniu do prób 

wprowadzania standardów jakości 

 lekceważenie zasad zarządzania, ignorowanie ekonomicznego wymiaru świadczenia 

usług oraz skłonności do przyznawania pierwszeostwa samoocenie (przed oceną 

przez samych klientów bądź instytucje finansujące).45 

 

 

2.2 Próba definicji standardu na potrzeby usług społecznych; kategorie standardów 

 

Na tle poczynionych wyżej uwag dotyczących dyskusji „standaryzacyjnej” w Niemczech nie 

powinien dziwid fakt, że próby tworzenia kompleksowych, teoretycznych definicji 

standardów na potrzeby usług społecznych czy też pracy socjalnej nie są powszechne. 

Aktualnie (2009/2010) próbę taką podjął Flemming Hansen z Uniwersytetu w Kassel. 

Definicja zaproponowana przez Hansena składa się z trzech części: 

 Standardami są regularne lub przeciętne właściwości przedmiotów, osób lub 

procesów. Mogą one opisywad akceptowany poziom jakości/poziom świadczenia i 

pełnid rolę kierunkowych indykatorów dobroci produktu lub usługi. Stanowią one 

miernik oczekiwanego działania i umożliwiają tym samym orientację w jego ramach. 

Standardy powinny byd w miarę możności weryfikowalne empirycznie, a także 

sformułowane operacjonalizacyjnie i konkretnie. 

                                                 
43

 Por. Erath, P., Eszlinger, N., Schwarzkopf, F.: Qualitätsstandards in der Sozialen Arbeit *Standardy jakości w 
pracy socjalnej], Baden-Baden 2005, str. 165 
44

 W tym duchu np.: Prölß, R.: Qualität in der Jugendhilfe. Ein Plädoyer zur Beendigung einer irreführenden 
Debatte *Jakośd w pomocy dla młodzieży. Głos za zakooczeniem debaty prowadzącej na manowce+, Bonn 1999, 
str. 106-113 
45

 Por. Erath, P., Eszlinger, N., Schwarzkopf, F.: Qualitätsstandards in der Sozialen Arbeit *Standardy jakości w 
pracy socjalnej], Baden-Baden 2005, str. 163n 
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 Standardy w pracy socjalnej – w ramach procesu ich powstawania – 

wynegocjowywane są z reguły kolektywnie, wspólnotowo i komunikatywnie. W 

ramach świadczenia spersonifikowanych usług społecznych, cechujących się wysokim 

stopniem heterogenności, kontyngencyjności i kompleksowości, standardy mają 

charakter procesualny i dynamiczny. Posiadają one status rezultatów uczenia się i w 

tym kontekście są względne i temporarne. 

 Standardy są instrumentami sterowania. Umożliwiają one porównania 

wystrukturyzowane, np. świadczeo w podobnych przypadkach lub praktyki pożądanej 

z rzeczywistą. W ten sposób tworzą one bazę planistyczną weryfikacji relacji cel-

środek, mając zasadnicze znaczenie dla ewaluacji i oceny jakości. Standardy służą 

ulepszaniu praktyki i mogą doskonalid kontynuowalnośd komunikacji.46 

 

W praktyce świadczenia usług społecznych w Niemczech wyróżnid należy co najmniej trzy 

kategorie standardów: 

 Standardy „ustawowe”, tzn. oparte bezpośrednio na ustawach i innych wiążących 

aktach prawnych (rozporządzeniach, przepisach administracyjnych wynikających z 

delegacji ustawowej) szczebla federalnego lub krajowego. Ich główną funkcją jest 

zdefiniowanie i zabezpieczenie przestrzegania minimalnych wymagao odnoszących 

się do realizacji poszczególnych usług społecznych. Odstąpienie od ich przestrzegania 

możliwe jest tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach i tylko po uzyskaniu 

odpowiedniego zezwolenia. Standardy tego typu są wprawdzie konieczne, rzadko 

jednak przydatne w realizacji usług społecznych na rzeczywiście zadowalającym 

poziomie merytorycznym. Paostwo nie jest bowiem w stanie, chodby z powodów 

finansowych (jako adresat roszczeo prawnych potencjalnych klientów usług 

społecznych), zdefiniowad na drodze ustawowej takiego poziomu jakości usług, jaki 

wynikałby z aktualnego stanu badao naukowych/rozwoju pracy socjalnej. 

 Standardy „eksperckie” w powiązaniu z „best practice”. Standardy te opierają się na 

propozycjach wypracowywanych w ramach badao naukowych, weryfikowanych 

następnie w praktyce pod kątem ich zastosowalności i przydatności w ramach 

współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a wykonawcami usług społecznych. 

Powstające przy „okrągłych stołach” standardy tego rodzaju mają często charakter 

zaleceo, również ze względu na często występujący brak publicznych gwarancji 

finansowania ich realizacji w praktyce świadczenia usług społecznych. Standardy te 

dotyczą całych grup wykonawców wzgl. rodzajów usług społecznych. 

 „Koncepcyjne” standardy poszczególnych wykonawców usług społecznych, 

powstające często w ramach procesu zarządzania jakością (QM) w poszczególnych 

placówkach/usługach.47 

                                                 
46

 Hansen, F.: Standards in der Sozialen Arbeit [Standardy w pracy socjalnej], Berlin 2010, str. 34 
47

 Por. Erath, P., Eszlinger, N., Schwarzkopf, F.: Qualitätsstandards in der Sozialen Arbeit *Standardy jakości w 
pracy socjalnej], Baden-Baden 2005, str. 165 
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2.3 Standaryzacja w poszczególnych zakresach usług społecznych 

 

2.3.1 Uwaga wstępna 

 

Obserwując różne zakresy usług społecznych w Niemczech swierdzid można, że w ramach 

pracy socjalnej/świadczenia usług społecznych nie istnieje wypracowana, jednolita definicja 

standardu. Również dyskurs standaryzacyjny przebiega na różnych polach pracy socjalnej w 

sposób skrajnie niejednolity. Dotyczy to także refleksji potrzeby i granic standaryzacji. 

 

Dlatego też w tej części przedłożonego opracowania podjęta zostanie próba omówienia 

sposobu ustalania standardów i ich przybliżonych zakresów w poszczególnych obszarach 

świadczenia usług społecznych. W celu ułatwienia ew. zainteresowanym 

Czytelniczkom/Czytelnikom pogłębienia wiedzy w konkretnych, interesujących ich 

dziedzinach, przyjęto systematykę zgodną z układem kodeksu socjalnego (Sozialgesetzbuch, 

SGB).48 Przyjęcie tej systematyki unaocznia również, że logika mechanizmów regulacyjnych 

tworzenia i zabezpieczania stosowania standardów w poszczególnych dziedzinach wywodzi 

się w dużej mierze z ich sposobu finansowania i administracyjnych warunków brzegowych. 

 

2.3.2 Księga II kodeksu socjalnego – podstawowe zabezpieczenie osób poszukujących pracy 

 

Podstawowe zabezpieczenie osób poszukujących pracy zabezpiecza egzystencję materialną 

obywatelek/obywateli oraz ich bliskich, w sytuacji w której ich dochody własne nie 

wystarczają na pokrycie przyjętych jako minimalnie dopuszczalne kosztów prowadzenia 

gospodarstwa domowego a zarazem pozostają oni bez pracy i nie pobierają – w ogóle lub w 

wystarczającej wysokości – świadczeo z ubezpieczenia od bezrobocia (ze względu na 

ograniczenie ich czasokresu do – z reguły – 12 miesięcy lub ze względu na brak tego 

ubezpieczenia, np. absolwenci szkół i wyższych uczelni). Podmiotami prowadzącymi 

(odpowiedzialnymi) są nowo wprowadzone wspólne jednostki administracyjne federacji 

(administracja pracy) i powiatów ziemskich/grodzkich, tzw. „Arge” – wspólnoty robocze. 

Wprowadzenie tych „mieszanych” jednostek administracyjnych doprowadziło do sytuacji 

konfliktowych, związanych głównie z faktem, że finansowanie świadczeo odbywa się głównie 

ze środków federalnych (administracja pracy), a w znacznie mniejszym zakresie ze środków 

komunalnych. Administracja pracy rości sobie prawo do definiowania zawartości świadczeo i 

związanych z nimi procesów administracyjnych, co napotyka na opory jednostek samorządu 

terytorialnego i ich pracowników, przyzwyczajonych do większej swobody w określaniu 

zakresu świadczeo i sposobu ich realizacji. 

                                                 
48

 Niemieckie prawo socjalne na poziomie federalnym skodyfikowane zostało w ramach kodeksu socjalnego – 
księgi I – XII. Pominięto tutaj księgi kodeksu socjalnego I, IV i X, ponieważ nie definiują one świadczeo, regulując 
jedynie kwestie związane z postępowaniem administracyjnym, ochroną danych, organizacją administracji 
socjalnej i współpracą w ramach administracji oraz z instytucjami/organizacjami zewnętrznymi. Tekst SGB (w 
języku niemieckim) dostępny jest w Internecie w wersji zaktualizowanej np. na stronie Federalnego 
Ministerstwa Sprawiedliwości: od http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/index.html do 
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html dnia 12.04.2010 r. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html
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W ramach tej grupy świadczeo, oprócz wypłaty świadczeo o charakterze finansowym 

(zasiłków), przewidziane są również świadczenia o charakterze usługowym. Obok typowego 

pośrednictwa pracy, którym zajmuje się z reguły sama federalna administracja pracy, w grę 

wchodzą usługi adaptacji na rynku pracy, takie jak doradztwo oddłużeniowe, doradztwo w 

zakresie zwalczania nałogów oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe. 

 

Usługi z grupy doradztwa oddłużeniowego i doradztwa w zakresie zwalczania nałogów 

finansowane są przez powiaty ziemskie/grodzkie. Dlatego też nie są tu stosowane standardy 

o charakterze ogólnoniemieckim (federalnym). Poszczególne powiaty ziemskie/grodzkie 

zawierają umowy o wykonanie i finansowanie usług z placówkami doradczymi i 

pomocowymi prowadzonymi z reguły przez organizacje pozarządowe. Standardy 

definiowane są każdorazowo w ramach tych umów. 

 

Inaczej uregulowane jest świadczenie usług o charakterze szkoleniowym: kursy i szkolenia 

zawodowe, przeszkolenia pracowników etc. Podmiotem finansującym jest tu federalna 

administracja pracy: Federalna Agencja Pracy i jej oddziały terenowe. Federalna Agencja 

Pracy, działając pod nadzorem prawnym i merytorycznym Rządu Federalnego, samodzielnie 

ustala standardy usług. Te (jednolite dla całych Niemiec) standardy stosowane są następnie 

w ramach procedur konkursowych (w konkursach biorą udział zarówno komercyjne jak i 

„trzeciosektorowe” organizacje szkoleniowe). Prowadzi to do wyboru ofert  w oparciu o 

kryterium cenowe. Skutkiem zastosowania tej procedury było pojawienie się ofert o 

charakterze dumpingowym, możliwych do realizacji jedynie w warunkach drastycznych 

obniżek płac pracowników tych instytucji. Systuacja ta doprowadziła w ostatnim czasie do 

wprowadzenia w branży dokształcania/kształcenia ustawicznego ustawowych płac 

minimalnych.49 

 

2.3.3 Księga III kodeksu socjalnego – wspieranie pracy 

 

Do zakresu przedmiotowego „wspierania pracy” należą, obok wypłaty zasiłków dla 

bezrobotnych (z reguły przez pierwsze 12 miesięcy od utraty pracy, po tym okresie zaczynają 

byd wypłacane świadczenia z księgi II SGB), doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz 

szkolenia i przeszkolenia w wypadku grożącego lub trwającego krócej niż 12 miesięcy 

bezrobocia. Podmiotem odpowiedzialnym jest Federalna Agencja Pracy w swojej właściwości 

instytucji ubezpieczenia społecznego. W związku z tym finansowanie świadczeo odbywa się 

w pierwszym rzędzie ze składek pracobiorców i pracodawców. Stąd też gremia nadzorcze 

Federalnej Agencji Pracy składają się z wybranych reprezentantów pracodawców, 

pracobiorców, federacji, krajów związkowych i jednostek samorządu terytorialnego. Gremia 

                                                 
49

 Ustawowe płace minimalne wprowadzane są w Niemczech jedynie w obrębie poszczególnych branż, w 
przypadku niebezpieczeostwa istotnej deformacji rynku pracy. Poza tym obowiązuje zasada autonomii 
taryfowej stron. 
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te sprawują nadzór merytoryczny, podczas gdy funkcja Rządu Federalnego ogranicza się w 

tej dziedzinie do nadzoru jedynie prawnego. 

 

W ramach sprawowanego przez siebie nadzoru prawnego oraz za pomocą ustawodastwa 

Rząd Federalny przeforsował w ostatnich latach obligatoryjnośd trybu konkursowego w 

zakresie zlecania usług szkoleniowych. Także i w tym zakresie Federalna Agencja pracy sama 

ustala standardy (obejmujące wyłącznie kategorie strukturalne, takie, jak wielkośd i 

wyposażenie pomieszczeo szkoleniowych) i zleca wykonywanie usług kierując się prawie 

wyłącznie ich ceną. Konsekwencje są podobne do występujących w zakresie omówionego 

wyżej zlecania usług w ramach księgi II kodeksu socjalnego. 

 

2.3.4 Księga V kodeksu socjalnego – ustawowe ubezpieczenie zdrowotne 

 

Zakres przedmiotowy księgi V kodeksu socjalnego obejmuje świadczenia o charakterze 

prewencyjnym, leczniczym i rehabilitacyjnym obejmujące ubezpieczonych w ramach 

obowiązkowego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to około 90% populacji. 

Pozostałe 10% ludności (są to z reguły wolne zawody, częśd funkcjonariuszy paostwowych, 

służba cywilna oraz pracobiorcy osiągający dochód powyżej ustalonej przez ustawodawcę 

granicy) ubezpieczone jest w ramach systemu prywatnych kas ubezpieczeniowych. Ta grupa 

nie jest objęta ustawowymi regulacjami standaryzacyjnymi. 

 

Świadczenia na rzecz grupy ubezpieczonych w ramach obowiązkowego ustawowego 

ubezpieczenia zdrowotnego reglamentowane są natomiast przepisami księgi V kodeksu 

socjalnego. 

 

Zawody lekarza, stomatologa i aptekarza objęte są w Niemczech obligatoryjną 

przynależnością do samorządu zawodowego. Oznacza to, że każdy reprezentant tych 

zawodów musi uzyskad członkostwo w odpowiedniej izbie, która z jednej strony reprezentuje 

interesy związane z jego profesją, z drugiej strony zaś sprawuje rodzaj nadzoru 

merytorycznego w przypadku skarg. Izby upoważnione są, w przypadku jaskrawo niskiej 

jakości świadczeo, decydowad o zakazie wykonywania zawodu. 

 

Z uwagi na występujące w zawodach leczniczych bardzo poważne skutki błędów w sztuce, 

istotną funkcję standaryzacyjną spełnia tu sądownictwo. Sądy regularnie, rozpatrując np. 

sprawy o roszczenia odszkodowawcze, muszą orzekad, czy określony zabieg/kuracja (lub jego 

zaniechanie) nie stanowią błędów w sztuce, lub, czy zabieg/kuracja przeprowadzone zostały 

zgodnie z aktualnym stanem nauk medycznych. Decydujące są przy tym opinie biegłych. Sądy 

przykładają wielką wagę do przejrzystej dokumentacji leczenia i oczekują od lekarzy 

permanentnego kształcenia ustawicznego oraz orientacji w zakresie najnowszych osiągnięd 

naukowych. 
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Jako, że samodzielne instytucje obowiązkowego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego 

(tzw. kasy chorych, obecnie ich liczba wynosi w Niemczech około 200 z tendencją do 

koncentracji) same nie świadczą usług leczniczych, a tylko je finansują, wytyczne izb 

samorządu zawodowego i orzecznictwo sądowe odnoszą się również do usług na rzecz osób 

w nich ubezpieczonych. Należy jednak podkreślid, że kasy chorych zwracają również uwagę 

na gospodarnośd, tj. na ekonomiczną stronę świadczenia usług. Skutkuje to dopuszczaniem 

do finansowania przez kasy chorych nowych metod diagnostycznych i leczniczych dopiero po 

wyrażeniu pozytywnej opinii o ich sensowności i gospodarności przez gremia złożone z 

przedstawicieli lekarzy i kas chorych po wysłuchaniu opinii organizacji samopomocowych 

pacjentów. Ostateczna decyzja zastrzeżona jest dla Federalnego Ministerstwa Zdrowia. 

Podobne regulacje dotyczą dopuszczenia i zakresu usług innych zawodów medycznych, jak 

pielęgniarz, fizjoterapeuta etc. 

 

Wszyscy usługodawcy – lekarze, szpitale, położne, masażyści, optycy etc. – zobowiązani są 

ustawowo do prowadzenia działalności zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej. 

Muszą również podejmowad działania na rzecz zapewnienia jakości i stworzyd własny system 

zarządzania jakością. Zgodnie z zasadą subsydiarności, każdy usługodawca zdecydowad się 

może na system do niego przystający. Umowy zawierane pomiędzy kasami chorych a 

usługodawcami zawierają merytoryczne wytyczne dotyczące koniecznych cech systemu 

zarządzania jakością. Nie ma jednak wskazania na konkretny system. Umowy te nie są 

negocjowane przez poszczególne kasy chorych; do negocjacji i zawierania umów 

zobligowane są federacje kas chorych i federacje poszczególnych grup usługodawców. 

 

Kasy chorych nie prowadzą systematycznych kontroli jakości. Merytoryczną stroną dalszego 

rozwoju standardów i metod opiekuje się Federalny Instytut Jakości i Gospodarności w 

Służbie Zdrowia. 

 

Umiejscowienie tematyki standaryzacji, zarządzania jakością i zapewniania jakości w 

zawieranych umowach i w ramach odpowiedzialności własnej usługodawców związane jest z 

tradycją samorządności kas chorych. Również bowiem gremia nadzorcze kas chorych 

składają się reprezentantów wybieranych przez pracodawców i pracobiorców, płacących 

składki ubezpieczeniowe w mniej więcej równej wysokości. 

 

2.3.5 Księgi VI i VII kodeksu socjalnego – ustawowe ubezpieczenie emerytalne i ustawowe 

ubezpieczenie wypadkowe 

 

Zadaniem ustawowego ubezpieczenia emerytalnego jest nie tylko wypłacanie świadczeo 

pieniężnych. Ważnym zadaniem jest również rehabilitacja zawodowa i medyczna, mająca 

zapobiec konieczności wypłacania świadczeo pieniężnych (rent). 
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W zakresie rehabilitacji zawodowej instytucje ubezpieczeo emerytalnych współpracują z 

reguły z tą samą grupą usługodawców, z którą współpracuje Federalna Agencja Pracy na 

podstawie księgi III kodeksu socjalnego (por. 2.3.3); podobne są również zasady współpracy. 

 

W kwestii rehabilitacji medycznej ustawodawca nałożył na instytucje ustawowego 

ubezpieczenia zdrowotnego, ustawowego ubezpieczenia emerytalnego i ustawowego 

ubezpieczenia wypadkowego obowiązek porozumienia się w sprawie wspólnych wymogów, 

które spełnid muszą świadczeniodawcy usług rehabilitacji medycznej. Wymogi owe muszą 

byd uwzględniane w umowach zawieranych pomiędzy tymi instytucjami ubezpieczeo 

społecznych a usługodawcami. Uchwalone wspólnie przez instytucje ubezpieczeo 

społecznych zgodnie z ustawowym obligiem wymogi nakładają na wykonawców usług 

obowiązek wprowadzenia i stosowania przystającego do warunków wykonawcy systemu 

zarządzania jakością (jednakże bez obligowania do stosowania określonego systemu 

zapewnienia jakości) oraz poddania się regularnym kontrolom dokonywanym przez 

niezależne instytucje/organizacje kontrolne. 

 

Również i w tym przypadku umiejscowienie tematyki standaryzacji, zarządzania jakością i 

zapewniania jakości w zawieranych umowach i w ramach odpowiedzialności własnej 

usługodawców związane jest z tradycją samorządności w ramach ustawowych ubezpieczeo 

emerytalnych (gremia nadzorcze również i tych instytucji ubezpieczeniowych składają się z 

reprezentantów pracodawców i pracobiorców). 

 

Uwagi powyższe odnoszą się również do usług finansowanych w ramach ustawowego 

ubezpieczenia wypadkowego, tzn. ubezpieczenia od chrób zawodowych i wypadków przy 

pracy, a także w drodze do i z pracy. Istnieje około 30 instytucji ubezpieczeniowych tego 

ubezpieczenia (w podziale branżowym). Również ich gremia nadzorcze obsadzane są przez 

reprezentantów pracodawców i pracobiorców, jakkolwiek składka na to ubezpieczenie 

obciąża wyłącznie pracodawców. 

 

2.3.6 Księga VIII kodeksu socjalnego – pomoc dla dzieci i młodzieży 

 

Księga VIII kodeksu socjalnego poświęcona jest świadczeniom wspomagającym działania 

wychowawcze o różnej intensywności, adresowanym do dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

Świadczenia te definiowane są przez prawo federalne i po części modyfikowane i 

konkretyzowane przez ustawy wydawane przez kraje związkowe. Podmiotami 

odpowiedzialnymi za administrowanie i finansowanie są powiaty ziemskie wzgl. grodzkie. 

Organizacje pozarządowe odgrywają przy tym szczególną rolę w merytorycznym 

kształtowaniu tych usług, jako, że ich reprezentanci zasiadają z głosem stanowiącym w 

komisjach ds. młodzieży rad powiatów i rad miast wydzielonych z powiatów, stanowiąc 50% 

składu osobowego tych komisji. 
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Pomoc dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób oparta jest na zasadzie subsydiarności. 

Stronie publicznej wolno jest tworzyd własne placówki i usługi tylko tam, gdzie nie działa lub 

nie mogłaby działad organizacja pozarządowa. Regulacja ta opiera się na fakcie, że 

organizacje pozarządowe rozwinęły swoją aktywnośd jeszcze zanim narodziły się 

zobowiązania paostwa do świadczeo wychowawczych. Organizacje pozarządowe stale 

jeszcze stawiają w tym zakresie do dyspozycji znaczne zasoby w postaci materialnej lub pracy 

wolontariatu. 

 

W związku z tym ustawowe wymagania dotyczące standardów i zapewnienia jakości 

charakteryzują się wstrzemięźliwością. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki 

finansowe z urzędu ds. młodzieży50 zawrzed musi z urzędem porozumienie, gwarantujące 

ochronę dobra dziecka. Ponadto pomiędzy urzędem ds. młodzieży a (prowadzoną z reguły 

przez organizację pozarządową) placówką pomocy dla młodzieży zawierane są porozumienia 

dotyczące konkretnego kształtu i zakresu usługi, cen (stawek refundacyjnych), celu i jakości 

usługi, kwalifikacji personelu, standardu pomieszczeo etc. Na poziomie poszczególnych 

krajów związkowych zawierane są pomiędzy zrzeszeniami powiatów ziemskich i miast a 

federacjami organizacji pozarządowych ramowe pomieszczenia dotyczące jakości usług i jej 

zabezpieczenia. 

 

W związku z opisaną wyżej sytuacją również chronologicznego pierwszeostwa organizacji 

pozarządowych przed instytucjami publicznymi w zakresie pomocy dla dzieci i młodzieży, 

pozycja organizacji pozarządowych jest w tym zakresie już tradycyjnie mocna, co 

uniemożliwia jednostronne formułowanie standardów przez stronę publiczną. 

 

2.3.7 Księga IX kodeksu socjalnego – rehabilitacja i partycypacja osób niepełnosprawnych 

 

Zakres przedmiotowy księgi IX kodeksu socjalnego obejmuje świadczenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności: 

 świadczenia rehabilitacji medycznej 

 świadczenia na rzecz partycypacji w życiu zawodowym 

 świadczenia zapezpieczające utrzymanie i inne świadczenia uzupełniające 

 świadczenia na rzecz partycypacji w życiu społecznym. 

 

Kodyfikacja świadczeo księgi IX kodeksu socjalnego ma charakter szczególny. Specyfikuje ona 

bowiem niejako zdefiniowane w innych księgach kodeksu socjalnego świadczenia, 

dostosowywując je do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego też 

podmiotami prowadzącymi wzgl. finansującymi poszczególne grupy świadczeo są w 

większości podmioty występujące już w innych kontekstach w ramach kodeksu socjalnego: 

                                                 
50

 Urząd ds. młodzieży *Jugendamt+ jest podstawowym urzędem publicznym odpowiedzialnym za administrację 
związaną ze stosowaniem księgi VIII kodeksu socjalnego. Urzędy te są obligatoryjne w ramach administracji 
wszystkich powiatów ziemskich i grodzkich, istnieją od 1922 r.; por. Haller, S.: Jugendamt *Urząd ds. młodzieży+, 
Baden-Baden 2007, str. 508n 
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kasy chorych, Federalna Agencja Pracy, instytucje ubezpieczenia wypadkowego (tzw. 

„spółdzielnie zawodowe”), instytucje ubezpieczenia emerytalnego, wreszcie instytucje 

pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej.51 

 

Poszczególne rodzaje świadczeo są przy tym z reguły finansowane przez więcej niż jeden 

podmiot prowadzący. Dlatego też podmioty te wzgl. ich federacje są ustawowo zobowiązane 

do wypracowania wspólnych rekomendacji dotyczących ich współpracy w finansowaniu 

poszczególnych grup usług (świadczeo) oraz treści i zakresu tych świadczeo. W ramach 

rekomendacji regulowane są również podstawowe zasady zlecania usług organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom, jak również finansowego wspierania grup i organizacji 

samopomocowych oraz placówek kontaktowych dla osób niepełnosprawnych. Ustawodawca 

przewiduje udział zrzeszeo osób niepełnosprawnych i federacji socjalnych organizacji 

pozarządowych w wypracowywaniu wspólnych rekomendacji i obliguje stronę publiczną do 

uwzględnienia ich postulatów „w miarę możliwości”. 

 

Świadczenie usług może odbywad się zarówno bezpośrednio przez podmioty prowadzące, 

jak byd zlecane wykonawcom zewnętrznym (w praktyce świadczenie usług zlecane jest 

najczęściej organizacjom pozarządowym, na ogół wywodzącym się z organizacji ruchów 

samopomocowych osób niepełnosprawnych). Przy wyborze usługodawcy kierowad należy się 

kryteriami jakościowymi oraz gospodarnością, dbając w miarę możliwości o zachowanie 

różnorodności usługodawców wywodzących się kręgu organizacji pozarządowych przy 

poszanowaniu ich samodzielności, samoświadomości i niezależności. 

 

Umowy zawierane z wykonawcami usług powinny zawierad postanowienia standaryzacyjne 

dotyczące wymagao jakościowych wykonania usługi, a także odnoszących się do personelu 

bezpośrednio wykonującego usługę i innych pracowników pośrednio w nią zaangażowanych, 

ustalania wynagrodzeo pracowników w zgodzie ze wspólnymi rekomendacjami (zob. wyż.), 

praw i obowiązków uczestników (klientów), zdefiniowania odpowiednich do grupy 

docelowej i charakteru usługi możliwości partycypacji uczestników w kształtowaniu treści i 

zakresu usługi, ochrony danych osobowych a także zatrudnienia przy wykonywaniu usługi 

odpowiedniej do sytuacji liczby kobiet niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu znacznym. 

 

Do działao o charakterze standaryzacyjnym zaliczyd należy ponadto ustawowy obowiązek 

usługodawców stosowania się do wspólnych rekomendacji podmiotów prowadzących i ich 

federacji w zakresie zapewnienia i rozwoju jakości usług (funkcjonujących równolegle do 

wymienionych wyżej wspólnych rekomendacji o charakterze ogólnym). Rekomendacje te 

wypracowywane są przez Federalną Wspólnotę Roboczą ds. Rehabilitacji z udziałem zrzeszeo 

osób niepełnosprawnych, federacji socjalnych organizacji pozarządowych oraz 

reprezentantów grup i organizacji samopomocowych. Ponadto wykonawcy usług 

                                                 
51

 Oprócz wymienionych, pewną rolę w odniesieniu do niewielkiej części grupy docelowej odgrywają również 
instytucje opieki i zaopatrzenia ofiar wojny, będące częścią „filaru zaopatrzenia” niemieckiego systemu 
socjalnego (por. 1.2) 
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zobowiązani są posiadad wewnętrzny system zarządzania jakością, a podmioty prowadzące 

placówki stacjonarne podlegają ponadto obowiązkowi certyfikacji zewnętrznej zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Federalną Wspólnotę Roboczą ds. Rehabilitacji. 

 

Z uwagi na wielośd podmiotów prowadzących (finansujących) oraz wielośd i różnorodnośd 

wykonawców usług, a także ich mocną pozycję na rynku usług, mamy w zakresie pomocy dla 

osób niepełnosprawnych do czynienia z różnorodnością zarówno standardów jak i procesów 

standaryzacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza merytorycznej strony wykonywanych usług. 

 

Na marginesie należy wspomnied o tzw. „budżecie osobistym” dla osób niepełnosprawnych. 

Jest to świadczenie w zasadzie o charakterze pieniężnym, mające stanowid swojego rodzaju 

ekwiwalent finansowy świadczeo niematerialnych (usług) przysługujących osobie z 

niepełnosprawnością na podstawie księgi IX kodeksu socjalnego. Budżet osobisty 

przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej (lub jej ustawowego przedstawiciela) w 

miesięcznej wysokości nie przekraczającej sumy kosztów usług, do otrzymania których dana 

osoba jest uprawniona (co oznacza, że środki pochodzid mogą od różnych podmiotów 

publicznych, wypłacane są jednak osobie zainteresowanej przez jeden nich). Środki 

pochodzące z budżetu osobistego mogą byd przeznaczane na zakup usług u usługodawców w 

zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej lub na „indywidualną” rehabilitację zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami osoby zainteresowanej. W określonych odstępach czasu (np. co 

6 miesięcy) insytytucja wypłacająca środki, z reguły właściwy terytorialnie urząd socjalny, 

dokonuje ewaluacji wzgl. weryfikacji wyników procesu rehabilitacji i podejmuje decyzję o 

kontynuowaniu wypłat bądź o powrocie do „tradycyjnego” systemu. W okresie od 1 lipca 

2004 r. do 31 grudnia 2007 r. budżet osobisty był wypróbowywany jako projekt pilotażowy w 

kilku regionach Niemiec, a od 1 stycznia 2008 r. jest powszechnie dostępny. Zwolennicy tego 

rozwiązania podkreślają jego zbieżnośd z zasadą ochrony godności ludzkiej, przeciwnicy zaś – 

zagrożenia dla procesu rehabilitacji wynikające z dużej swobody dysponowania środkami. 

Budżet osobisty pozostaje w praktyce stale jeszcze zjawiskiem „niszowym” i, jak się wydaje, 

jego wprowadzenie nie zagraża jak dotąd pozycji organizacji pozarządowych na rynku usług 

rehabilitacyjnych. 

 

2.3.8 Księga XI kodeksu socjalnego – ustawowe ubezpieczenie opiekuocze (pielęgnacyjne) 

 

Ustawowe ubezpieczenie opiekuocze wzgl. pielęgnacyjne jest stosunkowo nowym (1995 r.) 

rodzajem ubezpieczeo społecznych. Wiele regulacji strukturalnych tego ubezpieczenia 

wywodzi się z systemu ubezpieczeo zdrowotnych (funkcję kas pielęgnacyjnych pełnią kasy 

chorych). Odnosi się to również do standaryzacji: standardy jakości usług pielęgnacyjnych nie 

są ustanawiane jednostronnie, lecz powstają w drodze porozumieo pomiędzy kasami 

pielęgnacyjnymi a federacjami podmiotów prowadzących placówki stacjonarne i usługi 

środowiskowe. Ustawodawca nakłada na usługodawców obowiązek wewnętrznego i 

zewnętrznego (poprzez wyspecjalizowane organizacje) zapewnienia jakości, pozostawiając 

im jednak wybór metod/systemów. 
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Ustawodawca nakłada na kasy pielęgnacyjne i federacje usługodawców obowiązek 

ustanowiania i wdrażania w ramach zawieranych przez nie porozumieo tzw. standardów 

„eksperckich” (por. 2.2 in fine) dotyczących profilaktyki inkontynencji, powstawania odleżyn, 

przykurczów i innych zagrożeo zdrowotnych. W negocjowaniu standardów należy zapewnid 

udział reprezentantów nauki i zawodów pielęgnacyjnych. 

 

Szczególną cechą tego zakresu usług są przepisane prawem, regularne (dokonywane co 

najmniej raz w roku) kontrole każdej placówki pomocy stacjonarnej i środowiskowej przez 

Służbę Medyczną Kas Pielęgnacyjnych. Wyniki tych kontroli muszą byd publikowane m. in. w 

internecie. Jednolite kryteria dotyczące sposobu i zakresu publikacji ustalane są na poziomie 

federalnym przez reprezentacje kas pielęgnacyjnych i usługodawców. 

 

Wyposażenie materialne (łącznie z wielkością i rodzajem pomieszczeo) i personalne 

placówek stacjonarnych oraz (częściowo) tzw. mieszkao serwisowanych podlegają ponadto 

standaryzacji poprzez koniecznośd spełnienia wymogów minimalnych wynikających z ustaw 

o placówkach stacjonarnych poszczególnych krajów związkowych. 

 

2.3.9 Księga XII kodeksu socjalnego – pomoc społeczna 

 

Niepieniężne świadczenia pomocy społecznej obejmują przede wszystkim: 

 usługi mieszkaniowe i opiekuocze dla osób niepełnosprawnych 

 pomoc w podjęciu zatrudnienia, w mobilności i w integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych 

 ostoje dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie i ich dzieci 

 mieszkalnictwo, doradztwo i działania integracyjne na rzecz osób opuszczających 

zakłady karne, osób uzależnionych i osób bezdomnych 

 różnego rodzaju oferta doradztwa. 

 

Podmiotami prowadzącymi (finansującymi) są po części kraje związkowe, głównie jednak 

powiaty ziemskie i grodzkie. Rzadko tylko świadczą one usługi same, uciekając sią do pomocy 

usługodawców – głównie organizacji pozarządowych. 

 

Standardy usług ustalane są częściowo w umowach ramowych na poziomie krajów 

związkowych, w przeważającej mierze jednak w umowach zawieranych pomiędzy urzędami 

socjalnymi powiatów ziemskich i grodzkich a organizacjami pozarządowymi. 

 

Liczba powiatów ziemskich i grodzkich przekracza w Niemczech 400. Mamy zatem do 

czynienia z olbrzymią różnorodnością regulacji standaryzacyjnych – zarówno pod względem 

ich „intensywności” jak i procedur, a także treści poszczególnych standardów. 
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2.4 Standaryzacja na przykładzie środowiskowych usług opiekuoczych (pielęgnacyjnych) dla 

osób starszych52 

 

Dla lepszego zrozumienia praktycznego znaczenia standaryzacji w świadczeniu usług 

społecznych rozpatrzony zostanie w ramach niniejszego opracowania typowy przypadek 

organizacji pozarządowej świadczącej usługi opiekuocze (pielęgnacyjne) w systemie pomocy 

środowiskowej. Stowarzyszenie Pielęgnacji Domowej ma siedzibę w miejscowości W. w kraju 

związkowym Dolna Saksonia. Liczące około 54 tysięcy mieszkaoców W. jest stolicą powiatu 

ziemskiego o tej samej nazwie, którego łączna ilośd mieszkaoców wynosi około 124 tysiące. 

 

Założona w 1961 roku organizacja działa w formie prawnej stowarzyszenia zarejestrowanego 

i posiada status pożytku publicznego. Wśród 37. członków stowarzyszenia przeważają osoby 

bliskie klientów i sami klienci. W skład trzyosobowego społecznego zarządu wchodzą 

natomiast osoby znane w mieście i powiecie ze swojego zaangażowania w politykę społeczną 

i pomoc dla osób starszych. Stowarzyszenie jest członkiem Niemieckiego Parytetowego 

Związku Socjalnego – Związek Krajowy Dolnej Saksonii. 

 

Stowarzyszenie oferuje usługi na terenie miasta i powiatu ziemskiego W. i tylko sporadycznie 

poza jego granicami. Są to (w nawiasie liczba klientów w ujęciu „migawkowym” w dniu 

przeprowadzenia wywiadu): 

 usługi opiekuocze (pielęgnacyjne) w domu klienta wraz z usługami towarzyszącymi w 

zakresie prowadzenia gospodarstawa domowego (180), 

 placówka dziennego pobytu dla osób wymagających pielęgnacji (30), 

 opieka nad osobami z demencją w ich domach (15), 

 poradnia (3). 

Stowarzyszenie konkuruje na rynku usług pielęgnacyjnych z około trzydziestoma (przeważnie 

mniejszymi) organizacjami; dwie trzecie z nich to organizacje komercyjne. 

 

Roczny obrót stowarzyszenia wynosi około 1,5 miliona euro. Bezpośrednie opłaty od 

klientów stanowią około 10% budżetu stowarzyszenia. Około 90% przypada na środki 

publiczne (na ogół w systemie realizacji roszczeo prawnych klientów, por. 1.6). Składki 

członkowskie odgrywają rolę marginalną. Stowarzyszenie otrzymuje również darowizny, ale 

tylko w formie rzeczowej. 

 

W stowarzyszeniu zatrudnionych jest łącznie 50 osób, w tym 45 kobiet (wszyscy zatrudnieni 

są na podstawie umowy o pracę, w tym w niepełnym wymiarze godzin; zatrudnienie w 

przeliczeniu na pełne etaty wynosi 30). Wśród osób zatrudnionych przeważają pielęgniarki i 

opiekunki osób starszych. Dwie osoby są pracownikami socjalnymi. Administracja (włącznie z 

rachunkowością i działem personalnym) składa się z czterech osób (wyłącznie kobiety): 

                                                 
52

 Źródła informacji o stowarzyszeniu i świadczonych przez nie usługach: wywiad z dyrektorem stowarzyszenia, 
panią G. D. z dnia 28.04.2010 r. i strona internetowa stowarzyszenia 
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dyrektor stowarzyszenia, kierownik administracyjny, kierownik służb pielęgnacyjnych i 

pracownik administracyjny. 

 

Stosowane przez stowarzyszenie standardy wynikają z aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących i zawieranych na ich podstawie umów i porozumieo oraz wydawanych na 

podstawie aktów prawnych innych wiążących dokumentów. Należy tu wymienid przede 

wszystkim: 

 księgę XI kodeksu socjalnego (oraz uzupełniająco odpowiednie przepisy 

administracyjne, proceduralne i o ochronie danych osobowych z ksiąg I, IV i X), a 

także – w zakresie uzupełniających świadczeo medycznych – księgę V kodeksu 

socjalnego, 

 umowę ramową zawartą w wykonaniu § 75 księgi XI kodeksu socjalnego pomiędzy 

krajowymi zrzeszeniami kas pielęgnacyjnych Dolnej Saksonii oraz zrzeszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego (reprezentującymi podmioty prowadzące 

pomocy społecznej) a zrzeszeniami (federacjami) działających w Dolnej Saksonii 

usługodawców, w tym federacjami socjalnych organizacji pozarządowych (wśród nich 

z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym – Związek Krajowy Dolnej Saksonii, 

którego członkiem jest stowarzyszenie) przy udziale związku prywatnych ubezpieczeo 

zdrowotnych i Służby Medycznej Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

 dopuszczającą stowarzyszenie do wykonywania usług pielęgnacyjnych umowę 

„zaopatrzeniową” zawartą przez nie w wykonaniu § 72 księgi XI kodeksu socjalnego z 

działającymi na terenie Dolnej Saksonii kasami pielęgnacyjnymi lub ich zrzeszeniami 

w uzgodnieniu z krajem związkowym Dolna Saksonia (jako ponadlokalnym 

podmiotem prowadzącym pomocy społecznej, por. 1.1) reprezentowanym przez 

Dolnosaksooski Urząd Krajowy ds. Centralnych Zadao Socjalnych, 

 porozumienie o wynagrodzeniu za świadczenie usług zawarte przez stowarzyszenie w 

wykonaniu § 89 księgi XI kodeksu socjalnego z działającymi na terenie Dolnej Saksonii 

kasami pielęgnacyjnymi lub ich zrzeszeniami oraz z powiatem ziemskim W. jako 

lokalnym podmiotem prowadzącym pomocy społecznej (por. 1.1), 

 porozumienie o wynagrodzeniu za świadczenie (towarzyszących usługom 

pielęgnacyjnym) usług medycznych, zawarte w wykonaniu § 37 księgi V kodeksu 

socjalnego przez dolnosaksooskie federacje socjalnych organizacji pozarządowych (w 

tym Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny – Związek Krajowy Dolnej Saksonii) z 

działającymi na terenie Dolnej Saksonii kasami chorych lub ich zrzeszeniami, 

 standardy eksperckie ustanowione na podstawie § 113a księgi XI kodeksu socjalnego i 

ogłoszone w Federalnym Dzienniku Urzędowym, 

 system zarządzania jakością i zapewnienia jakości zgodny z § 113 księgi XI kodeksu 

socjalnego, 

 umowa o świadczenie usług zawierana przez stowarzyszenie z klientem 

(standaryzacja polega tu na stosowaniu wzorów umów, opracowywanych  

m. in. przez Wspólnoty Robocze Niezależnej Pomocy Społecznej, w skład których 

wchodzą federacje socjalnych organizacji pozarządowych). 
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Przywołane wyżej akty prawa federalnego, przede wszystkim księgi XI kodeksu socjalnego, 

zawierają ogólne normy świadczenia usług pielęgnacyjnych, dotyczące na przykład ochrony 

samostanowienia osoby pielęgnowanej, pierwszeostwa usług środowiskowych przed 

stacjonarnymi, zadao poszczególnych podmiotów, definicji zapotrzebowania na pielęgnację 

jego kategoryzacji (stopieo I, II i III), rodzajów usług i ich przybliżonego zakresu, zasad 

zawierania umów regulujących zakres usług i obligatoryjnych postanowieo tych umów, zasad 

finansowania realizacji usług, dokumentacji pielęgnacyjnej, ochrony danych, zasad 

zarządzania jakością i zapenienia jakości, kwalifikacji pracowników pielęgnacyjnych, w tym 

na stanowiskach kierowniczych etc. Regulacje szczegółowe a tym samym większośd materii 

standaryzacyjnej ustawodawca deleguje na umowy i porozumienia zawierane przez 

podmioty finansujące z wykonawcami usług. 

 

Dolnoskasooska umowa ramowa o środowiskowym zaopatrzeniu pielęgnacyjnym zawarta w 

wykonaniu § 75 księgi XI kodeksu socjalnego pomiędzy krajowymi zrzeszeniami kas 

pielęgnacyjnych Dolnej Saksonii oraz zrzeszeniami jednostek samorządu terytorialnego 

(reprezentującymi podmioty prowadzące pomocy społecznej) a zrzeszeniami (federacjami) 

działających w Dolnej Saksonii usługodawców, w tym federacjami socjalnych organizacji 

pozarządowych przy udziale związku prywatnych ubezpieczeo zdrowotnych i Służby 

Medycznej Ubezpieczenia Zdrowotnego reguluje przede wszystkim: 

 rodzaje i merytoryczny zakres usług: pielęgnacji ciała, podawania pokarmu, 

mobilności oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 formy wykonania powyższych usług, 

 użycie pomocniczych środków pielęgnacyjnych, 

 procedury uznawania zapotrzebowania pielęgnacyjnego przez kasy pielęgnacyjne, 

 swobodę wyboru usługodawcy przez klienta, 

 przesłanki o charakterze organizacyjnym, które spełnid musi usługodawca, w tym 

stosowanie systemów zarządzania jakością i zapewnienia jakości, 

 obowiązki informacyjne usługodawcy w stosunku do kasy pielęgnacyjnej dotyczące 

stanu klienta i stopnia zaspokojenia jego potrzeb (przy czym klient musi wyrazid 

zgodę na przekazanie informacji), 

 zakres i sposób prowadzenia dokumentacji pielęgnacyjnej, 

 zasady rozliczania wykonanych usług, 

 kwalifikacje i sposób zatrudniania personelu oraz system organizacji pracy, 

 procedury kontroli gospodarności i merytorycznej, w tym dokonywanej przez kasy 

pielęgnacyjne lub/i Służbę Medyczną Ubezpieczeo Zdrowotnych, 

 regulacje dotyczące sposobu ustalania zasięgu terytorialnego poszczególnych 

usługodawców.53 

 

                                                 
53

 Usługi pielęgnacyjne (opiekuocze) cechowad powinna bowiem bliskośd geograficzna i „zakorzenienie” we 
wspólnocie lokalnej. Regulacje powyższe nie mogą natomiast stanowid pretekstu do osłabiania konkurencji 
pomiędzy poszczególnymi usługodawcami. 
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Umowa „zaopatrzeniowa” dopuszczająca stowarzyszenie do wykonywania usług 

pielęgnacyjnych zawarta przez nie w wykonaniu § 72 księgi XI kodeksu socjalnego z 

działającymi na terenie Dolnej Saksonii kasami pielęgnacyjnymi lub ich zrzeszeniami w 

uzgodnieniu z krajem związkowym Dolna Saksonia zawiera następujące istotne regulacje: 

 ustalenie, że przedmiotem działania stowarzyszenia są środowiskowe usługi 

pielęgnacyjne (opiekuocze); poszerzenie zakresu działania, np. na formy stacjonarne 

nastąpid może tylko pod warunkiem organizacyjnego, personalnego i rachunkowego 

wyodrębnienia nowych form działalności, 

 zobowiązanie stowarzyszenia do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami 

kodeksu handlowego i rozporządzenia ws. księgowości placówek pielęgnacyjnych, 

 obowiązek zatrudnienia kierownika służb pielęgnacyjnych o odpowiednich 

kwalifikacjach (zgodnie z § 71 ust. 3 księgi XI kodeksu socjalnego) i zapewnienia 

kwalifikowanego zastępstwa pod jego nieobecnośd, 

 zakres terytorialny wykonywania usług przez stowarzyszenie, 

 obowiązek prowadzenia usług zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, w tym również 

w dni świąteczne i w porze nocnej (ew. w ramach kooperacji z innymi 

usługodawcami), 

 utrzymywanie (ew. w ramach kooperacji z innymi usługodawcami) systemu szybkiego 

przywołania osoby pielęgnującej, 

 koniecznośd zapewnienia przez stowarzyszenie świadczenia wszystkich czterech 

rodzajów usług pielęgnacyjnych wynikających z dolnoskasooskiej umowy ramowej o 

środowiskowym zaopatrzeniu pielęgnacyjnym zawartej w wykonaniu § 75 księgi XI 

kodeksu socjalnego, tj. pielęgnacji ciała, podawania pokarmu, mobilności oraz 

pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 obowiązek udzielania porad pielęgnacyjnych klientom i ich bliskim, 

 obowiązek przeprowadzania przez stowarzyszenie przedsięwzięd wewnętrznych w 

celu zapewnienia jakości strukturalnej, proceduralnej i wynikowej oraz uczestnictwa 

w przedsięwzięciach zapewnienia jakości prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, 

 zapewnienie efektywnego i gospodarnego świadczenia usług przez stowarzyszenie, 

 zasady rozliczania wykonanych usług, 

 zasady ochrony danych osobowych, 

 zakaz podzlecania usług (z wyjątkiem kooperacji mającej na celu zapewnienie usług w 

nagłych przypadkach), 

 kary umowne za niedotrzymywanie postanowieo umowy nakładane przez zrzeszenia 

kas pielęgnacyjnych po wysłuchaniu przedstawicieli stowarzyszenia (upomnienie, 

kara pieniężna w wysokości do 25.564,59 EUR, jednostronne wypowiedzenie umowy 

w trybie zwykłym z § 74 ust. 1 oraz jednostronne wypowiedzenie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w trybie przewidzianym w § 74 ust. 2 księgi XI kodeksu 

socjalnego). 

 

Porozumienie o wynagrodzeniu za świadczenie usług zawarte przez stowarzyszenie w 

wykonaniu § 89 księgi XI kodeksu socjalnego z działającymi na terenie Dolnej Saksonii kasami 
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pielęgnacyjnymi lub ich zrzeszeniami oraz z powiatem ziemskim W. jako lokalnym 

podmiotem prowadzącym pomocy społecznej zawiera natomiast dokładną specyfikację 

wszytkich usług pielęgnacyjnych świadczonych przez stowarzyszenie z rozbiciem ich na 

poszczególne czynności w różnych możliwych wariantach (przykładowo: pomoc przy 

nakładaniu i zdejmowaniu rajstop uciskowych, karmienie, mycie, czesanie, pomoc przy 

załatwianiu potrzeb toaletowych, pomoc w gospodarstwie domowym w interwałach 10-

minutowych; w sumie 21 pozycji). Każdej z tych czynności przypisana jest odpowiednia liczba 

punktów kalkulacyjnych; w porozumieniu określona jest również wartośd pieniężna jednego 

punktu przeliczeniowego. 

 

Podobną rolę spełnia porozumienie o wynagrodzeniu za świadczenie usług medycznych 

towarzyszących usługom pielęgnacyjnym (takich, jak podawanie medykamentów), zawarte w 

wykonaniu § 37 księgi V kodeksu socjalnego przez dolnosaksooskie federacje socjalnych 

organizacji pozarządowych z działającymi na terenie Dolnej Saksonii kasami chorych lub ich 

zrzeszeniami. 

 

Standardy eksperckie ustanowione na podstawie § 113a księgi XI kodeksu socjalnego i 

ogłoszone w Federalnym Dzienniku Urzędowym odnoszą się natomiast do wykonywania 

określonych specjalistycznych czynności w ramach procesu pielęgnacji, a w szczególności do 

profilaktyki odleżyn, profilaktyki upadków, obchodzenia się z bólem, opatrywania 

chronicznych ran i kontynencji moczu. Opracowywaniem tych standardów zajmuje się 

narodowa sied ekspercka działająca pod nazwą „Niemiecka Sied Rozwoju Jakości w 

Pielęgnacji”, złożona z przedstawicieli nauki, zrzeszeo zawodowych i praktyków. Rolę 

koordynacyjną pełni Wyższa Szkoła Zawodowa w Osnabrück. Sied ta jest zrzeszona w 

europejskiej sieci EuroQUAN (European Quality Assurance Network). Wypracowane przez 

sied standardy podlegają zatwierdzeniu przez wspólne gremium złożone z przedstawicieli 

zrzeszeo kas pielęgnacyjnych, zrzeszeo podmiotów prowadzących pomocy społecznej i 

zrzeszeo wykonawców usług pielęgnacyjnych obradujące z udziałem przedstawicieli Służby 

Medycznej Ubezpieczenia Zdrowotnego, zrzeszenia prywatnych kas ubezpieczenia 

zdrowotnego, zrzeszeo zawodowych zawodów pielęgnacyjnych, przedstawicieli organizacji i 

grup samopomocowych klientów usług pielęgnacyjnych oraz niezależnych ekspertów. 

 

Standardy eksperckie mają formę obszernych broszur, aktualizowanych zgodnie z bieżącym 

stanem wiedzy medycznej. Opisane w nich sposoby postępowania (procedury) są wiążące 

dla personelu pielęgnacyjnego, mogą byd jednak przez poszczególnych usługodawców 

modyfikowane wzgl. udoskonalane w określonych ramach. 

 

Indywidualna (lecz wystandaryzowana) umowa o świadczenie usług zawierana przez 

stowarzyszenie z klientem konkretyzuje zakres i standardy usług wynikające z przytoczonych 

wyżej dokumentów w relacji do indywidualnego zapotrzebowania pielęgnacyjnego. 
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Ponadto stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia systemu zarządzania jakością i 

zapewnienia jakości zgodnego z § 113 księgi XI kodeksu socjalnego; wymagania odnośnie 

systemu zarządzania jakością i zapewnienia jakości w organizacjach wykonujących usługi 

pielęgnacyjne (opiekuocze) formułuje wymienione wyżej (w kontekście standardów 

eksperckich) gremium. Stowarzyszenie stosuje własny system zarządzania jakością (QM) i 

zapewnienia jakości, opierający się na obowiązujących przepisach oraz w pewnej mierze na 

„złagodzonych” normach ISO 9000+, nie posiada jednak „zewnętrznej” certyfikacji (która 

zresztą nie jest prawnie wymagana). Ten stan rzeczy akceptowany jest przez zewnętrzne 

kontrole jakości usług przeprowadzane zgodnie z przepisami przez Służbę Medyczną 

Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

 

Koocząc opis przypadku Stowarzyszenia Pielęgnacji Domowej warto zauważyd, że w czasie 

przeprowadzania wywiadu pierwsze skojarzenia ze standaryzacją dyrektor organizacji, pani 

G. D. dotyczyły wyłącznie standardów „eksperckich”. Pani dyrektor podkreślała również, że 

system zarządzania jakością i zapewnienia jakości nie spełnił pokładanych w nim oczekiwao i 

nie jest szczególnie przydatny w świadczeniu usług przez organizację. 

 

 

2.5 Koncepcja „kooperatywnego zarządzania jakością” w ramach współpracy podmiotów 

prowadzących (finansujących) i wykonawców usług 

 

Opisane wyżej różnego rodzaju, często niespójne regulacje i wymagania dotyczące 

standardów świadczenia usług spotykają się z krytyką socjalnych organizacji pozarządowych i 

ich federacji. Od kliku lat socjalne organizacje pozarządowe próbują rozwijad własne 

strategie standaryzacyjne i instrumenty zapewnienia jakości.54 Standardom ustawowym i 

wprowadzanym na drodze administracyjnej, dotyczącym przede wszystkim jakości 

strukturalnej (wielkośd i wyposażenie pomieszczeo, ilośd i kwalifikacje pracowników) i 

proceduralnej (dokumentacja świadczeo), czy też „tradycyjnej” certyfikacji zgodnej z ISO 

9000+ lub EFQM55 (odnoszącej się raczej do standaryzacji procesu niż do jakości świadczenia) 

organizacje pozarządowe przeciwstawiają koncepcję jakości rezultatu (efekt terapii, 

samopoczucie i stopieo zadowolenia klienta). W tym kontekście niemieckie federacje 

socjalnych organizacji pozarządowych rozpoczęły prace nad systemami standaryzacji jakości, 

które uwzględniałyby formalne wymogi zapewnienia jakości w duchu uznanych w Europie 

systemów ISO 9000+ czy też EFQM, łącząc je ze stosowaniem materialnych kryteriów jakości 

rezultatu usług społecznych. 

 

Kierując się m. in. rezultatami tych dyskusji standaryzacyjnych i wzbogacając je o nowe 

akcenty, Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Prywatnej (DV, por. 1.8) rozpoczęło 

                                                 
54

 Por. informacje na ten temat na stronie internetowej Federalnej Wspólnoty Roboczej Niezależnej Pomocy 
Społecznej: http://www.bagfw-qualitaet.de/grundsaetze/ z dnia 12.04.2010 r. 
55

 European Foundation for Quality Management, organizacja pożytku publicznego wspierana przez Komisję 
Europejską, która wypracowała alternatywny model zarządzania jakością. 

http://www.bagfw-qualitaet.de/grundsaetze/
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prace nad systemem „Kooperatywnego zarządzania jakością przez podmioty finansujące i 

wykonujące świadczenia w ramach socjalnych systemów pomocowych”. Pierwszy szkic 

założeo systemu był przedmiotem obrad koła roboczego DV „Planowanie socjalne, 

organizacja, zapewnienie jakości” oraz komisji specjalistycznych „Młodzież i rodzina”, 

„Rehabilitacja i partycypacja” i „Polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne, pomoc 

społeczna”, a 10 marca 2010 r. zatwierdzony został przez Prezydium DV.56 

 

Omawianie założeo „Kooperatywnego zarządzania jakością przez podmioty finansujące i 

wykonujące świadczenia” przekraczałoby ramy niniejszego opracowania. Istotny wydaje się 

byd natomiast fakt, że dialog standaryzacyjny prowadzony w Niemczech przez sektor 

publiczny i sektor pozarządowy w zakresie świadczenia usług społecznych osiągnął etap 

daleko posuniętej formalizacji, a zarazem dalszego pogłębienia partnerskich relacji łączących 

instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w interesie jednostek i grup 

defaworyzowanych. W tym kontekście wskazad należy na pozytywną rolę 

zinstytucjonalizowanych platform współpracy intersektoralnej, w ramach których możliwa 

jest usystematyzowana dyskusja i – w razie potrzeby – wykorzystanie jej rezultatów do 

przeprowadzania zmian i modyfikacji o charakterze systemowym. 

 

 

 

3. Wnioski koocowe i rekomendacje 

 

 

Warunki brzegowe procesów standaryzacji w Niemczech niewątpliwie różnią się od 

warunków brzegowych w wielu innych paostwach europejskich. Niemiecki system 

świadczenia usług społecznych charakteryzuje się m. in. poprzez: 

 definiowanie standardów normatywnych na różnych, częściowo uzupełniających się, 

poziomach ustawodawstwa, 

 duże zróżnicowanie systemów finansowania, 

 istotną rolę zrzeszeo zawodowych i samorządu zawodowego w rozwijaniu i 

definiowaniu standardów, 

 istnienie skomplikowanego systemu umów i porozumieo pomiędzy podmiotami 

finansującymi a podmiotami wykonującymi świadczenia, w ramach których odbywa 

się również standaryzacja usług, 

 wpływ orzecznictwa (karnego i cywilnego) na rozwój standardów (poprzez orzekanie, 

czy konkretne działanie/zaniechanie w ramach świadczenia usług społecznych odbyło 

się lege artis). 
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 Por. Kuhn-Friedrich, A. (redakcja): Eckpunkte des Deutschen Vereins für ein kooperatives 
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Wpływ na procesy standaryzacyjne odgrywa też sama strukura systemu zabezpieczenia 

społecznego: 

 poza wspomnianymi już dwoma poziomami ustawodawstwa (federacja i kraje 

związkowe), stosunkowo dużą swobodą w implementacji przepisów prawnych 

dysponują jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje ubezpieczeo 

społecznych, 

 federacja, poza nielicznymi wyjątkami, nie posiada uprawnieo o charakterze 

administracyjnym; administracja socjalna staje się zatem domeną instytucji 

ubezpieczenia społecznego i krajów związkowych, które z kolei delegują uprawnienia 

administracyjne na jednostki samorządu terytorialnego, 

 kraje związkowe nie są podporządkowane rządowi federalnemu, dysponując 

własnym parlamentem i wybranym przezeo rządem, które to organy realizują swoje 

partykularne koncepcje polityczne, 

 podobna, chod nie tak silna, jest autonomia jednostek samorządu terytorialnego w 

relacjach z rządami krajów związkowych, 

 również instytucje ubezpieczenia społecznego zarządzane są przez gremia wybierane 

spośród delegatów pracobiorców i pracodawców, 

 wreszcie, usługi społeczne w Niemczech tylko wyjątkowo świadczone są przez 

jednostki administracji publicznej; z reguły są one wykonywane przez organizacje 

zewnętrzne, przy czym ich pozycja w stosunku do administracji jest z powodów 

historycznych zróżnicowana w poszczególnych zakresach sytemu socjalnego. 

 

Nie znaczy to oczywiście, że w Niemczech w kwestii kompetencji i odpowiedzialności w 

ramach systemu świadczenia usług społecznych panują zamieszanie i brak przejrzystości. 

Trzeba mied na uwadze, że poszczególne zakresy usług społecznych rozwijały się przez całe 

dziesięciolecia, nieraz już przez stulecia i że w tym czasie dokonywały się procesy 

porządkujące świadczenie usług. Oprócz siły tradycji, struktury świadczenia usług 

społecznych stabilizowane są poprzez: 

 orzecznictwo, 

 nadzór prawny i – po części – merytoryczny – federacji i krajów związkowych nad 

instytucjami ubezpieczeo społecznych i jednostkami samorządu terytorialnego, 

 gremia działające w otoczeniu administracji socjalnej, prowadzące permanentnie 

fachowy dyskurs oraz posiadające prawo, a niekiedy obowiązek ustalania 

standardów, 

 gremia o charakterze intermediarnym (pośredniczącym), jak zrzeszenia zawodowe, 

federacje socjalnych organizacji pozarządowych, organizacje samopomocowe, 

 Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Prywatnej, w ramach którego niemal 

wszyscy liczący się aktorzy systemu zabezpieczenia społecznego kooperują w różnych 

gremiach, wypracowywując zarówno propozycje ustawodawcze, jak i zalecenia 

wykonawcze dla administracji i pracy socjalnej. 
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Do konstytutywnych cech systemu zaliczyd można zatem federalizm, decentralizację, 

subsydiarnośd, samorządnośd i zarządzanie kontraktowe. Cechy te zapewne nie przyczyniają 

się do poprawy przejrzystości i generują niekiedy sprzeczności. Wymagają one szerokiego 

consensusu dla przemian, co z jednej strony utrudnia ich przeprowadzanie, z drugiej strony 

jednak gwarantuje społeczną stabilizację. 

 

W świetle powyższych uwag rodzi się m. in. pytanie o sens i granice wymiany doświadczeo w 

zakresie standaryzacji świadczenia usług społecznych pomiędzy Niemcami a Polską. Biorąc 

poważnie pod uwagę dylemat polegający na wysokim prawdopodobieostwie konieczności 

standaryzacji usług społecznych przy równoczesnej sensowności (lub nawet niezbędności) 

zachowania autonomii i unikalności pracy socjalnej wydaje się, że należałoby wziąd pod 

uwagę przyznanie wiodącej roli standardom „autoregulacyjnym” i eksperckim. 

 

W tym kontekście pomocne mogło by byd zwłaszcza przeanalizowanie roli struktur 

federacyjnych (takich jak np. Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny czy Federalna 

Wspólnota Robocza Niezależnej Pomocy Społecznej) oraz gremiów/instytucji 

intermediarnych (takich jak Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej i Prywatnej) w 

ramach zachodzących w Niemczech procesów standaryzacyjnych. Istotna byłaby próba 

znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy organizacje, gremia i instytucje o podobnym 

charkterze mogłyby powstad również w Polsce, a w przypadku, gdy już istnieją (czego 

przykładem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS), czy mogłyby 

poszerzyd zakres swojego funkcjonowania w kierunku inicjowania i umacniania procesów 

standaryzacyjnych i rozwijania dostosowanych do specyfiki tego obszaru metod zarządzania 

jakością usług społecznych. 

 

„Na poziomie rzeczywistego świadczenia usług społecznych rola organizacji pozarządowych 

(...) często polega w dużej mierze na ich umiejętności konkurowania w dziedzinie jakości i 

ceny. Podczas gdy niektórzy przedstawiciele organizacji pozarządowych oburzają się na takie 

sugestie, jak dotąd nie przedstawiono, niestety, przekonującej alternatywy. Obiecująca 

perspektywa dla przyszłości organizacji trzeciego sektora jawi się w efektywnym korzystaniu 

ze wszystkich instrumentów udostępnianych im w nowoczesnym społeczeostwie w celu 

uzyskania pewności, że cena nie zawsze musi wzrastad wraz z jakością – przynajmniej nie w 

przypadku usług mających pomóc najbardziej potrzebującym członkom społeczności i 

finansowanych w dużej mierze ze środków publicznych”.57 

 

 

                                                 
57

 Kramer, D.: Trzeci sektor w Niemczech, Warszawa 2007, s. 19 
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