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 dr Joanna Lizut 

 

WSPÓŁPRACA – ujęcie teoretyczne  

 

W związku z toczącą się dyskusją wokół usprawniania procesów świadczenia pomocy, 

głównym wątkiem pozostaje integracja usług społecznych. Proces integrowania usług można 

rozumieć w dwójnasób. W formule wertykalnej oznacza systematyczną, bliską 

współpracę pomiędzy instytucjami z różnych poziomów rządzenia (krajowego, 

regionalnego, lokalnego) lub horyzontalnej, gdzie dochodzi do różnego typu kooperacji 

pomiędzy podmiotami  świadczącymi usługi społeczne na tym samym poziomie1. 

Koncepcja zarzadzania siecią, łączy się przede wszystkim z tym drugim wspomnianym typem 

integracji, tzw. integracją poziomą,  ale nie może być z nią utożsamiana. Różnice między 

tymi podejściami zaprezentowano w tabeli poniżej.  

Tabela 1. Porównanie zarzadzania zintegrowanymi usługami i zarządzania sieciami 

Zarządzanie zintegrowanymi usługami 

(pakietami świadczeń) 

Zarządzanie sieciowe 

cele zbieżne / łączące się wspólne cele 

niski poziom zarządzania integracją, partnerstwa, 

porozumienia, operacyjne połączenia 

nacisk na zarządzanie, które obejmuje 

wykorzystanie instytucji i struktur władzy , 

współpracy w celu alokacji zasobów i koordynacji i 

kontroli wspólnych działań w całej sieci 

 
1 N. Milotay, Integrated social services for more efficient service delivery, European Parliamentary Research 

Service, Briefing, czerwiec 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/ 

583809/EPRS_BRI(2016)583809_EN.pdf, dostęp. W dn. 10.04.2018.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/
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różne formy współdziałania, przy zachowaniu 

autonomii zarządczej  

różne formy zarządzania siecią ( broker sieciowy, 

lider sieciowy, zarządzanie wspólnotowe/ z 

podziałem) 

nowe zadania, wspólne zadnia, forma pracy nowe zawody  

nowe kompetencje  nowe kompetencje i kwalifikacje 

zarządzanie usługami  (elementami dostarczanymi 

do odbiorców), procesami dostaw 

zarządzanie strukturą, relacjami, zależnościami  

Opracowanie J. Lizut.  

Za jedno z najważniejszych opracowań w zakresie integracji (szeroko rozumianej) uchodzi 

raport  B.Munday'a, w który uznaje się, że  integracja obejmuje wszelkie „podejścia i 

metody pogłębiania koordynacji różnych służb i usług socjalnych oraz poprawy ich 

efektywności, w celu skuteczniejszej realizacji potrzeb ich użytkowników”2. W literaturze 

przedmiotu podaje się wiele argumentów przemawiających za takim podejściem, w 

szczególności są to: 

• unikanie powielania tych samych usług w różnych systemach (i na poziomie 

konkretnych klientów), 

• ograniczenie luk i braków w systemach, 

• ułatwienie wymiany informacji, 

• łatwiejsze dzielenie się wiedzą i informacjami przez specjalistów, 

• lepsze identyfikowanie potrzeb odbiorców usług, 

• szybsze reakcje systemów wsparcia na problemy społeczne, 

• obniżenie kosztów usług3. 

 
2 B.Munday (red.), Integrated social services in Europe, Strasbourg: Council of Europe, 2007, 

http://eurocef.eu/en/publications/integrated-social-services-in-europe/.  
3 Tamże oraz 'Integrated social services in Europe: A study looking at how local public services are working 

together to improve people's lives' - an ESN report. 

http://eurocef.eu/en/publications/integrated-social-services-in-europe/
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Zakres współpracy służb i integrację usług ocenia się w pięciu wymiarach: wizja systemu, 

natura partnerstwa, spożytkowanie środków (zasobów),podejmowanie decyzji, informacja, na 

tej podstawie wyróżniając szereg modeli integracji.  (Są to kwestie, które wymagają 

rozstrzygnięcia przy podejmowaniu decyzji o modelu).  

Na tej podstawie wyróżniono siedem poziomów, w którym faktyczne partnerstwa znajdują się 

bardzo wysoko4. 

Według OECD5 możemy zaobserwować trzy formy działań służb społecznych: 

• wspólna lokalizacja (org. collocation) (często tłumaczone jako jedno okienko), 

polegająca na umieszczeniu w jednej lokalizacji przedstawicieli różnych służb,  

• współpraca (org. collaboration) -  wymiana zasobów różnych agencji, które 

dzielą się informacjami, wzajemnie i wspólnie szkolą, wymieniają 

informacjami tworząc sieci 

• współdziałanie (org. cooperation) – wspólna praca różnych agencji   

i profesjonalistów, np. w zespołach interdyscyplinarnych, zadaniowych 

 

Formy partnerskiego współdziałania6 

• Sieć - jest formą partnerstwa, w której współpraca oparta jest na mało 

sformalizowanych zasadach i założeniu, że przystąpienie do partnerstwa nie 

powoduje ograniczenia autonomii poszczególnych podmiotów. Celem 

partnerstwa jest głównie wymiana informacji.  

• Koordynacja- oznacza bliższy związek podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa. Członkostwo jest bardziej stabilne niż w sieci, dookreślone 

 
4 Szczegółowa prezentacja w części 2. 
5 Integrating social services for vulnerable groups,  OECD, 2015, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd 
6
Habana-Hafner, Sally i Horace B. Reed. 1995. Partnerstwo dla rozwoju społecznego. Porady dla praktyków i 

szkoleniowców. Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny. 
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formalną umową i wymaga zaangażowania czasu, środków finansowych i 

innych zasobów. Koordynacja jest zazwyczaj związana z realizacją jakiegoś 

konkretnego lecz krótkoterminowego celu.  

• Współpraca oznacza, że podmioty wchodzące w skład partnerstwa są ze sobą 

ściśle powiązane i oddają część swojej autonomii na rzecz współpracy. Cele są 

konkretne, najczęściej złożone i dalekosiężne. Wszelkie działania, 

zaangażowanie finansowe, osobowe czy rzeczowe partnerów określone są 

formalną umową. 

• Sieci wsparcia to połącznie lokalnych systemów wsparcia (czyli. powiązanych 

ze sobą instytucji pomocowych różnych sektorów) oraz  nieformalnych 

struktur pomocowych wytworzonych przez rodzinę sąsiedztwo lub też 

bezpośrednio przez osoby dotknięte problemami np. grupy samopomocowe7,  

 
Etapy tworzenia partnerstw w ujęciu Rosa Tennysona (2003)8 

1. Ustalenie zakresu działania: określenie problemów/wyzwań, których rozwiązaniem 

powinno zająć się partnerstwo, oraz zbudowanie wizji przyszłego partnerstwa. 

Zbieranie informacji i konsultacje.  

2. Identyfikacja:  ustalanie  listy potencjalnych partnerów oraz podejmowanie z nimi 

rozmów, celem zmotywowania do udziału w partnerstwie. 

3. Zawiązanie partnerstwa: spotkanie potencjalnych partnerów i wspólne z nimi 

opracowanie celów i zasad współpracy 

4. Planowanie: partnerzy wspólnie opracowują program działania oraz konkretne 

projekty do realizacji. 

5.  Zarządzanie: określenie struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla danego 

partnerstwa. 

 
7 Por. D. Trawkowska, O uwarunkowaniach lokalnych systemów i sieci wsparcia w Katowicach, Katowice 2012, 
8 ABC Organizowania społeczności lokalnej, Etapy tworzenia partnerstw w ujęciu Rosa Tennysona (2003), w: 

http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-02_calosc-lekka.pdf 
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6. Zapewnienie  zasobów:  pozyskiwanie  środków  na  realizację  działań.  

7.  Wdrożenie: realizacja zaplanowanych działań. 

8. Monitoring: sprawdzanie efektywności realizowanych działań. 

9. Przegląd struktury: ocena partnerstwa i efektów jego pracy. 

10.  Korekta: wprowadzenie niezbędnych zmian w oparciu o zebrane  doświadczenia. 

11. Instytucjonalizacja: stworzenie struktur oraz mechanizmów umożliwiających 

kontynuację działalności partnerskiej. 

12. Kontynuacja lub zakończenie współpracy partnerskiej 

 

Budowanie partnerstw – reguła pięciu kroków (Gnatowska, Wejcman 2005, s. 12–15)9 

 

Krok 1 

Jest związany z określeniem problemów/potrzeb, w rozwiązaniu/ zaspokojeniu, którym winno 

służyć partnerstwo, rozpoznaniem i analizą lokalnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych, 

pod kątem ich ewentualnego włączenia we wspólne działania oraz wypracowanie wstępnej 

wizji przyszłego partnerstwa. 

Krok 2  

wiąże się z przeprowadzeniem rozmów z potencjalnymi partnerami, celem przekonania do 

idei partnerstwa i namówienia do włączenia się we wspólne działania oraz zaproszenia ich na 

spotkanie (należy pamiętać, żeby nie zrażać do siebie osób, które nie wyraziły chęci 

współdziałania). 

Krok 3  

to spotkanie z potencjalnymi partnerami, służące wzajemnemu poznaniu się, ustaleniu celu i 

zasad współdziałania, określeniu modelu i kształtu partnerstwa oraz roli poszczególnych 

partnerów i ich oczekiwań. Najczęściej te sprawy są omawiane, ustalane podczas kilku 

kolejnych spotkań, a pierwsze spotkanie służy bardziej wzajemnemu poznaniu się i podjęciu 

decyzji przez poszczególnych partnerów, czy są zainteresowani współpracą; podczas 

 
9 Gnatowska, Wajcman, Budowanie partnerstw – reguła pięciu kroków, http://innowacyjnaradomka.pl/wp-

content/uploads/2012/05/Budowanie-i-prowadzenie-partnerstw.-Skrypt-dla-animatora.pdf , s. 12–15 
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następnych spotkań z osobami, które zadeklarowały udział w partnerstwie, ustalane są cele i 

zasady partnerstwa. 

Krok 4  

jest związany z wypracowywaniem strategii działania partnerstwa i planów działania oraz 

ustaleniem spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań partnerstwa (zaplecze 

lokalowe, obsługa, przepływ informacji itp.).  

Krok 5  

wiąże się z realizacją i monitorowaniem zaplanowanych działań. Ważny w tym zakresie jest 

równomierny rozkład zadań między poszczególnymi partnerami. 

Wyróżnia się różne sposoby zarządzania siecią,  za najważniejsze  kryteria uznaje się kwestie 

strukturalne i relacyjne, wskazując: 

1. organizacje z zarządzaniem prowadzącym (model głównej organizacji) – 

występuje w dwóch wariantach. Pierwszym bardziej scentralizowanym, gdzie mamy 

do czynienia z „organizacja wiodącą”, która bierze na siebie większość procesów 

zarządczych, drugim, w którym można wskazać organizację, która staje się „brokerem 

sieci” regulującym zależności miedzy organizacjami i przydzielająca zadania, zasoby 

innym członkom sieci, 

2. organizacje zarządzane partycypacyjnie – zarządzanie jest realizowane przez 

samych członków sieci bez osobnego i niepowtarzalnego organu zarządzającego. 

Zarządzanie  

w tej formie można być realizowane bardzo formalnie; na przykład poprzez organ 

kolegialny w skład, którego wchodzą wyznaczeni  przedstawiciele organizacji lub 

bardziej nieoficjalnie w formie nieregularnych, spontanicznych spotkań,  

3. zarządzanie zewnętrzne – podstawową ideą w tym modelu jest powołanie  

oddzielnej jednostki administracyjnej, która jest specjalnie tworzona w celu 
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zarządzania siecią i jej działaniami. Organizacja gra kluczową rolę w koordynowaniu  

i utrzymywaniu sieci, nie świadcząc własnych usługi10.  

Nieco inny podział proponują R. L. Cross, S. Parise,  L. M. Weiss, którzy zwracają 

szczególną uwagę na rolę zarządzających w sieci, dzieląc je na kierowane przez łączników  

i przez brokerów11. 

Pierwszy typ charakteryzuje się obecnością osoby, która porozumiewa się ze wszystkimi 

członkami sieci i jest łącznikiem we wszystkich sprawach, inni proszą ja o opinie, radę a 

także o podjęcie decyzji w niektórych sprawach związanych z siecią.  

Schemat 1. Typ sieci -  centralni łącznicy 

 

Źródło: R. L. Cross, S. Parise,  L. M. Weiss, The role of networks in organizational change, McKinsey Quarterly 

April 2007. 

 

Drugi typ, to sieci zarządzane przez brokerów. Są nimi osoby (orgnanizacje), które 

pośredniczą w kontaktach pomiędzy różnymi grupami, które z jakiś powodów nie mogą/ nie 

chcą wchodzić w interakcje.  

Schemat 2. Typ sieci- brokerzy 

 
10 K.G. Provan, P. Kenis, Models of Network Governance: Structure,Management…., s. 5-8. 
11  R. L. Cross, S. Parise,  L. M. Weiss, The role of networks in organizational change, McKinsey Quarterly 

April 2007.  
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Źródło: R. L. Cross, S. Parise,  L. M. Weiss, The role of networks in organizational change, McKinsey Quarterly 

April 2007. 
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