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WSTĘP

Ochrona praw obywateli to problematyka, która może zyskać zainteresowa-
nie badaczy życia społecznego reprezentujących różne dyscypliny. Chociaż zdro-
worozsądkowa intuicja sugerowałaby przypisać ten obszar w pierwszym rzędzie 
prawnikom, to również przedstawiciele innych nauk coraz częściej podejmują na 
różne sposoby kwestię działań na rzecz praw człowieka. Niniejsza monografia jest 
propozycją socjologicznej analizy, której przedmiotem zainteresowania jest działal-
ność rzeczników praw społecznych w obszarze niepełnosprawności, długotrwałej 
i ciężkiej choroby oraz przemocy domowej. Celem przeprowadzonych badań, stano-
wiących podstawę analizy podjętego problemu badawczego, była diagnoza kondycji 
rzecznictwa praw społecznych zarówno w kontekście realizowanych praktyk, jak 
i praw znajdujących się w ich centrum. 

Na wstępie warto podkreślić, że praca dotyczy zaangażowania w rzecznictwo 
praw społecznych zarówno w wymiarze działań inicjowanych przez przedstawicieli 
sektora obywatelskiego, jak i aktywności będącej elementem uzawodowionej prak-
tyki pracowników socjalnych. Problematyka ta dotyczy sfery publicznej, wspólnoty 
obywatelskiej, społeczności lokalnej oraz wzorów praktyk środowiskowych. Każde 
z powyższych zagadnień ma w socjologii długą i bogatą tradycję. Szczególnie w li-
teraturze anglojęzycznej problematyka praw społecznych ulokowana w szerszych 
rozważaniach nad systemem polityki społecznej czy społeczeństwem obywatelskim 
jest często podejmowana. Ponadto w obszarze polskiej socjologii praw człowieka 
mamy do czynienia z bogatym dorobkiem w zakresie badań empirycznych i ustaleń 
teoretycznych na temat postaw wobec praw. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na 
kilka elementów, w których praca wykracza poza dotychczasowe ścieżki poszukiwań 
istoty praw społecznych i działań na ich rzecz. 

Po pierwsze, w polskiej literaturze przedmiotu zbyt mało uwagi poświęcano 
definicyjnym uszczegółowieniom praw społecznych. W mojej ocenie wymykają się 
one prostym kategoryzacjom pozwalającym wymieniać je obok innego typu swobód 
i określać wspólnym mianem praw człowieka. W niniejszej pracy czynię zadość 
różnym rozumieniom i zastosowaniom pojęcia praw społecznych, odwołując się do 
bogatej literatury sięgającej od koncepcji Thomasa H. Marshalla (2009) z połowy 
ubiegłego stulecia, aż po współczesne teorie z ostatnich kilku lat. 

Po drugie, w projektowanych na potrzeby pracy badaniach starałem się wyjść 
poza dominujący sposób myślenia o społeczeństwie obywatelskim. Zgadzam się 
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z Jackiem Raciborskim, który dzieli się następującą obserwacją: „Myślenie socjo-
logiczne w ostatnich dziesięcioleciach zastało zdominowane przez perspektywę 
społeczeństwa obywatelskiego. Socjologowie badają nie tyle obywatela w jego bez-
pośredniej relacji do państwa, ile obywatela stowarzyszonego poza państwem, nieza-
leżnie od państwa” (Raciborski 2011: 38). W proponowanym projekcie badawczym 
staram się uwzględniać zarówno perspektywę trzeciego sektora, jak i administracji 
publicznej reprezentowanej przez pracowników socjalnych, kadrę zarządzającą 
jednostkami pomocy społecznej czy formalnych pełnomocników. 

Po trzecie, uwaga badawcza skoncentrowana na pracownikach socjalnych nie 
jest jedynie próbą wyjścia poza współczesne trendy socjologiczne, ale też wynika 
z głębokiego przekonania piszącego te słowa o obywatelskim wymiarze pracy so-
cjalnej. Do tej wizji jej aksjonormatywnych podstaw przekonały mnie na gruncie 
polskiego piśmiennictwa między innymi publikacje Tomasza Kaźmierczaka oraz 
bogata literatura zagraniczna lokująca pracownika socjalnego w kategorii profesji 
określanej wspólnym mianem human rights proffesion. Jednak w praktyce lektura 
raportów badawczych na temat kondycji pracy socjalnej opartych na badaniach 
realizowanych różnymi metodami i na różnych próbach prowadziła do zasadniczej 
konstatacji o znacznym deficycie poczucia obywatelskiego sprawstwa służb społecz-
nych. Analiza rzecznictwa jako praktyki obywatelskiej i jednocześnie funkcji pracy 
socjalnej jest perspektywą ważną, ale wciąż mało docenianą zarówno w teorii pracy 
socjalnej, jaki w praktyce działań pomocowych. 

Po czwarte, proponuję spojrzeć na interesujący mnie przedmiot badań, a więc 
prawa społeczne i rzecznictwo, w wymiarze obiektywnym i subiektywnym czy, jak 
proponuje Florian Znaniecki, w wymiarze postaw realnych i ideacyjnych (Znaniecki 
1971). Perspektywa obiektywna – realna – ujawnia się na poziomie wytwarzanych 
dyskursów publicznych, na które składają się petycje obywatelskie i wystąpienia 
generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich analiza pozwala chwilowo „zawiesić” 
kontekst działającego podmiotu, a więc jego poglądów, doświadczeń biograficznych 
czy specyfiki podejmowanych praktyk. Jest to bowiem analiza treści koncentrująca 
się na występujących w dyskursach prawach oraz dających się uchwycić na pozio-
mie analizy tekstu celach i motywach działań. Zgoła odmiennej strategii badawczej 
wymaga przyjęcie perspektywy subiektywnej – postaw ideacyjnych – w badaniu 
rzecznictwa praw. Respondenci będą wtedy proszeni o wyrażenie opinii na temat 
praw, które, ich zdaniem, wymagają szczególnej ochrony. Dzielić się będą również 
swoimi doświadczeniami na temat podejmowanych aktywności rzeczniczych. 

Struktura niniejszej pracy ma dwie zasadnicze cechy. Po pierwsze, jest propozy-
cją analizy rzecznictwa w klasycznym porządku od ogółu do szczegółu. Wychodzę 
zatem od opisu różnych ujęć definicyjnych. Następnie przedstawiam istotny kontekst 
rzecznictwa, jakim jest ład demokratyczny, oraz wskazuję na różnorodne praktyki 
konstytuujące działania rzecznicze i ich głównych aktorów, szczególnie akcentując 
rolę pracownika socjalnego. Ostatnim krokiem jest uszczegółowienie problematyki 
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praw społecznych zarówno w wymiarze definicyjnym, jak i badawczym oraz skon-
centrowanie się na postawach wobec praw.

Po drugie, struktura niniejszej monografii charakteryzuje się konsekwentnie 
zachowanym porządkiem polegającym na łączeniu refleksji teoretycznej i empi-
rycznej. W każdym rozdziale opisywane ramy teoretyczne oraz schematy pojęciowe 
znajdują swoje odwołanie w empirycznych badaniach zrealizowanych przeze mnie 
w latach 2018–2020. Ich wnioski służyły, po pierwsze, do weryfikacji użyteczności 
wcześniej przedstawionych modeli teoretycznych. Z tego typu wnioskowaniem bę-
dziemy mieć do czynienia w rozdziale dotyczącym praktyk rzecznictwa, w którym 
opisane modele są skonfrontowane z doświadczeniem praktyków w kontekście ich 
znaczenia w ochronie praw i powszechności występowania. Po drugie, przywoły-
wane ustalenia teoretyczne często są próbą uporządkowania pola empirycznych 
dociekań poprzez wyjaśnienie kluczowych pojęć oraz przedstawieniem wybranych 
inspiracji teoretycznych, co następnie pozwala na formułowanie wniosków z badań. 
Mamy wtedy do czynienia nie z bezpośrednią weryfikacją przyjętych perspektyw 
teoretycznych z opiniami praktyków, ale potraktowaniem ram teoretycznych jako 
punktu wyjścia do badań. Przykładem jest w tym względzie rozdział na temat 
praw społecznych, w którym w pierwszej kolejności opisane są ich rudymentarne 
cechy oraz zakres znaczeniowy pojęcia, co pozwala przejść do badań na temat 
świadomości praw społecznych oraz ich obecności w praktyce rzecznictwa. Po 
trzecie, wnioski z badań były również przyczynkiem do prowadzenia bardziej 
pogłębionych analiz lub budowania pewnych pojęć na podstawie doświadczeń 
wyrażanych przez specjalistów. W ten sposób chociażby zastanawiałem się nad 
istotą kategorii rzecznictwa, pytając w wywiadach pogłębionych o przedstawienie 
własnej definicji tego pojęcia. 

Reasumując, w niniejszej monografii prezentuję propozycję postrzegania rzecz-
nictwa w perspektywie integrującej kilka sposobów myślenia socjologicznego. Po 
pierwsze, podejmowane w niej dociekania sytuuję w dziedzinie socjologii proble-
mów społecznych. Perspektywa ta szczególnie widoczna jest w wybranym przed-
miocie badań empirycznych, jakim są, wskazane już wcześniej, kwestie przemocy, 
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Nie interesuje mnie jednak natura 
tychże problemów, ale stanowią one obszar analizy różnorodnych działań na rzecz 
osób i grup ich doświadczających. Jak pisze Krzysztof Frysztacki: „Socjologia odnosi 
się do tego, co niezmiennie nazywamy praktyką społeczną, a problemy społeczne 
oraz właściwe naszej dyscyplinie ich traktowanie są jednym z najważniejszych, o ile 
nie najważniejszym, owej właściwości warunkiem i powodem” (Frysztacki 2009: 
278). Ową praktykę społeczną rozumieć będę jako aktywność realizowaną wyłącznie 
w sferze publicznej, niezależnie od stopnia jej instytucjonalizacji i poziomu: mikro 
bądź makro. Z uwagi na powyższe istotna jest dla mnie kolejna subdyscyplina, 
a więc socjologia sfery publicznej czy, jaki pisze Edmund Wnuk-Lipiński, „socjologia 
życia publicznego” (Wnuk-Lipiński 2005). Wreszcie za istotne uważam zwrócenie 
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uwagi na socjologicznie zorientowany namysł nad pracą socjalną, która zarówno 
w wymiarze aksjonormatywnych podstaw, jak i realizowanych funkcji jest praktyką 
skoncentrowaną na rzecznictwie praw społecznych, czego dowodził będę w wielu 
miejscach niniejszego opracowania. 

Założenia badawcze

Badania empiryczne zrealizowałem przy użyciu kilku metod i technik badaw-
czych. W pierwszej kolejności przeprowadziłem badania ilościowe wśród pracow-
ników socjalnych zatrudnionych w wielkopolskich ośrodkach pomocy społecznej. 
Pozwoliły one określić znaczenia nadawane rzecznictwu przez tę grupę zawodową. 
Istotnym celem badań była również próba odpowiedzi na pytanie, na ile etos za-
wodowy pracownika socjalnego kształtowany jest przez poczucie obywatelskości 
oraz postawy wobec demokracji. Ponadto na podstawie uzyskanego materiału 
badawczego możliwe było uchwycenie praw społecznych stanowiących istotny 
punkt odniesienia w profesjonalnej działalności pomocowej. Poza celem poznaw-
czym realizowanym badaniom przyświecał również cel pośredni. Otóż miały one 
ułatwić decyzję o zawężeniu obszaru badawczego na etapie badań jakościowych 
głównie poprzez wskazanie pól problemowych stanowiących priorytet dla działań 
pomocowych. 

Badania ilościowe zrealizowałem w styczniu 2018 roku wśród pracowników 
socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej województwa wiel-
kopolskiego. Wybrałem do badań gminę jako jednostkę samorząd terytorialnego, 
ponieważ to na tym szczeblu realizowana jest większość usług socjalnych, co w kon-
sekwencji pozwala spojrzeć na pracę socjalną w jej różnych odsłonach. Szczególnie 
zależało mi, aby badania zostały przeprowadzone z „pracownikami frontowymi” 
(Rymsza 2012: 20), na co dzień wykonującymi działania pomocowe. Świadomie 
pominąłem w doborze próby konsultantów, superwizorów, pracowników admi-
nistracji etc., chcąc uchwycić opinie jedynie tych profesjonalistów, którzy mają 
bezpośredni kontakt z usługobiorcą.

Ze względu na ograniczenia finansowe i organizacyjne badania przeprowadziłem 
na próbie regionalnej obejmującej ośrodki pomocy społecznej w województwie 
wielkopolskim, gdzie funkcjonuje 226 tego typu instytucji. W każdym ośrodku 
w badaniu uczestniczył jeden respondent. Ostatecznie ankiety wypełnili przed-
stawiciele 218 podmiotów1. Wśród instytucji, które odmówiły udziału w badaniu, 
znalazły się zarówno ośrodki z dużych miast (około 100 tys. mieszkańców), jak 
również z terenów wiejskich. Wykorzystałem procedurę Mixed Mode Survey De-
sign, która polega na uzyskiwaniu tych samych informacji od różnych osób przy 

1 Respondenci nie otrzymywali wynagrodzenia za udział w badaniu. Średni czas wypełnienia ankiety 
wynosił około 20 minut. 
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użyciu odmiennych technik badawczych (Sztabiński, Żmijewska-Jędrzejczyk 2012). 
Zastosowałem zatem technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego kompute-
rowo (CATI). Tą techniką zostało zrealizowanych kolejnych 100 ankiet. Ten etap 
badań zleciłem profesjonalnej firmie ankieterskiej. W sytuacji odmowy udziału 
w badaniu telefonicznym pracownikowi ośrodka pomocy społecznej przedstawiłem 
alternatywę w postaci wypełnienia tej samej ankiety w formie on-line (technika 
CAWI)2. Link do arkusza ankiety wraz z listem przewodnim wysłałem do sekre-
tariatów wszystkich instytucji pomocy społecznej, które nie odpowiedziały na 
wcześniejszą prośbę o udział w badaniu. Tym sposobem uzyskałem odpowiedzi 
od reprezentantów kolejnych 118 ośrodków pomocy społecznej3. Mając na uwa-
dze słabości tego typu narzędzia za jego wyborem przemawia łatwość dostępu do 
badanych przy zastosowaniu narzędzia ankiety wspomaganej komputerowo lub 
telefonicznie. Ponadto konstrukcja proponowanego narzędzia, to znaczy mała liczba 
pytań ankietowych, głównie pytania w formie twierdzeń, brak pytań otwartych, to 
główne argumenty na rzecz użyteczności wywiadu wspomaganego telefonicznie 
i komputerowo w przypadku realizowanego projektu. 

W następnym etapie wykonałem indywidualne wywiady pogłębione z szeroką 
grupą rzeczników wywodzących się zarówno z sektora pozarządowego (30 wy-
wiadów), jak i reprezentujących instytucje publiczne w roli pełnomocników lub 
menedżerów pomocy społecznej – łącznie 10 wywiadów. Uwzględnienie pod-
miotów wywodzących się z sektora publicznego i pozarządowego znajdzie swoje 
uzasadnienie w rozdziale pierwszym, gdzie wyjaśniam istotę podmiotowego ujęcia 
rzecznictwa. W tym miejscu podkreślę również, że badania przeprowadziłem wśród 
rzeczników reprezentujących trzy obszary problemowe: niepełnosprawność, dłu-
gotrwała i ciężka choroba (w tym również zaburzenia psychiczne) oraz przemoc 
domowa. W przypadku przedstawicieli trzeciego sektora rekrutowałem po dziesięciu 
rzeczników działających w danym obszarze. Jeśli chodzi o rzeczników z instytucji 
publicznych, rekrutowałem ich z ośrodków pomocy społecznej oraz z instytucji 
publicznych, w ramach których funkcjonowali pełnomocnicy odpowiedzialni za 
dany problem społeczny4. 

2 Formularz ankiety załączony jest w aneksie.
3 Przed przystąpieniem do właściwych analiz materiału empirycznego sprawdziłem, na ile znaczące 

są różnice w obserwowalnych zmiennych w przypadku badań realizowanych techniką wywiadu telefonicz-
nego (CATI) i ankiety internetowej (CAWI). W przypadku pytań odnoszących się do postaw i opinii na 
temat rzecznictwa procentowe różnice w rozkładach wartości zmiennych nie były większe niż 2–3 punkty 
procentowe. W przypadku pytania dotyczącego praw wymagających szczególnej ochrony ze strony pracy 
socjalnej różnice w odpowiedziach uzyskanych obiema technikami sięgają maksymalnie 4 punktów pro-
centowych. Warto jednak zaznaczyć, że mimo dających się zauważyć różnic w odpowiedziach zebranych 
dwoma różnymi technikami, to w przypadku żadnego z pytań nie były one na tyle znaczące, aby rozkład 
odpowiedzi w podpróbkach były inny niż w próbie generalnej.

4 Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych załączone są w aneksie. 
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Na jakiej podstawie wyróżniłem te trzy obszary problemowe jako kryterium do-
boru rzeczników z sektora pozarządowego? Jak już wskazałem wcześniej, kluczowe 
były w tym kontekście wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród pracowni-
ków socjalnych. W ich trakcie respondentom zadałem pytanie: „Proszę wymienić 
trzy główne problemy, które są Pani/Pana zdaniem szczególnie istotne z punktu 
widzenia ochrony praw socjalnych w Polsce”. Pracownicy socjalni najczęściej wy-
mieniali niepełnosprawność (53,9% wskazań) oraz długotrwałą i ciężką chorobę 
(52,5%). Około jedna trzecia respondentów twierdziła, że działania w ochronie 
praw społecznych powinny w głównej mierze koncentrować się wokół bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (33,3%) oraz przemocy w rodzinie (32,9%). 
Następne wśród wymienionych problemów to: ubóstwo (28,8%), alkoholizm i nar-
komania (26,9%), bezrobocie (25,6%), bezdomność (19,2%). 

Jako respondentów do badań5 w przypadku trzeciego sektora wytypowałem 
przedstawicieli zaangażowanych w działalność rzeczniczą, to jest autorów petycji, 
członków ciał opiniodawczo-doradczych, osoby obecne w dyskursie publicznym lub 
też członków organizacji wpisujących się wprost w usługi o charakterze rzecznictwa, 
na przykład świadczące poradnictwo. Dobór rzeczników z instytucji publicznych 
opierałem przede wszystkim na kryterium wielkości gminy (wiejska, miejska). Z jed-
nej strony celem wywiadów pogłębionych było przeanalizowanie zagadnień poru-
szanych w badaniach ankietowych dotyczących świadomości praw, postaw wobec 
demokracji czy poczucia wpływu na sferę publiczną. Z drugiej strony na podstawie 
rozmów możliwe było uchwycenie praktyk rzecznictwa oraz dokonanie oceny ich 
efektywności. Wywiady przeprowadziłem przy użyciu kwestionariusza z pytaniami 
otwartymi. Jednak z uwagi na doświadczenia zawodowe rzeczników nie każde pyta-
nie było zasadne i traktowano je bardziej jako dyspozycje do wywiadu pozwalające 
porządkować tok dyskusji. Każda z rozmów trwała około godzinę. Wszyscy badani 
zgodzili się na nagrywanie wywiadu, przy czym poinformowałem ich, że materiał 
audio nie będzie publikowany w żadnej formie i posłuży jedynie do transkrypcji. 

W rozdziale dotyczącym praw społecznych wykorzystałem również wyniki 
analizy treści petycji, jakie wpłynęły w latach  2015–2018 do Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, oraz wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatel-
skich (RPO). Łącznie przedmiotem analizy było 221 petycji wraz z informacjami 
o sposobie ich rozpatrzenia6. Prace badawcze miały miejsce w maju i czerwcu 
2019 roku. Analiza treści wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich 
również obejmowała lata 2015–2018. W tym czasie RPO wystosował łącznie 1589 
wystąpień generalnych7. Zbiór analizowanych spraw został zawężony do tych, które 

5 Charakterystyka respondentów udzielających wywiadów pogłębionych załączona jest w aneksie.
6 Rejestr petycji dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (wcześniej Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej); https://www.gov.pl/web/rodzina/rejestr-petycji [dostęp: 30.10.2019].
7 Rejestr petycji dostępny na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich; https://www.rpo.gov.pl/sprawy-

-generalne/index.php [dostęp: 2.10.2019].
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koncentrowały się na problemach społecznych wymienionych w artykule 7 Usta-
wy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593). 
Analiza wystąpień generalnych przebiegała zatem w dwóch etapach. W pierwszej 
kolejności dokonałem wstępnej selekcji materiału na podstawie tematu/problemu, 
jakiego dotyczyła aktywność rzecznika. Jeśli zagadnienie wpisywało się w zakres 
przedmiotowy ujęty w ustawie, dyskurs ten poddawałem dalszym analizom. Osta-
tecznie badania obejmowały 423 wystąpienia generalne wraz z odpowiedziami 
adresatów. Do badań petycji oraz wystąpień generalnych opracowałem klucze kate-
goryzacyjne8 umożliwiające odpowiedź na kilka podstawowych pytań zadawanych 
w przypadku większości analiz dyskursu: treść (co jest w badanym dyskursie – jakich 
praw dotyczy dyskurs); cel (jakie są cele wytwarzania tego dyskursu – czy tylko na-
głośnienie, czy domaganie się rozwiązania określonych spraw); nadawca (kim jest 
nadawca – czy jest nim osoba doświadczająca problemu, czy ktoś występujący w jego 
imieniu?; odbiorcy (do kogo adresowany jest dyskurs); kontekst (w jakich warun-
kach społecznych, prawnych, politycznych realizowany jest dyskurs); rezultaty (co 
udało się osiągnąć, jaka jest odpowiedź adresata na artykułowane postulaty). Analiza 
miała charakter ilościowy i polegała na zliczaniu obecności kodów wyróżnionych 
w kluczu kategoryzacyjnym. Od strony praktycznej przebiegało to w następujący 
sposób. W pierwszej kolejności do wyróżnionych powyżej pytań przyporządkowa-
łem określone kody. Następnie ich trafność i rzetelność sprawdziłem, stosując me-
todę ciągłych porównań. Polega ona na wielokrotnym przeglądaniu analizowanych 
materiałów celem wychwycenia tych przypadków, które nie pasują do zakładanych 
intuicji badawczych (Rapley 2010: 216) i na tej podstawie modyfikowałem klucze 
kategoryzacyjne, uwzględniając nowe kody. 

Badania własne, stanowiące rdzeń niniejszej monografii, mają dwa zasadnicze 
ograniczenia. Pierwsze z nich dotyczy badań jakościowych, w ramach których 
indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzane były z przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych wspierających osoby doświadczające niepełnosprawności, 
długotrwałej i ciężkiej choroby oraz przemocy. Wielość obszarów problemowych, 
które mogą być przedmiotem rzecznictwa, sprawiała, że nie sposób uwzględnić ich 
wszystkich w analizie. Należało zatem skoncentrować się na kilku, tak aby uchwycić 
właściwe dla nich praktyki społeczne. Na uzasadnienie wyboru tych właśnie pro-
blemów wskazywałem już powyżej. Na drugie istotne zawężenie zdecydowałem się 
również w trakcie badań ankietowych. Otóż zrealizowałem je jedynie wśród pra-
cowników socjalnych, pomijając tym samym innych profesjonalistów, na przykład 
asystentów rodziny, pedagogów, terapeutów, psychologów, określanych wspólnym 
mianownikiem human rights workers (Ife 2008: 7) czy welfare rights specialist (Bate-
man 2000: 2). Na szczególną rolę pracownika socjalnego w ochronie praw i intere-
sów obywateli, zwłaszcza tych zagrożonych ryzykami socjalnymi, wskazywał będę 

8 Klucze kategoryzacyjne załączone są w aneksie.
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w rozdziale czwartym. W tym miejscu odwołam się jedynie do stanowiska Jima 
Ifego, który w bliski mi sposób definiuje imperatywy w odniesieniu do praktyki 
pracy socjalnej: „Pracownicy socjalni muszą być aktywnymi uczestnikami procesu 
dyskursywnego postrzeganego jako proces konstruowania praw człowieka. Czę-
ściowo poprzez praktykę pracy socjalnej prawa człowieka są operacjonalizowane, 
a zatem definiowane” (Ife 2008: 152). 

Zanim przejdę do szczegółowych rozważań, warto podkreślić, iż niniejsza praca 
ma odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Problem podstawowy wymagający 
empirycznej analizy to pytanie o istotę rzecznictwa praw społecznych w Polsce jako 
obywatelskiej i uzawodowionej praktyki działań pomocowych. Tak sformułowane 
zagadnienie pozwala na postawienie kilku pytań szczegółowych, na jakie odpowia-
dać będę w kolejnych rozdziałach:

1. Czy rzecznictwo praw społecznych efektywnie odpowiada na potrzeby spo-
łeczne obywateli, szczególnie tych zagrożonych ryzykami socjalnymi zwią-
zanymi z przemocą, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą?

2. Jaka jest świadomość socjalna rzeczników praw społecznych w zakresie praw 
społecznych i wyzwań związanych z ich ochroną?

3. Czy aksjonormatywne podstawy ładu demokratycznego warunkują postawy 
rzeczników praw społecznych? 

4. Jakie są główne praktyki działań pomocowych składające się na rzecznictwo 
i w jakim stopniu są one skuteczne w reprezentowaniu praw i interesów 
poszczególnych kategorii obywateli?

5. Jakie są główne podmioty składające się na infrastrukturę rzecznictwa praw 
społecznych?

6. Na czym polega rola pracownika socjalnego jako rzecznika praw społecznych?
7. Czy rzecznicy praw społecznych mają wystarczające poczucie wpływu i sku-

teczności w sferze publicznej oraz jakie czynniki o tym decydują?
Reasumując, w celu odpowiedzi na powyższe pytania badawcze zrealizowałem 

szeroko zakrojone badania triangulacyjne łączące podejście ilościowe z jakościowym. 
Chcąc uchwycić różnorodność spojrzeń na rzecznictwo w kontekście nadawanych 
mu znaczeń i realizowanych funkcji, przedmiotem badań uczyniłem zarówno dzia-
łalność rzeczników formalnych reprezentujących instytucje publiczne, jaki niefor-
malnych aktorów życia publicznego. W moim przekonaniu tak zaplanowany projekt 
badawczy pozwala uchwycić napięcie między dynamiką zaspokajania praw spo-
łecznych przez państwo a poziomem odczuwania ich zaspokojenia przez obywateli.

* * *

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Wy-
razy wdzięczności kieruję przede wszystkim do moich rozmówców: pracowników 
socjalnych wypełniających ankietę, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy 



społecznej, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych dzielących się 
swoimi doświadczeniami w trakcie długich rozmów. Dziękuję również osobom po-
magającym mi przeprowadzić badania, a w szczególności Patrykowi Wasieli, który 
dzielił ze mną trud realizacji wywiadów i podjął się ich transkrypcji. 

Koleżankom i kolegom z Wydziału Socjologii UAM, a zwłaszcza z Zakładu 
Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, dziękuję za wspólne rozmowy 
i wsparcie na kolejnych etapach powstawania książki. Wdzięczny jestem również 
profesor Annie Michalskiej-Kotlarskiej za przeczytanie wstępnej wersji rozprawy 
i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Nie mogę pominąć także recenzentów – 
profesorów Jerzego Szmagalskiego i Jerzego Krzyszkowskiego, którzy udzielili mi 
wielu wskazówek. 

Za cenne uwagi i bardzo dobrą współpracę dziękuję redaktorce książki Oldze 
Bronikowskiej z Wydawnictwa Naukowego UAM.

Osobne podziękowania należą się mojej rodzinie: żonie, która zawsze mnie 
wspiera, dba o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, na którą mogę 
liczyć w każdej sytuacji, oraz córkom, Poli i Wandzie, codziennie przypominającym 
swojemu tacie, co jest w życiu najważniejsze.


