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WStęp

Rozpoczęty w 1989 roku proces przemian politycznych, społecz-
nych i ekonomicznych wiązał się z potrzebą ponownego zdefiniowa-
nia ram ustrojowych państwa polskiego. Na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XX wieku stworzono podwaliny jego 
ustroju politycznego i gospodarczego. Dotychczas nie osiągnięto na-
tomiast konsensusu w kwestii pożądanego modelu polityki społecz-
nej. Niejednoznaczność konstytucyjnych zapisów stwierdzających, iż 
Rzeczpospolita Polska jest państwem „urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej”, a jej ustrój gospodarczy opiera się na 
„społecznej gospodarce rynkowej”, nie ułatwia ich precyzyjnego prze-
łożenia na rozwiązania praktyczne.

Mimo braku określenia jej ram ustrojowych, polska polityka spo-
łeczna ulegała po 1989 roku znaczącym przekształceniom. Z jednej 
strony stanowiły one odpowiedź na pojawienie się bądź eskalację ta-
kich zjawisk, jak masowe bezrobocie, ubóstwo czy marginalizacja nie-
których grup społecznych, z drugiej natomiast były wynikiem zmie-
niających się uwarunkowań ekonomicznych, w tym przede wszystkim 
kondycji finansów publicznych. Ponadto okres zmiany systemowej 
w Polsce zbiegł się w czasie z kryzysem zachodniego welfare state, 
postępującą globalizacją i prowadzoną w krajach wysokorozwiniętych 
debatą nad pożądanym zakresem i realnymi możliwościami ponosze-
nia przez państwo odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów 
społecznych oraz budowanie bezpieczeństwa socjalnego.

W tej sytuacji ciągłym przeobrażeniom ulegały w naszym kraju 
regulacje dotyczące poszczególnych obszarów polityki społecznej, 
struktura jej podmiotów oraz wachlarz stosowanych instrumentów. 
W środowisku polityków społecznych toczyła się dyskusja dotycząca 
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trudnego dylematu – w jaki sposób odpowiedzieć na pojawiające się 
wciąż kwestie i ryzyka socjalne, mając do dyspozycji kurczące się 
zasoby sektora publicznego?

Przygotowana przez nas publikacja ma stanowić głos w tejże dysku-
sji. Opierając się z jednej strony na międzynarodowym dorobku nauk 
społecznych, z drugiej zaś na przeglądzie danych pochodzących z pol-
skich i zagranicznych badań empirycznych, pragniemy przedstawić 
jedno z możliwych spojrzeń na współczesną problematykę socjalną 
– obywatelską politykę społeczną.

Sądzimy, iż w dobie niestabilnych uwarunkowań ekonomicznych 
oraz przy malejącym wpływie władz państwowych na kształt rzeczy-
wistości społecznej i gospodarczej, zapewnienie realizacji praw socjal-
nych oraz spójności społecznej wymaga zaangażowania dodatkowych, 
często pozapaństwowych i pozaekonomicznych zasobów. Zaliczamy 
do nich między innymi: kapitał społeczny, oddolne inicjatywy oby-
watelskie, działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
gospodarki społecznej. Uważamy, iż potencjał tkwiący w silnym spo-
łeczeństwie obywatelskim, a także obywatelach świadomych nie tylko 
swoich praw, ale również obowiązków i odpowiedzialności za dobro 
wspólne, spójność społeczną oraz bezpieczeństwo socjalne własne 
i przyszłych pokoleń, może zostać z powodzeniem wykorzystany dla 
potrzeb polityki społecznej.

W świetle powyższego, obywatelską politykę społeczną rozu-
miemy w prezentowanym czytelnikowi opracowaniu jako: aktyw-
ną działalność organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarki 
społecznej oraz innych inicjatyw oddolnych, służącą zaspokajaniu 
potrzeb obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii spo-
łecznych, przy wykorzystaniu potencjału kapitału społecznego, w du-
chu współodpowiedzialności za spójność społeczną i bezpieczeństwo 
socjalne1.

1 Pojęcie „obywatelska polityka społeczna” po raz pierwszy zostało użyte przez S. 
Kamińskiego, w nieco innym znaczeniu, w pracy doktorskiej – S. Kamiński, „Organi-
zacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r.”, niepubli-
kowana praca doktorska, Wrocław 2005 (promotor: prof. dr hab. Z. Pisz). Zob. też: S. 
Kamiński, „W poszukiwaniu modelu – obywatelska polityka społeczna”, „Problemy 
Polityki Społecznej” 9/2006. 
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Tak rozumiana obywatelska polityka społeczna nie stanowi alter-
natywy dla państwa; nie jest naszym zamiarem usprawiedliwiać ani 
popierać wycofywanie się państwa czy samorządów z realizacji zadań 
społecznych. Sądzimy, iż połączenie wysiłków i zasobów sektora pu-
blicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarki 
społecznej może zaowocować synergicznym efektem, jakim byłoby 
skuteczniejsze pokonywanie dotychczasowych oraz rodzących się 
kwestii społecznych. Opisywana przez nas w niniejszej pracy formuła 
welfare pluralism lepiej odpowiada społecznej i gospodarczej rzeczy-
wistości pierwszych dekad XXI wieku, niż XX-wieczna koncepcja 
welfare state.

Oczywiście obywatelska polityka społeczna nie jest również cu-
downym, łatwo dostępnym panaceum na wszelkie problemy o cha-
rakterze społecznym. Stan społeczeństwa obywatelskiego oraz po-
ziom kapitału społecznego są uwarunkowane licznymi, częstokroć 
historycznie i kulturowo zakorzenionymi, czynnikami. Zwiększenie 
obywatelskiego zaangażowania i stworzenie spójnej, wielosektorowej 
polityki społecznej jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Jednakże 
jesteśmy przekonani, że jest to zadanie warte podjęcia.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy dokonujemy przeglądu teo-
retycznego dorobku prekursorów idei społeczeństwa obywatelskiego. 
Kierujemy naszą uwagę również ku pojęciu kapitału społecznego oraz 
różnorodnym koncepcjom obywatelstwa.

Drugi rozdział dotyka sedna obywatelskiej polityki społecznej, pre-
zentujemy w nim bowiem koncepcje wielosektorowej polityki spo-
łecznej, przybliżamy pojęcie i funkcje organizacji pozarządowych, 
a także dokonujemy krytycznej analizy trzech podstawowych, aktyw-
nych w życiu społeczno-gospodarczym sektorów.

Analizę trzeciego sektora w naszym kraju oraz zaangażowania Po-
laków w inicjatywy oddolne umiejscowiliśmy w rozdziale trzecim. 
Dokonujemy tu, między innymi, przeglądu uwarunkowań prawnych 
oraz przedstawiamy przemiany, jakim podlegało środowisko pozarzą-
dowe w okresie zmiany systemowej.

W czwartym rozdziale przedmiotem naszego zainteresowania są 
rzeczywiste relacje pomiędzy sektorami publicznym a obywatelskim 
w Polsce. Zagadnienie relacji międzysektorowych jest kluczowe 
z punktu widzenia możliwości praktycznej realizacji i skuteczności 
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koncepcji welfare pluralism. Rozdział zamyka analiza empirycznego 
przykładu pluralizmu podmiotów pomocy społecznej w wojewódz-
twie mazowieckim.

Piąty rozdział poświęciliśmy teoretycznej i empirycznej analizie 
gospodarki społecznej, która w chwili obecnej stanowi przedmiot ży-
wego zainteresowania polityków społecznych. Prezentujemy tu do-
świadczenia wybranych państw wysokorozwiniętych oraz poddajemy 
ocenie próby ich przeniesienia na polski grunt.

Niniejsze opracowanie przygotowaliśmy z zamiarem uzupełnienia 
debaty dotyczącej polskiej polityki społecznej o zagadnienia, które na-
szym zdaniem przewijają się w niej zbyt rzadko. Sądzimy, że może ono 
stanowić pożyteczne źródło wiedzy zarówno dla studentów kierunków 
związanych z polityką społeczną i pracą socjalną, jak i wszystkich 
osób zainteresowanych rozwiązaniami, które mają wymierny wpływ 
na sytuację socjalną jednostek i grup społecznych.

Pomysł napisania książki poświęconej obywatelskiej polityce spo-
łecznej dojrzewał w trakcie licznych dyskusji, jakie prowadziliśmy ze 
sobą uczestnicząc w konferencjach polityków społecznych. Stanowi 
ona wyraz naszych zainteresowań naukowych oraz przekonania, iż 
pozycja taka wypełnia lukę na rynku wydawniczym.
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Rozdział 1

SpołeczeńStWo obyWatelSkie 
– hiStoria pojęcia i WSpółczeSne zaStoSoWanie

1.1 pRekuRsoRzy idei społeczeństWa obyWatelskiego2

Rozwój obywatelskiej polityki społecznej i jej dynamika jest uwa-
runkowana wieloma czynnikami, jednakże kluczowe znaczenie, 
szczególnie dla stopnia zaangażowania społeczeństwa w działania or-
ganizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji, a także dla zakresu 
samoorganizacji społecznej, ma pozycja społeczeństwa obywatelskie-
go. Jak udowodnił R. Putnam3 w swoich ponad dwudziestoletnich ba-
daniach nad dynamiką rozwoju poszczególnych regionów Włoch i siły 
gospodarczej Północy i Południa tego kraju, jednym z decydujących 
powodów, dla których północne regiony Włoch rozwijają się gospo-
darczo i społecznie, a regiony południowe od kilkudziesięciu lat po-
zostają w zastoju społecznym i niedorozwoju gospodarczym, jest siła 
społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w danym regio-
nie. Od społecznej samozaradności, samoorganizacji i samorządno-
ści zależy zaufanie i większa integracja społeczna, która determinuje 
rozwój gospodarczy i lepsze rozwiązywanie istniejących problemów, 
także społecznych. Siła społeczeństwa obywatelskiego oddziałuje na 
wszystkie aspekty życia zbiorowego, zarówno na kwestie gospodar-
cze, publiczne jak i stricte społeczne, dlatego należy widzieć związki 
społeczeństwa obywatelskiego z polityką społeczną prowadzoną na 
szczeblu kraju lub regionu. Od siły i pozycji społeczeństwa obywa-

2 Podrozdział ten oparty jest głównie o doskonałą książkę D. Pietrzyk-Reeves, 
„Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna debata i jej źródła”, Wrocław 
2004.

3 R. Putnam, „Demokracja w działaniu”, Kraków 199�. 
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telskiego zależy bowiem m.in. dobór odpowiednich mechanizmów, 
instrumentów i procedur w realizacji polityki społecznej, które mają 
swoje konsekwencje dla spójności społecznej, gospodarczej i często 
także terytorialnej. Społeczeństwo obywatelskie kształtuje się jed-
nak przez wiele pokoleń, dziesiątki lat, ma swoje korzenie w tradycji 
i kulturze danego regionu. Nie można stworzyć społeczeństwa obywa-
telskiego w niedługim czasie; jest to wieloletni, a często nawet wie-
lopokoleniowy, proces dochodzenia do większej odpowiedzialności 
i partycypacji społecznej.

W przeszłości i współcześnie istniało i istnieje wiele teoretycznych 
podejść do społeczeństwa obywatelskiego. Poszukując historycznego 
oparcia dla teorii społeczeństwa obywatelskiego warto sięgnąć do kla-
syków teorii idei społecznych i pokrótce ukazać filozoficzny dyskurs 
jaki istniał i istnieje nadal w podejściu do tego zagadnienia. Warto na 
wstępie podkreślić, że w liberalnej tradycji społeczeństwa obywatel-
skiego, a do takiej będziemy się tu przede wszystkim odnosić, można 
wyróżnić dwa kierunki, w których rozwijała się myśl i refleksja na ten 
temat. Pierwszy kierunek to ten utożsamiający społeczeństwo obywa-
telskie z osiągnięciami kapitalizmu i dostrzegający w sferze ekonomii 
obszar prawdziwej, nieskrępowanej wpływami państwa wolności jed-
nostek. Nawiązywali do niego w przeszłości m.in. J. Locke i A. Smith. 
Drugi kierunek to taki, który pojęcie społeczeństwa obywatelskiego 
wiązał bardzo mocno z uczestnictwem jednostek w życiu publicznym, 
samorządnością i samoorganizacją społeczeństwa. Kierunek ten zna-
lazł najlepszy wyraz w teoriach A. Fergusona, A. Tocqueville’a i J.S. 
Milla.

J. Locke podkreślał, że instytucje społeczeństwa obywatelskiego są 
dobrowolne, gdyż opierają się na wyborze jego członków. Jednostka 
mając prawa staje się obywatelem a obywatelstwo ma charakter przed-
państwowy – jednostka ma uprawnienia istniejące przed państwem. 
Społeczeństwo obywatelskie jest dla Locke’a kategorią moralną opar-
tą na indywidualnych uprawnieniach. Locke odróżnia społeczeństwo 
obywatelskie od rządu, uważając, że ten ostatni ma charakter instru-
mentalny – jest powoływany przez społeczeństwo a jego celem jest 
dobro publiczne. Lock jako pierwszy myślał o społeczeństwie oby-
watelskim w kontekście stosunków wynikających z wolnej wymiany 
i własności prywatnej, w której centrum sytuuje się cały obszar spo-
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łecznego współdziałania i rywalizacji o charakterze ekonomicznym 
– przestrzeni znajdującej się pomiędzy jednostką a państwem4.

Nieco inne podejście do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 
prezentował A. Ferguson, który, nawiązując do tradycji republikań-
skiej moralności i obywatelskiej cnoty, przekonywał, że solidarność 
społeczna jest możliwa dzięki temu, iż członkowie społeczeństwa 
obywatelskiego to jednostki wyróżniające się ogładą i doskonałością 
moralną. W przeciwieństwie do Locke’a, Ferguson nie koncentruje 
się na traktowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez pryzmat sfery 
ekonomicznej, lecz akcentuje ideały aktywnej obywatelskości i odpo-
wiedzialności za sprawy publiczne. Termin społeczeństwo obywatel-
skie, tak jak on go rozumie, obejmuje zarówno obywateli wspólnoty, 
jak i jej instytucje oraz prawa, i jako taki nie może być rozumiany jako 
sfera istniejąca poza instytucjami politycznymi�.

Z kolei dla I. Kanta pojęcie społeczeństwa obywatelskiego ozna-
czało przede wszystkim wspólnotę prawną, której celem nie jest za-
spokajanie potrzeb swoich członków ani też ich szczęście, lecz nade 
wszystko ochrona praw obywateli. „Najwyższą formą rządu nie jest 
ta, która zapewnia życie najbardziej przyjemne, lecz ta, dzięki której 
prawa obywateli są najbardziej bezpieczne”6. Główną funkcją pań-
stwa obywatelskiego jest utrzymanie zasady rządów prawa, zagwaran-
towanie i ochrona praw wszystkich jego podmiotów. Społeczeństwo 
obywatelskie postrzegane jako całość w relacji do swoich członków 
jest przez Kanta określane mianem państwa, co oznacza, że filozof 
ten nie przeciwstawiał społeczeństwa obywatelskiego państwu, jak 
to czynili liberałowie czy z innych powodów Hegel. Cele wspólnoty 
obywatelskiej i państwa są dla Kanta takie same. Atrybutami obywa-
telstwa są wolność, równość i samowystarczalność. Kant wyróżnia 
dwie kategorie obywateli: obywatel aktywny (Staatsbuergr), który nie 
służy nikomu innemu poza państwem i posiada własność oraz obywa-

4 J. Locke, „Dwa traktaty o rządzie”, Warszawa 1992, Traktat Drugi, s. 102–292, 
a także D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna de-
bata i jej źródła”, Wrocław 2004, s. 64–69.

� D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna debata 
i jej źródła”, op. cit., s. 69–77.

6 I. Kant, „O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte 
w praktyce”, Toruń 1995, II, 298, s. 28. Cytat za: D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społe-
czeństwa obywatelskiego – współczesna debata i jej źródła”, op.cit., s. 83.
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tel bierny (Staatsgenosse), który jest zależny materialnie od innej oso-
by, a zatem nie ma prawa do głosowania. Kant traktuje społeczeństwo 
obywatelskie jako społeczeństwo polityczne wraz z jego instytucjami 
– prawem publicznym i władzą przedstawicielską. Obydwie sfery pań-
stwo i społeczeństwo obywatelskie ściśle współistnieją ze sobą, gdyż 
państwo dysponuje aparatem przymusu. Kant wprowadził także do 
dyskusji na temat społeczeństwa obywatelskiego kwestię publicznej 
debaty i krytyki. Przestrzeń publiczna stanowi bowiem obszar, który 
może odróżniać społeczeństwo obywatelskie od państwa. Kant rozróż-
nił także sferę prywatną i publiczną. Sfera prywatna dotyczy moral-
ności i etyki a sfera publiczna (społeczeństwa obywatelskiego) odnosi 
się do wspólnoty opartej na prawie.

Inne podejście do społeczeństwa obywatelskiego prezentował 
T. Paine, który wyraźnie rozróżniał społeczeństwo obywatelskie od 
rządu. Jak twierdził Paine – „to społeczeństwo a nie rząd jest czymś 
naturalnym, odpowiadającym skłonnościom człowieka, który może za-
spokajać różnorodne potrzeby oraz rozwijać talenty tylko w obrębie 
wspólnoty7„. Człowiek jest istotą społeczną a nie polityczną dla tego 
myśliciela. Wyraźnie odróżnia on państwo od społeczeństwa twier-
dząc, że im bardziej doskonałe jest społeczeństwo obywatelskie, tym 
lepiej zarządza ono swoimi sprawami i tym mniej potrzebuje władzy 
politycznej. Jednostki zrzeszają się ponieważ pozwala to zrealizować 
im indywidualne cele. Paine kładł mocny nacisk nie na jednolitość 
wspólnoty, ale na różnorodność, pluralizm i tak rozumiał wolność. 
Państwo powinno być ograniczane ze względu na fakt, że jest tylko 
narzędziem służącym społeczeństwu, a nie na odwrót8.

Specjalne miejsce w kreowaniu myśli i badaniach nad społeczeń-
stwem obywatelskim przypisuje się A. Tocqueville, którego traktuje 
się często jako prekursora idei społeczeństwa obywatelskiego. Tocqu-
eville, który przez lata przebywał w Stanach Zjednoczonych, przed-
stawił w swoim dziele „O demokracji w Ameryce”9 wnikliwy opis 

7 T. Paine, „Rights of Man”, w: „Political Writings” (ed. B. Kulick), Cambridge 
1989, s. 124 i następne.

8 D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna debata 
i jej źródła”, op. cit. s. 93–96.

9 A. de Tocqueville, „O demokracji w Ameryce”, (przełożyli B Janicka i M. Król), 
Warszawa 200�.
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i diagnozę społeczeństwa amerykańskiego, które, w przeciwieństwie 
do XIX-wiecznej Europy, było dynamicznie rozwijającym się społe-
czeństwem obywatelskim o bogatym życiu stowarzyszeniowym i wie-
lu inicjatywach obywatelskich.

Tocqueville oprócz państwa, czyli parlamentu, sądów i wojska, 
wyróżniał społeczeństwo polityczne, które uznawał za sferę obywa-
telskiego zaangażowania w politykę i sprawy publiczne. Do sfery tej 
przynależały poza społeczeństwem obywatelskim także samorząd 
lokalny, partie polityczne, gazety i opinia publiczna. Dla myśliciela 
tego społeczeństwo obywatelskie to sfera aktywności obywatelskiej 
– głównie prywatnej, o celach ekonomicznych, ale także sfera sto-
warzyszeń i zrzeszeń o charakterze wykraczającym poza wyłącznie 
prywatne interesy jednostek. Rozwoju demokracji należy szukać 
głównie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ducha obywatel-
skości. Ludzie, którzy wycofują się z życia publicznego, przestają być 
obywatelami, gdyż zrzekają się odpowiedzialności za życie społecz-
ne. Według Tocqueville’a w sytuacji, kiedy państwo staje się jedynym 
źródłem społecznej organizacji i jedynym spoiwem dla społeczeństwa, 
zagrożona staje się wolność obywatelska. Najlepszym rozwiązaniem 
dla demokracji jest zbliżyć obywateli do siebie poprzez powierzenie 
im spraw lokalnych i pozwalając im na dobrowolne stowarzyszanie 
się. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem rozwoju demokracji 
jest zainteresowanie ludzi losem własnego kraju i dopuszczenie ich 
do udziału w rządzeniu i rozwoju ducha obywatelskości. Pomiędzy 
jednostką a państwem powinny istnieć organizacje obywatelskie i sto-
warzyszenia, które pozwalają na samoorganizowanie się społeczeń-
stwa obywatelskiego i wyzwalanie oddolnych inicjatyw społecznych. 
Umożliwiają one stworzenie przestrzeni do aktywności różnorodnych 
grup społecznych, zacieśnianie się więzi społecznych i większą inte-
grację społeczną. Uczestnictwo w stowarzyszeniach pozwala na zain-
teresowanie się obywateli nie tylko własnymi sprawami prywatnymi, 
ale także sprawami publicznymi. Prawdziwa wolność oznacza nie 
despotyczne, scentralizowane państwo, ale istnienie wielu instytucji 
pośredniczących pomiędzy władzą centralną (rządem) a obywatelem. 
Wycofanie się obywateli ze sfery publicznej wyłącznie do prywatnej 
jest zagrożeniem dla demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Jak pisze autor „Demokracji w Ameryce” – „niezależnie od 
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wieku, pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się sto-
warzyszają. Mają nie tylko stowarzyszenia handlowe i przemysłowe, 
do których należą wszyscy, ale również mnóstwo innych: istnieją sto-
warzyszenia religijne i moralne, stowarzyszenia o poważnym i błahym 
charakterze, stowarzyszenia zajmujące się ogólnymi i bardzo szczegó-
łowymi sprawami…”10.

Tocqueville stworzył podwaliny dla idei gospodarki społecznej 
i społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez ukazanie obywatelskiego 
zaangażowania, silnych więzi społecznych i partycypacji obywateli 
USA w ruchu stowarzyszeniowym, ukazał demokrację opartą silnie 
o społeczną aktywność i zaangażowanie.

Wiele poglądów A. Tocqueville podzielali także J.S. Mill, jak rów-
nież W. von Humboldt. Ten pierwszy twierdził m.in., że nie dominacja 
elit, lecz szeroki udział społeczeństwa we władzy postrzegany jest jako 
kryterium dobrego rządu. Misją rządu nie powinno być zastępowanie 
jednostek, lecz pobudzanie ich rozwoju i samozaradności. Mill nato-
miast opowiadał się za rządem ograniczonym i zdecentralizowanym, 
bo taki służy lepiej aktywności obywatelskiej. Z kolei Humboldt utrzy-
mywał, że państwo powinno powstrzymać się od paternalistycznego 
zapewniania dobrobytu, gdyż pozbawia ono w ten sposób jednostki 
autonomii i możliwości rozwoju. Obydwaj kładli ogromny nacisk na 
kształcenie jako filaru dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wielu powyżej prezentowanych myślicieli posiadało poglądy zbli-
żone do nurtu liberalnego, dla którego społeczeństwo obywatelskie 
jest wyraźnie oddzielone od państwa (rządu). Jest to alternatywny mo-
del dla nurtu republikańskiego często utożsamiającego społeczeństwo 
obywatelskie z państwem. W nurcie liberalnym, sfera obywatelska to 
wolna od ingerencji państwa przestrzeń dla działalności społecznej 
i samorządu. To sfera, w której mieści się wolny rynek i przedsię-
biorstwa, a także prywatne i publiczne stowarzyszenia oraz inne or-
ganizacje społeczne. Zarówno u Locke’a jak i Milla wolnorynkowa 
gospodarka zajmuje centralne miejsce w ich ujęciu społeczeństwa 
obywatelskiego. Obywatelskość jest tu traktowana jako bycie człon-
kiem zrzeszenia lub społeczeństwa obywatelskiego. Liberalny model 
społeczeństwa obywatelskiego to redefinicja sfery publicznej i pry-

10 ibidem, s. 488.
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watnej. Ta pierwsza sfera to dziedzina praw i konieczności, ta druga 
to dziedzina ludzkiej aktywności i kreatywności. Cechami takiego mo-
delu społeczeństwa obywatelskiego są: indywidualizm, prywatność, 
pluralizm, dobrowolne stowarzyszanie się, publiczna debata i komu-
nikacja11.

Nieco inną koncepcję społeczeństwa obywatelskiego przedstawił 
G.W.F. Hegel, który w odróżnieniu od ujęcia liberalnego pojmował 
społeczeństwo obywatelskie (buergerliche Gesellschaft) nie jako na-
turalny warunek wolności, ale jako sferę życia etycznego (filozofia 
Ducha). Społeczeństwem obywatelskim jest taka społeczność, która 
podziela wspólne zasady etyczne i nimi się kieruje, a nie taka, dla 
której najważniejsza jest wolność. „W czasach nowożytnych mamy 
do czynienia z dwoma samoistnymi sferami ludzkiego życia: sferą 
społeczno-ekonomiczną i polityczno-państwową. Społeczeństwo oby-
watelskie stało się formą zapośredniczenia; różnicą która występuje 
pośrodku między rodziną a państwem”12. Hegel podporządkowywał 
społeczeństwo obywatelskie władzy politycznej. Uważał, że nowożyt-
ne społeczeństwo jest rozfragmentyzowane i nie może stać się w pełni 
obywatelskim, dopóki nie podlega kontroli politycznej. To państwo, 
a nie jednostka lub społeczeństwo obywatelskie jest celem absolutnym 
i ostatecznym etapem rozwoju Ducha. Państwo stoi w filozofii Hegla 
wyżej, aniżeli jednostka czy społeczeństwo. Wolność obywatelska jest 
podrzędna wobec wolności politycznej. Wolność urzeczywistniająca 
się w państwie jest wspólnotą etyczną. To w państwie, a nie w społe-
czeństwie obywatelskim może być urzeczywistniane dobro wspólne 
i życie etyczne wspólnoty. Hegel traktuje więc państwo jako cel sam 
w sobie. Społeczeństwo obywatelskie jest dla Hegla sferą nieustają-
cych konfliktów różnych partykularnych interesów jednostek. Nato-
miast jak twierdzi filozof w rozwoju dialektycznym, tylko w państwie 
następuje jedność tego co partykularne i uniwersalne. Heglowski 
„duch obiektywny” osiąga pełnię w państwie; rodzina i społeczeństwo 
obywatelskie są tylko momentami w tym rozwoju.

11 W całości na podstawie – D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatel-
skiego – współczesna debata i jej źródła”, op. cit. s. 106–116.

12 G.W.F. Hegel, „Zasady filozofii prawa”, uzupełnienie do paragrafu 182., s. 397. 
Cytat za: – D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna 
debata i jej źródła”, op. cit., s. 129. 
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Przeciwnikiem takiego widzenia spraw był K. Marks, który utrzymy-
wał, że podmiotem wszelkiego rozwoju jest społeczeństwo obywatel-
skie, a nie państwo. Państwo jest abstrakcją, narzędziem realizacji par-
tykularnych interesów. Społeczeństwo obywatelskie jest autonomiczne 
od państwa a stan prywatny nie jest stanem politycznym i stać się nim 
nie może. Marks zaproponował całkowicie nowe podejście (różne od 
podejścia liberalnego i republikańskiego), polegające na konieczności 
ujednolicenia życia społeczno-politycznego poprzez wprowadzenie za-
sady powszechnej równości, mającej doprowadzić do zaniku państwa 
i polityki. Państwo dla Marksa, w przeciwieństwie do Hegla, jest ne-
gatywnym elementem, instrumentem ucisku społecznego, dlatego na-
leży dążyć do jego marginalizacji. Pomiędzy członkiem społeczeństwa 
obywatelskiego a obywatelem państwa dochodzi do ciągłego nieprze-
zwyciężalnego konfliktu. Państwo skazane jest na zanik poprzez taką 
organizację społeczeństwa, w której nie będzie podziału klasowego 
przy jednoczesnym upaństwowieniu środków produkcji. Antagonizm 
klasowy stanie się wówczas niemożliwy, co spowoduje, że instytucje 
władzy politycznej nie będą już więcej potrzebne13.

Do Hegla i Marksa nawiązywał następnie A. Gramsci, który wypraco-
wał własną teorię państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeń-
stwo obywatelskie odróżnił on bardzo wyraźnie od sfery ekonomicznej 
i od państwa, co stanowiło pewną zmianę w kontekście filozofii Hegla 
i Marksa. Społeczeństwo obywatelskie jest dla Gramsci’ego obsza-
rem wolności, życia etycznego, państwo zaś obszarem przymusu i siły. 
Społeczeństwo bez państwa jest możliwe dzięki rozszerzeniu się spo-
łeczeństwa obywatelskiego, aż do wyeliminowania całego obszaru zaj-
mowanego wcześniej przez społeczeństwo polityczne. Celem koncepcji 
Gramsci’ego jest stworzenie takiego „uregulowanego” społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym nie będzie miejsca na istnienie społeczeń-
stwa politycznego. Nowo uregulowane społeczeństwo obywatelskie 
wymaga jednak stworzenia, zorganizowania zespołu instytucji społecz-
nych, stowarzyszeń, organizacji kulturalnych, scentralizowanych oraz 
podporządkowanych hierarchii kompetencji i władz z zachowaniem 
niezbędnej autonomii. Społeczeństwo obywatelskie dla Gramsci’ego to 

13 K. Marks, „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, w: K. Marks, F. 
Engels „Dzieła”, t. I., s. 337–345.
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z jednej strony niezależne organizacje społeczne i pozarządowe, z dru-
giej strony sfera społeczna istniejąca poza państwem i w opozycji do 
niego. Gramsci stworzył utopijną ideę socjalistycznego społeczeństwa 
obywatelskiego, zakładającą zniesienie władzy państwowej i powstanie 
uregulowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Krótka prezentacja głównych prekursorów idei społeczeństwa oby-
watelskiego ukazuje, że można współcześnie dwojako rozumieć ter-
min społeczeństwo obywatelskie. Po pierwsze nawiązując do tradycji 
liberalnej, ale także Hegla i Marksa, można traktować sferę działalno-
ści gospodarczej jako przynależącą do społeczeństwa obywatelskiego; 
po drugie można bazując na dorobku Gramsci’ego sytuować społe-
czeństwo obywatelskie poza sferą gospodarki i państwem. Pierwszy 
model ma charakter dwudzielny i ujmuje społeczeństwo obywatelskie 
jako różne od państwa, ale obejmujące sferę ekonomii. Wśród jego 
współczesnych zwolenników znajdują się m.in. J. Keane, E. Gellner, 
D. Schecter. Drugi model jest trójdzielny i wyraźnie odróżnia społe-
czeństwo obywatelskie od państwa i sfery gospodarczej. Koncepcja 
taka jest bliska autorom takim jak J. cohen czy A. Arato.

Według J. Keane’a nie można rozdzielać społeczeństwa obywatel-
skiego od sfery gospodarczej, ze względu na fakt, że podmioty eko-
nomiczne działają korzystając z wewnętrznych źródeł kapitału spo-
łecznego, opierającego się o zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość 
i wzajemne uznanie. Zarówno rynek jak i społeczeństwo obywatelskie 
są ze sobą wzajemnie sprzężone. Realizacja wolności i równości może 
dokonać się tylko dzięki ograniczeniu funkcji państwa i rozszerzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako dynamiczna prze-
strzeń samoorganizujących się zrzeszeń i wspólnot, tworzących pręż-
ną sferę niepaństwową. Państwo i jego instytucje powinny spełniać 
wobec społeczeństwa obywatelskiego rolę służebną, pełnić funkcje 
ustawodawcze, zapewniać ramy prawne, chronić społeczeństwo przed 
nierównościami. Termin społeczeństwa obywatelskiego to dla Keane-
’a synonim wielości, pluralistycznej struktury społecznej.

Z kolei E. Gellner uważa, że sfera ekonomii jest integralną częścią 
społeczeństwa obywatelskiego, i że właśnie ta sfera, a nie sfera polity-
ki jest obszarem pluralizmu. Erozja społeczeństwa obywatelskiego do-
konuje się wszędzie tam, gdzie dokonuje się likwidacji własności pry-
watnej. To poprzez istnienie niezależnych podmiotów gospodarczych 
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możliwy jest wzrost ekonomiczny i wydajności, co staje się podstawą 
do takiego pluralizmu społecznego jakiego chcemy. Wolność ekono-
miczna jest dla Gellner’a czymś co gwarantuje wolność społeczną. 
Nie łączy on wolności z równością, ale z pluralizmem, różnorodnością 
i podziałem – dla myśliciela tego społeczeństwo obywatelskie to plu-
ralizm instytucjonalny. Gellner uważał, że „…społeczeństwo obywa-
telskie to zespół różnorodnych pozarządowych instytucji, które są na 
tyle silne by stanowić przeciwwagę dla państwa i nie powstrzymując 
go przed wypełnieniem jego roli strażnika pokoju i rozjemcy pomiędzy 
sprzecznymi interesami, powstrzymywać je przed dominacją i atomi-
zacją reszty społeczeństwa”14.

Dla D. Schectera właściwym miejscem, w którym to co polityczne 
staje się sferą praktyki i znajduje artykulacje nie jest państwo, lecz 
społeczeństwo obywatelskie. Jest ono nie jedną z wielu sfer życia spo-
łecznego, lecz obejmuje wszystkie niepaństwowe instytucje, w tym 
gospodarkę. Schecter nie redukuje sfery publicznej do obszarów me-
diacji pomiędzy społeczeństwem a państwem, tylko akcentuje prze-
nikalność różnych dziedzin życia społecznego, w których zmienia się 
tylko intensywność tego co polityczne. Schecter jest przeciwnikiem 
funkcjonalistycznego ujęcia społeczeństwa obywatelskiego, zakłada-
jącego wyodrębnienie wszystkich form działania poza państwem jako 
sektorów bądź to publicznych bądź prywatnych, gdyż jak twierdzi wy-
mierzone jest to przeciwko sferze publicznej oraz pluralistycznemu 
wymiarowi życia publicznego1�.

Odmienne podejście do społeczeństwa obywatelskiego prezentują 
zwolennicy modelu trójdzielnego. Dla J. cohena i A. Arato uzasadnie-
nie ma funkcjonalistyczny charakter społeczeństwa obywatelskiego. 
Cohen i Arato różnicują życie społeczne na społeczeństwo obywatel-
skie, państwo, sferę ekonomii i społeczeństwo polityczne. Społeczeń-
stwo obywatelskie pojmują oni jako sferę społecznej interakcji po-
między gospodarką a państwem, na którą składa się przede wszystkim 
sfera prywatna (szczególnie rodzina), sfera stowarzyszeń, ruchy spo-

14 E. Gellner, „Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals”, London 1994, 
s. 5. Cytat za: – D. Pietrzyk-Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współcze-
sna debata i jej źródła”, op. cit., s. 276. 

1� D. Pietrzyk–Reeves, „Idea społeczeństwa obywatelskiego – współczesna debata 
i jej źródła”, ibidem, s. 276–283.
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łeczne oraz formy publicznej komunikacji. Autorzy ci zdecydowanie 
oponują za traktowaniem społeczeństwa obywatelskiego jako całości 
sfery życia społecznego poza państwem. Uważają, że społeczeństwo 
obywatelskie należy rozróżnić nie tylko od państwa, ale także od go-
spodarki, partii i organizacji politycznych oraz politycznej sfery pu-
blicznej, a także społeczeństwa ekonomicznego, na które składają się 
organizacje produkcji, firmy, spółdzielnie. Wprawdzie społeczeństwo 
polityczne i ekonomiczne wyrasta ze społeczeństwa obywatelskiego 
to jednak ich aktorzy odgrywają odmienną rolę niż aktorzy społeczeń-
stwa obywatelskiego. Model dwudzielny według Cohena i Arato, na 
który składa się tylko państwo i społeczeństwo obywatelskie, utoż-
samiane ze społeczeństwem ekonomicznym, jest redukcyjny i pomi-
ja ważny konflikt na linii liberalno-ekonomicznej i demokratycznej. 
Centralnymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego myśliciele 
ci czynią instytucje społecznego i publicznego komunikowania się 
oraz dobrowolne stowarzyszenia. W przeciwieństwie do Hegla sfera 
prywatna, w tym rodzina, jest pojmowana jako część społeczeństwa 
obywatelskiego. Sfery społeczeństwa ekonomicznego i politycznego 
są pojmowane tutaj jako sfery pośredniczące będące stabilizatorami 
zróżnicowania społecznego. Instytucjami niejako wspólnymi dla spo-
łeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego oraz pośred-
niczącymi między nimi są głównie sfera publiczna i stowarzyszenia. 
Pomiędzy tymi sferami nie ma ostrych granic, a raczej występuje się 
przenikanie się i nakładanie tych sfer. Cohen i Arato twierdzą, że to 
sfera społeczeństwa obywatelskiego jest tą sferą, w której demokra-
cja pójdzie najdalej ze względu na fakt, że najbardziej zaawansowane 
są tutaj mechanizmy interakcji komunikacyjnej. Dla Cohena i Arato 
współczesny i potencjalny pluralizm społeczeństwa obywatelskiego 
umożliwia demokratyzację wszystkich istotnych sfer społecznych 
przez partycypację i kształtowanie oraz wymianę opinii publicznej. 
W koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Cohena i Arato brakuje 
jednak wyraźnego zarysowania roli państwa. Na temat rządu mówi się 
niewiele, a państwo utożsamiane jest raczej z biurokratycznym apara-
tem administracyjnym16.

16 Więcej na ten temat: J. Cohen, A. Arato, „Społeczeństwo obywatelskie a teoria 
społeczna”, w: „Ani Książe ani kupiec – obywatel”, (red. J. Szacki), Kraków 1997, 
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Powyższa prezentacja różnych podejść do społeczeństwa obywa-
telskiego i rozmaitych koncepcji jego granic ukazuje, że nie jest łatwo 
współcześnie zdefiniować społeczeństwo obywatelskie. Wielu bada-
czy, bazując na Tocqueville’u, identyfikuje ze sobą społeczeństwo 
obywatelskie i demokrację, które choć są odmienne znaczeniowo, 
współcześnie nakładają się na siebie i trudno jest oddzielić od siebie te 
dwa terminy. Inni traktują społeczeństwo obywatelskie przez pryzmat 
sfer lub sektorów, w których poprzez odpowiednie instytucje i organi-
zacje wyrażana jest w sposób dobrowolny ludzka wolność, aktywność 
i zaangażowanie społeczne.

Dla realizacji polityki społecznej kondycja i jakość społeczeństwa 
obywatelskiego mają kluczowe znaczenie w kontekście coraz więk-
szej jej decentralizacji, dekoncentracji i demonopolizacji. Przerzu-
canie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych 
i zabezpieczenie potrzeb społecznych z państwa w kierunku większej 
odpowiedzialności indywidualnej i rodziny oraz społeczności lokal-
nej powoduje, że od kondycji społeczeństwa obywatelskiego, jego 
zaangażowania, zintegrowania i zorganizowania zależeć mogą w du-
żej części w przyszłości dobrobyt obywateli i społeczne zadowole-
nie. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego oceniana jest zazwyczaj 
przez pryzmat stowarzyszania się obywateli w instytucjach i organi-
zacjach społecznych, które mają charakter pozarządowy i najczęściej 
non-profit, w celu rozwiązywania problemów swojej społeczności. Ten 
stowarzyszeniowy i dobrowolny ruch obywatelski, nazywany często 
trzecim sektorem, będzie przedmiotem analiz w kolejnych rozdzia-
łach. Zanim do nich przystąpimy, warto jednak wprowadzić jeszcze 
dwa terminy, który łączą społeczeństwo obywatelskie ze społecznym 
zaufaniem i odpowiedzialnością za los społeczności. Są to terminy 
kapitału społecznego i obywatelskości.

1.2. potencjał kapitału społecznego

Oprócz terminu społeczeństwa obywatelskiego równie ważne 
w kontekście obywatelskiej polityki społecznej jest pojęcie kapita-
łu społecznego, które zrobiło w ostatnich kilkunastu latach ogromną 

s. 137 i następne, a także: D. Pietrzyk-Reeves „Idea społeczeństwa obywatelskiego 
– współczesna debata i jej źródła”, ibidem, s. 283–292.
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karierę w naukach społecznych. Pojęcie to rozpatrywane jest w róż-
nych kontekstach i ujęciach – kulturowych, socjologicznych i ekono-
micznych. W ostatnim czasie pojawiły się w Polsce pierwsze próby 
naukowego powiązania tego terminu z lokalną polityką społeczną17, 
polityką reintegracji i inkluzji społecznej18, a także z pluralistycznym 
społeczeństwem opiekuńczym19. Generalnie kapitał społeczny jako 
narzędzie nauk społecznych ma być przydatne do lepszego zrozumie-
nia przestrzeni między państwem a rodziną, które to instytucje prze-
żywają współcześnie kryzys. Państwo jest coraz bardziej niewydolne, 
przede wszystkim w realizacji swoich zobowiązań socjalnych, wyni-
kających z tradycji welfare state, z kolei rodzina, a także społeczności 
lokalne, zatraciły w dużej części swoją przynależność do wspólnot, co 
zmniejszyło jakość więzi społecznych w środowiskach lokalnych i są-
siedzkich. W takiej sytuacji poszukiwano narzędzia, które pomogłoby 
wspomóc proces badawczy i analiz dotyczących instytucji pośredni-
czących pomiędzy państwem a rodziną w zakresie takich kwestii jak 
normy, wartości, typy więzi społecznych. Wielu naukowców traktuje 
kapitał społeczny jako doskonałe narzędzie inżynierii społecznej, któ-
re w sposób niezwykle pożyteczny można wykorzystać w praktyce ba-
dań społecznych. Zdarzają się jednak i tacy, którzy twierdzą, że termin 
ten jest – „hybrydą zużytych już kategorii, używanych od lat 50 i 60 XX 
wieku, która uznana została za świeżą i obiecująca propozycję w la-
tach 90., dzięki odrobinie chirurgii plastycznej i znakomitej kampanii 
public relations w naukach społecznych”20.

Tak czy inaczej przeważają raczej pozytywne opinie o przydatności 
kapitału społecznego jako nowej kategorii polityki społecznej. W naj-

17 M. Theiss, „Kapitał społeczny a polityka społeczna”, maszynopis pracy doktor-
skiej, Warszawa 200�. 

18 A. Kiersztyn, „Kapitał społeczny a sukces programów reintegracji – podsta-
wy teoretyczne” oraz „Lokalny kapitał społeczny a sukces programów reintegracji 
– wyniki badań”, w: K. Frieske (red.), „Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów 
reintegracji społecznej”, Warszawa 2004, s. 28–43 i 84–10�. 

19 Porównaj: J. Krzyszkowski, „Rola kapitału społecznego w pluralistycznym spo-
łeczeństwie opiekuńczym”, w: „Problemy Polityki Społecznej” 3/2001. 

20 B. Edwards, M. Foley, M. Diani, „Beyond Tocqueville: Civil society and the 
social capital debate in comparative perspective”, Hanover 2001, s. 221. Cytat za: 
C. Trutkowski, S. Mandel, „Kapitał społeczny w małych miastach”, Warszawa 200�, 
s. 46. 
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prostszej formule kapitał społeczny jest rozumiany jako regularne 
i powtarzalne podtrzymywanie przez ludzi kontaktów z innymi 
w celu realizowania wspólnych zamierzeń, co prowadzić powinno 
do pozytywnych skutków zarówno dla samych jednostek, wzmoc-
nienia więzi społecznych pomiędzy nimi, jak i dla działalności in-
stytucji.

C. Trutkowski i S. Mandes wyróżnili trzy perspektywy badań nad 
kapitałem społecznym21.

Pierwszą perspektywę nazywają oni neodurkheimowską, gdzie 
o kapitale społecznym stanowi głównie oddziaływanie kultury. W ta-
kim rozumieniu tego terminu kapitał społeczny stanowi pewien etos 
zbiorowy, czyli podzielane w danej społeczności reprezentacje spo-
łeczne, normy i wzorce kooperacyjnego działania, zinternalizowane 
przez jednostki wskutek socjalizacji i wychowania. W tej perspekty-
wie umieszczają oni dorobek naukowo-badawczy R. Putnama, który 
poprzez takie swoje prace jak: „Demokracja w działaniu – tradycje 
obywatelskie we współczesnych Włoszech”22 lub „Bowling Alone; The 
Collapse and Revival of American Community”23 w największy spo-
sób spopularyzował termin kapitał społeczny.

Druga perspektywa teoretyczna związana jest z teorią racjonalne-
go działania i pracami naukowymi J. Colemana24. W tej perspektywie 
kapitał społeczny jest spontanicznym, nieplanowanym, nieuzgodnio-
nym, całościowym produktem bardzo wielu poszczególnych strategii 
i racjonalnych działań jednostkowych. Aspekty kulturowe i psycholo-
giczne w motywowaniu jednostek nie są brane tutaj pod uwagę jako 
znaczące.

Trzecia perspektywa, związana z P. Bourdieu, dotyczy podejścia 
historyczno-instytucjonalnego. Opis kapitału społecznego jest tutaj 
stosunkowo złożony, gdyż kapitał społeczny traktuje się jako wynik 
wielonurtowego procesu historycznego, uwarunkowanego nie przez 

21 na podstawie: c. Trutkowski, S. Mandes,”Kapitał społeczny w małych mia-
stach”, op.cit., s. 48. 

22 R. Putnam, „Demokracja w działaniu – tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech”, Kraków- Warszawa 199�. 

23 R. Putnam, „Bowling Alone; The collapse and revival of American community”, 
new York 2000. 

24 J. S. Coleman, „Foundations of Social Theory”, Cambridge, London 1990. 
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jeden czy kilka, ale przez wiele różnorodnych czynników. Jak twierdzą 
Trutkowski i Mandes, kapitał społeczny w tej perspektywie wynika ze 
zmieniających się wzorców organizacji działań ludzi oraz instytucji, 
ze zmian w zakresie dostępności zasobów, potrzebnych do zbiorowe-
go działania, a także ze zmian w strukturach władzy i dominacji, czyli 
w układzie relacji pomiędzy elitami a resztą społeczeństwa2�.

Kapitał społeczny stał się dla wielu badaczy i praktyków remedium 
na problemy współczesnych społeczeństw, w tym także na problemy 
ściśle związane z polityką społeczną. Kapitał społeczny wydaje się 
bowiem być stosunkowo tanim i pozaekonomicznym środkiem roz-
wiązywania problemów społecznych. Ma on z jednej strony szczegól-
ne znaczenie w okresie poszukiwania pozaekonomicznych czynników 
wzrostu w sytuacji rosnącej krytyki klasycznego liberalizmu, z drugiej 
strony widzi się w nim pozytywny mechanizm uspołecznienia i budo-
wania większej spójności społecznej.

J. Krzyszkowski analizując definicje kapitału społecznego wymie-
nia następujące ich cechy wspólne26:
1. Długotrwałość – kapitał społeczny daje korzyści w perspektywie 

długoterminowej.
2. Wielofunkcyjność i możliwość konwersji – kapitał społeczny moż-

na używać do różnych celów oraz wymieniać na inne formy kapi-
tału.

3. Funkcja substytucji i kompensacji – kapitał społeczny może zastę-
pować deficyty innych form kapitału lub dopełniać inne zasoby.

4. Potrzeba konserwacji – kapitał społeczny potrzebuje podtrzymy-
wania więzi.

5. Dobro zbiorowe – kapitał społeczny jest własnością szerszych 
grup, aniżeli tylko tych, które z niego korzystają.

6. Ulokowanie nie w aktorach, ale w relacjach między nimi – kapitał 
społeczny wymaga współpracy, kooperacji i uczestnictwa w rela-
cjach społecznych.

7. Niemierzalność – kapitał społeczny jest trudno mierzalny w tym 
sensie, w jakim dokonuje się pomiarów innych form kapitału.

2� C. Trutkowski, S. Mandel, „Kapitał społeczny w małych miastach”, op.cit. 
26 J. Krzyszkowski, „Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeń-

stwem”, op.cit., s. 100–101. 
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Autor ten przedstawia także bardzo interesujące podejście Banku 
Światowego do kwestii kapitału społecznego; wyróżnia on kilka jego 
wymiarów27:
1. Wymiar indywidualny – kapitał społeczny rozumiany jest tutaj jako 

społeczne umiejętności jednostek.
2. Wymiar mezzostrukturalny – kapitał społeczny stanowią rodziny 

i stowarzyszenia oraz zintegrowane społeczności lokalne, a tak-
że normy zaufania i wzajemności, które ułatwiają koordynację 
i współpracę dla wzajemnej korzyści.

3. Wymiar mezzostrukturalny rozszerzony – tutaj dodatkowo włącza 
się do kapitału społecznego stowarzyszenia o hierarchicznych rela-
cjach i nierównym podziale władzy, służące zarówno publicznym 
jak i prywatnym celom.

4. Wymiar makrostrukturalny – uwaga skupiona jest tutaj na insty-
tucjach społeczno-politycznych takich jak rząd, prawo, system są-
downiczy, wolności obywatelskie.

Kapitał społeczny, który, jak pisał R. Putnam w eseju „Bowling 
Alone”28, odnosi się do takich cech społecznego zorganizowania i ak-
tywności jak: sieci (networks), normy (norms) i społeczne zaufanie 
(social trust), ułatwia osiągnięcie wielorakich korzyści ze współpracy, 
koordynacji i partnerstwa. Podejmowanie współpracy przez organiza-
cje na poziomie lokalnym wzmacnia wszystkie strony, ze względu na 
sprzężenia zwrotne, jakie mają wówczas miejsce, generowanie war-
tości dodanej oraz efektów synergii. Wysoki poziom współpracy, za-
ufania, odwzajemnienia, obywatelskiego zaangażowania i wspólnego 
dobrobytu określają jakość wspólnoty obywatelskiej. Putnam badając 
przez wiele lat regiony włoskie stwierdza, że różnice w rozwoju po-
między bogatą Północą a biednym Południem wynikają z procesów 
historycznych i kulturowych, odmiennych tradycji życia zbiorowego. 
Na północy Włoch dominowała koncepcja wzajemnościowa i wyso-
kiego zaufania, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju społecz-
no-gospodarczego tych regionów. z kolei permanentnie biedne i za-
cofane Południe charakteryzowało się wzajemną nieufnością, izolacją, 
wertykalną a nie horyzontalną strukturą współpracy, wyzyskiem. To 

27 Word Bank Report 2000/2001; Chapter 7. 
28 R. Putnam, „Bowling Alone. Malejący społeczny kapitał Ameryki”, tłum. M. 

Pietrzak Merta w: „Res Publica Nowa” 6/1996.
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spowodowało, że regiony południowe w dalszym ciągu mają trudności 
z działaniami rozwojowymi29.

Obok R. Putnama koncepcję kapitału społecznego rozwijał także F. 
Fukuyama, który zagadnienie kapitału społecznego analizował w kon-
tekście wpływu kultury na gospodarkę. W swojej książce „Zaufanie. 
Kapitał społeczny a droga do dobrobytu”30 przedstawił on tezę, że 
dobrobyt kraju i jego zdolność do rywalizacji ekonomicznej uwarun-
kowane są poziomem zaufania wśród mieszkańców. Rozumiane jest 
ono jako mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej 
społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na 
wspólnie wyznawanych normach, które mogą wywodzić się ze źródeł 
religijnych, regulacji prawnych lub zwyczaju.31 Fukuyama określił ka-
pitał społeczny jako zdolność (potencjał) wynikający z rozpowszech-
nienia zaufania w obrębie społeczeństwa lub jego części. Może być 
on cechą zarówno rodziny, narodu, jak i grup pośrednich. Najważ-
niejszą jego funkcją jest tworzenie nowych związków międzyludz-
kich lub grup społecznych i działanie według norm przez nie usta-
lonych. Fukuyama jako politolog dostrzegł w kapitale społecznym 
znaczenie ekonomiczne. Analizował on wpływ kultury i tradycji na 
wyniki gospodarcze poszczególnych państw i regionów. Powodzenie 
ekonomiczne jest uwarunkowane według niego poziomem zaufania 
pomiędzy ludźmi a podmiotami gospodarczymi. Niektóre państwa 
postkomunistyczne, np. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mogły-
by się rozwijać szybciej, gdyby posiadały większy kapitał społeczny, 
czyli m.in. większe i głębsze zaufanie społeczeństwa do gospodarki 
i innych instytucji.

Kapitał społeczny może być w pełni wykorzystywany jako katego-
ria polityki społecznej. Udowodniła to M. Theiss, która przeprowa-
dziła interesującą analizę kapitału społecznego, a także badania em-
piryczne przy okazji swoich studiów doktorskich. Autorka dokonując 
szerokiej prezentacji różnorodnych podejść do kapitału społecznego 
i wgłębiając się szczegółowo w dyskurs na temat znaczenia i roli ka-

29 R. Putnam. „Demokracja w działaniu – tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech”, op.cit., s. 276–284

30 F. Fukuyama, „Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu”, (tłum. Anna 
i Leszek Śliwa), Warszawa-Wrocław 1997. 

31 ibidem, s. 39.
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pitału społecznego twierdzi, że – „Niezależnie od sporów dotyczących 
właściwego sposobu rozumienia pojęcia „kapitał społeczny”, a tak-
że pewnych prób zawłaszczania terminu poprzez przypisywanie mu 
określonych znaczeń, w dyskusji o kapitale społecznym jako zasobie 
polityki społecznej widać zgodę co do tego, że po pierwsze, może on 
być narzędziem polityki społecznej – produktywnym zasobem służą-
cym realizacji określonych celów, po drugie – może on wpływać na 
skuteczność jej programów oraz, po trzecie – może i powinien być on 
przedmiotem jej oddziaływań”32.

Theiss uznaje, że kapitał społeczny może być dla polityki społecz-
nej kategorią bardzo użyteczną (posiada „moc kategorialną”) gdyż 
„może on ukierunkowywać refleksję naukową na ważne dla polityki 
społecznej zagadnienia i odkrywać jednocześnie nowe obszary proble-
mowe”. Odnosząc się do polityki społecznej wprowadza ona definicję 
„kapitału społecznego” rozumianego jako „sieć powiązań i norm spo-
łecznych, które przyczyniają się do współdziałania osób dla poprawy 
indywidualnej sytuacji życiowej oraz zapobiegania i rozwiązywania 
problemów społecznych”33.

Autorka dysertacji nt. kapitału społecznego jako kategorii polityki 
społecznej uznaje, że34:
1. Kapitał społeczny ukierunkowuje dociekania naukowe na problem 

możliwości poprawy sytuacji życiowej osób i rozwiązywania pro-
blemów społecznych.

2. Kategoria kapitału społecznego, zakotwiczona w różnych trady-
cjach teoretycznych nauk społecznych jest interdyscyplinarna.

3. Kapitał społeczny dotyczący zagadnień więzi społecznej i społecz-
nych norm współdziałania nawiązuje w tym zakresie do tradycyj-
nych kategorii nauki o polityce społecznej, jak solidarność społecz-
na czy siły społeczne.

4. Kapitał społeczny daje możliwość i warunki systematycznego po-
żytkowania jego zasobów przez politykę społeczną. Słowo „kapi-
tał” oznacza bowiem coś, w co można inwestować i świadomie po-

32 M. Theiss, „Kapitał społeczny a polityka społeczna”, maszynopis pracy doktor-
skiej, op.cit., s. 43. 

33 ibidem, s. �3–��
34 ibidem.
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mnażać, a przede wszystkim – co jest „uruchamiane” dla realizacji 
konkretnych celów.

Wielu powyżej cytowanych autorów udowodniło poprzez swoje 
badania i dorobek naukowy, że kapitał społeczny może przynosić roz-
maite korzyści dla różnorodnych sfer – zarówno politycznych, gospo-
darczych, jak i społecznych. Wprawdzie niektórzy badacze zwracają 
uwagę na ciemną (mroczną) stronę kapitału społecznego3�, to jednak 
przeważająca większość analiz ukazuje jednoznaczne pozytywne 
skutki potencjału i rozwoju kapitału społecznego na różnorodne sfery 
życia.

Dla polityki społecznej istotne jest to, że poprzez większe zaufanie 
społeczne, chęć współpracy i partnerskie podejście do rozwiązywa-
nia problemów społecznych, kapitał społeczny może być skutecznym 
instrumentem prewencyjnym. Kapitał społeczny to lepsze zorganizo-
wanie lokalnych wspólnot, tworzenie się sieci powiązań i zależności 
między różnorodnymi aktorami społeczności lokalnych. To większa 
i lepsza samoorganizacja społeczności lokalnych, które poprzez sieci 
powiązań i współodpowiedzialności za problemy, bardzo często nie 
czekając na instytucje państwowe, publiczne, biorą sprawy w swo-
je ręce. Kapitał społeczny jest więc źródłem, ale i pewnie rezul-
tatem, oddolnych, obywatelskich inicjatyw, które są kreowane 
poza państwem i jego instytucjami, a także poza sektorem ryn-
kowym. Z drugiej strony wysoki potencjał kapitału społecznego po-
zwala na lepszą współpracę instytucji obywatelskich, samorządowych 
i publicznych oraz prywatnych. Przyczyniać się może do współpracy 
różnorodnych sektorów polityki społecznej i wspólnych inicjatyw, 
które w ramach ponadsektorowych i międzysektorowych partnerstw 
publiczno-społecznych, publiczno-prywatnych lub społeczno-prywat-
nych, mogą skutecznie przyczyniać się do kreowania nowej jakości 
prowadzonych polityk społecznych (edukacji, zatrudnienia, integracji 
społecznej) i dostarczania usług na wyższym poziomie. Kapitał spo-
łeczny, co pokazały chociażby badania Putnama czy Fukuyamy, może 
przyczyniać się do większego dobrobytu społecznego, co stanowi cel 
realizowanej polityki społecznej.

3� Zobacz np. A. Kiersztyn, „Kapitał społeczny a sukces programów reintegracji 
– podstawy teoretyczne”, op.cit., s. 38–41.
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1.3. WybRane koncepcje obyWatelstWa 
a polityka społeczna

Oprócz teoretycznych aspektów związanych z ideą społeczeństwa 
obywatelskiego oraz kapitału społecznego, związków z kształtowa-
niem się obywatelskiej polityki społecznej można poszukiwać także 
w teoriach obywatelstwa, chociaż są badacze, którzy twierdzą, że 
„nie istnieje wciąż nic, co można byłoby określić jako teoria obywa-
telstwa”36. Wynika to z faktu, że paradoksalnie obywatelstwo nigdy 
nie znajdowało się w centrum uwagi nauk społecznych, a dopiero 
w ostatnich kilkunastu latach koncepcje obywatelstwa są prezentowa-
ne w szerszym ujęciu.

Z perspektywy teoretycznej obywatelstwo można postrzegać naj-
prościej jako koncepcję w określaniu praw i obowiązków. Teoria oby-
watelstwa powinna dawać odpowiedź na temat tego, w jaki sposób 
społeczeństwa i obywatele utrzymują równowagę między prawami 
a obowiązkami, a także wyjaśniać wewnętrzną i zewnętrzną przyna-
leżność do państwa. Można przyjąć, że „obywatelstwo jest biernym 
i czynnym udziałem jednostek w państwie narodowym z pewnymi po-
wszechnymi prawami i obowiązkami na określonym poziomie równo-
ści”. Obywatelstwo dotyczy relacji między państwem i obywatelem, 
zwłaszcza w zakresie praw i obowiązków. Z kolei teoria społeczeń-
stwa obywatelskiego tworzy kontekst lub też „instytucje mediacyjne” 
pomiędzy obywatelem i państwem37.

Pierwszym myślicielem, który wysnuł współcześnie pierwotną, so-
cjologiczną teorię obywatelstwa, był T.H. Marshall, który w 1949 
roku przedstawił swoją teorię obywatelskich praw i obowiązków. 
Analizując sytuację prawno-polityczną w Wielkiej Brytanii w okre-
sie 1890–1945, Marshall był zainteresowany dokonującymi się prze-
kształceniami w systemie prawnym i politycznym oraz ich skutka-
mi dla integracji społecznej. Marshall zaproponował typologię praw 
obywatelskich – przywilejów prawnych, politycznych i społecznych 
– w porządku rozwojowym równoważąc je z obywatelskimi obowiąz-

36 J. Barbelet, „Citizenship: Rights, Struggle, and Class Inequality”, Minneapolis 
1998, s. 108.

37 P. Saunders, „Citizenship in a Liberal Society”, w: B. Turner (ed.), „Citizenship 
and Social Theory”, Newbury Park 1993, s. 78–88. 
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kami – podatkami, służbą wojskową i innymi zobowiązaniami wo-
bec państwa. Prawa obywatelskie wykształciły się w konsekwencji 
konfliktu między kapitalizmem i równością (tj. rynkiem i polityką)38. 
Rozwój obywatelstwa to rozwój praw – najpierw cywilnych, dzięki 
którym zostały stworzone podstawy podmiotowego statusu prawnego 
jednostki (civil citizenship); następnie praw politycznych czyli upo-
wszechnienie biernego i czynnego prawa wyborczego (political citi-
zenship); i wreszcie praw społecznych, które za pomocą rozwijającego 
się ustawodawstwa socjalnego, wpłynęły na taki a nie inny wymiar 
obywatelskości (social citizenship). Objęcie społeczeństwa (różnych 
grup) prawami socjalnymi związanymi z bezrobociem, ubóstwem czy 
chorobą, stanowiły dla Marshalla praktyczną przesłankę realizacji 
propagowanego przez niego postulatu „pełnego członkostwa społecz-
nego”. W konsekwencji poszerzania praw obywatelskich o wymiar 
społeczny tradycyjne instytucje życia publicznego, takie jak sądow-
nictwo oraz organy przedstawicielskie, zostały wzbogacone o nowe 
instytucje zabezpieczenia społecznego. Według myśliciela, rozwój 
tych trzech wymienionych form obywatelskości, w tym tej ostatniej 
związanej z aspektem praw socjalnych, przyczynił się w istocie do 
zmian stosunków społecznych. Zamiast dotychczasowej wrogości 
klasowej, zaczęto poszukiwać rozwiązań kompromisowych. Istotny 
zdaniem Marshalla był w tym udział klasy robotniczej i jej większej 
partycypacji społecznej i politycznej. Marshall twierdził, że dzięki 
procesowi otrzymywania przez społeczeństwo kolejnych praw obywa-
telskich (w tym socjalnych) następuje wyłonienie się nowego ustroju 
państwowego będącego syntezą demokratycznego kapitalizmu, gospo-
darki mieszanej i państwa dobrobytu39. ewolucja praw obywatelskich 
przysługujących jednostce w państwie zmieniła wcześniej istniejące 
przywileje stanowe, czy monopole grupowe na uniwersalne, pełno-
prawne obywatelstwo.

38 T.H. Marshall, „Citizenship and Social Class”, w: „Sociology at the Cross Ro-
ads”, new York 1964 lub „Class, Citizenship and Social Development”, chicago 
1964.

39 K. Dziubka, „Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu”, w: 
„Społeczeństwo obywatelskie” (red. W. Bokajło, K. Dziubka), Wrocław 2001, s. 114–
117. 
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Jak twierdzi K. Trzciński40, w koncepcji Marshalla prawa społeczne 
stały się nieuniknionym produktem kształtowania się systemu kapita-
listycznego, w tym również różnorodnych klas społecznych – prole-
tariatu czy burżuazji. Przyjęcie od końca lat 70 XIX wieku w Anglii 
różnorodnych rozwiązań prawnych z obszaru socjalnego np. ustawy 
o zdrowiu publicznym z 1875 roku, czy obowiązku powszechności 
kształcenia podstawowego z 1870 roku, ustawy o emerytach z 1908 r., 
ustawy o radach branżowych z 1909 r., ustawy o narodowym ubezpie-
czeniu zdrowotnym z 1911 r., ustawy o ubezpieczeniu bezrobotnych 
z 1911 r. powodowało, że kreowano wówczas solidarystyczny cha-
rakter państwa jako protektora godnych warunków życia obywateli. 
Prawa socjalne stawały się prawami obywatelskimi, a nie wybranych 
grup. Jakkolwiek Marshall zajmował się głównie Wielką Brytanią, to 
należy podkreślić, że podobne a nawet znacznie szersze uprawnienia 
socjalne obywatelom niemieckim nadał w mniej więcej tym samym 
czasie Otto von Bismarck. Polityka bezpieczeństwa socjalnego „że-
laznego kanclerza” opierała się głównie na rozwoju szerokiego syste-
mu ubezpieczeń społecznych, wpisanych w ustawy socjalne w latach 
1883–1889. Były to m.in. ustawy o: ubezpieczeniach z tytułu chorób 
z 1883 r.; o ubezpieczeniach z tytułu wypadków z 1884 r.; o ubezpie-
czeniach z tytułu inwalidztwa i wieku z 1889 r.41

Dla autora „Citizenship and Social Class” faktycznym urzeczywist-
nieniem idei praw społecznych obywatelstwa była jednak powojenna 
koncepcja welfare state, która za sprawą rządów laburzystów i progra-
mu społecznego Beveridge’a zyskała przychylność nie tylko w Wiel-
kiej Brytanii, ale w większości państw demokratycznych zachodniej 
europy. Triumf welfare state miał dla teorii obywatelstwa Marshalla 
duże znaczenie. Dostępność praw społecznych i zaspokojenie mini-
malnych potrzeb bytowych obywateli miało prowadzić do realnego 
wyrównywania poziomów życia, a także do zrównania praw osobi-
stych i politycznych.

Wydaje się, że obywatelskie prawa socjalne, na które jako pierwszy 
zwrócił uwagę Marshall, zyskały szybko uznanie w wielu miejscach 
na świecie. Szybko rozprzestrzeniały się one w demokratycznych pań-

40 K. Trzciński, „Obywatelstwo w Europie”, Warszawa 2006, s. 218–22�.
41 Więcej na ten temat: W. Turnowiecki „Bismarck a polityka społeczna”, w: „Teo-

ria i Praktyka Polityki” 1/1995.
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stwach Europy i świata w związku z przyjmowaną koncepcją welfare 
state. W poszczególnych krajach rozbudowywano prawne gwarancje 
socjalne dla swoich obywateli (na poziomie ustaw zasadniczych oraz 
w ustawodawstwie wtórnym) powodując, że prawa społeczne stały 
się podstawowymi prawami obywatelskimi w bardzo szerokim uję-
ciu. Również organizacje ponadnarodowe zaczęły uznawać te prawa 
przygotowując różnorodne Karty i Deklaracje. Dla przykładu Rada 
Europy już w 1961 roku uchwaliła Europejską Kartę Społeczną, która 
jako pierwszy tego typu dokument określała prawa socjalne obywateli 
państw członkowskich Rady Europy. Wspólnota Europejska wypra-
cowała natomiast dokument pod nazwą Wspólnotowa Karta Praw So-
cjalnych Pracobiorców, która podkreślała konieczność uznania wielu 
praw społecznych dla osób pozostających w zatrudnieniu najemnym. 
Wiele praw obywatelskich zdobyło status praw człowieka (szczególnie 
w dokumentach Onz42), czyli kategorii nadrzędnej nad obywatelsko-
ścią, bowiem dotyczącą w sposób uniwersalny wszystkich ludzi bez 
względu na ich przynależność narodową. Koncepcja Marshalla była 
więc kluczową z punktu widzenia nabywania obywatelskich praw so-
cjalnych wśród mieszkańców państw europejskich i praw człowieka 
w uniwersalnym ujęciu globalnym43.

Koncepcję Marshalla rozwijał następnie W. Hohfeld, zdaniem któ-
rego prawa obywatelskie, które występują w poszczególnych ustrojach 
czy w państwach, można podzielić na swobody (liberties), roszczenia 
(claims), wpływy (powers) oraz immunitety (immunities). Odpowia-
dają one przywilejom prawnym, politycznym, społecznym i uczest-
nictwa w teorii obywatelstwa44. To co jest charakterystyczne to fakt, 
że zarówno koncepcja Marshalla, jak i następnie Hochfelda, podkre-
ślała głównie kwestie praw obywatelskich, czyli pewnych przywile-
jów, jakie obywatel posiada w danym państwie (narodzie). Jednakże 
jak twierdzi T. Janoski w teoriach obywatelstwa należy skupić się nie 

42 Dla przykładu: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., Międzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.

43 Globalne i uniwersalne spojrzenie na prawa człowieka i prawa socjalne niejed-
nokrotnie podkreślał także Kapuściński, komentując wielokrotnie rozwój i przyszłość 
świata. Więcej na ten temat np. w wywiadzie, jaki udzielił on telewizji TVN w 2004r. 
Emisja w dniu śmierci pisarza 23.01.2007r. w TVN 24.

44 W. Hohfeld, „Fundamental Legal Conceptions”, Westport 1978. 
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tylko na prawach, co zrobił Marshall, ale też na obowiązkach, które 
należą do pomijanych przez nauki społeczne aspektów obywatelstwa. 
Według Janoski’ego ten teoretyczny deficyt, staje się aktualnie central-
nym punktem teorii obywatelstwa. Jak twierdzi autor „Citizenship and 
Civil Society” badacze obywatelstwa zaczęli zwracać uwagę na kwe-
stię obowiązków w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, a w la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło gwałtowne przyspieszenie 
tego procesu. Problematyka obowiązków w obywatelstwie należy do 
niełatwych z uwagi na fakt, że obowiązki wymykają się wyraźnym po-
działom na kategorie praw obywatelskich czy polityki społecznej. Wy-
starczy podać przykład obowiązku, który kojarzony jest raczej z poli-
tyką gospodarczą lub fiskalną, ale na pewno nie z polityką społeczną. 
Płacenie podatków rzadko łączone jest polityką społeczną i obywatel-
stwem. Ekonomiści oraz politycy najczęściej wspominają o podatkach 
jako części polityki makro-ekonomicznej i redystrybucji, a nie poli-
tyki społecznej. Obowiązek płacenia podatków oraz porównywanie 
ludzi, którzy je płacą i tych, którzy tego unikają, stanowią z reguły 
obiekt technicznych badań nad efektywnością podatków. Badania nad 
źródłami porównawczych wskaźników uchylania się od ich płacenia 
oraz gotowości do podejmowania wysokich obciążeń podatkowych są 
jednak bardzo rzadkie4�.

Jak twierdzi Janoski, w teorii obywatelstwa nie istnieje jednak coś 
takiego jak przesycenie praw, prawdziwym problemem jest natomiast 
niedobór obowiązków; dlatego też zasadnicze pytanie dotyczy równo-
wagi praw i obowiązków. Janoski analizując różnorodne ustroje pań-
stwowe i doktryny społeczne, odnosząc się do teoretycznego dorobku 
„reżimów” Espinga –Andersena46, wyróżnił trzy koncepcje obywatel-
stwa, które są według niego aktualne współcześnie, i które stanowią 
wyzwanie teoretyczne związane z obywatelstwem47:

4� T. Janoski, „Citizenship and Civil Society”, Cambridge, New York 1998, 
s. 217–220. 

46 G. Esping – Andersen wprowadził pojęcie rezimów w swojej książce – „Three 
Worlds of Welfare Capitalism”, Princeton 1990, gdzie wyodrębnił trzy rezimy po-
lityki społecznej w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych – liberalny, 
konserwatywno-korporacyjny, socjaldemokratyczny. Janoski analizując obywatelstwo 
nawiązuje bardzo często do tego modelu teoretycznego Espinga – Anderesna. 

47 T. Janoski, „Citizenship and Civil Society”, op. cit., s. 18–21 oraz 225–226.
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a) liberalna wizja obywatelstwa – przedstawia autonomiczne 
jednostki negocjujące umowy między sobą na zasadach ograniczo-
nej wymiany. Podejście do praw i obowiązków ma charakter ryn-
kowy i zakłada nieufność obywateli wobec państwa, pomimo tego, 
że wybierani są przedstawiciele a obywatele zarządzają niekiedy 
ograniczonym państwem jako władza wykonawcza. Podstawą cnoty 
obywatelskiej jest odpowiedzialność osobista, jednak zaangażowana 
postawa obywatelska, wyrażająca się przez spełnianie obowiązków 
względem państwa czy społeczeństwa, ma charakter częściowy i nieco 
arbitralny. Obowiązki są minimalne, zaś prawa tworzą podstawę sieci 
wzajemnych umów między obywatelami, czyli liberalne społeczeń-
stwo obywatelskie odznaczające się niewielkim stopniem interwencji 
państwa, lub jej całkowitym brakiem. Efektem końcowym jest społe-
czeństwo oparte na ograniczonej wymianie, społeczeństwo mniej upo-
rządkowane i bezpieczne, ale za to bardziej elastyczne i kreatywne. 
W liberalizmie przywileje prawne i polityczne, zwłaszcza swobody 
obywatelskie i prawa własności stoją na pierwszym miejscu i mają 
przeciwwagę w postaci jedynie kilku obowiązków obywatelskich.

b) komunitarystyczna koncepcja obywatelstwa opiera się na 
niemal odwrotnych założeniach, tzn. na wizji bliźnich połączonych 
w hierarchicznych wspólnotach rodziny, religii, pracy, grupy etnicz-
nej czy innych związków. To wysoce ideologiczne lub teokratyczne 
podejście do obywatelstwa zakłada podporządkowanie obywateli hie-
rarchicznym wspólnotom, przy dużej dozie społecznej odpowiedzial-
ności. Interwencje państwa są częste, jednak nie są postrzegane jako 
dokuczliwe, gdyż obywatele okazują szacunek dla wspólnych war-
tości i przekonań. W konsekwencji, obowiązki zdają się przeważać 
nad prawami, jako że zwierzchnie władze sprawują kontrolę zarówno 
nad prawami, jak i obowiązkami, ale społeczeństwo jest zazwyczaj 
dobrze zorganizowane i sprawnie funkcjonuje w ramach uogólnionej 
wymiany. Jednakże, w czasach kryzysu, społeczeństwa te okazują się 
mało elastyczne i w pewnym stopniu nietolerancyjne. Komunitaryzm 
bliski jest tradycyjnej koncepcji wspólnoty prezentowanej np. przez 
Kościół Katolicki. Celem jest budowa silnej wspólnoty opartej o toż-
samość, wzajemność, autonomię, uczestnictwo i integrację. Obywa-
tele powinni wypełniać obowiązki nie oczekując natychmiastowej 
rekompensaty.
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Liberalizm oparty jest
na indywidualizmie;
prawa wolnoœciowe
zwi¹zane s¹ umow¹

(ograniczona wymiana)
tylko z najwa¿niejszymi

obowi¹zkami
Prawa > Obowi¹zki

Socjaldemokracja lub Komunitaryzm jest oparty
demokracja ekspansywna na silnej hierarchii
jest oparta na egalitarnym spo³ecznej; obowi¹zki
udziale grup i jednostek; wobec spo³ecznoœci s¹

pe³en zakres praw zwi¹zane z prawami
i obowi¹zków jest w relacjach d³ugoterminowych

równowa¿ony zarówno (uogólniona wymiana)
przez uogólnion¹ jak i maj¹ pierwszeñstwo
i ograniczon¹ wymianê. w ochronie dobrobytu

spo³ecznoœci.
Prawa = Obowi¹zki Prawa < Obowi¹zki

Rysunek 1. Liberalna, komunitarystyczna i ekspansywna demokratyczna teoria 
praw i obowiązków
Źródło: T. Janoski, „Citizenship and Civil Society”, Cambridge, New York 1998, s. 19.

c) socjaldemokratyczna koncepcja obywatelstwa – obywatelstwo 
w socjaldemokracji, czy demokracji ekspansywnej jak nazywa ją M. 
Warren48, ustawia obywateli w połowie drogi między luźno związa-
nym liberalizmem i ściśle związanym komunitaryzmem. Więzy są-
siedzkie i zawodowe łączą jednostki w sieci społeczne, w których 
wspólne korzyści w interesach lokalnych i ekonomicznych zachęcają 
ludzi do uczestnictwa i współpracy. Zamiast poziomego czy pionowe-
go układu sił, obywatele znajdują się w matrycowej organizacji wie-
lopoziomowych negocjacji w silnym społeczeństwie obywatelskim. 
Wspólna publiczna dyskusja, często z udziałem dotowanych przez 

48 M. Warren, „Democratic Theory and Self Transformation”, w: „American Poli-
tical Science Review” 86/1992, s. 9. 
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państwo zespołów badawczych oraz mediów, reprezentujących grupy 
interesów, pomaga zrozumieć różne stanowiska. Niemniej, ekspan-
sywna demokracja unika zarówno liberalnego „wichrzycielstwa” po-
jedynczych osób, kierujących się partykularnymi interesami, jak i ko-
munitarystycznego konsensusu pełnej zgody. Końcowym efektem jest 
szeroki zakres praw i obowiązków, jednak ten otwarty system, który 
łączy ograniczoną i uogólnioną wymianę, nie zawsze jest stabilny. 
Nierzadko pojawiają się napięcia (np. kryzys tradycyjnej rodziny).

Tabela 1. Trzy modele obywatelstwa

Liberalny Komunitarystyczny Socjaldemokratyczny

1. Koncepcja 
obywatela

Autonomiczne 
jednostki, biernie 
nieufne lub aktywnie 
zarządzające pań-
stwem

Blisko związani ze 
sobąbracia i siostry 
lub bliźni, ulegli i pełni 
szacunku, ale zdolni 
do działania pod 
kierownictwem

Sąsiedzi i współpra-
cownicy, zaangażowani 
i skłonni do współpracy 

2. Rola obywatel-
stwa

Nieokreślona cnota 
obywatelska opar-
tana osobistej od-
powiedzialnościi na 
rynkach

Społecznie wymuszo-
nacnota obywatelska, 
wsparta przez brater-
ską odpowiedzialność

Partycypacyjna cnota 
obywatelska z pewną 
presją społeczną, opartą 
na wzajemnej odpowie-
dzialności

3. Typy wymiany 
społecznej

Ograniczona wy-
miana

Uogólniona wymiana-
grupowa

Uogólniona wymiana 
grupowa i indywidualna

4. Społeczne 
współdziałanie

Indywidualnie ne-
gocjowane kontakty 
poprzez sieć wza-
jemnych umów

Wspólnoty hierar-
chiczne – rodzina, 
religia bądź związek 
oparty na konsen-
susie w zakresie 
wspólnych przekona-
ńi wartości

Wspólne korzyści i demo-
kratyczne uczestnictwo 
oraz wspólna publiczna 
dyskusja w społeczeń-
stwie obywatelskim

5. Władza poli-
tyczna

Układ poziomy – sa-
moorganizujący się 
obywatele

Układ pionowy – oby-
watelew stosunku do 
władzy

Matryca przebiegają-
cych poziomo i pionowo 
negocjacji

6. Ustrój politycz-
no-ekonomiczny

Ustrój liberalny z de-
mokracją pośrednią

Ustrój tradycyjny, 
niekiedy połączony 
z elitaryzmemi/lub 
patriarchatem

Ustrój socjaldemokra-
tycznyze znaczącym 
korporatyzmem

7. Świat życia 
prywatnego

Duży ze względu 
na niewielką sferę 
publiczną

Umiarkowany Niewielki lub umiarkowa-
nyze względu na dużą 
sferę publiczną

Źródło: T. Janoski, „Citizenship and Civil Society”, Cambridge, New York 1998, s. 19, a także B. 
Barber, „Strong Democracy”, Berkeley 1988, s. 219.
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1.3.1. Komunitarianizm jako przykład nowego podejścia do 
obywatelstwa

Szczególnie interesującą, w kontekście obywatelskiej polityki 
społecznej, koncepcję obywatelstwa można znaleźć w myśli komu-
nitarian, jako stosunkowo młodego ruchu „wspólnotowej obywatel-
skości”. Ze względu na fakt, że koncepcje liberalne i socjaldemo-
kratyczne są raczej znane, poniżej ukazujemy komunitarianizm jako 
przykład nowego podejścia do kwestii obywatelskości i społecznego 
zaangażowania w sprawy publiczne i społeczne. Komunitarianie jako 
krytycy liberalizmu i dominacji podejścia indywidualistycznego nad 
wspólnotowym49, sformułowali teorię obywatelstwa, która bazuje na 
znanych z republikańskich koncepcji, hasłach braterstwa, solidarno-
ści społecznej oraz cnoty obywatelskiej. Cechą charakterystyczną 
tego nurtu jest to, że komunitarianie nie domagają się nowych praw 
i przywilejów, ale kładą nacisk na zrównoważenie praw obowiązkami 
obywatelskimi, wynikającymi z przynależności do różnych wspólnot 
i odgrywaniem różnych ról społecznych.

Komunitarianie w swojej filozofii podkreślają konieczność zastąpie-
nia liberalnego „meta-społeczeństwa” innym modelem społecznym, 
opartym o wspólnotę i więzi społeczne. Wspólnota według komunita-
rian to nie tylko stowarzyszenia przyjaźni, ale aktywne członkowstwo 
jednostki w rozmaitych grupach i ruchach społecznych oraz stowarzy-
szeniach. Status obywatela jednostka uzyskuje wówczas, gdy zaszcze-
pi sobie zdolność do uczestnictwa w praktykach uprawianych przez 
daną wspólnotę. W takiej bowiem sytuacji zdynamizowaniu ulega tak-
że funkcjonowanie całego systemu instytucji demokratycznych�0.

Diagnoza społeczna według komunitarian to rozbite wspólnoty są-
siedzkie, lokalne i rodzinne, atomizacja struktury społecznej, zawę-
żenie życia stowarzyszeniowego, panujący egoizm i indywidualizm. 
Jednostki (obywatele) nie czują się połączone szczególnymi więzami 
ze swoimi grupami. Wizja demokracji i sprawnego systemu obywa-
telskiego według komunitarian to rozbudowane i sprawne społeczeń-
stwo obywatelskie i zdynamizowana sfera opinii publicznej. Dobre 

49 Zobacz np. M. Walzer, „Komunitariańska krytyka liberalizmu”, w: „Komunita-
rianie – wybór tekstów”, Warszawa 2004. 

�0 K. Trzciński, „Obywatelstwo w Europie”, op. cit. 
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państwo i dobre społeczeństwo to według komunitarian samorządowa 
i rozproszona władza, lokalne rozwiązywanie problemów i wysoka 
obywatelska partycypacja w życiu publicznym�1.

Perspektywa komunitariańska uwzględniając godność jednostki jak 
i społeczny wymiar ludzkiej egzystencji zakłada, że wspólnoty spo-
łeczne mają nie tylko prawa, ale także swoje obowiązki – w tym 
obowiązek responsywności, tj. wrażliwości na potrzeby swych człon-
ków. Wspólnota responsywna to taka wspólnota, w której standardy 
moralne uwzględniają podstawowe ludzkie potrzeby wszystkich jej 
członków. Jest to wspólnota wrażliwa na potrzeby nie tylko elit, mniej-
szości czy większości, ale na potrzeby wszystkich obywateli w kon-
tekście podstawowych ludzkich potrzeb. Wspólnota komunitarian to 
wspólnota moralna, mająca niedyskryminacyjny charakter.

Według koncepcji wspólnoty obywateli komunitarian należy zacząć 
od rodziny i stosownym zatroszczeniu się o dzieci i ich wychowanie, 
w tym także o moralność. Według komunitarian wiele milionów ro-
dzin na całym świecie jest w poważnym kryzysie. Następnie trzeba 
zreformować szkołę, by stała się ona odpowiedzialna za przyszłe po-
kolenia ludzi. Kolejnym krokiem jest rekonstrukcja myślenia na temat 
społeczności lokalnych i organizacji państwa. Według komunitarian 
żadne zadanie nie powinno być powierzane instytucji wyższej aniżeli 
to potrzebne. To co może być zrobione przez rodziny, nie powinno być 
powierzane szkołom, to co może być zrobione na poziomie lokalnym 
nie powinno angażować poziomu regionalnego lub krajowego. Bez-
podstawne przesuwanie zadań na wyższe poziomy osłabia bowiem 
społeczeństwa wspólnot. „…Zasada ta dotyczy także polityki spo-
łecznej – obowiązki zajmowania się ludźmi chorymi, znajdującymi się 
w trudnej sytuacji życiowej, sprawcami wykroczeń czy bezdomnymi, 
powinny dotyczyć szczebla lokalnego. Władze państwowe mogą się 
włączać tylko wówczas jeśli podsystemy społeczne okazują się niewy-
dolne i nieskuteczne”�2.

�1 P. Śpiewak, „Poszukiwanie Wspólnot”, w: „Komunitarianie- wybór tekstów”, 
Warszawa 2004, s. �–1�.

�2 „Komunitariańska platforma programowa – społeczeństwo responsywna: 
prawa i obowiązki”, w: „Komunitarianie- wybór tekstów”, Warszawa 2004, op.cit., 
s. 17–24.
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Według komunitarian niezwykle ważne jest to, że realizacja wielu 
celów społecznych wymaga partnerskiej współpracy pomiędzy insty-
tucjami publicznymi a grupami prywatnych osób i instytucji. Rząd 
nie powinien zastępować społeczności lokalnych, ale w sytuacji kie-
dy trzeba je wzmocnić (poprzez dystrybucje środków, podatków lub 
pomocy technicznej) istnieje konieczność współpracy ze strukturami 
społeczeństwa obywatelskiego i współpracy między sferą publiczną 
oraz prywatną – zwłaszcza gdy chodzi o świadczenie usług zdrowot-
nych, oświaty i pomocy społecznej. Praca ochotnicza jest jednym ze 
sposobów budowania i wyrażania społecznego zaangażowania, dla-
tego każda forma aktywności ludzi umożliwiająca im wspólną pracę 
wzmacnia wspólnotę oraz przyczynia się do rozwoju wzajemnego po-
szanowania oraz tolerancji. Dobry obywatel to ten który zaangażowa-
ny jest w życie społeczności, a niekoniecznie w życie polityczne. Pa-
tologią społeczną współcześnie jest według komunitarian to, że wielu 
ludzi cechuje przeświadczenie, że mają prawo do coraz wyższych 
i większych świadczeń społecznych przy braku jakichkolwiek obo-
wiązków. Podstawą koncepcji komunitarianizmu jest to, że sprawie-
dliwość społeczna opiera się na wzajemnych zobowiązaniach – każdy 
członek społeczności zawdzięcza coś innym.

Komunitarianizm jako koncepcja obywatelskości jest niezwykle 
ciekawa dla polityki społecznej z tego względu, że podkreśla nie tylko 
kwestię praw, ale i obowiązków obywateli korzystających z dobro-
dziejstw wspólnoty lub państwa (dobrobytu społecznego). Głównym 
celem wspólnoty jest afirmacja moralnego zaangażowania rodziców, 
młodzieży, sąsiadów i obywateli w rozwój swojej społeczności. Spo-
łeczności obywatelskie powinny określić swoje obowiązki, które po-
winni przyjąć na siebie ich członkowie�3.

Przedstawiona powyżej w skrócie i na ogólnych przykładach teoria 
obywatelstwa może być niezwykle użyteczna dla polityki społecznej. 
Pozwala ona na określenie pewnych tendencji, które mogą wzmocnić 
dzisiejsze państwo kapitalistyczne w aspekcie społecznym. Po pierw-
sze, jeśli chodzi o prawa, wciąż pozostaje wiele grup, które dążą 
do ich ustanowienia i w dalszym ciągu będą o nie walczyć, pomimo 
rosnącej krytyki praw. Wiele różnych grup, począwszy od mniejszości 

�3 ibidem, s. 2�–32. 
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seksualnych, więźniów, skończywszy na niepełnosprawnych fizycz-
nie i umysłowo, będzie domagać się swoich (dalszych) praw. Mogą 
odnieść sukces, jeśli ich przedstawiciele będą w stanie zmobilizować 
wszelkie środki i przekonać do swoich żądań polityków oraz opinię 
publiczną. Nowe ruchy społeczne na rzecz integracji niepełnospraw-
nych fizycznie i umysłowo będą trwać nadal i będą zgodne z głów-
ną ideą obywatelstwa. Pojawić się mogą nowe ruchy, na przykład na 
rzecz więźniów, jak i ofiar przestępstw, artykułujących zdecydowane 
pozbawienie praw. Jednak każdy z tych ruchów wymagać będzie wy-
siłków (tzn. zasobów energii) i odpowiedzialności, a także świadomo-
ści, że żadne prawo nie może zostać wprowadzone w życie, jeśli nie 
zostanie podparte obowiązkami.

Po drugie, konieczna jest odpowiedzialność elit i obywateli, do-
tycząca takiego kreowania stosunków społecznych, które pozwolą 
zbudować społeczeństwo zdolne do wspólnego działania, nie zaś takie, 
które składa się z zachłannych i egoistycznych jednostek. Dominujący 
w wielu państwach liberalny model, pozbawiony swoich podstawo-
wych założeń – silnych więzi rodzinnych, sąsiedzkich, społeczności, 
w regionie i narodzie, nie wspominając o ludzkości, jest dla wielu 
modelem wyczerpanym i nie mającym przełożenia na rozwiązywanie 
problemów społecznych. Być może alternatywnym modelem dla libe-
ralnego (a z drugiej strony także socjaldemokratycznego) jest zapre-
zentowana powyżej koncepcja komunitaryzmu, jako nowa doktryna 
rozumienia obywatelskości i realizowania odpowiedzialnej polityki 
społecznej. W myśl niej, należy zrobić wszystko aby ludzi „związać” 
ponownie z ludźmi. Dokonać tego można poprzez udział w pracy i we 
wspólnocie, począwszy od poziomu małej grupy, przez poziom orga-
nizacji, a na poziomie narodu kończąc. Prawa uczestnictwa stanowią 
drogę do ponownej integracji społeczeństw. Uczestniczenie w zatrud-
nieniu może z powodzeniem imitować rady pracownicze i związki 
zawodowe lub udział stowarzyszeń pracodawców w produkcji i plano-
waniu. Udział w szkolnictwie powinien wiązać się z zaangażowaniem 
rodziców, uczniów oraz społeczności w politykę edukacyjną i upraw-
nienia nauczycieli. Uczestnictwo w społeczności lokalnej pozwalałoby 
konsumentom decydować o polityce szpitali, biurokratycznych struk-
turach pomocy społecznej czy urzędów zatrudnienia, przy konsultacji 
specjalistów rządowych i pozarządowych. Samorządy w Niemczech 
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i Szwecji stanowią dobry przykład skutecznych systemów, które wcie-
liły już w życie niektóre z tych zasad. Należałoby również wspierać 
większą partycypację obywateli w życiu publicznym, w tym w poli-
tyce i mediach.

Po trzecie, aktywne uczestnictwo wymaga czasu i pewnej licz-
by dni wolnych od pracy. Aktualnie wielu obywateli w państwach 
cywilizowanych, także w Polsce, pracuje coraz dłużej. Być może na-
leżałoby wprowadzić ruchome urlopy, które pozwalałaby na bardziej 
aktywne uczestnictwo, a także większą kontrolę nad pracą w godzi-
nach nadliczbowych i na wielu etatach. Oczywiście oczekiwania co do 
szerokiego udziału obywateli mogą być o tyle nierealistyczne, że nie 
każdy może i chce brać udział w aktywnym społeczeństwie. Niemniej, 
wydłużenie czasu wolnego, w połączeniu z dostępnością infrastruktury 
społecznej, pozwoliłoby na poważny wzrostu poziomu uczestnictwa. 
Takiemu rozwiązaniu mogą się jednak sprzeciwiać przedsiębiorcy 
i pracodawcy, twierdząc, że czas wolny od pracy wpływa niekorzyst-
nie na produkcję oraz wydajność, a tym samym na konkurencyjność 
gospodarki. Kwestie związane z czasem wolnym od pracy niewątpli-
wie odpowiadają tendencjom zmierzającym w stronę społeczeństwa 
po-produkcyjnego. Trudno stwierdzić, czy jest to tendencja znacząca, 
czy też nie. Z pewnością automatyzacja w produkcji przemysłowej 
prowadzić będzie do wysokiej wydajności i zysków, przy coraz mniej-
szej liczbie pracowników. Tendencje te wskazują na wzrost zatrudnie-
nia w sektorze usług albo skrócenie czasu pracy.

Po czwarte państwo i społeczeństwo powinny na nowo zacząć 
egzekwować obowiązki. Egzekwowanie obowiązków konieczne jest 
na wielu poziomach. Państwo musi konsekwentnie egzekwować obo-
wiązki, które obłożone będą odpowiednimi sankcjami. Te obowiązki 
obejmują, z reguły, znacznie szerszy obszar niż prawa obywatelskie. 
Na przykład, rodzice, którzy maltretują dzieci, mogą stracić prawa ro-
dzicielskie, a także mogą być uznani za winnych przestępstwa i ska-
zani na karę pozbawienia wolności. Potrzebne jest także stosowanie 
sankcji umiarkowanych. Jest to, być może, najsłabszy punkt kontroli 
społecznej we współczesnym społeczeństwie. Niemniej, w przypad-
ku zaniedbania obowiązków względem siebie, rodziny czy społecz-
ności, wyznaczane są kary za przewinienia, które obejmują grzywny, 
nakazy sądowe i symboliczne orzeczenia. Mogą to być na przykład 
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nakazy sądowe nakładane na rodziców, którzy zaniedbują, lub niedo-
statecznie dbają o swoje dzieci. Jednak, w celu uniknięcia naruszenia 
prywatności i praw oraz reakcji ze strony grup wrogo nastawionych 
do obowiązków, stosowanie sankcji musi być uważnie monitorowane. 
W pewnym sensie, obywatelstwo jest niestałe i trudno jest utrzymać 
równowagę między prawami a obowiązkami. Społeczeństwa liberalne 
łatwo popadają w radykalny liberalizm, koncentrując się całkowicie 
na nieograniczonych prawach, podczas gdy społeczeństwa komunita-
rystyczne i tradycyjne przywiązują nadmierną wagę do obowiązków.

Piąty punkt dotyczy kontrowersyjnej kwestii zamykania (closu-
re) i, nierozerwalnie z nią związanego, problemu światowego oby-
watelstwa�4. Obywatelstwo zależy od społecznego zamykania, ponie-
waż przynależność niewiele znaczy, jeśli najpierw nie wyznaczy się 
granic grupy. „Zamykanie społeczności” informuje obywateli o tym, 
kto należy do grupy, o kogo się troszczyć i po kim można spodziewać 
się odpowiedzialnego działania. Bez niego prawa i obowiązki zostały-
by zdegradowane do atomistycznego poziomu indywidualistycznych 
praw, przy niemal całkowitym pozbyciu się odpowiedzialności. Stra-
tegie konieczne dla wzmocnienia tego zamykania nie są strategiami 
nietolerancji i odrzucenia. Skupiają się raczej na budowie społeczno-
ści, trosce o ludzi tam, gdzie one już istnieją, oraz ochronie kapita-
łu kulturowego grup i obywateli. Przy czym nie chodzi o przesadne 
społeczne zamykanie się, które przyczynia się do wzrostu nietoleran-
cji, niezrozumienia i unikania pomocy dla tych, którzy naprawdę jej 
potrzebują. Wiele tradycyjnych państw skorzystałoby na rozszerzeniu 
swojej polityki naturalizacyjnej na obcych „mieszkańców” i ograni-
czeniu hierarchicznego zamykania. z kolei wiele krajów liberalnych 
mogłoby poświęcić więcej uwagi budowie społeczności, niż geogra-
ficznej ruchliwości ludności. Wymaga to jednak innego podejścia na 
poziomie międzynarodowym. Zamiast prowadzić politykę imigracyj-
ną opartą na wykluczeniu, państwa uprzemysłowione powinny dzielić 
się z uboższymi pieniędzmi i specjalistyczną wiedzą, tak, aby ludzie 
nie musieli stawać się ekonomicznymi i politycznymi uchodźcami��.

�4 Więcej na ten temat znajdziesz w: J. Fishkin, „The Limits of Obligation”, new 
Haven 1982; R. Murphy, „Social Closure”, Oxford 1988. 

�� Na podstawie T. Janoski, „Citizenship and Civil Society”, op.cit., s. 232–236.
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Nawiązując do tego co zapisano powyżej, należy podkreślić, że teo-
rie obywatelstwa pozwalają wyjaśnić wiele aspektów społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji społecznej, w tym systemów welfare. 
Umożliwiają zrozumienie instrumentów i mechanizmów, które spajają 
społeczeństwo, a także rozpoznanie związków, sieci i relacji pomiędzy 
grupami oraz pewnych norm i wartości, które nadają sens istnieniu 
społeczności. Pozwalają odpowiedzieć na pytanie o możliwości za-
pewnienia spójności społecznej w ramach obywatelskich praw i obo-
wiązków.

W rozdziale tym chcieliśmy przybliżyć Czytelnikom wybrane kon-
cepcje społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i obywa-
telskości. Zdajemy sobie sprawę, że każde z tych trzech zagadnień jest 
samo w sobie ogromnym obszarem wiedzy i różnorodności podejść 
teoretycznych. Nie było naszym celem, ani nie mieliśmy takich am-
bicji i możliwości, aby przedstawić w sposób wyczerpujący zarówno 
prekursorów idei społeczeństwa obywatelskiego, jak i wielość koncep-
cji obywatelskości. Niemniej jednak zależało nam na tym, aby „uko-
rzenić” koncepcję obywatelskiej polityki społecznej właśnie w tych 
trzech podstawowych kategoriach, które decydują dzisiaj w dużej mie-
rze o obszarach społecznej, oddolnej aktywności i kreatywności, ist-
nieniu lub nie więzi społecznych i zaufania społecznego, większej lub 
mniejszej odpowiedzialności obywateli za rozwiązywanie własnych 
i nie tylko własnych problemów społecznych na szczeblach lokalnych. 
Kolejne rozdziały powinny przybliżać nas do bardziej praktycznego 
rozumienia obywatelskiej polityki społecznej.
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Rozdział 2

trzeci Sektor a polityka Społeczna 
– podStaWoWe pojęcia i dylematy

2.1. definicje i funkcje sektoRa społecznego

Istnieje wiele definicji sektora społecznego, a także organizacji 
społecznych. Najczęściej na określenie przestrzeni między państwem 
a rynkiem stosuje się w literaturze przedmiotu terminy: trzeci sektor, 
sektor niekomercyjny, sektor dobrowolny, sektor ochotniczy, sektor 
obywatelski, sektor pozarządowy. Utożsamia się także często działal-
ność sektora społecznego z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego. 
Podmioty tego sektora określane są mianem organizacji pozarządo-
wych, charytatywnych, dobroczynnych, non-profit, organizacji spo-
łecznych, wolontarystycznych (ochotniczych), organizacji użytecz-
ności publicznej lub organizacji pożytku publicznego, organizacji 
niezależnych lub dobrowolnych. W zależności od przyjętej dominu-
jącej cechy, charakteryzującej daną organizację, przyjmowany jest 
termin jej najbliższy.

Tabela 2. Pojęcia charakteryzujące typy organizacji pozarządowych

Organizacje poza-
rządowe 

Nazwa ta odwołuje się do pojęcia rządu (państwa) i podkreśla, 
„nierządowość” i niezależność – przynajmniej w sferze ideologii 
– tych organizacji. Jest przeniesieniem z języka angielskiego 
(non-govermental organizations), dlatego często w Polsce 
używa się angielskiego skrótu NGO.

QUANGO Organizacje w pełni zależne od państwa nazywa się quasi- 
NGO, w skrócie QUANGO. Przez zależność można rozumieć 
jawną lub ukrytą kontrolę polityczną, całkowite uzależnienie od 
budżetu państwa lub popieraną przez państwo monopolistycz-
ną pozycję jakiejś organizacji. W Polsce są nimi np. fundacje 
Skarbu Państwa.
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Organizacje
non-profit

Określenie to odwołuje się do cechy odróżniającej je od 
organizacji drugiego (komercyjnego) sektora i podkreśla, że 
ich działalność nie jest nastawiona na zysk. Pojęcie to nie 
wyklucza prowadzenia działań o charakterze gospodarczym, 
przynoszącym zysk. Tym, co odróżnia biznes od organizacji 
non-profit, jest zasada nieuczestniczenia w zyskach wypra-
cowanych przez organizację oraz obowiązek przeznaczania 
zysku w całości na działalność statutową. Dlatego też bywa 
używane również określenie not for profit – nie dla zysku

Organizacje chary-
tatywne

Organizacje dobroczynne – określenie to odwołuje się do 
tradycyjnego pola działania – pomocy najuboższym, chorym 
i pokrzywdzonym przez los (charitable organizations).

Organizacje spo-
łeczne 

Określenie to może odwoływać się zarówno do pojęcia „pracy 
społecznej”, będącej – jak w wypadku organizacji ochotniczych 
– ważnym elementem funkcjonowania, jak i celów działań, któ-
re mają charakter społeczny. Pojęcie to, choć nadal popularne, 
zwłaszcza w języku mediów, używane było w czasach komuni-
stycznych i być może wskutek skojarzenia z tamtymi czasami 
wypierane jest przez określenie „organizacje pozarządowe”.

Organizacje oby-
watelskie 

Określenie to odwołuje się do faktu, że organizacje są tworzone 
przez obywateli i że są sposobem ich samoorganizacji.

Organizacje ochot-
nicze (wolontary-
styczne)

Nazwa ta odwołuje się do wolontariatu jako cechy podstawowej 
i podkreśla znaczący wkład działań ochotniczych (wolontary-
stycznych) w funkcjonowaniu takich właśnie organizacji (ang. 
voluntary organizations; voluntary sector).

Organizacje uży-
teczności publicz-
nej

Nazwa ta nawiązuje do aktywności organizacji w dziedzinie 
ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji 
charytatywnych i edukacji, czyli krótko mówiąc, do działania dla 
dobra publicznego.

Organizacje pożyt-
ku publicznego

Określenie to, wprowadzone przez Ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, odnosi się do tych orga-
nizacji, które uzyskały status pożytku publicznego. Prowadzą 
one działalność społeczną w dziedzinach ściśle określonych 
w Ustawie.

Organizacje nieza-
leżne

Nazwa ta podkreśla niezależność jako jedną z najważniejszych 
zasad filozofii organizacji pozarządowych (ang. independent 
organizations; independent sector).

Organizacje po-
średniczące

Nazwa odwołuje się do zasady bycia pomiędzy dwoma 
pozostałymi sektorami – biznesu i państwa (ang. intermediate 
organizations)

Organizacje korzy-
stające z przywile-
jów podatkowych

Określenie to używane w innych krajach, wymyślone przez 
urzędników skarbowych, wiąże się z faktem, iż organizacje te 
mogą korzystać z ulg podatkowych, oraz że darczyńcy mogą 
pomoc im udzielaną odpisać od podstawy opodatkowania lub 
rzadziej – od kwoty podatku (tax-exempt organizations).

Źródło: J. Wygnański, „Terminologia”, w: „Elementarz III sektora”, Warszawa 2005
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Także na świecie używane są różnorodne terminy jak: voluntary 
sector, independent sector, charitable organizations, third sector, 
non-governmental organizations (NGOs), non-profit organizations 
(NPO)56.

Obywatelska
polityka spo³eczna

Ró¿norodne
typy organizacji
pozarz¹dowych

Ró¿norodne
podmioty

gospodarki
spo³ecznej

Rodzina i grupy
nieformalne

Rysunek 2. Komponenty obywatelskiej polityki społecznej
Źródło: Opracowanie własne.

Na powyższym rysunku zaprezentowano koncepcję obywatelskiej 
polityki społecznej, prezentowaną przez nas w tej pracy. Sektor oby-
watelski składa się z trzech podsektorów:
•	 organizacji pozarządowych,
•	 podmiotów gospodarki społecznej,
•	 rodziny i grup nieformalnych.

Wszystkie podsektory są wewnętrznie zróżnicowane, ale ze wzglę-
du na pewne cechy wspólne, razem tworzą sektor społeczny lub 
obywatelski. Jak wynika z charakterystyki sektora społecznego za-
wartej w Leksykonie Polityki Społecznej, sektor społeczny dotyczy: 
„…wszystkich organizacji, które przy całej złożoności, form organiza-
cyjnych, odmiennego rodowodu, różnych źródeł finansowania i form 

�6 „The Blackwell Dictionary of Social Policy”, (ed. P. Alcock, A.Erskine, M.May), 
Oxford 2002. 
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działania oraz zróżnicowanego zaplecza – podlegają zbliżonym regu-
lacjom prawnym, i do których adresowana jest zbliżona w założeniach 
polityka fiskalna.57„.

Jeśli chodzi o pierwszy podsektor – organizacji pozarządowych 
– to jego podmioty charakteryzują się najczęściej następującymi ce-
chami�8:
•	 istnieniem struktury organizacyjnej,
•	 niezależnością od władz publicznych,
•	 niezarobkowym charakterem,
•	 suwerennością i samorządnością,
•	 dobrowolnością przynależności.

Szerokie definicje organizacji pozarządowych wskazują, że sektor 
ten składa się z: fundacji, stowarzyszeń i ich związków, federacji, poro-
zumień stowarzyszeń i fundacji, partii politycznych, organizacji działa-
jących na mocy odrębnych przepisów, w tym m.in. koła łowieckie (Pol-
ski Związek Łowiecki), Polski Związek Działkowców, Liga Obrony 
Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
komitetów rodzicielskich i rad rodziców, komitetów społecznych (np. 
społeczne komitety budowy dróg, wodociągów), związków zawodo-
wych, związków pracodawców, organizacji samorządowych i różnych 
grup zawodowych (m.in. izby gospodarcze branżowe, cechy i izby 
rzemieślnicze), kółek rolniczych i gospodyń wiejskich, organizacji ko-
ścielnych: (np. Akcja Katolicka), instytucji społecznych kościołów (np. 
szkoły, placówki opiekuńcze, Caritas, redakcje, wydawnictwa) klubów 
osiedlowych, grup wsparcia, grup samopomocowych�9.

W niniejszej pracy będziemy jednakże posługiwali się węższym 
rozumieniem organizacji pozarządowych, jako stowarzyszeń i funda-
cji oraz ich związków, federacji i porozumień. Uważamy bowiem, że 
wiele z instytucji, wymienionych powyżej w ujęciu szerokim, działa 
międzysektorowo (np. partie polityczne, związki zawodowe, konsor-
cja eksperckie).

�7 „Leksykon Polityki Społecznej”, (red. B. Rysz – Kowalczyk), Warszawa 2001, 
s. 104. 

�8 Taką definicję przyjmuje się w międzynarodowych badaniach John Hopkins 
University (Baltimore, USA). 

�9 J. Wygnański, „Terminologia”, w: „Elementarz III sektora”, Warszawa 200�., 
s. 13–14.
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Do podmiotów obywatelskiej polityki społecznej zaliczać będzie-
my, oprócz stowarzyszeń i fundacji, także instytucje starej i nowej 
gospodarki społecznej (spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne), jak 
również podmioty podsektora nieformalnego (kluby osiedlowe, grupy 
wsparcia, grupy samopomocowe, sąsiedzkie). Z uwagi na powyższe, 
w tym rozdziale skoncentrujemy naszą uwagę przede wszystkim na 
stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze polityki spo-
łecznej.

Organizacje pozarządowe pełnią rozmaite funkcje społeczne. E. 
Leś, prezentując tradycyjne typologie funkcji organizacji społecznych, 
m.in. K. Sowy60, A. Kamińskiego61, M. Porowskiego62, którzy wyróż-
niali takie funkcje organizacji społecznych jak: integracyjno-struktura-
lizacyjna, samorządowa, mediacyjna, inicjowania zmian społecznych, 
afiliacyjna, ekspresyjna, normalizacyjna, wychowawcza, proponuje 
dodatkowo wyróżnić następujące, współczesne funkcje organizacji 
społecznych63:
•	 działanie na rzecz przywrócenia równowagi między prawami oby-

wateli a ich obowiązkami społecznymi,
•	 promowanie cywilizacji solidarności jako antidotum na kryzys wię-

zi społecznych,
•	 przeciwdziałanie skrajnemu indywidualizmowi i promowanie ładu 

społecznego opartego na pomocniczości,
•	 przeciwdziałanie erozji odpowiedzialności państwa za dobro wspól-

ne,
•	 inspirowanie procesu legislacyjnego,
•	 kontrolowanie administracji publicznej,
•	 tworzenie nowych modeli uczestnictwa społecznego,
•	 poszerzenie zakresu satysfakcjonujących ról społecznych poprzez 

dowartościowanie pracy społecznie użytecznej.

60 K. Sowa, „Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń”, Warszawa 1988, 
s. 107–116.

61 A. Kamiński, „Funkcje pedagogiki społecznej”, Warszawa 1974, s. 1�6–1�8
62 M. Porowski, „Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze pań-

stwa”, w: „Pedagogika społeczna” (red. T. Pilch, I. Lepalczyk), Warszawa 1995, 
s. 460–462.

63 E. Leś, „Od filantropii do pomocniczości – studium porównawcze rozwoju 
i działalności organizacji społecznych”, Warszawa 2000, s. 17. 
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Zdaniem S. Golinowskiej organizacje pozarządowe pełnią następu-
jące funkcje64:
•	 funkcje polityczno-społeczne,
•	 funkcje wsparcia materialnego dla realizacji celów socjalnych,
•	 funkcje świadczenia usług społecznych.

Przy czym, jak zauważa Golinowska, rozróżniając powyższe funk-
cje organizacji pozarządowych warto wziąć pod uwagę czynniki, które 
te funkcje determinują oraz wpływają na specyfikę organizacji i ich 
rozwój. Dla przykładu pełniąc funkcje polityczno-społeczne organi-
zacje pozarządowe ewoluują w kierunku struktur politycznych lub qu-
asi – politycznych. Funkcja wsparcia materialnego jest skorelowana 
z faktem, że Polscy często wykazują ofiarność (przekazanie środków 
finansowych na jakiś cel społeczny), ale już znacznie mniej chęci prze-
jawiają w aktywnym uczestnictwie w działalności społecznej. Z kolei 
funkcja świadczenia usług społecznych ściśle powiązana jest z kulturą 
kontraktowania i procedurami przekazywania środków finansowych 
i kompetencji podmiotom non-profit6�.

Z kolei w międzynarodowym projekcie badawczym Uniwersytetu 
Johns Hopkins zaproponowano wyodrębnienie następujących funkcji 
organizacji pozarządowych: świadczenia usług społecznych, innowa-
cyjności, reprezentacji i rzecznictwa interesów wybranych zbiorowo-
ści, ekspresji i rozwoju umiejętności przywódczych, kształtowania 
wspólnoty i demokratyzacji stosunków społecznych66.

Funkcje społeczne organizacji pozarządowych są niezwykle istotne 
z punktu widzenia polityki społecznej. Wskazują bowiem nie tylko na 
pragmatyczny charakter organizacji, ale także na ich misyjność i re-
alny wpływ na zmianę społeczną. Organizacje pozarządowe mają nie 
tylko uzupełniać działania innych sektorów w dostarczaniu usług so-
cjalnych, ale wręcz kreować nowe rozwiązania i wpływać na rozwój 
społeczny i gospodarczy.

64 S. Golinowska, „Funkcje oczekiwane i realizowane organizacji pozarządo-
wych”, w: „Nowe dylematy polityki społecznej” (red. S. Golinowska, M. Boni), War-
szawa 2006, s. 372–377. 

6� ibidem.
66 E. Leś, „Od filantropii do pomocniczości – studium porównawcze rozwoju 

i działalności organizacji społecznych”, op.cit., s. 18.
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2.2. WielosektoRoWa polityka społeczna67

Rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz trzeciego sek-
tora w działaniach na rzecz polityki społecznej wzrasta od końca lat 80 
w większości państw wysokorozwiniętych, a także w państwach Środ-
kowo-Wschodniej europy, które w trakcie transformacji ustrojowej 
przeszły wyraźną ewolucję ku większemu zaangażowaniu społecz-
nemu obywateli. Proces wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego 
dotarł także do państw Ameryki Łacińskiej oraz państw azjatyckich. 
W większości państw zachodnich obywatele potrzebowali i poszuki-
wali nowej formy demokratycznej partycypacji, a udział w trzecim 
sektorze stał się dla nich najlepszą formą społecznej aktywizacji. 
Krytyka państwa opiekuńczego (welfare state) i stawianie pytań doty-
czących strategii rozwoju społecznego spowodowały, że dynamicznie 
rozwinęła się alternatywna wobec państwa i rynku sfera organizacji 
pozarządowych, które przejęły od innych podmiotów sporą część za-
dań publicznych z zakresu polityki społecznej. Sektor pozarządowy 
zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać w wielu miejscach na świe-
cie, gdzie władze i rządy pozwalały obywatelom korzystać z ich praw 
i wolności do samoorganizacji.

W literaturze zachodniej obserwuje się współcześnie różne podej-
ścia do rozwiązań w sferze społecznej. Od analizy i prób reformowania 
samej polityki społecznej rozumianej jako jeden z wielu instrumen-
tów polityki państwa (social policy), poprzez próby diagnozowania 
sytuacji w ramach całego państwa dobrobytu (welfare state), aż do 
refleksji na temat całościowego systemu dostarczania usług, odpowia-
dających na różnorodne potrzeby obywateli (welfare system). W naj-
nowszych ujęciach autorzy anglosascy (ale nie tylko) oprócz social 
policy czy welfare state zaczynają analizować także welfare society 
(społeczeństwo dobrobytu)68 i welfare pluralism / welfare mix (podej- 

67 Podrozdział ten bazuje w dużej części na: M. Grewiński, „Dynamika i sens plu-
ralizmu – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego”, w: „Problemy Polityki Spo-
łecznej” 1/2007.

68 J. Rodger, „From a welfare state to a welfare society”, Hampshire, London 
2000. 
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ście wielosektorowe i mieszane w polityce społecznej)69, podkreślając, 
że nie tylko państwo czy sektor publiczny przyczynia się do dobrobytu 
społecznego, ale także sektor obywatelski (pozarządowy; non-profit), 
sektor rynkowy (for profit)70 oraz sektor prywatny czy też nieformalny 
(np. rodzina, grupy sąsiedzkie, przyjacielskie)71.

Pluralizm jest jedną z koncepcji teoretycznych rozwoju polityki spo-
łecznej i przeobrażeń państwa opiekuńczego, w ramach której można 
poszukiwać oparcia dla koncepcji obywatelskiej polityki społecznej. 
Jest ona już stosunkowo dobrze ugruntowana od strony naukowej 
w piśmiennictwie specjalistycznym72. Obok koncepcji workfare, ena-
bling state, czy new public menagement jest także koncepcją dobrze 
spopularyzowaną w państwach zachodnich. Z tego powodu warto po-
święcić jej więcej uwagi, gdyż także zmiany prawne73, instytucjonal-

69 P. Abrahamson, „Conceptualizing welfare pluralism and welfare mix”, w: „We-
lfare state – historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego”, in-
stytut Socjologii UW, na prawach rękopisu, 1997.

70 U. Ascoli, C. Ranci (ed). „Dilemmas of the welfare mix – The New Struc-
ture of Welfare in an Era of Privatization”, New York 2002; a także M. 
Drakeford,”Privatisation and Social Policy”, Harlow 2000.

71 M. Grewinski, „Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare plura-
lism”, w: „Polityka Społeczna” 6/2006, a także R. Szarffenberg, „Synteza – poziom 
instrumentalny”, wykłady dla studentów, materiał niepublikowany, IPS, warszawa 
2007, s. 13. 

72 N. Johnson, „The welfare state in transition”, Amherst 1987; U. Ascoli, C. Ran-
ci (ed)., „Dilemmas of the welfare mix – The New Structure of Welfare in an Era of 
Privatization”, New York 2002; M. Drakeford, „Privatisation and Social Policy”, 
London 2000; P. Abrahamson, „Conceptualizing welfare pluralism and welfare mix”, 
w: „Welfare state – historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńcze-
go”, instytut Socjologii UW, na prawach rękopisu 1997; A. Evers, H. Wintersber-
ger (eds), „Shifts in welfare mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare 
Policies”, Vienna 1988; Ch. Miller, „Producing welfare”, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire 2004; B. Rothstein, S. Steinom (ed.), „Restructuring the welfare state: 
Political Institutions and Policy Change”, new York 2002., i inne.

73 M.in. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z 2004 r. (Dz.U.04.99.1001), Ustawa z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjal-
nym (Dz. U. 03.122.1143), Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie ((Dz.U.03.96.873.), Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U.04.64.593)., Ustawa z 28.07.2005r. o partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. 05.169.1420), Ustawa o spółdzielniach socjalnych z czerwca 2006 r. 
(Dz.U. 2006 nr 94, poz. 651).
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ne74 i w sposobie finansowania7� polityki społecznej w Polsce, jakie 
zachodzą w ostatnich latach, wyraźnie wskazują na coraz większe zna-
czenie wielosektorowości, szczególnie w zakresie dostarczania usług 
społecznych. Welfare pluralism jest z jednej strony jedną z koncep-
cji ewolucji i rozwoju państwa opiekuńczego, z drugiej podkreśla się 
w niej znaczenie pozostałych sektorów (w tym także obywatelskiego) 
w dostarczaniu usług społecznych. Naczelną cechą koncepcji welfa-
re pluralism jest różnorodność podmiotów i form świadczenia usług, 
a także źródeł finansowania zadań socjalnych w polityce społecznej.

Punktem wyjścia do teoretycznych rozważań na temat wielosekto-
rowości jest najczęściej trójkąt dobrobytu76 (welfare triangle), którego 
kształt ewoluował w ostatnich dwudziestu latach w modelach teore-

74 W ramach zmienionego nowego ustawodawstwa socjalnego wymienia się szereg 
instytucji, których wcześniej albo nie było, albo miały bardzo ograniczone możliwości 
działalności w sferze socjalnej. Chodzi m.in. o takie instytucje jak: pozapubliczne 
instytucje rynku pracy: agencje pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu spo-
łecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działające na 
rzecz zatrudnienia i RZL; organizacje pożytku publicznego, Centra Integracji Spo-
łecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), spółdzielnie socjalne itd.

7� M.in. wprowadzenie Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie (Dz.U.03.96.873.) kontraktowania usług przez podmioty administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) na rzecz organizacji pozarządowych, a także takie zapro-
gramowanie działań Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby 
środki mogły pozyskiwać różnorodne podmioty, zarówno publiczne, pozarządowe, 
jak i prywatne. 

76 Teoretyczny model trójkąta dobrobytu można znaleźć w: P. Abrahamson, „Con-
ceptualizing welfare pluralism and welfare mix”, w: „Welfare state – historia, kryzys 
i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego”, instytut Socjologii UW, na pra-
wach rękopisu 1997, s. 114, a także: W. Kwaśnicki, „Gospodarka społeczna z per-
spektywy ekonomii liberalnej”, w: „Trzeci Sektor” 2/2005, s. 13; A. Evers, „Shifts 
in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of Transformations 
in Welfare and Social Policy”, w: A. Evers, H. Wintersberger (eds), „Shifts in welfa-
re mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies”, Vienna 1988, 
s. 9,14, 16,18, 27, A. Pestoff, „Third Sector and Cooperative Services”, w: „Journal of 
Consumer Policy”, Nr 15. J. Krzyszkowski, „Między państwem opiekuńczym, a opie-
kuńczym społeczeństwem”, Łódź 2005, s. 41., M. Dobrowolska, „Sektor publiczny we 
współczesnej gospodarce rynkowej”, w: „Studia z zakresu zarządzania publicznego”, 
(red. Hausner J.), Kraków 2001, s. 142, J. Supińska, „Podmioty polityki społecznej 
– współzawodnictwo, współistnienie, współpraca”, w: „Wokół teorii polityki społecz-
nej, B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur – Jaworska (red.), Warszawa 2003, s. 237.
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tycznych, poświęconych welfare mix. Pierwotnie trójkąt dobrobytu 
składał się z trzech podstawowych komponentów: państwa, rynku 
i gospodarstw domowych. na bazie tego prostego modelu R. Rose 
zdefiniował welfare mix jako „wkład każdej z trzech bardzo różnych 
instytucji społecznych – gospodarstwa domowego, rynku i państwa 
w ogólny dobrobyt społeczeństwa”77. Poniżej przedstawiono własny, 
autorski model wielosektorowości M. Grewińskiego, który został na-
zwany stokrotką dobrobytu.

Gospodarka
spo³eczna

Media Organizacje
pozarzadowe

Samorz¹d
terytorialny

Pañstwo

Instytucje
biznesowe

SEKTOR
PUBLICZNY

SEKTOR
RYNKOWY

SEKTOR
OBYWATELSKI

Unia
Europejska

Rodziny
i grupy

dysfunkcyjne

Partie polityczne

Ruchy spo³eczne
Lobbyœci i grupy interesu,
Eksperci, Grupy wsparcia
Konsorcja, Partnerstwa

wielosektorowe

Zwiazki zawodowe,
Zrzeszenia

Rysunek 3. Stokrotka dobrobytu społecznego – pluralizm i miejsce obywatelskiej 
polityki społecznej
Źródło: Opracowanie własne

Przedstawiony powyżej autorski model wielosektorowości w posta-
ci stokrotki dobrobytu różni się trochę od tradycyjnego modelu trójkąta 
dobrobytu. Model stokrotki dobrobytu zakłada, że polityka społeczna 
realizowana jest w trzech podstawowych sferach społecznych – sferze 
publicznej (zaznaczonej na kolor zielony), sferze obywatelskiej (za-

77 R. Rose, „The State’s Contribution to the Welfare Mix”, University of Strathc-
lyde, Studies in Public Policy, No 140. Cytat za: A. Evers, „Shifts in the Welfare Mix 
– Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social 
Policy”, w: A. Evers, H. Wintersberger H. (eds), „Shifts in welfare mix. Their Impact 
on Work, Social Services and Welfare Policies”, Vienna 1988, s. 8. 
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znaczonej na kolor granatowy) i sferze rynkowej (zaznaczonej kolo-
rem różowym). W każdej ze sfer działają różnorodne podmioty, które 
ze względu na swoją specyfikę instytucjonalną (wartości, zasady, re-
guły, normy, finansowanie) wpisują się w poszczególne sektory.

W sferze publicznej mamy do czynienia z sektorem związanym 
z ponadnarodowymi instytucjami Unii Europejskiej, państwem i sa-
morządem terytorialnym. W sektorze tym funkcjonuje także część 
organizacji pozarządowych typu QUANGO (np. fundacja skarbu 
państwa) oraz część mediów (np. media publiczne). W sferze obywa-
telskiej występują organizacje pozarządowe (głównie stowarzyszenia 
i fundacje non-profit), w tym także mające status pożytku publiczne-
go, oraz rodziny i grupy nieformalne, takie jak np. grupy sąsiedzkie, 
wspólnoty lokalne i religijne. Ze sferą tą związana jest także część 
podmiotów sektora gospodarki społecznej, w tym organizacje poza-
rządowe prowadzące działalność gospodarczą. W sferze rynkowej 
występują komercyjne podmioty polityki społecznej, nastawione na 
zysk, czerpiące środki z dostarczania usług dla tej części społeczeń-
stwa, która jest w stanie sama zapłacić za dostęp do pewnych usług. 
Ponadto na pograniczu tej sfery i sfery obywatelskiej znajdują się 
przedsiębiorstwa społeczne (np. zakłady pracy chronionej, zakłady 
aktywności społecznej) i spółdzielnie socjalne (należące do sektora 
gospodarki społecznej). Ze sferą rynkową związane są także media 
(głównie prywatne).

Wszystkie sektory przenikają się wzajemnie i są od siebie w róż-
nym stopniu uzależnione (dlatego poszczególne obszary na rysunku 
nachodzą na siebie). Z jednej strony konkurują ze sobą, z drugiej mu-
szą współpracować na wielu poziomach w celu realizacji różnorod-
nych zadań polityki społecznej i dostarczania usług społecznych. Na 
większą integrację, ale czasami i dezintegrację sektorów wpływ mają 
różnorodne instytucje, które funkcjonują na styku trzech sfer i róż-
nych sektorów. Są to partie polityczne, ruchy społeczne, kościół ka-
tolicki i inne grupy wyznaniowe, zrzeszenia, grupy interesu, gremia 
doradcze, grupy wsparcia, komitety i komisje, konsorcja i partner-
stwa wielosektorowe. Wszystkie te instytucje mają ogromny wpływ 
na realizację polityki społecznej ze względu na siłę ich odziaływania 
i nacisku, przełożenia na rządzących, dostęp do kapitału, wiedzy i roz-
wiązań. Ich rola jest niezwykle znacząca. Dla przykładu partie poli-
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tyczne mogą aktywnie wpływać na programy rządów i wprowadzanie 
systemowych rozwiązań; grupy interesu i związki zawodowe mogą 
naciskać na takie a nie inne rozwiązania regulacyjno-prawne; ruchy 
społeczne mogą kształtowac postawy obywateli i społeczeństwa, które 
są niezwykle ważne, gdyż wpływają na opinię publiczną dotyczącą 
określonych spraw społecznych. Z kolei eksperci i grupy wsparcia 
dla rządzących mogą dostarczać gotowych rozwiązań i wzmacniać le-
gitymizację działań podejmowanych w sferze społecznej. Konsorcja 
i partnerstwa są natomiast dowodem na to, że można wspólnie działać 
na rzecz osiągnięcia consensusu społecznego lub rozwiązywania róż-
nych kwestii społecznych.

Zdajemy sobie sprawę, że prezentowany model, jak każde teore-
tyczne narzędzie, jest uproszczoną formą istniejącej wielosektorowo-
ści, jednakże chcemy podkreślić, iż można go traktować jako punkt 
wyjścia do analizowania welfare pluralism w naszym kraju. Stanowi 
on też uzasadnienie dla koncepcji obywatelskiej polityki społecznej.

2.2.1. Przykłady nasilającego się pluralizmu

To, że tendencje pluralistyczne się nasilają, szczególnie w aspekcie 
dostarczania usług społecznych, jest charakterystyczne dla większości 
państw europejskich, w tym także dla Polski. W mieszanej gospodar-
ce dobrobytu coraz większe znaczenie ma sektor obywatelski, który 
jest w chwili obecnej chyba najbardziej dynamicznym sektorem je-
śli chodzi o perspektywy rozwoju. Przemawiają za tym liczne fakty. 
Dla przykładu L. Salamon przedstawiając kilka lat temu wyniki badań 
międzynarodowego projektu z lat 90-tych ubiegłego stulecia, dotyczą-
cego porównania sytuacji organizacji pozarządowych w 22 państwach 
(Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project), zauważył, 
że współcześnie mamy do czynienia z „globalną rewolucją organi-
zacji trzeciego sektora” i niezwykle wysokim udziałem tego sektora 
w produkcji PKB i zatrudnieniu78. Sektor pozarządowy w 22 krajach 
w połowie lat 90 wydawał 1,1 biliona USD i zatrudniał ponad 19 mi-
lionów pracowników lub współpracowników, co stanowiło ponad 5% 
całości zatrudnienia w tych krajach. Wydatki sektora stanowiły 4,6% 

78 L. Salomon, W. Sokolowski, R. List „Global Civil Society – an Overview”, Bal-
timore 2003, str. 1.
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PKB wszystkich 22 państw uczestniczących w badaniach. Sektor po-
zarządowy w tych państwach zatrudniał sześciokrotnie więcej osób, 
aniżeli największe korporacje prywatne we wszystkich krajach razem 
wziętych. Jednocześnie zarysowały się spore różnice regionalne dy-
namiki sektora pozarządowego w poszczególnych miejscach świata. 
W państwach wysoko uprzemysłowionych sektor pozarządowy za-
trudniał około 7% wszystkich pracujących, kiedy np. w państwach 
latynoamerykańskich już tylko 2,2%, a w państwach Europy Środ-
kowo-Wschodniej jedynie 1,1%. Największy odsetek zatrudnionych 
w trzecim sektorze występował w Holandii (12,6%), Irlandii (11,5%), 
Belgii (10,5%), Izraelu (9,2%) i USA (7,8%). Najmniejszym zatrudnie-
niem w organizacjach pozarządowych charakteryzowały się Rumunia 
(0,3%) i Meksyk (0,4%)79. Badania Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sektor Project wykazały również, że 2/3 organizacji zorientowa-
nych jest przede wszystkim na dostarczanie usług społecznych. Blisko 
30% organizacji działa w sektorze edukacji i badań, 20% w sektorze 
zdrowia, 18% zajmuje się pomocą społeczną, a 14% kulturą i rekre-
acją. Interesujące jest to, że w regionie Zachodniej Europy dominują 
przede wszystkim trzy sfery, ściśle powiązane z polityką społeczną 
i dostarczaniem usług społecznych – edukacyjna, zdrowotna i pomo-
cy społecznej; z kolei w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
najwięcej było organizacji działających na rzecz kultury i rekreacji. 
W państwach latynoamerykańskich duże znaczenie miał sektor kształ-
cenia przy marginalnym znaczeniu zdrowia i usług socjalnych80.

Powyższe informacje wskazują, że sektor pozarządowy stano-
wi w dostarczaniu usług społecznych poważną siłę i trzeba bardzo 
starannie monitorować dalszy jego rozwój pod kątem stosowania no-
woczesnych metod i instrumentów wspierania, związanych z kontrak-
towaniem, uspołecznianiem i urynkowieniem dalszych usług w przy-
szłości.

Obok Salamona, także i inni badacze wskazują, że sektor pozarzą-
dowy w koncepcji pluralizmu ma kluczowe znaczenie. Dla przykładu 
C. Ranci w jednej ze swoich prac przedstawił znaczenie poszczegól-

79 Porównaj: L. Salamon, „Der Dritte Sektor im internationalen Vergleich”, w: 
„Der Dritte Sektor international – mehr Markt – weniger Staat?”, (E. Priller, A. Zim-
mer – Hg), Berlin 2001, s. 29–30. 

80 ibidem, s. 30–40.
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nych sektorów w dostarczaniu niektórych usług społecznych w wybra-
nych państwach81. Jak wynika z poniżej prezentowanej tabeli, w więk-
szości państw w pewnych usługach dominuje nie sektor publiczny, 
ale sektor pozarządowy lub prywatny. Są również takie usługi, gdzie 
to głównie państwo dostarcza świadczeń. Ranci podkreśla jednak, 
że biorąc pod uwagę wszystkie usługi socjalne, w wielu państwach 
dominuje w tej chwili sektor pozarządowy, którego podstawowym 
źródłem finansowania jest państwo. Oznacza to z jednej strony uspo-
łecznienie usług i przekazanie ich realizacji podmiotom obywatelskim, 
ale z drugiej strony organizacje pozarządowe stają się coraz silniej 
uzależnione od środków publicznych, co przeczy w dużym stopniu 
założeniom funkcjonowania samych organizacji jako niezależnych od 
państwa.

C. Ranci twierdzi, że szczególnie interesujący jest udział sek-
tora obywatelskiego w dostarczaniu usług społecznych. Jest on 
zróżnicowany między poszczególnymi krajami; łatwo zauważyć, że 
w Europie kontynentalnej i południowej udział organizacji trzeciego 
sektora w świadczeniu usług opieki jest zdecydowanie większy niż 
udział państwa, natomiast w Wielkiej Brytanii i Norwegii pełni on 
tylko funkcję uzupełniającą.

W Niemczech i we Francji trzeci sektor obejmuje 60% wszystkich 
osób zatrudnionych w usługach socjalnych i stanowi tym samym 
główny kanał realizacji tych usług.

81 C. Ranci, „The Mixed Economy of Social Care in Europe”, w: „Dilemmas of the 
welfare mix”, New York 2002, s. 25–45.
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Dane dla krajów południowej Europy są niestety niekompletne. 
Niemniej, dostępne informacje sugerują, że trzeci sektor odgrywa do-
minującą rolę w świadczeniu usług pomocy instytucjonalnej (zapew-
niając 81% miejsc w domach opieki we Włoszech oraz 56% miejsc 
dla niepełnosprawnych i 31% dla osób starszych w Hiszpanii). Należy 
jednak pamiętać, że lokalne usługi w tych krajach nie są zbyt rozwi-
nięte i usługi opieki instytucjonalnej pozostają wciąż fundamentem 
systemów usług socjalnych.

W Wielkiej Brytanii trzeci sektor odgrywa ważną rolę w zakresie 
opieki nad dziećmi, natomiast w dziedzinie opieki instytucjonalnej re-
forma z 1990 r. przyczyniła się do olbrzymiego wzrostu usług ofero-
wanych przez przedsiębiorstwa komercyjne, co na kilka lat znacząco 
zredukowało udział trzeciego sektora.

W Norwegii znaczny odsetek usług w kilku określonych sektorach, 
takich jak opieka nad dziećmi, usługi dla niepełnosprawnych, czy dla 
alkoholików, zapewniają organizacje typu non-profit82.

Interesujące dane z Niemiec prezentują A. Zimmer i S. Naehrlich83, 
którzy podkreślają że polityka społeczna w Niemczech jest związa-
na z trzema sektorami – rynkiem, państwem oraz sektorem non-profit 
i tym samym wpisuje się ona w model welfare pluralism. Wszyst-
kie trzy sektory produkują bowiem usługi społeczne, tylko ich udział 
w poszczególnych politykach społecznych jest odpowiednio zróżnico-
wany. Na podstawie swoich analiz autorzy ci dochodzą do wniosku, 
że w niemieckiej polityce społecznej wzrasta udział sektora pozarzą-
dowego i publicznego, maleje natomiast udział sektora działającego 
dla zysku.

82 c. Ranci, „The Mixed Economy of Social Care in Europe”,, op. cit.
83 A. Zimmer, S. Naehrlich, „Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sozialwirt-

schaft”, w: U. Arnold, B. Maelicke (Hrsg), „Lehrbuch der Sozialwirtschaft”, Baden 
– Baden 2003, s. 64 i następne.
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Dane zamieszczone w powyższej tabeli ukazują, że największy 
wzrost zatrudnienia obserwowany jest w ostatnich kilkudziesięciu 
latach w Niemczech w sektorze pozarządowym, co jest dowodem 
na dynamikę rozwoju tego sektora i coraz większe jego znaczenie 
w gospodarce oraz polityce społecznej. W sektorze prywatnym licz-
ba zatrudnionych nie wzrasta w ogóle, w sektorze publicznym wzro-
sła o ponad 200%, natomiast w sektorze pozarządowym aż o 373%. 
Największy wzrost zatrudnienia w sektorze społecznych organizacji 
pozarządowych zanotowano w usługach zdrowotnych (379%) i spo-
łecznych (381%).

Podobnie największy potencjał usług społecznych, rozumiany jako 
dostępna oferta na rynku dla potencjalnych beneficjentów, wskazuje 
na bardzo duże znaczenie podmiotów gospodarki społecznej, co za-
prezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 6. Oferta usług/świadczeń społecznych w Niemczech w oparciu o ilość 
osób zatrudnionych w poszczególnych instytucjach/sektorach

Zakres usług społecznych Sektor non 
profit %

Sektor pu-
bliczny %

Sektor 
rynkowy 

%

Zatrudnienie 
pełnoetatowe 

ogółem

Lecznictwo ogółem: 34,4 48,8 16,8 1.050.222

Szpitale 29,7 57,4 12,9 830.126

Usługi pielęgnacyjne 63,0 16,8 20,2 128.510

Inne podmioty lecznictwa 36,2 16,2 47,6 91.581

Usługi socjalne ogółem: 61,2 22,1 16,7 428.766

Kantyny 8,5 6,8 84,7 38.220

Internaty, bursy (mło-
dzież)

34,5 8,5 57,0 23.571

Domy dla Osób Starszych 67,6 14,7 17,7 67.140

Domy Dziecka 73,0 17,6 9,4 17.338

Pomoc Niepełnospraw-
nym

83,6 6,9 9,5 96.171

Domy Dziennego Pobytu 46,4 48,1 5,4 22.766

Placówki Dziecięce 62,3 36,7 1,0 155.874

Pomoc humanitarna 63,1 30,1 6,8 7.636

Źródło: A. Zimmer, S. Naehrlich, „Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sozialwirtschaft”, w: U. 
Arnold, B. Maelicke (Hrsg), „Lehrbuch der Sozialwirtschaft”, Baden – Baden 2003, s. 98.
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Wśród usług medycznych i lecznictwa dominuje w Niemczech sek-
tor publiczny (48,8%), ale sektor non-profit ma także istotne znaczenie 
(34,4%). Jednakże już w usługach socjalnych dominuje sektor non-
profit z 61,2%. W obu zakresach sektor prywatny jest reprezentowany 
na poziomie ponad 16%.

Powyższe przykłady pokazują, że w wielosektorowej polityce spo-
łecznej wzrasta znaczenie trzeciego sektora, który zajmuje w wielu 
państwach zachodniej Europy ważną pozycję w świadczeniu usług 
społecznych, zarówno w tradycyjnych gałęziach polityki społecznej 
(pomoc instytucjonalna), jak i tych stosunkowo nowych, takich jak 
usługi lokalne i opieka domowa. O ile w krajach południowej Europy 
znaczenie trzeciego sektora wciąż koncentruje się wokół opieki in-
stytucjonalnej, w innych krajach europejskich zaobserwować można 
znaczny rozwój w dziedzinach nowatorskich. Dla przykładu zdecydo-
wana większość usług opieki nad dziećmi w kilku dużych krajach eu-
ropejskich (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) jest realizowana przez 
organizacje typu non-profit. Natomiast w Norwegii – kraju charakte-
ryzującym się silnym zaangażowaniem państwa w opiekę nad dziećmi 
– przynajmniej jedną trzecią tych usług zapewnia trzeci sektor.

Badacze welfare pluralism twierdzą coraz częściej, że w wielu kra-
jach, np. we Włoszech czy Hiszpanii, w sektorach opieki nad dziećmi 
i niepełnosprawnymi, bez zaangażowania trzeciego sektora, krajo-
we systemy usług socjalnych przestałyby niemal istnieć, we Francji 
i w Niemczech zmniejszyłyby się o ponad połowę, zaś w Wielkiej 
Brytanii i w Norwegii zostałyby znacznie zredukowane. Trzeci sektor 
wydaje się w Europie również znacznie większy niż prywatny sektor 
rynkowy, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie widoczne są skutki 
gruntownej reformy z 1990 r., która zaowocowała intensywną komer-
cjalizacją usług z zakresu opieki instytucjonalnej.

Należy zatem podkreślić, że pomimo niewielkiego zainteresowa-
nia, jakie trzeci sektor wzbudzał do niedawna w debacie publicznej 
na temat polityki społecznej, rozumianej przez lata jako welfare state, 
stanowi on aktualnie główny kanał dystrybucji usług opieki społecz-
nej w Europie. Dlatego tak ważne jest, aby nie pomijać sektora poza-
rządowego kreując nowe koncepcje europejskiej i krajowej polityki 
społecznej. Tym bardziej, że w wielu państwach jest on ważnym pra-
codawcą. W niektórych państwach europejskich (np. w Belgii, czy 
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Holandii) w sektorze tym znajduje zatrudnienie od 10 do 14% wszyst-
kich zatrudnionych (!!).

Nie wszyscy zgadzają się jednak z tym, że sektor pozarządowy jest 
skuteczniejszy od instytucji publicznych w działalności społecznej. R. 
Szarfenberg w jednym ze swoich artykułów przestrzega i jednocześnie 
ironizuje, że tak jak w XIX wieku rynek nie rozwiązał kwestii społecz-
nych, a w XX wieku rozczarowanie przyniosło państwo opiekuńcze, 
tak w XXI wieku może nas spotkać zawód ze strony organizacji po-
zarządowych84. W literaturze naukowej pojawiają się głosy, że trzeci 
sektor jest zbyt idealizowany, a organizacje non-profit często w rze-
czywistości charakteryzuje partykularyzm, uznaniowość, brak profe-
sjonalizmu, niewystarczalność zasobów oraz luka odpowiedzialności. 
Partykularyzm polega na tym, że organizacje pozarządowe realizują 
głównie swoje interesy grupowe, które wcale nie muszą być zgod-
ne z dobrem ogółu. Z kolei paternalizm trzeciego sektora powoduje, 
że organizacje nie mogąc tworzyć prawa, świadczą usługi w sposób 
uznaniowy. Wiele organizacji nie posiada także odpowiedniego zaple-
cza, zasobów i kadr, co powoduje ich amatorskie podejście do wielu 
zadań8�. W wielu państwach europejskich znaczenie sektora poza-
rządowego w dostarczaniu usług jest niedocenione „naukowo” także 
z tego powodu, że pojawiają się tutaj trudności natury teoretycznej. 
Jak twierdzi C. Ranci „…pomimo, że literatura współczesna dotycząca 
państwa opiekuńczego i trzeciego sektora proponuje liczne kryteria 
klasyfikacji systemów opieki społecznej, to jednak większość z pro-
ponowanych modeli posiada dwa ograniczenia w kontekście celów 
polityki społecznej. Po pierwsze, nie bierze się pod uwagę obecności 
lub braku trzeciego sektora jako decydującego kryterium klasyfikacji. 
Po drugie, nie ogranicza się modeli wyłącznie do rozważań na temat 
świadczeń socjalnych86„. innym ograniczeniem teoretycznym jest to, 
że literatura na temat trzeciego sektora proponuje różnorodne typo-
logie, które jednak nie skupiają się na żadnym konkretnym obszarze 
polityki społecznej.

84 Szarfenberg R., „Słabości trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatne-
go”, w: „Trzeci sektor” 4/2005/2006, s. 118–127. 

8� ibidem.
86 c. Ranci, „The Mixed Economy of Social Care in Europe”. w: „Dilemmas of 

the welfare mix”, op. cit., s. 32. 
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Krytyka sektora pozarządowego dotyczy także kwestii finansowa-
nia usług dostarczanych przez podmioty obywatelskie. Podkreśla się, 
że sektor ten jest w ogromnym stopniu uzależniony od państwowego 
finansowania. I rzeczywiście, badania porównawcze przeprowadzo-
ne przez Salomona i Anheiera (1999)87 dowodzą, że organizacje non-
profit działające w obszarze pomocy społecznej są, w dużym stopniu, 
finansowane przez państwo. Średnio, 45 procent z ich dochodów po-
chodzi z sektora publicznego. Ten odsetek wyższy jest tylko w przy-
padku organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia – 55 
procent – i edukacji – 47 procent. Oznacza to, że ponad 50% usług do-
starczanych przez organizacje pozarządowe jest finansowanych przez 
państwowe fundusze. Powstaje jednak tutaj zasadnicze pytanie – czy 
w obywatelskiej bądź wielosektorowej polityce społecznej chodzi 
o to, aby organizacje pozarządowe nie były finansowane z funduszy 
publicznych? Taki system mógłby być niestabilny i raczej niemożli-
wy do zastosowania w praktyce, a być może nawet niepożądany, bo 
oznaczałby całkowite wycofanie się państwa z odpowiedzialności za 
realizację zadań społecznych.

Tabela 7. Modele organizacji usług opieki społecznej z podziałem na sektory do-
minujące

Rola trzeciego sektora 
w zapewnianiu opieki 

społecznej

Zakres finansowania państwowego

Całkowite (ponad 60%) Częściowe (poniżej 60%)

Dominująca (ponad 50%) Model oparty na zasa-
dzie subsydiarności
Niemcy

Model dominacji trzeciego 
sektora
Włochy, Hiszpania (opieka 
nad niepełnosprawnymi), 
Francja (opieka nad dzieć-
mi), Wielka Brytania (opieka 
nad dziećmi)

Uzupełniająca (poniżej 
50%)

Model dominacji państwa
Norwegia, Francja (opie-
ka instytucjonalna)

Model dominacji rynku
Wielka Brytania (opieka 
instytucjonalna), Hiszpania 
(opieka instytucjonalna)

Źródło: C. Ranci, „The Mixed Economy of Social Care in Europe”, w: „Dilemmas of the welfare mix”, 
op. cit.

87 L. Salomon, H. Anheier, „Global Civil Society. Dimensions of the nonprofit sec-
tor”, Baltimore 1999. 
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Powyższa tabela ukazuje modele organizacji usług społecznych 
z określeniem sektorów, które dominują w danym modelu. I tak 
w pierwszym modelu opartym na zasadzie subsydiarności, państwo 
hojnie finansuje (pokrywając koszty niemal w całości) usługi trzecie-
go sektora, które stanowią główną część systemu opieki społecznej. 
Rola państwa, które realizuje tylko niewielką część usług, polega na 
finansowaniu i kontroli; duży zakres niezależności pomiędzy pań-
stwem a trzecim sektorem pozostawia jedynie szczątkową przestrzeń 
dla rozwoju usług prywatnych przedsiębiorstw. Przykładem kraju, 
który realizuje ten model, są Niemcy: trzeci sektor stanowi ponad 60% 
zatrudnienia w obszarze świadczeń socjalnych i jest szczególnie silny 
w dziedzinie opieki instytucjonalnej, gdzie pokrywa 68% usług.

Drugi model kładzie nacisk na dominację trzeciego sektora. charak-
teryzuje się dominującą obecnością organizacji społecznych w świad-
czeniu usług socjalnych, a przy tym bardziej ograniczonym zaangażo-
waniem finansowym państwa niż ma to miejsce w pierwszym modelu; 
państwo pokrywa koszty tylko częściowo. Kraje, w których występuje 
ten model to: Francja i Wielka Brytania – szczególnie w zakresie opie-
ki nad dziećmi; Włochy przede wszystkim w usługach instytucjonal-
nych (domy opieki społecznej); oraz Hiszpania w świadczeniu usług 
dla osób niepełnosprawnych. Charakterystyczne jest, że wszystkie te 
państwa w sferze opieki społecznej dysponowały tradycyjnie licznymi 
organizacjami o podłożu religijnym oraz ograniczonym zaangażowa-
niem państwa w bezpośrednim świadczeniu usług. Dla przykładu we 
Włoszech sektor publiczny zapewnia tylko jedną piątą miejsc w insty-
tucjach opieki stałej; we Francji państwo świadczy bezpośrednio nie-
spełna 26% usług opieki nad dziećmi, a w Wielkiej Brytanii tylko 6%. 
W Hiszpanii usługi dla niepełnosprawnych świadczone bezpośrednio 
przez państwo stanowią 16% całości usług. Wartym podkreślenia jest, 
że we Włoszech państwo zapewnia 57% wszystkich dochodów trze-
ciego sektora, we Francji – 56%, natomiast w Hiszpanii 49%. Podob-
nie jak w modelu opartym o zasadę subsydiarności, także w tym mo-
delu, silna obecność trzeciego sektora pozostawia mało przestrzeni dla 
prywatnych podmiotów, które są praktycznie nieobecne we Włoszech. 
Przykładem dominacji trzeciego sektora w pozostałych wymienianych 
w tym modelu krajach może być to, że np. usługi opieki nad dziećmi 
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tylko w 3% we Francji, 4% w Hiszpanii i 12% w Wielkiej Brytanii 
zapewniane są przez sektor prywatny.

Trzeci, prezentowany w tabeli, model charakteryzuje się dominacją 
państwa. Usługi socjalne świadczone są głównie przez państwo, co po-
zostawia niewiele miejsca dla organizacji non-profit. Organizacje trze-
ciego sektora mają pewne znaczenie tylko w określonych usługach i są 
niemal całkowicie zależne od państwa w zakresie finansowania. Jeśli 
chodzi o przykłady krajów, najbardziej reprezentatywna dla tego mo-
delu jest Norwegia, gdzie trzeci sektor odgrywa pewną rolę, ale tylko 
w określonych obszarach (takich jak opieka nad dziećmi, gdzie usłu-
gi świadczone przez trzeci sektor stanowią trzecią część wszystkich 
usług). Przypadek Francji jest podobny pod względem usług opieki in-
stytucjonalnej. Państwo dysponuje 59% miejsc, a koszty usług opieki 
instytucjonalnej świadczonych przez organizacje non-profit (dających 
28% miejsc) są niemal całkowicie pokrywane przez państwo.

Czwarty model może być określony jako zdominowany przez rynek, 
jako że, obok usług świadczonych bezpośrednio przez państwo i trzeci 
sektor, znacząca część usług realizowana jest przez przedsiębiorstwa 
prywatne. W niektórych dziedzinach, takich jak usługi opieki instytu-
cjonalnej w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, przeważającą część 
stanowią usługi świadczone przez organizacje komercyjne. Ponadto, 
finansowanie państwowe w tej sytuacji jest raczej ograniczone; w isto-
cie, znaczący procent wydatków organizacji trzeciego sektora oraz 
podmiotów rynkowych pokrywany jest z prywatnych darowizn i opłat 
za usługi. W tym przypadku możemy dostrzec nie tylko istotny udział 
organizacji działających na zasadach rynkowych, lecz także znacz-
ną komercjalizację usług świadczonych przez organizacje non-profit. 
Z tych dwóch powodów opisywany model różni się od pozostałych; 
charakteryzuje go większe urynkowienie usług i bardziej szczątkowy 
charakter państwowego interwencjonizmu, zarówno pod względem 
bezpośredniego świadczenia usług, jak i finansowania prywatnych czy 
niekomercyjnych usługodawców88.

Przedstawione powyżej dane świadczą o tym, że sektor pozarzą-
dowy staje się w ostatnich latach poważnym nośnikiem dostarczania 
(a w części również finansowania) usług społecznych, i że w coraz 

88 ibidem, s. 36–37. 
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większym zakresie widoczny jest w państwach europejskich model 
wielosektorowości, z dominującą rolą sektora pozarządowego.

2.3. tRzy sektoRy – kRytyczna analiza poRóWnaWcza89

Z pragmatycznego punktu widzenia, podział zadań i odpowiedzial-
ności pomiędzy podmioty należące do poszczególnych sektorów po-
winien opierać się na rozpoznaniu ich silnych i słabych stron. Niestety 
debata na ten temat często charakteryzuje się tym, co Rothstein nazy-
wa „założeniem nirwany” – porównywaniem idealnego obrazu jed-
nego sektora z krytycznym obrazem podmiotów innego rodzaju90. na 
poniższym rysunku przedstawiono przykładowe porównanie ideali-
stycznego i krytycznego spojrzenia na sektory publiczny i rynkowy.

Rysunek 4. Idealistyczne a krytyczne spojrzenie na sektory: publiczny i rynkowy
Rynek Państwo

„Założenie
nirwany”

Efektywność
Wolność wyboru
Kreatywność 

Sprawiedliwość
Demokracja
Równe traktowanie

Rzeczywiste
problemy

Segregacja
Kartele
Monopole

Biurokracja
Korupcja
Kolejki 

Źródło: B. Rothstein, Just institutions. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State, 
Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 201.

W tej sytuacji poszczególne rodzaje podmiotów należy poddać kry-
tycznej analizie w oparciu o istniejące w literaturze teorie „błędów 
sektora”. Jako, że stosunkowo najobszerniejszy dorobek na tym ob-
szarze dotyczy sektora rynkowego, właśnie na nim skoncentrujemy 
krytyczną uwagę w pierwszym rzędzie.

Po pierwsze, rynki są efektywne, o ile spełniony jest warunek do-
skonałej konkurencji91. istnieje ona w sytuacji, gdy mamy do czynie-

89 Opracowano na podstawie: S. Kamiński, „Organizacje pozarządowe jako pod-
mioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r.”, niepublikowana praca doktorska, Wro-
cław 2005 (promotor: prof. dr hab. Z. Pisz).

90 B. Rothstein, „Just institutions. The Moral and Political Logic of the Universal 
Welfare State”, cambridge 1998, s. 200. 

91 N. Barr, „The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty and 
the Role of the State”, new York 2001, s. 14. 
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nia z wielością podmiotów po stronie popytu i podaży, brakiem barier 
wejścia i wyjścia z rynku i homogenicznym produktem. Trudno sobie 
tymczasem wyobrazić taki obszar polityki społecznej, który by charak-
teryzowały powyższe cechy. Szczególnie warunek homogeniczności 
wydaje się być trudny do spełnienia; konieczność dostosowania usług 
opiekuńczych do potrzeb beneficjenta może tu służyć za przykład.

Po drugie, rynek jest efektywny jeśli nie istnieją efekty zewnętrzne. 
Tego rodzaju efekt występuje w sytuacji, gdy korzyści, jakie odno-
si jednostka z konsumpcji dobra, mogą łączyć się z dodatkową ko-
rzyścią lub niekorzyścią dla innych jednostek, które nie uczestniczą 
bezpośrednio w konsumpcji92. Tymczasem w rzeczywistości często 
występują zarówno negatywne, jak i pozytywne efekty zewnętrzne. 
Z efektem negatywnym mamy do czynienia między innymi w sytuacji 
zanieczyszczenia środowiska. Z kolei typowym przykładem efektu 
pozytywnego są konsekwencje szczepień ochronnych.

Po trzecie, rynek nie jest efektywnym mechanizmem dostarczania 
dóbr publicznych93. Dobro publiczne charakteryzuje się dwoma pod-
stawowymi cechami: brakiem rywalizacji o jego konsumpcję oraz bra-
kiem możliwości wykluczenia kogokolwiek z jego konsumpcji. Drugi 
z warunków w praktyce oznaczać musi brak odpłatności za korzysta-
nie z dobra publicznego, co jest nie do pogodzenia z istotą funkcjono-
wania podmiotów rynkowych. Przykłady tego rodzaju dóbr stanowią 
obrona narodowa oraz park publiczny.

Po czwarte, rynek nie jest efektywnym mechanizmem w przypadku 
występowania asymetrii informacji pomiędzy producentem/świadcze-
niodawcą a nabywcą /świadczeniobiorcą. Taka sytuacja ma miejsce na 
przykład w ochronie zdrowia94. W tym przypadku pacjent ze względu 
na brak możliwości samodzielnej oceny stanu swojego zdrowia jest 
zdany na lekarza, co w warunkach rynkowych może prowadzić do nie-
uzasadnionego z medycznego punktu widzenia wywoływania popytu 
ze strony tego drugiego.

92 T. Michalak, J. Wilkin, „Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytu-
acja grup marginalizowanych – ujęcie ekonomiczne”, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza 
(red.), „W stronę aktywnej polityki społecznej”, Warszawa 2003, s. 49. 

93 ibidem, s. �0. 
94 S. Golinowska, „Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium 

ekonomiczne”, Warszawa 1994, s. 94–96. 
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Po piąte, jak na to wskazuje teoria zawodności kontraktu (contract 
failure theory), rynek nie jest efektywnym mechanizmem w sytuacji, 
gdy nabywca (płatnik) i konsument nie są tą samą osobą9�. za przy-
kład mogą tu posłużyć usługi opiekuńcze dla osób starszych. Jeżeli na-
bywca nie posiada pełnej informacji dotyczącej jakości wykonywanej 
usługi, podmiot działający w celu osiągnięcia zysku może wykonywać 
ją w sposób nieprawidłowy.

Oczywiście części tych problemów można uniknąć poprzez wpro-
wadzenie odpowiednich regulacji bądź stosowanie mechanizmu ryn-
kowego w sposób selektywny. Na przykład podmiot rynkowy może 
być zainteresowany produkcją dobra publicznego w postaci parku, 
jeżeli będzie pełnić rolę wyłącznie wykonawcy i będzie opłacany ze 
środków publicznych. Takie rozwiązanie może, choć nie musi, okazać 
się bardziej efektywne niż produkcja tego dobra wyłącznie w ramach 
sektora publicznego.

Jeżeli chodzi o zawodność sektora publicznego, to przede wszyst-
kim warto pamiętać, iż w warunkach demokracji sektor publiczny 
produkuje przede wszystkim te dobra publiczne, które cieszą się po-
parciem większości społeczeństwa96. Prowadzi to do powstania nie-
zaspokojonego popytu na dobra pożądane przez wszelkiego rodzaju 
mniejszości, które nie mają szans na uzyskanie wystarczającej legity-
mizacji swoich potrzeb.

Po drugie, jak na to wskazuje Barr, w sektorze publicznym niepro-
porcjonalnie wiele dóbr i transferów jest przejmowanych przez klasę 
średnią, która dysponuje największą siłą wyborczą97. Podobny pro-
blem dotyczy różnego rodzaju grup interesu, które dzięki lobbingowi 
mogą osiągnąć korzyści niewspółmierne do tych, jakie mogłyby wyni-
kać z zastosowania kryterium sprawiedliwości społecznej.

Po trzecie, działalność podmiotów sektora publicznego może być po 
części ukierunkowana na potrzeby biurokracji, a nie społeczeństwa98. 
Może to wynikać m.in. z braku możliwości pełnej kontroli politycznej 
nad urzędnikami oraz inercji systemu biurokratycznego. Konsekwen-

9� L. M. Salamon, „Partners in Public Service. Government – Nonprofit Relations 
in the Modern Welfare State,” Baltimore 1995, s. 40. 

96 ibidem, s. 39. 
97 N. Barr, „The Welfare State…”, op. cit., s. 27. 
98 ibidem.
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cją takiego stanu rzeczy mogą być takie zjawiska jak przerosty zatrud-
nienia czy też korupcja.

Podobnie jak w przypadku sektora rynkowego, istnieje możliwość 
uniknięcia części z wymienionych problemów przy pomocy odpo-
wiednich regulacji oraz stosowania rozwiązań mieszanych. Na przy-
kład regulacje ograniczające działalność lobbingową mogą zapobiec 
dystrybucji zasobów w taki sposób, który nie jest zgodny z kryterium 
sprawiedliwości społecznej.

Wymienione wyżej przykłady zawodności sektorów rynkowego 
i publicznego mogą posłużyć za argument przemawiający za uzna-
niem znaczącej roli trzeciego sektora w systemie polityki społecznej. 
Jednakże uniknięcie wspomnianego wcześniej błędu, polegającego 
na przyjęciu „założenia nirwany”, wymaga wskazania w tym miejscu 
również przypadków zawodności trzeciego sektora.

Po pierwsze, tego rodzaju podmioty charakteryzuje często niesta-
bilność funkcjonowania, będąca z kolei przede wszystkim wynikiem 
niepewności finansowania. Może to powodować skłonność zarządza-
jących tymi organizacjami do ich nadmiernego uzależniania od poten-
cjalnych źródeł finansowania, zwłaszcza od środków publicznych99, co 
ogranicza ich autonomię.

Po drugie, organizacje pozarządowe może charakteryzować „pro-
dukcyjna nieefektywność”100. Ponieważ są one pozbawione właści-
cielskiej presji na osiąganie zysków, osoby zarządzające nimi nie 
mają równie silnych jak w przypadku sektora rynkowego bodźców 
do redukcji kosztów, czy też ogólnie racjonalizacji działalności pod 
względem ekonomicznym.

Po trzecie, przeprowadzone w Stanach zjednoczonych badania em-
piryczne wskazują na fakt, iż organizacje trzeciego sektora wolniej 
reagują na wzrost popytu niż podmioty rynkowe. Jednym z możliwych 
wyjaśnień tego zjawiska jest argument, iż organizacje pozarządowe 

99 D. Długosz, „Mechanizmy tworzenia I wdrażania polityk publicznych w pań-
stwie współczesnym”, w: J. Hausner (red.), „Studia z zakresu zarządzania publiczne-
go”, Kraków 2001, s. 171. 

100 H. Hansmann, „Economic Theories of Nonprofit Organization”, w: W. W. Po-
well (ed.), „The Nonprofit Sector. A Research Handbook”, New Haven & London 
1987, s. 38. 
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posiadają mniejsze możliwości szybkiej mobilizacji dodatkowego ka-
pitału koniecznego do rozszerzenia działalności101.

Również w przypadku trzeciego sektora istnieją możliwości ograni-
czania jego „błędów”. Na przykład wprowadzenie regulacji ułatwiają-
cych tworzenie kapitału żelaznego może sprzyjać zachowaniu autono-
mii tych organizacji, a co za tym idzie, umożliwieniu wykorzystania 
ich mocnych stron.

Tradycyjne argumenty na rzecz wykorzystania potencjału organi-
zacji pozarządowych w polityce społecznej, czy też szerzej, na arenie 
życia publicznego, często odwołują się do kategorii socjologicznych 
i etycznych. Poniżej podejmujemy próbę przeprowadzenia takiej argu-
mentacji przede wszystkim w oparciu o koncepcje ekonomiczne.

Po pierwsze, działalność organizacji należących do trzeciego sek-
tora stanowi odpowiedź na niezaspokojony przez dwa pozostałe sek-
tory popyt na dobra publiczne. Rynki nie są zainteresowane ich pro-
dukcją ze względu na warunek braku wykluczenia z ich konsumpcji, 
podmioty publiczne zaś zazwyczaj nie zaspokajają popytu ze strony 
wszelkiego rodzaju mniejszości – zarówno nie oferują wszystkich 
dóbr pożądanych przez obywateli, jak i nie zapewniają odpowiedniej 
różnorodności tych dóbr, które są dostarczane. Działalność licznych 
organizacji obywatelskich ukierunkowana jest właśnie na wypełnianie 
tych luk – zaspokajanie niestandardowych potrzeb grup mniejszościo-
wych.

Po drugie, działalność organizacji pozarządowych jest ekono-
micznie uzasadniona również w przypadku niektórych dóbr (w tym 
również usług) prywatnych. Dobro prywatne, w przeciwieństwie do 
dobra publicznego, charakteryzuje możliwość wykluczenia i rywa-
lizacji o konsumpcję. Organizacje pozarządowe wydają się być naj-
efektywniejszym producentem tych spośród dóbr prywatnych, któ-
rych konsumpcja wiąże się z występowaniem asymetrii informacji. 
Jeżeli nabywca bądź też konsument nie może ocenić jakości lub ilości 
konsumowanego dobra, stwarza to dla dążącego do zysku producen-
ta rynkowego zarówno możliwość, jak i bodziec do osiągnięcia nie-
uprawnionej nadwyżki kosztem konsumenta. Tymczasem podmiot nie 
działający dla zysku charakteryzuje zasada „braku dystrybucji nad-

101 ibidem. 
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wyżek” (nondistribution constraint) wykluczająca występowanie tego 
rodzaju bodźca102. Prowadzi to do większego zaufania konsumentów 
wobec organizacji należących do trzeciego sektora, a co za tym idzie 
obniżenia kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem dobra (na 
przykład kosztów kontroli). Kwestia zaufania jest zresztą tym czynni-
kiem, który świadczyć może o przewadze trzeciego sektora nad sek-
torem publicznym. Ten ostatni postrzegany jest bowiem często przez 
pryzmat występujących w nim patologii, co w sposób znaczący obniża 
społeczne zaufanie względem niego, pomimo, iż z definicji również 
jego dotyczy zasada „braku dystrybucji nadwyżek”.

Powyższe argumenty wywodzą się z teorii dóbr publicznych i teo-
rii zawodności kontraktu. Warto w tym miejscu przytoczyć jednakże 
również argumenty nieco odmiennej natury, które uzasadniają uzna-
nie organizacji należących do trzeciego sektora za znaczące podmioty 
polityki społecznej. Organizacje te pełnią funkcję społecznej kontroli 
działalności sektora publicznego i prywatnego, korygując tym samym 
niektóre spośród charakteryzujących je „błędów”103. Ponadto pobu-
dzają one obywatelską aktywność, tworząc przestrzeń dla działalności 
woluntarystycznej. Umożliwia to z jednej strony budowanie postaw 
obywatelskich wśród wolontariuszy, z drugiej zaś strony, dzięki ich 
pracy, większą efektywność rozwiązywania problemów społecznych. 
Dodatkową korzyścią jest z tego punktu widzenia również tworzenie 
dodatkowych więzi społecznych i wzrost integracji społecznej, a co 
za tym idzie wzrost kapitału społecznego. Wreszcie, w literaturze 
przedmiotu podkreśla się częstokroć innowacyjny charakter działań 
organizacji pozarządowych. Charakteryzując się większą niż sektor 
publiczny swobodą działania są one często pionierami nowatorskich 
rozwiązań, także w sferze polityki społecznej. J. Douglas napisał 
wręcz, iż „niemal wszystkie bez wyjątku podstawowe usługi socjalne 
zostały zapoczątkowane przez organizacje społeczne”104.

102 ibidem, s. 29. 
103 J. Hausner, „Zarządzanie publiczne – sylabus wykładu”, za: T. Michalak, J. 

Wilkin, „Rynek, społeczeństwo obywatelskie…”, op. cit., s. �6. 
104 Cyt. za: E. Leś, „Od filantropii do pomocniczości – studium porównawcze roz-

woju i działalności organizacji społecznych”, Warszawa 2000, s. 9. 
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W niniejszym rozdziale staraliśmy się wykazać, że zróżnicowanie 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań społecznych stano-
wi jedną z zasadniczych cech współczesnej polityki społecznej. Sytu-
acja, w której państwo ponosiło pełną odpowiedzialność za kreowanie 
i realizację polityki społecznej, ustąpiła miejsca wielosektorowemu 
podejściu do realizacji zadań społecznych. Zmiana ta nastąpiła rów-
nież w Polsce w okresie transformacji. Po 1989 roku integralną czę-
ścią życia publicznego stały się w naszym kraju podmioty rynkowe 
i pozarządowe, które przyjęły współodpowiedzialność za zakres i po-
ziom świadczonych usług społecznych.

W kolejnym rozdziale przedstawiamy genezę oraz charakterysty-
kę współczesnego trzeciego sektora w Polsce, uwzględniając również 
prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności podmiotów spo-
łecznych. Funkcjonowanie sektora pozarządowego poddajemy anali-
zie w kontekście polityki społecznej.
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Rozdział 3

organizacje pozarządoWe 
W polSce po 1989 roku105

3.1. geneza polskich oRganizacji społecznych

Rozwój organizacji społecznych w Europie odbywał się pod wpły-
wem różnorodnych czynników: od ducha chrześcijaństwa, przez 
świecką filantropię, politykę władz publicznych, aż po masowe ruchy 
społeczne106. Czynniki te miały także wpływ na kształtowanie się trze-
ciego sektora na ziemiach polskich. Jednakże dość złożone koleje losu 
również wywarły piętno na przebieg tego procesu w Polsce.

Należy zastrzec, iż analiza genezy trzeciego sektora przed okre-
sem nowożytnym, ze względu na charakter dostępnych źródeł, po-
siada dość spekulatywny charakter. Ponadto wydaje się, że analiza 
odwołująca się do wielosektorowości nie jest użyteczna w przypadku 
opisu podmiotów zajmujących się działalnością społeczną przed oraz 
w okresie średniowiecza. Rozdzielenie ówczesnych sektorów publicz-
nego i społecznego w sposób nie budzący wątpliwości jest niezwykle 
trudne. Problem ten dotyczy zarówno organizacji o charakterze religij-
nym, jak i tych zakładanych przez możnowładztwo.

Zdaniem E. Leś, w okresie przed chrystianizacją na ziemiach pol-
skich działalność społeczna opierała się na solidarności i obowiązkach 
wynikających z rodowo-plemiennej organizacji życia społecznego107. 
Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Polska stała się natomiast częścią 

10� Opracowano na podstawie: S. Kamiński, „Organizacje pozarządowe jako pod-
mioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r.”, niepublikowana praca doktorska, Wro-
cław 2005 (promotor: prof. dr hab. Z. Pisz).

106 A. Evers, J.L. Laville, „Introduction”, w: Evers A., Laville J.L. (red.), „The 
Third Sector in Europe”, cheltenham 2004, s. 4. 

107 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 36. 
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świata zachodniego, z jego kulturą i duchowością. Proces adaptacji 
miał oczywiście charakter długotrwały – we wczesnym średniowie-
czu priorytet Kościoła stanowiła chrystianizacja tradycyjnych wierzeń 
i obrzędów108. Z czasem jednak zaczęły również powstawać pierwsze 
organizacje stawiające sobie za cel rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów społecznych.

Najstarszą instytucją charytatywną na ziemiach polskich był praw-
dopodobnie szpital we Wrocławiu, założony przez fundację biskupią 
w 1108 r.109 W okresie średniowiecza to właśnie Kościół wiódł prym 
wśród instytucji organizujących działalność na rzecz ubogich – po-
strzeganą wówczas za podstawowe zadanie społeczne. Zakony i inne 
instytucje kościelne prowadziły szpitale, stanowiące nie tylko miejsce 
leczenia osób chorych, ale pełniące także funkcje opiekuńcze wzglę-
dem osób biednych. Również osoby świeckie, zwłaszcza władcy oraz 
możnowładztwo, częstokroć stawały się fundatorami, czego przykład 
stanowiły m.in. fundacje Władysława Hermana, Odrowążów i Jaxy 
Miechowity110.

Między XV a XVII wiekiem sfera niedostatku w Polsce znacznie 
się rozszerzyła, przez co dotychczasowe mechanizmy rozwiązywania 
problemów społecznych stały się nieadekwatne do rzeczywistych po-
trzeb. W tym czasie zmianie uległ stosunek do ubogich, czego przeja-
wem był między innymi statut Jana Olbrachta wydany w 1496 r. Statut 
wprowadzał obowiązek ewidencji żebraków oraz określał ich dopusz-
czalną liczbę – tzw. „kontyngenty żebracze”111. W okresie tym dzia-
łalność socjalna i oświatowa nadal miała przede wszystkim religijny 
charakter, choć jednocześnie upowszechniała się świecka filantropia, 
między innymi w postaci zapisów na cele dobroczynne i ustanawiania 
fundacji stypendialnych dla ubogich.

Wiek XVIII przyniósł dalszą zmianę postaw wobec ludzi ubogich 
– celem nadrzędnym stało się wyprowadzenie ich ze sfery niedostatku, 
także poprzez przymus pracy. W tym czasie rośnie rola władz publicz-

108 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, „Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: 
od filantropii greckiej do pracy socjalnej”, Katowice 1998, s. 21�. 

109 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 36. 
110 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, „Społeczne dzieje…”, op. cit., s. 216. 
111 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 38. 
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nych, zakładane są domy pracy, podejmowane są również pierwsze 
próby stworzenia instytucji regulującej działalność dobroczynną112.

Wydarzeniem o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju organizacji spo-
łecznych była utrata przez Polskę niepodległości. Wobec braku niezależ-
nych polskich władz publicznych, ciężar organizacji życia społecznego 
oraz działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej spoczął na barkach 
działaczy społecznych i tworzonych przez nich stowarzyszeń. Skalę 
tego zjawiska obrazuje fakt, iż Warszawskie Towarzystwo Dobroczyn-
ności, będące w XIX w. największą warszawską organizacją społeczną, 
dostarczało pomocy nawet 100.000 osób rocznie w mieście liczącym 
kilkaset tysięcy mieszkańców. Niskie nakłady na realizację zadań spo-
łecznych ze strony zaborców sprawiały, iż koszty tej działalności pokry-
wane były w dużej mierze z zapisów, legatów, składek i środków zbie-
ranych w czasie różnego rodzaju imprez charytatywnych113. Represyjna 
polityka władz zaborczych przyczyniła się więc w pewnym stopniu do 
integracji polskiego społeczeństwa i rozwoju inicjatyw oddolnych.

Powstanie państwa polskiego w 1918 r. stanowiło kolejny przełomo-
wy moment w historii polskiego trzeciego sektora. Władze publiczne 
przyjęły znaczną część odpowiedzialności za realizację zadań społecz-
nych; stworzono m.in. systemy ubezpieczeń społecznych oraz publicz-
nej opieki społecznej. Organizacje obywatelskie pełniły rolę podmio-
tów polityki społecznej komplementarnych względem tworzącej się, 
nie w pełni sprawnej administracji państwowej. Diametralnej zmianie 
uległ charakter relacji między sektorem społecznym i publicznym; 
ich wzajemna opozycja ustąpiła miejsca współdziałaniu114. Mimo to 
w okresie istnienia II Rzeczypospolitej nie udało się w pełni ujednolicić 
prawodawstwa regulującego działalność organizacji tworzących trzeci 
sektor. W poszczególnych dzielnicach fundacje działały na podstawie 
odrębnych przepisów. Prawo o stowarzyszeniach wprowadzono rozpo-
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej dopiero w 1932 r.11�

112 ibidem, s. 73–74. 
113 E. Mazur, „Dobroczynność w Warszawie XIX wieku”, Warszawa 1999, 

s. 26–34. 
114 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 89. 
11� Zob.: H. Izdebski, „Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, sko-

rowidz”, Łomianki 2001, s. 42. Rozporządzenie zostało opublikowane w: Dz.U. 1932 
nr 94, poz. 808. 
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W porównaniu do wieków wcześniejszych, zakres działalności or-
ganizacji społecznych uległ dalszemu rozszerzeniu – oprócz opieki 
socjalnej, ochrony zdrowia, kultury i oświaty obejmował sfery miesz-
kalnictwa i sportu. Powstawały wówczas również organizacje o cha-
rakterze naukowym, w tym utworzone w 1924 r. Polskie Towarzystwo 
Polityki Społecznej116 oraz Towarzystwo „Muzeum Społeczne” gro-
madzące zbiory dokumentujące między innymi działalność instytucji 
i organizacji społecznych117. Część stowarzyszeń i fundacji zaspoka-
jała z kolei bardzo szczególne potrzeby społeczne – tak było między 
innymi w przypadku Towarzystwa Opieki nad Więźniami Zwolnio-
nymi z Więzień i ich Rodzinami, udzielającego więźniom wsparcia 
materialnego i moralnego118.

O skali działalności ogółu organizacji społecznych w II Rzeczy-
pospolitej świadczy fakt, iż w 1937 r. stowarzyszenia opiekuńcze 
prowadziły ponad 50% placówek opieki całkowitej dla dzieci. Pod 
koniec lat trzydziestych XX w. w Polsce było zarejestrowanych ponad 
10.000 stowarzyszeń i 3.000 fundacji119. To w tym okresie powstały 
takie organizacje jak Polski Czerwony Krzyż i Caritas, a także rozkwi-
tała kształtująca się od XIX w. spółdzielczość. P. Hubner wskazuje, iż 
znaczna część oddolnej aktywności społecznej skoncentrowana była 
w stowarzyszeniach nierejestrowanych, których liczba sięgała w okre-
sie międzywojennym 100.000120.

Okres rozbiorów odbił swe piętno na strukturze przestrzennej sekto-
ra społecznego. K. Jasiewicz na podstawie analizy ocalałych archiwa-
liów sformułował wniosek, iż zdecydowana większość z nich funkcjo-
nowała na obszarze województw południowo-wschodnich, znacznie 

116 J. Auleytner, „Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany”, Warszawa 2004, 
s. 28. 

117 T. Sztrum de Sztrem, „Muzeum Społeczne 1921–1939”, „Polityka Społeczna” 
3/1998, s. 16.

118 Zob.: J. Auleytner, „Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego”, 
Warszawa 2002, s. 466–473.

119 E. Leś, „Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce”, Warszawa 2001, 
s. 88. 

120 P. Hubner, „Pojęcia i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce”, w: P. 
Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeństwa polskie-
go: trzeci sektor”, Warszawa 2002, s. 72. 
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mniej posiadało siedzibę w byłym zaborze pruskim, najmniej zaś na 
ziemiach wschodnich121.

Ze względu na fakt, iż społeczeństwo II Rzeczypospolitej było 
zróżnicowane etnicznie i religijnie, znaczna część stowarzyszeń miała 
charakter wyznaniowy i narodowościowy. Nie stało to w sprzeczności 
z celami stawianymi przez założycieli większości z nich – rozwiązy-
wania poszczególnych problemów społecznych w kraju odbudowu-
jącym swój potencjał gospodarczy i społeczny po dziesięcioleciach 
zaborów. Na przykład liczne organizacje związane z Kościołem ka-
tolickim podejmowały działania między innymi na rzecz młodzieży, 
robotników, środowiska wiejskiego oraz biedoty122.

Zanim powstająca w nowym państwie administracja publiczna oraz 
trzeci sektor zdążyły w pełni okrzepnąć, wybuchła II wojna światowa. 
Większość organizacji społecznych zostało zdelegalizowanych przez 
władze okupacyjne. Na obszarze Generalnej Guberni stworzono Radę 
Główną Opiekuńczą (RGO), skupiającą te spośród organizacji, któ-
re mogły nadal funkcjonować, często ograniczone w swej autonomii. 
Poza RGO działać mogły PCK oraz organizacje kościelne powstałe 
na mocy konkordatu między Polską a Watykanem123. Podobnie jak 
w okresie zaborów, ograniczenie legalnych możliwości tworzenia 
organizacji obywatelskich nie oznaczało zaprzestania oddolnej dzia-
łalności społecznej. Była ona prowadzona na szeroką skalę w konspi-
racji.

Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej przyniosły czę-
ściowe odrodzenie sektora organizacji społecznych w Polsce. Reakty-
wowało działalność wiele organizacji funkcjonujących jeszcze przed 
i w czasie istnienia II Rzeczypospolitej, powstały także nowe stowa-
rzyszenia i fundacje124. Jednakże już w tym okresie stworzone zosta-
ły zrębu ustroju, który przez kolejne dziesięciolecia krępował rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego i jego podmiotów.

121 K. Jasiewicz, „Polityka fundacyjna w II Rzeczypospolitej”, „Polityka Społecz-
na” 2/1990, s. 27. 

122 Zob. J. Związek, „Katolickie stowarzyszenia społeczne w metropolii krakow-
skiej w latach 1925–1939”, w: R. Majkowska (red.), „Czy stowarzyszenia są dzisiaj 
potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na te-
renie południowej Polski”, Kraków 2000, s. 123–144. 

123 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 92–94. 
124 ibidem, s. 130. 
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W Polsce Ludowej państwo rościło sobie prawo do dominującej po-
zycji w sferze organizacji życia politycznego, społecznego i gospodar-
czego. Poczynając od 1947 r. rozpoczął się proces likwidacji licznych 
organizacji społecznych oraz przejmowania przez państwo ich mająt-
ku. W miejsce niektórych z nich utworzono organizacje zależne od 
władz, które często wykorzystywały tę samą nazwę; przykładowo re-
aktywowany po wojnie „Caritas” zastąpiono Zrzeszeniem Katolików 
„Caritas”. Oprócz nich w PRL funkcjonowały przede wszystkim sto-
warzyszenia sportowe, naukowe, hobbystyczne, a także spółdzielnie 
i kółka rolnicze12�. Wśród organizacji stanowiących podmioty polityki 
społecznej wymienić należy między innymi zależne od państwa PCK, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Zrzeszenie Katolików „Caritas”.

Podstawę prawną funkcjonowania fundacji w pierwszych latach po 
wojnie stanowił dekret z 1919 r. Jednakże już w 1952 r. zadekretowano 
zniesienie wszystkich fundacji mających siedzibę na terenie Polski126. 
W uzasadnieniu stwierdzono, iż realizowane przez fundacje cele są 
realizowane w ustroju socjalistycznym przez państwo. Przywrócenie 
instytucji fundacji nastąpiło dopiero w 1984 r. Stowarzyszenia funk-
cjonowały w PRL w oparciu o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które 
było jednakże wielokrotnie nowelizowane w kierunku ograniczania 
wolności stowarzyszania się127.

Generalnie rzecz biorąc, w okresie istnienia PRL ograniczeniu 
uległy swobody obywatelskie i możliwość niezależnego organizo-
wania inicjatyw oddolnych. Taki charakter ustroju sprawiał, iż część 
aktywności obywatelskiej ukierunkowana była nie na zaspokajanie 
potrzeb społecznych, lecz na sprzeciw wobec reguł życia politycz-
nego128. W dużej mierze zaprzepaszczony został dorobek i potencjał 
organizacji pozarządowych, odgrywających wcześniej znaczącą rolę 
w realizacji zadań społecznych. Dodatkową stratą była deprecjacja 
zjawiska aktywności obywatelskiej, następująca wskutek organizacji 

12� ibidem, s. 131–13�. 
126 Dz.U. 19�2 nr 2�, poz. 172. 
127 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit., s. 136. 
128 Zob.: Ł. Kamiński, „Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy 

pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego”, Toruń 2000. 
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tzw. „czynów społecznych” i innych form kierowanej przez państwo 
działalności społecznej.

Kolejny moment zwrotny w historii polskiego sektora społecznego 
nastąpił w 1989 r., kiedy to powstała III Rzeczypospolita. U źródeł 
zmiany systemowej znalazły się jednak już wydarzenia z początku lat 
80-tych XX wieku, zwłaszcza powstanie NSZZ „Solidarność”. Oka-
zało się wtedy, iż Polacy nadal są zdolni do tworzenia silnych pod-
miotów społeczeństwa obywatelskiego oraz przyjęcia współodpowie-
dzialności za kształt życia publicznego. Tworzyły się wówczas liczne 
ogniska aktywności społecznej o bardzo zróżnicowanym charakterze 
– związkowym, politycznym, jak również służące zaspokajaniu po-
trzeb ludności. Stan wojenny jedynie odroczył rozkład pogrążonego 
w kryzysie gospodarczym systemu. Kryzys ten spowodował, że już 
w latach 80-tych wzrósł udział organizacji pozapaństwowych w reali-
zacji zadań społecznych. Istotną rolę odgrywały organizacje związane 
z Kościołem katolickim, które stały się m.in. dysponentem napływa-
jącej z zagranicy pomocy humanitarnej. Wartość samej tylko pomocy 
medycznej otrzymanej przez Komisję Charytatywną Episkopatu Pol-
ski w latach 1984–1986 przekroczyła 100 milionów dolarów129.

Przywrócenie wolności obywatelskich, wprowadzenie demokra-
tycznych reguł organizacji życia publicznego oraz duża skala pro-
blemów społecznych przy jednoczesnej słabości sektora publicznego 
stały się impulsem do szybkiego rozwoju trzeciego sektora w Polsce 
po 1989 r. Rozwój ten nastąpił jednakże nie tylko wskutek czynników 
wewnętrznych, ale także dzięki wsparciu krajów wysokorozwiniętych 
i zagranicznych organizacji pozarządowych130.

3.2. uWaRunkoWania pRaWne i ekonomiczne

Jak pisze E. Leś, „wyrazem rzeczywistej roli organizacji społecz-
nych w poszczególnych modelach polityki społecznej jest sposób, 

129 E. Firlit, „Działalność charytatywna Kościoła”, cyt. za: E. Leś, „Tradycje i per-
spektywy organizacji non-profit w Polsce”, w: A. Juros (red.), „Organizacje poza-
rządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich”, 
Lublin 2002, s. 23. 

130 Zob.: D. Siegel, J. Yancey, „Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój 
sektora organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej a rola pomocy 
zachodniej”, new York 1992. 
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w jaki ustawodawca danego państwa reguluje status prawny tych or-
ganizacji, a w szczególności, jak zdefiniowana jest rola organizacji 
społecznych w realizacji zadań publicznych, pozycja prawna organi-
zacji prowadzących działalność na rzecz dobra wspólnego oraz udział 
państwa w finansowaniu tych zadań”131. Ocena faktycznej roli organi-
zacji pozarządowych jako podmiotów polityki społecznej w okresie 
zmiany systemowej w Polsce wymaga analizy tych zagadnień.

Ogólny charakter rozwiązań ustrojowych, w tym regulujących 
funkcjonowanie organizacji społecznych, określa Konstytucja. Swo-
boda zrzeszania się obywateli była co prawda zapisana w Konstytu-
cji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r., jednakże dopiero po 
jej nowelizacji w 1989 r., określającej Rzeczypospolitą Polską jako 
demokratyczne państwo prawa, mogła ona być w pełni realizowana 
w praktyce. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. znalazło się kilka zapisów tworzących ogólną podstawę 
tworzenia organizacji społecznych. Artykuł 12 stwierdza, iż „Rzecz-
pospolita zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawo-
dowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”. 
Artykuły 58 i 59 gwarantują wolność zrzeszania się.

Szczegółowe podstawy prawne funkcjonowania organizacji spo-
łecznych w Polsce są zróżnicowane, co wynika z różnorodności form 
podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Większość aktów regu-
lujących działalność tych organizacji powstało jeszcze przed lub na sa-
mym początku okresu zmiany systemowej. Należy do nich zaliczyć:
– w przypadku stowarzyszeń ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach132,
– w przypadku fundacji ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funda-

cjach133,
– w przypadku organizacji stanowiących tzw. „kościelne osoby praw-

ne”, takich jak Caritas, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej134 

131 E. Leś, „Od filantropii…”, op. cit, s. 97. 
132 Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104. 
133 Dz.U. 1991 nr 46, poz. 203. 
134 Dz.U. 1989 nr 29, poz. 1�4. 
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oraz ustawy regulujące stosunek państwa do pozostałych kościo-
łów.
Ponadto odrębne akty prawne stanowią podstawę działalności 

wybranych organizacji, takich jak Polski Czerwony Krzyż13�, oraz 
szczególnych form podmiotów trzeciego sektora, na przykład stowa-
rzyszeń kultury fizycznej136. Jeszcze inne regulacje dotyczą funkcjo-
nowania podmiotów społecznych takich jak spółdzielnie czy związki 
zawodowe.

Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. zastąpiło wielokrotnie noweli-
zowane w okresie istnienia PRL Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 1932 r., które posiadało charakter restrykcyjny i nie odpo-
wiadało zapisom Konstytucji oraz międzynarodowym zobowiązaniom 
Polski137. Stowarzyszenie w myśl nowej regulacji stanowi dobrowolne, 
samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, opierające 
swoją działalność na pracy społecznej członków. Istnieją dwie podsta-
wowe formy tego rodzaju podmiotów: stowarzyszenia i stowarzysze-
nia zwykłe. Do utworzenia stowarzyszenia zwykłego potrzebnych jest 
trzech założycieli. Organizacja taka nie posiada osobowości prawnej 
i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Z kolei stowarzy-
szenia mogą zostać utworzone przez co najmniej 15 osób, posiadają 
osobowość prawną i są uprawnione do prowadzenia działalności go-
spodarczej, pod warunkiem przeznaczania osiąganych wpływów na 
realizację celów statutowych. Stowarzyszenie rozpoczyna działalność 
wskutek wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu do 
rejestru. Organem nadzorczym jest w przypadku tej formy organiza-
cyjnej starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Odmienne były koleje losu prawodawstwa regulującego działal-
ność fundacji. Jak już wspomniano, od 1952 r. instytucja ta w Polsce 
nie funkcjonowała. Została ona przywrócona dopiero na mocy usta-
wy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, istotnie znowelizowanej 
w 1991 r. w celu dostosowania do nowych warunków ustrojowych, 
w tym ograniczenia nadzoru administracyjnego. Współcześnie fun-

13� Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, Dz.U. 1964 
nr 41, poz. 276. 

136 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. 1996 nr 25, poz. 
113. 

137 H. Izdebski, „Fundacje i stowarzyszenia…”, op. cit., s. 9�. 
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dacja jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, 
wyposażoną przez fundatora w majątek, który jest przeznaczony na 
realizację określonego celu i trwale z tym celem związany138. Usta-
wa w art. 1 wskazuje jako powody umożliwiające powołanie fundacji 
cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, w szczególności takie jak: 
ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, 
kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i za-
bytków. Co prawda znajduje się wśród nich większość podstawowych 
obszarów polityki społecznej, jednakże wskazanie tych celów w spo-
sób istotny odróżnia fundacje od stowarzyszeń, których tego rodzaju 
ograniczenie nie obowiązuje. Rozwiązanie takie wydaje się ponadto 
nie przystawać do zapisu art. 12 Konstytucji, gwarantującego wolność 
tworzenia i działania fundacji. Kolejną istotną różnicę stanowi fakt, iż 
fundacja nie posiada członków; to majątek jest tym, co konstytuuje 
jej istnienie. Należy zauważyć, iż prawo dopuszcza tworzenie fun-
dacji nie będących organizacjami społecznymi, mianowicie fundacji 
zakładanych przez Skarb Państwa. Ponadto w 1995 r. miał miejsce 
pierwszy w okresie zmiany systemowej przypadek powołania fundacji 
w drodze szczególnej ustawy. W ten sposób powołano wtedy fundację 
– Zakład Narodowy imienia Ossolińskich139.

Zróżnicowane regulacje dotyczące rejestracji podstawowych form 
organizacyjnych zaliczanych do trzeciego sektora zostały ujednolico-
ne na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym140. Ustawa kwalifikuje je do rejestru stowarzyszeń i innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej. Organizacje prowadzące działalność go-
spodarczą są zobowiązane do dokonania wpisu również w rejestrze 
przedsiębiorców, ustawodawca nie rozgraniczył bowiem działalności 
gospodarczej prowadzonej w celach zarobkowych i działalności go-
spodarczej podejmowanej dla realizacji celów statutowych organizacji 
społecznych. Ustawa, mimo iż w swej pierwotnej wersji obciążona 
była pewnymi wadami, generalnie przyczyniła się do uporządkowania 
kwestii rejestracji organizacji pozarządowych.

138 P. Taracha, „Fundacje”, w: M. Granat (red.), „Organizacje pozarządowe w Pol-
sce. Podstawy prawno-finansowe”, Warszawa 2000, s. 300. 

139 H. Izdebski, „Fundacje i stowarzyszenia…”, op. cit., s. 63. 
140 Dz.U. 1997 nr 121, poz. 769. 



Rozdział 3

88

zawarte w Konstytucji ogólne zapisy o charakterze ustrojowym 
oraz ustawy regulujące rejestrację i działalność poszczególnych form 
organizacji społecznych w opinii wielu ekspertów nie stanowiły wy-
starczających ram prawnych dla funkcjonowania trzeciego sektora. 
Postulaty stworzenia odrębnej ustawy definiującej miejsce tych pod-
miotów na arenie życia publicznego zgłaszane były od początku prze-
mian ustrojowych zarówno przez samo środowisko pozarządowe141, 
jak i prawników142, naukowców143 oraz przedstawicieli administracji 
państwowej144. Prace legislacyjne nad kolejnymi projektami ustaw 
toczyły się od 1995 r., kiedy to zostały podjęte z inicjatywy J. Hau-
snera14�. Dobiegły one końca dopiero w czternaście lat po rozpoczę-
ciu zmiany systemowej, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie146. Pierwszy z tych aktów reguluje 
przede wszystkim zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe 
statusu organizacji pożytku publicznego oraz prowadzenia przez nie 
działalności pożytku publicznego. Ponadto znalazły się w niej zapisy 
regulujące wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy oraz korzy-
stanie z tych świadczeń. Z chwilą wejścia w życie ustawa stała się 
podstawowym, ustrojowym aktem prawnym dla organizacji społecz-
nych. Jednym z celów jej uchwalenia było uporządkowanie choćby 
części spośród rozlicznych kwestii pojęciowych i praktycznych, które 

141 Zob.: P. Frączak, „Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej”, Warszawa 2002, s. 73–
77. 

142 W 1994 r. współinicjatorem jednej z propozycji było Zrzeszenie Prawników 
Polskich, zob.: P. Frączak, „Trzeci sektor…”, op. cit., s. 73. 

143 Jeden z projektów został opracowany w 1996 r. w ramach prac seminarium 
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zob. H. Izdebski, „Fundacje i stowarzyszenia…”, 
op. cit., s. 19.

144 Brak postępu w pracach legislacyjnych stał się przyczyną złożenia w 1999 r. 
przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi rezygnacji z pełnionej funkcji, zob.: Z. Woźniak, „Niedokończony ekspe-
ryment”, w: S. Golinowska, D. Głogosz (red.), „Pozarządowe instytucje społeczne. 
Między państwem a społeczeństwem”, Opracowania PBz, zeszyt nr 14, iPiSS, War-
szawa 1999, s. 261. 

14� H. Izdebski, „Komentarz do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie”, Warszawa 2003, s. 3. 

146 Kolejno: Dz.U. 2003 nr 96, poz. 873, Dz.U. 2003 nr 96, poz. 874. 
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w dotychczasowym prawodawstwie nie znalazły ostatecznego, jedno-
litego rozstrzygnięcia. Zapisano w niej na przykład definicję organi-
zacji pozarządowej, co jest o tyle istotne, iż przed 2003 r. praktycznie 
każdy akt prawny odwołujący się do podmiotów trzeciego sektora 
posiłkował się własną ich definicją, z reguły nie korzystając w ogó-
le z określenia „organizacja pozarządowa”147. W myśl art. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego „organizacjami pozarządowymi 
są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, i niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposia-
dające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia”.

Z punktu widzenia możliwości realizacji przez organizacje poza-
rządowe zadań społecznych, wielkie znaczenie posiada wprowadzenie 
instytucji „działalności pożytku publicznego”. Artykuł 3 ustawy sta-
nowi, iż jest to „działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez 
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych 
w ustawie”. Artykuł 4 zawiera listę 24 zadań tego rodzaju. Znalazły 
się wśród nich przede wszystkim zadania realizowane przez podmioty 
polityki społecznej, zwłaszcza z zakresu:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– ochrony i promocji zdrowia,
– pomocy osobom niepełnosprawnym,
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja pozarządowa, która spełni warunki określone w art. 20 
i 23 ustawy, może stać się organizacją pożytku publicznego na podsta-
wie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmiotom posiadają-
cym tego rodzaju status przysługuje szereg przywilejów. Po pierwsze, 
jest to zwolnienie od części podatków i opłat. Po drugie, organizacje 
te mogą nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania 

147 Po raz pierwszy termin „organizacja pozarządowa” został użyty w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123, poz. 776). 
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nieruchomości będących własnością skarbu państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego. Ponadto mogą korzystać z pracy poborowych 
odbywających służbę zastępczą, nieodpłatnie informować o swej dzia-
łalności za pośrednictwem jednostek publicznej radiofonii i telewizji 
oraz korzystać z możliwości przekazywania przez płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych 1% podatku na rzecz wybranych 
organizacji pożytku publicznego.

Kolejnym ważnym dla trzeciego sektora krokiem było utworzenie 
na podstawie omawianej ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej148 nowego organu – Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego. Rada ta, złożona po połowie z przedstawi-
cieli sektorów publicznego i społecznego, stanowi co prawda jedynie 
pozbawiony uprawnień decyzyjnych organ opiniodawczo-doradczy, 
jej powołanie zapoczątkowało jednak zmianę kształtu dialogu spo-
łecznego w Polsce. Oprócz charakterystycznych dla ery przemysłowej 
stron: organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz admini-
stracji rządowej, uczestnikiem dialogu w ograniczonym zakresie stał 
się sektor społeczny.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do-
czekała się systemowego uregulowania również instytucja wolontaria-
tu. Z jednej strony stanowi to usankcjonowanie zjawiska społecznego, 
które już od dawna było elementem polskiej rzeczywistości, z drugiej 
zaś strony jest to odpowiedź na wymagania współczesnego rynku pra-
cy. instytucja wolontariatu, oprócz swych walorów moralnych i oby-
watelskich, ma bowiem umożliwić młodym ludziom lepsze przygoto-
wanie do pełnienia ról zawodowych.

Generalnie rzecz biorąc, wejście w życie ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie stanowiło bardzo ważny, choć 
spóźniony, krok w stronę ustrojowego uregulowania statusu trzeciego 
sektora na arenie życia publicznego. Nie oznacza to, że jej kształt nie 
budzi wątpliwości – często wyrażana jest na przykład obawa, iż do-
prowadzi ona do marginalizacji tych organizacji społecznych, które nie 
chcą bądź nie mogą uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego. 
Faktyczne znaczenie tej ustawy dla organizacji pozarządowych zale-

148 „Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 
sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego”, Dz.U. 2003 
nr 147, poz. 1431. 
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żeć będzie od wielu czynników, spośród których do najistotniejszych 
należy jakość tworzonych na jej podstawie przepisów wykonawczych 
oraz praktyczna jej realizacja przez instytucje sektora publicznego, 
która w przypadku licznych aktów prawnych pozostawiała wiele do 
życzenia.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych, w tym realizacja zadań 

społecznych, wymaga posiadania przez nie odpowiednich źródeł fi-
nansowania. W świetle polskiego prawa wyróżnić można następu-
jące podstawowe możliwości pozyskiwania środków finansowych 
przez te organizacje:

– środki publiczne pozyskiwane od podmiotów publicznych, zwłasz-
cza poprzez zlecanie zadań,

– prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio bądź za po-
średnictwem podmiotów zależnych, na przykład spółek prawa han-
dlowego,

– spadki i darowizny,
– loterie,
– zbiórki publiczne,
– składki członkowskie (w przypadku stowarzyszeń i związków sto-

warzyszeń),
– aukcje,
– sponsoring,
– opłaty z tytułu realizowanych zadań stanowiących działalność po-

żytku publicznego,
– przekazanie przez osobę fizyczną 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w przypadku organizacji pożytku publicznego).
Powyższe wyliczenie świadczy o tym, iż organizacje pozarządo-

we mogą pozyskiwać środki od podmiotów należących do wszyst-
kich trzech sektorów oraz od osób fizycznych. Na przykład instytucja 
zlecenia zadania umożliwia ich finansowanie przez sektor publiczny, 
instytucje sponsoringu i darowizny dają taką możliwość podmiotom 
sektora rynkowego, zaś mechanizm 1% czy forma zbiórki publicznej 
stanowią podstawę do korzystania z ofiarności społeczeństwa. Orga-
nizacje wypracowują dochody również samodzielnie, poprzez prowa-
dzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności go-
spodarczej bądź też pobieranie składek od swych członków. Strukturę 
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źródeł przychodów polskich organizacji pozarządowych przedstawia-
my w następnym podrozdziale.

Kolejną cechą rozwiązań prawnych regulujących zagadnienie finan-
sowania organizacji pozarządowych jest ich zróżnicowanie w zależno-
ści od statusu danego podmiotu. Organizacje pożytku publicznego są 
bowiem podwójnie uprzywilejowane na mocy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Po pierwsze, mogą korzystać 
z szerszego zakresu źródeł finansowania (przekazanie 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych, odpłatna działalność pożytku publicz-
nego). Po drugie, przysługuje im zwolnienie od podatku dochodowego 
od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do 
prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Ogólnie rzecz biorąc należy uznać, iż katalog źródeł finansowania 
organizacji społecznych w Polsce jest dość szeroki. Natomiast sto-
pień rzeczywistego wykorzystania tych możliwości jest wypadkową 
kilku czynników: charakteru oraz interpretacji regulacji prawnych do-
tyczących poszczególnych źródeł, postaw członków społeczeństwa, 
podmiotów rynkowych i publicznych wobec działalności trzeciego 
sektora, jak również umiejętności ich wykorzystania przez same or-
ganizacje.

Podsumowując, jednoznaczna ocena podstawowych uwarunkowań 
prawnych dotyczących działalności i finansowania organizacji poza-
rządowych nie wydaje się być możliwa. Negatywnie należy ocenić 
zwłaszcza następujące czynniki:
– bardzo dużą ilość aktów prawnych odnoszących się do organizacji 

społecznych. Przykładowo J. Janowski według stanu na 1 stycznia 
2000 r. wymienił 749 aktów mających bezpośrednie lub pośrednie 
znaczenie dla trzeciego sektora149. Tylko częściowo fakt ten można 
uzasadnić zróżnicowaniem form prawno-organizacyjnych podmio-
tów należących do tego sektora,

– podlegające częstym zmianom, nierzadko skomplikowane, nie-
precyzyjne a nawet sprzeczne zapisy poszczególnych aktów praw-

149 J. Janowski, „Wykaz aktów prawnych regulujących działalność w obrębie „trze-
ciego sektora” w Polsce”, w: M. Granat (red.), „Organizacje pozarządowe…”, op. 
cit., s. 16–86. 
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nych1�0, co w dotychczasowej praktyce wielokrotnie prowadziło do 
kontrowersji w sferze ich interpretacji1�1,

– bardzo późne uregulowanie miejsca organizacji pozarządowych na 
arenie życia publicznego za pomocą ustawy o charakterze ustrojo-
wym dla trzeciego sektora.
Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim:

– stworzenie rzeczywistych możliwości realizacji prawa do zrzesza-
nia się oraz zakładania fundacji i stowarzyszeń,

– nadanie zasadzie pomocniczości rangi konstytucyjnej zasady ustro-
jowej,

– ostateczne doprowadzenie do uchwalenia podstawowej ustawy 
ustrojowej trzeciego sektora, mianowicie ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie.

3.3. pRzemiany jakościoWe i ilościoWe tRzeciego sektoRa

Analiza trzeciego sektora w okresie zmiany systemowej w Polsce, 
zwłaszcza w ujęciu ilościowym, nastręcza szczególnych trudności. 
Pierwszą z nich stanowi już sama natura tego sektora; jego cechą kon-
stytutywną jest wszakże różnorodność wchodzących w jego skład or-
ganizacji, co czyni niezwykle skomplikowanym ścisłe wyznaczenie 
badanego zbioru, nie wspominając o próbie badawczej1�2. Ponadto 
trzeci sektor jest znacznie mniej stabilny niż sektor publiczny. Część 
organizacji pozarządowych po pewnym czasie zawiesza bądź kończy 
działalność, w ich miejsce powstają zaś nowe.

Drugą istotną przeszkodę w analizie polskiego sektora społecznego 
stanowi fakt, iż problematyka ta w pierwszym okresie zmiany syste-

1�0 „Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych. Analiza prawno-finanso-
wych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych w Polsce”, Warszawa 
2002, s. 139. 

1�1 Sztandarowym przykładem takiej sytuacji było opodatkowanie lokat w papie-
rach wartościowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz pierwotne brzmienie art. 
118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, które zdaniem części 
środowiska samorządowego uniemożliwiało przekazywanie środków publicznych or-
ganizacjom pozarządowym. 

1�2 P. Gliński, „Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porów-
nawcza wybranych wyników badań empirycznych”, w: P. Gliński, B. Lebenstein, A. 
Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lo-
kalne jednoczącej się Europie”, Warszawa 2004, s. �8. 
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mowej w zasadzie pozostawała poza obszarem zainteresowań badaw-
czych. Organy publiczne nie widziały potrzeby zlecania tego rodza-
ju badań, tradycyjne ośrodki badawcze koncentrowały się na innych 
aspektach przemian ustrojowych, zaś potencjał ośrodków pozarzą-
dowych nie pozwalał jeszcze na podjęcie szeroko zakrojonych i rze-
telnych badań naukowych. Pierwszy zespół badań trzeciego sektora 
powstał w Stowarzyszeniu Klon/Jawor, które opracowało pierwszy 
kwestionariusz badawczy jeszcze w 1990 r.1�3 Badania prowadzone 
przez stowarzyszenie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nie 
spełniały jednak standardów naukowych.

Zanim zaprezentujemy podstawowe dane ilościowe dotyczące 
polskiego sektora obywatelskiego, warto przedstawić najważniejsze 
wnioski płynące z analizy opracowań i raportów badawczych powsta-
łych po 1989 r. Przede wszystkim, sektor ten jest w zasadzie bytem 
nowym, ciągłość jego istnienia została bowiem przerwana w czasach 
PRL. Co prawda wielowiekowe tradycje działalności oddolnej spra-
wiły, iż w społeczeństwie polskim w chwili rozpoczęcia przemian 
ustrojowych istniał pewien fundament społeczny dla takiej aktyw-
ności, jednakże brak było infrastruktury sektora oraz odpowiednich 
uwarunkowań prawnych. Wśród wielorakich konsekwencji tego faktu 
wymienić należy przede wszystkim: wysoką dynamikę zmian ilościo-
wych i jakościowych zachodzących w ramach sektora, brak standar-
dów działania oraz tzw. wzorów dobrych praktyk w pierwszym okresie 
rozwoju sektora, a także konieczność wytworzenia od podstaw pożą-
danych relacji z podmiotami zaliczanymi do pozostałych sektorów.

Ponadto, analiza przemian polskiego trzeciego sektora po roku 1989 
wskazuje na konieczność dokonania periodyzacji tego procesu. Wła-
ściwym wydaje się wyodrębnienie czterech okresów1�4. W pierwszym, 
przypadającym na lata 1989–1992, mimo słabości otoczenia prawnego 
i raczkujących dopiero relacji z sektorem publicznym, nastąpił naj-

1�3 U. Krasnodębska, J. Pucek, G. Kowalczyk, J. Wygnański, „Sektor pozarządo-
wy’95. Podstawowe dane statystyczne z komentarzem”, w: A. Kunicka (red.), „Miej-
sce dla każdego. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce”, Warsza-
wa 1996, s. 6�. 

1�4 Odrębną periodyzację rozwoju trzeciego sektora w Polsce zaproponował M. 
Rymsza w pracy: M. Rymsza, „Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce 
w latach 1989–2006”, „Trzeci Sektor” 8/2006, s. 2–8. 
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szybszy w całym okresie zmiany systemowej przyrost liczby organi-
zacji. W ciągu czterech lat zarejestrowano wtedy 3.197 fundacji, pod-
czas gdy od chwili uchwalenia ustawy o fundacjach w 1984 r. do roz-
poczęcia przemian ustrojowych utworzono ich 1071��. Jeszcze większy 
rozkwit nastąpił w przypadku stowarzyszeń, których zarejestrowano 
wówczas 23.1381�6. Wydaje się, że zjawisko to należy tłumaczyć 
przede wszystkim uwolnieniem znaczącego potencjału społecznej 
energii, co nastąpiło w wyniku stworzenia możliwości autentycznej 
swobody zrzeszania się i zakładania organizacji społecznych. Ener-
gia ta została skonfrontowana z obiektywnie trudnymi warunkami, 
zwłaszcza nikłymi zasobami materialnymi. Potencjał ekonomiczny 
sektora na koniec tego okresu był bardzo skromny; całkowitą wielkość 
przychodów organizacji szacowano na ok. 0,2% PKB1�7. W tych wa-
runkach dominującą wśród organizacji pozarządowych strategią była 
wówczas, wedle słów J. Wygnańskiego, „strategia indywidualnego 
przetrwania”. Charakteryzuje się ona między innymi następującymi 
cechami: brakiem współpracy z innymi organizacjami, szybkimi zmia-
nami form działania, silnym oparciem działalności organizacji o osoby 
i osobowości ich liderów oraz brakiem wysiłków w celu zmiany wa-
runków systemowych1�8. Działalność wielu organizacji koncentrowała 
się na „najprostszych formach grupowej aktywności społecznej, takich 
jak artykulacja interesów danej grupy i działania interwencyjno-pro-
testacyjne”1�9. W okresie tym duże znaczenie dla części organizacji 
społecznych miało materialne i eksperckie wsparcie płynące z za-
granicy. Pochodziło ono przede wszystkim od prywatnych fundacji 
amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich instytucji publicznych. 

1�� U. Krasnodębska, J. Pucek, G. Kowalczyk, J. Wygnański, „Sektor pozarządo-
wy…”, op. cit., s. 73. 

1�6 S. Nałęcz, Tendencje rozwojowe sektora non-profit w III RP, w: A. Juros (red.), 
„Organizacje pozarządowe…”, op. cit., s. 2�. 

1�7 P. Gliński, „Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami”, w: 
G. Skąpska (red.), „Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy 
z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej”, Kraków 1998, s. �9. 

1�8 J. Wygnański, „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce – rok 2002”, w: 
A. Juros (red.), „Organizacje pozarządowe…”, op. cit., s. 32–33. zagadnienie strategii 
w polityce społecznej – por.: A. Kubów, „Strategie podmiotów sfery usług społecz-
nych”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1999 nr 824, s. 48–60. 

1�9 P. Gliński, „Współpraca…”, op. cit., s. 6�. 
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W relatywnie dobrej sytuacji znajdowała się część organizacji utwo-
rzonych przed 1989 r., którym udało się zachować wcześniejsze silne 
związki z administracją publiczną, takich jak Polski Związek Niewi-
domych160.

Drugi okres rozwoju polskiego trzeciego sektora przypadł na lata 
1993–1999. Zarejestrowano wtedy 16.451 stowarzyszeń i 2.547 fun-
dacji161, co zważywszy na fakt, iż trwał on ponad dwukrotnie dłużej 
niż poprzedni, oznaczało znaczące osłabienie dynamiki wzrostu liczby 
organizacji, która ustabilizowała się od tej pory na poziomie kilku pro-
cent rocznie. zjawisko to przedstawia rysunek nr �.
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Rysunek 5. Dynamika przyrostu liczby zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń 
i fundacji w latach 1989–1999 (rok poprzedni = 100)
Źródło: J. Wygnański, „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce – rok 2002”, w: A. Juros 
(red.), „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk aka-
demickich”, Lublin 2002, s. 36.

Spadkowi przyrostu liczby nowych organizacji towarzyszyły jed-
nakże w tym okresie pewne pozytywne zmiany jakościowe. Wzmoc-
nieniu uległ potencjał organizacyjny i materialny trzeciego sektora, 

160 J. Wygnański, „Finansowanie trzeciego sektora – stan obecny i kierunki rozwo-
ju”, w: P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeństwa 
polskiego: trzeci…”, op. cit., s. 182–183.

161 S. Nałęcz, „Tendencje…”, op. cit., s. 2�. 
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chociaż wciąż nie odpowiadał on zarówno potrzebom samych orga-
nizacji, jak i rozmiarom zadań przez nie wykonywanych. Rozwijała 
się infrastruktura sektora, rozumiana jako ośrodki szkoleń, doradztwa 
i informacji162. Powstały ośrodki wsparcia, takie jak ogólnopolska sieć 
SPLOT, których celem było wspomaganie rozwoju trzeciego sektora. 
Organizacje pozarządowe coraz częściej mogły liczyć na pomoc ze 
strony tzw. organizacji grantodawczych; na przykład w 1995 r. sama 
tylko Fundacja im. Stefana Batorego przeznaczyła na ten cel 28% li-
czącego 7 milionów USD budżetu163. Być może najważniejszą zmianą 
w tym okresie było uświadomienie sobie przez znaczną część środo-
wiska pozarządowego konieczności podjęcia działań na rzecz integra-
cji trzeciego sektora oraz utworzenia struktury reprezentującej jego 
interesy wobec administracji publicznej i innych podmiotów życia pu-
blicznego. Rozpoczęty został proces federalizacji sektora, następujący 
przede wszystkim poprzez powoływanie związków stowarzyszeń164, 
które stanowiły porozumienia o charakterze branżowym, terytorial-
nym, bądź też oparte o wspólne wartości i przekonania16�. W 1996 r. 
powstało Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, 
które w latach późniejszych stanowiło podstawową platformę procesu 
federalizacji na poziomie ogólnopolskim.

Lata 2000–2003 to trzeci okres rozwoju polskiego sektora społeczne-
go. Po upływie dekady od rozpoczęcia przemian ustrojowych, zdefinio-
wane zostały ustrojowe ramy działalności organizacji pozarządowych. 
Wejście w życie poprawionej ustawy o finansach publicznych oraz 
uchwalenie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
stanowiły poważne kroki na drodze do stworzenia formalnych warun-
ków dla stabilizacji trzeciego sektora. nie jest to równoznaczne z rze-
czywistą poprawą sytuacji, uchwalane prawo jest bowiem jedynie jedną 
z determinant relacji z sektorem publicznym. W tym czasie pogłębiło 
się wewnętrzne zróżnicowanie sektora społecznego, co opisał P. Gliński 

162 J. Wygnański, „Kondycja…”, op. cit., s. 33. 
163 „Dziesięć lat Fundacji im. Stefana Batorego. Sprawozdanie 1997”, Warszawa 

1998, s. XXII i XXIX. 
164 „Budowanie federacji organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka”, Warsza-

wa 2000, s. 74. 
16� J. Wygnański, „Porozumienia, federacje, koalicje, bloki, fora”, w: A. Woja-

kowska, M. Bogdaniuk (red.), „Samoorganizacja trzeciego sektora”, Warszawa 1998, 
s. 4. 
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w następujący sposób: „elita sektora – pod względem profesjonalizmu, 
stabilności funkcjonowania i dostępu do (zachodnich głównie) źródeł 
finansowania – niebezpiecznie oddala się od masy słabych na ogół i efe-
merycznych organizacji pozarządowych, niepokojąco zaś przybliża się 
do establishmentu politycznego”166. Jednocześnie jednak wzmożone zo-
stały wysiłki na rzecz ogólnopolskiej federalizacji sektora, służące stwo-
rzeniu jego silnej reprezentacji; ich wyrazem było III Ogólnopolskie 
Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się we wrześniu 2002 r., 
gromadząc przedstawicieli kilkuset organizacji z całego kraju. Forum, 
zorganizowane pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz przy udziale kilku ministrów ówczesnego rządu, stało się swego ro-
dzaju manifestacją rosnącego znaczenia trzeciego sektora. Trzeci sektor 
podjął również w tym czasie przygotowania związane z akcesją Polski 
do Unii Europejskiej; w 2001 r. powołano Przedstawicielstwo Polskich 
Organizacji Pozarządowych w Brukseli.

Wydaje się, iż od 2004 r. można mówić o czwartym etapie rozwoju 
trzeciego sektora w Polsce, w roku tym zaszły bowiem istotne zmiany 
w jego otoczeniu. Oprócz realnego wdrożenia znacznej części zapisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ważnym 
wydarzeniem dla organizacji pozarządowych było wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej. Uzyskały one obwarowany licznymi warunkami 
dostęp do znaczących funduszy europejskich oraz możliwość uczest-
nictwa w unijnych sieciach organizacji społecznych. Ze strony władz 
publicznych pojawiły się w tym okresie propozycje zmierzające do 
zwiększenia kontroli państwa nad podmiotami trzeciego sektora167. 
W trzecim i czwartym etapie rozwoju trzeciego sektora utrzymywała 
się niska dynamika przyrostu rejestrowanych organizacji. Na koniec 
trzeciego kwartału 2006 r. w Polsce było zarejestrowanych 55.016 sto-
warzyszeń i 8.212 fundacji168.

Dokonanie pełnej ilościowej analizy przemian trzeciego sektora 
w okresie zmiany systemowej jest niemożliwe. Badania tego rodza-

166 P. Gliński, „Podstawowe słabości – niektóre sukcesy trzeciego sektora”, w: P. 
Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeństwa polskie-
go: trzeci…”, op. cit., s. 249.

167 M. Rymsza, „Polityka państwa…”, op. cit., s. 7. 
168 M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządo-

wych. Raport z badania 2006”, Warszawa 2006, s. 11. 
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ju, prowadzone na skalę ogólnopolską, były co prawda podejmowane 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor od 1994 r., jednakże do roku 2002 
nie były one oparte o reprezentatywną próbę169. Obszernego obrazu 
sektora społecznego dostarczyło badanie przeprowadzone w latach 
1997–1998 przez Pracownię Badań Organizacji Non-Profit Instytutu 
Studiów Politycznych PAN w ramach Międzynarodowych Badań Sek-
tora Non-Profit koordynowanych przez amerykański Uniwersytet Joh-
na Hopkinsa170. W projekcie tym podmioty trzeciego sektora zostały 
zdefiniowane bardzo szeroko, uwzględniono w nim bowiem nie tylko 
stowarzyszenia i fundacje, ale również związki zawodowe, partie poli-
tyczne, organizacje pracodawców oraz organizacje samorządu gospo-
darczego i zawodowego. Po raz pierwszy oszacowano wtedy potencjał 
ekonomiczny sektora w Polsce: pracowało w nim 1,2% zatrudnionych 
poza rolnictwem, podczas gdy średnia dla krajów wysokorozwinię-
tych objętych badaniem wynosiła 6,1%. Najwięcej zatrudnionych było 
w organizacjach działających w sferze sportu, turystyki i rekreacji 
(24,3%), edukacji (22%) i usług socjalnych (17,2%). Jednocześnie aż 
75% podmiotów nie zatrudniało żadnego pracownika na umowę o pra-
cę, co stanowiło świadectwo dużego zróżnicowania wewnątrz sektora. 
Na rysunku nr 6 przedstawiono z kolei strukturę źródeł przychodów 
organizacji pozarządowych.

Przychody
w³asne; 60,4%

Sektor
publiczny;
24,1%

Darowizny;
15,5%

Rysunek 6. Źródła przychodów ogółu podmiotów trzeciego sektora w Polsce 
w 1998 r.
Źródło: E. Leś, S. Nałęcz, „Sektor non-profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społeczeństwo oby-
watelskie w Polsce”, Warszawa 2001, s. 8.

169 P. Gliński, „Przemiany sektora…”, op. cit., s. 66. 
170 E. Leś, S. Nałęcz, „Sektor non-profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społe-

czeństwo obywatelskie w Polsce”, Warszawa 2001.
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Badanie wykazało, iż środki pochodzące od sektora publicznego 
i rynkowego stanowiły w badanym okresie niecałe 40% budżetów or-
ganizacji. Na przychody własne składały się przede wszystkim środki 
pozyskane ze sprzedaży dóbr i usług. Składki członkowskie stanowiły 
jedynie 5,1% ogółu przychodów, jednakże były wymieniane jako jed-
no ze źródeł finansowania działalności przez największą liczbę orga-
nizacji.

Kolejnym rzetelnym pod względem zastosowanej metodologii, 
choć nieporównywalnym ze względu na odmienność uwzględnionej 
populacji, ogólnopolskim badaniem trzeciego sektora było dopiero 
badanie przeprowadzone w 2002 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 
we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz Zakładem 
Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego171. W ba-
daniu tym, opierając się na zbiorze stowarzyszeń, fundacji i organiza-
cji kościelnych zarejestrowanych w bazie REGON wylosowano próbę 
3300 podmiotów, do których następnie skierowano ankieterów. Dzięki 
takiej metodzie po raz pierwszy udało się ustalić, iż 10% zarejestro-
wanych organizacji zaprzestało prowadzenia działalności, natomiast 
w 32% przypadków nie udało się tego z całą pewnością stwierdzić172.

Badania te kontynuowano w latach 2004 i 2006. Ostatnie z nich 
potwierdziło między innymi fakt, iż w polskim trzecim sektorze wy-
stępuje zjawisko koncentracji działalności organizacji pozarządowych 
w dużych miastach. W samej Warszawie miało siedzibę 11% aktyw-
nych organizacji, zaś w szesnastu głównych miastach Polski siedzibę 
ulokowało aż 40% tych podmiotów. W tabeli nr 8 przedstawiono z ko-
lei strukturę przestrzenną trzeciego sektora według województw.

Tabela 8. Liczba zarejestrowanych w poszczególnych województwach stowarzy-
szeń i fundacji na 10 tysięcy ludności w 2006 r. 

L.p. Województwo Liczba 
organizacji

 1. Dolnośląskie 16,4

 2. Kujawsko-pomorskie 13,0

171 J. Dąbrowska, M. Gumkowska, J. Wygnański, „Podstawowe fakty…”, op. cit. 
172 W Polsce nie istnieje wymóg wyrejestrowania organizacji, które zaprzestały 

działalności, stąd też brak jest oficjalnych danych dotyczących ilości faktycznie dzia-
łających organizacji.
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 3. Lubelskie 13,2

 4. Lubuskie 16,8

 5. Łódzkie 13,2

 6. Małopolskie 16,0

 7. Mazowieckie 19,3

 8. Opolskie 11,9

 9. Podkarpackie 13,8

10. Podlaskie 13,7

11. Pomorskie 17,8

12. Śląskie 12,6

13. Świętokrzyskie 12,5

14. Warmińsko-mazurskie 16,4

15. Wielkopolskie 14,7

16. Zachodniopomorskie 15,6

Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych. Raport z badania 2006”, Warszawa 2006, s. 12.

Najwięcej organizacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców przy-
padało na województwo mazowieckie, co stanowi w dużej mierze od-
zwierciedlenie silnej pozycji Warszawy na mapie trzeciego sektora. 
Silna pozycja województwa pomorskiego wynikała natomiast z faktu, 
iż jeszcze na początku drugiego okresu rozwoju sektora udało się tam 
stworzyć względnie dobre relacje ze środowiskiem samorządowym 
oraz infrastrukturę wspierającą organizacje pozarządowe173.

Z punktu widzenia polityki społecznej niezwykle istotna jest struk-
tura trzeciego sektora według obszarów działalności. Jednym z wa-
runków uznania organizacji pozarządowych za ważne podmioty po-
lityki społecznej jest bowiem niewątpliwie skoncentrowanie przez 
nie swej aktywności w tej sferze. Struktura ta została przedstawiona 
w tabeli 9.

173 Zob.: J. Boczoń, „Trzeci sektor w Gdańsku wobec administracji publicznej 
w latach 1994–2003: od entuzjazmu do systemu współpracy”, w: M. Rymsza (red.) 
„Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną”, Warszawa 2004, 
s. 94–113. 
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Tabela 9. Najważniejsze obszary działalności stowarzyszeń i fundacji w Polsce 
w 2006 r. (w %)

L.p. Obszar działalności Odsetek 
wskazań

1. Sport, rekreacja, turystyka, hobby 39,2

2. Kultura i sztuka 12,8

3. Edukacja i wychowanie 12,3

4. Usługi socjalne, pomoc społeczna 9,9

5. Ochrona zdrowia 8,0

6. Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym 5,9

7. Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa 2,3

8. Ochrona środowiska 2,2

9. Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 1,9

10. Prawo, prawa człowieka, działalność polityczna 1,8

11. Badania naukowe 1,3

12. Wsparcie instytucji, org. pozarządowych i inicjatyw obyw. 1,0

13. Religia 0,8

14. Działalność międzynarodowa 0,6

15. Pozostała działalność 2,0

Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 22.

Analiza przedstawionych w tabeli danych nie pozostawia wątpliwo-
ści, iż polskie organizacje pozarządowe wykonują przede wszystkim 
zadania z zakresu polityki społecznej. Uwzględniając obszary nr 1–5, 
7 i 9, stanowiące przedmiot zainteresowania polityki społecznej, od-
setek organizacji wskazujących je jako pojedyncze najważniejsze pola 
swej aktywności wyniósł 86,4%.

Komentarza wymaga wyraźna dominacja organizacji działających na 
polu sportu, rekreacji oraz hobby w strukturze przedmiotowej trzeciego 
sektora. Wiele z tych organizacji wywodzi się jeszcze sprzed 1989 r., 
kiedy to tego rodzaju podmioty były w sposób znaczący wspierane 
przez ówczesne władze174. Wielu z nich udało się zachować silne po-
wiązania z podmiotami sektora publicznego, dzięki czemu dysponują 
one relatywnie znaczącym potencjałem organizacyjnym i materialnym, 

174 S. Nałęcz, „Tendencje…”, op. cit., s. 26.
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zapewniającym im silną pozycję w trzecim sektorze. W tabeli 10 przed-
stawiono z kolei formy aktywności, które zostały uznane przez respon-
dentów za istotne w funkcjonowaniu ich organizacji.

Tabela 10. Formy działań stowarzyszeń i fundacji w Polsce w 2006 r. (w %)

L.p. Forma działań Odsetek 
wskazań* 

1. Bezpośrednie dostarczanie usług członkom, podopiecznym lub 
klientom organizacji

58,1

2. Mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej dla poparcia działań 
organizacji, prowadzenie kampanii społecznych, itp.

20,1

3. Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, podopiecz-
nych/klientów organizacji 

19,5

4. Finansowe lub rzeczowe wspieranie osób indywidualnych 19,3

5. Organizowanie debat, seminariów i konferencji na tematy ważne 
dla organizacji

17,6

6. Animowanie współpracy między organizacjami/ instytucjami w Pol-
sce (inicjowanie wspólnych akcji, spotkań, wymiana doświadczeń 
itp.)

14,1

7. Finansowe wspieranie projektów prowadzonych przez inne organi-
zacje lub instytucje 

10,8

8. Wydawanie czasopism, biuletynów, raportów itp. na tematy związa-
ne z misją organizacji 

9,9

9. Organizowanie wzajemnego wsparcia członków organizacji, grup 
samopomocowych

9,6

10. Uczestniczenie w debatach (względnie sporach) z administracją 
publiczną różnych szczebli – np. uczestniczenie lub organizowanie 
konsultacji społecznych, kampanii, protestów, petycji itp.

9,0

11. Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatel-
skich poprzez dostarczenie im informacji, poradnictwa, konsultacji, 
szkoleń lub innych form wsparcia 

8,8

12. Organizowanie targów, wydarzeń służących promocji usług lub 
produktów organizacji

7,5

13. Animowanie współpracy międzynarodowej między instytucjami 
i organizacjami o podobnych celach 

6,3

14. Badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych 5,7

15. Rzecznictwo, działania lobbyingowe, wpływanie na zmiany charak-
terze systemowym, np. prace na rzecz zmiany prawa

2,7

*) respondenci wskazywali 3 najważniejsze formy działań organizacji.
Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych. Raport z badania 2006”, Warszawa 2006, s. 24.
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Powyższe dane świadczą o tym, iż organizacje pozarządowe w Pol-
sce koncentrują się na wykonywaniu zadań społecznych, w 58% przy-
padków wskazano bowiem na bezpośrednie dostarczanie usług jako 
ważną formę ich aktywności. Wydaje się, iż zjawisko to można ocenić 
pozytywnie. Należy jednak zastrzec, iż realizacja zasady pomocni-
czości wymaga, by organizacje pozarządowe uczestniczyły również 
w procesie konsultowania rozwiązań i decyzji dotyczących sfery po-
lityki społecznej.

Realizacja zadań społecznych, oprócz zaangażowania społecznych 
liderów17�, wymaga również odpowiedniego potencjału ludzkiego 
i materialnego. Niepokojący jest fakt, iż wiele organizacji w ogóle 
nie zatrudnia płatnego personelu – w 2006 r. było ich aż 74%. Wbrew 
potocznemu mniemaniu wyróżnikiem organizacji pozarządowych nie 
jest oparcie ich działalności wyłącznie o pracę wolontariuszy. Profe-
sjonalne realizowanie zadań społecznych częstokroć wymaga zatrud-
nienia stałego personelu, trzeci sektor w krajach rozwiniętych jest 
zresztą postrzegany przez niektórych autorów jako najbardziej rozwo-
jowy obszar rynku pracy176.

Wolontariusze pracowali na rzecz 40% badanych przez Stowarzy-
szenie Klon/Jawor w organizacji; należy jednakże wziąć pod uwagę, 
iż zdecydowana większość organizacji pozarządowych to stowarzy-
szenia, których członkowie, wykonujący często swoją pracę nieod-
płatnie, nie zostali zakwalifikowani jako wolontariusze. Tymczasem to 
właśnie oni stanowią o sile stowarzyszeń; połowa tego rodzaju orga-
nizacji posiadała powyżej 36 członków, a 52% wszystkich członków 
aktywnie angażowało się w działalność organizacji.

Zasoby materialne polskich organizacji pozarządowych bardzo się 
różnią, co stanowi konsekwencję dużego zróżnicowania trzeciego sek-
tora pod względem wielkości organizacji, dostępu do finansów pu-
blicznych oraz przedmiotu działania. Według przedstawionych wyżej 
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2006 r. co dziesiąta organizacja 
nie miała żadnych przychodów, zaś budżety około 25% organizacji nie 

17� Zob.: J. Boczoń, „Trzeci sektor w Gdańsku wobec administracji publicznej 
w latach 1994–2003: od entuzjazmu do systemu współpracy”, w: M. Rymsza (red.) 
„Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną”, Warszawa 2004. 

176 J. Rifkin, „Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery po-
stronkowej”, Wrocław 2001, s. 311. 
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przekraczały tysiąca złotych. W przypadku 19,3% podmiotów budżety 
przekraczały 100.000 zł, elitę finansową trzecie sektora stanowiło zaś 
około 4% organizacji o przychodach sięgających powyżej 1.000.000 
złotych. W tabeli 11 przedstawiono źródła finansowania trzeciego sek-
tora.

Tabela 11. Źródła finansowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce w 2005 r. (w %)

L.p. Źródło finansowania
Odsetek organiza-
cji korzystających 
z danego źródła

Udział danego 
źródła w ogóle bu-
dżetów organizacji

1. Składki członkowskie 59,5 5,0

2. Źródła publiczne – samorządowe 43,3 13,5

3. Darowizny od osób fizycznych 35,5 4,6

4. Darowizny od instytucji i firm 34,5 4,8

5. Źródła publiczne – rządowe 19,6 22,3

6. Odsetki bankowe, zyski z kapitału żela-
znego, udziały i akcje

14,4 2,0

7. Opłaty w ramach odpłatnej działalności 
statutowej (nie będące działalnością 
gospodarczą) 

9,3 5,5

8. Inne źródła 7,5 8,4

9. Wsparcie od innych krajowych organizacji 
pozarządowych

7,4 0,4

10. Przychody z kampanii, zbiórek publicz-
nych, akcji charytatywnych

7,0 1,4

11. Dochody z działalności gospodarczej 6,9 12,2

12. Dochody z przekazania 1% podatku 6,0 0,7

13. Dotacje od oddziału tej samej organizacji 4,6 0,2

14. Dochody z majątku np. wynajmu lokali, 
sprzętu, praw majątkowych itp.

3,2 1,3

15. Wsparcie od zagranicznych organizacji 
pozarządowych

3,5 0,7

16. Środki funduszy strukturalnych UE 3,0 2,4

17. Zagraniczne źródła publiczne – programy 
pomocowe (w tym środki UE – np. Phare, 
Sapard, Access) 

2,6 0,6

Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych. Raport z badania 2006”, Warszawa 2006, s. 39–43.
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Analiza źródeł finansowania działalności polskich organizacji spo-
łecznych prowadzi do wniosku, iż dominującą pozycję zajmowały 
w nich środki pochodzące z sektora publicznego: rządowe, samorzą-
dowe i od zagranicznych podmiotów publicznych. W 2005 r. łącznie 
stanowiły one 36,4% przychodów organizacji, przy czym aż 22,3% 
pochodziło z administracji rządowej. Ten ostatni fakt świadczy o istot-
nej zmianie w porównaniu z poprzednimi latami, gdy dominującym 
źródłem przychodów były środki samorządowe. Kolejnymi najwięk-
szymi źródłami finansowania działalności były dla organizacji poza-
rządowych dochody z działalności gospodarczej (12,2%) oraz darowi-
zny od osób fizycznych, instytucji i firm (9,4%). Składki członkowskie 
były z kolei tym źródłem przychodów, z którego korzystało najwię-
cej organizacji (59,5%), jednakże ich udział w zasobach finansowych 
trzeciego sektora był relatywnie niski i wynosił 5%.

3.4. aktyWność społeczna polakóW

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w dużej mierze uzależ-
nione jest od stopnia zaangażowania członków społeczeństwa w ich 
działania. Zaangażowanie to przejawia się w kilku formach, spośród 
których do najważniejszych zaliczyć należy: członkostwo w organi-
zacjach (w przypadku stowarzyszeń), przekazywanie środków finan-
sowych i rzeczowych na rzecz organizacji oraz pracę w charakterze 
wolontariuszy.

3.4.1. Członkostwo w organizacjach

Zdaniem P.A. Halla, członkostwo w stowarzyszeniach jest jednym 
z najlepszych wskaźników kapitału społecznego177. co prawda, jak na 
to wskazuje R. Putnam, samo członkostwo nie musi być równoznacz-
ne z autentycznym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów 
danej społeczności178, wydaje się jednak, iż odsetek osób należących 

177 P.A. Hall, „Great Britain: The Role of Government and the Distribution of So-
cial Capital”, w: Putnam R.D. (ed.), „Democracies In Flux. The Evolution of social 
capital in contemporary society”, new York 2002, s. 23. 

178 R.D. Putnam, „Bowling Alone…”, op. cit,, s. �8. 
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do organizacji społecznych może służyć za podstawę wstępnej oceny 
społecznej aktywności.

W badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 
w 2005 r. 22,4% Polaków w wieku powyżej 15 lat deklarowało przy-
należność do jakiejś organizacji pozarządowej, ruchu społecznego 
lub religijnego179. Nawet biorąc pod uwagę różnice metodologiczne 
występujące w tego rodzaju badaniach w różnych państwach należy 
stwierdzić, iż jest to odsetek niższy niż w większości państw wyso-
korozwiniętych. Prymat w tym względzie wiedzie Szwecja, gdzie aż 
92% dorosłych deklaruje, iż należy do co najmniej jednej organiza-
cji180. Ponadto w przytoczonym badaniu przyjęto szeroką definicję 
organizacji społecznych. Najwięcej Polaków zadeklarowało przyna-
leżność do organizacji pomocy charytatywnej dla osób najuboższych, 
bezdomnych (5,3%), a także organizacji i ruchów religijnych oraz 
wspólnot parafialnych – 3,2%. Na kolejnych miejscach znalazły się 
organizacje działające w obszarze sportu (2,2%), edukacji i ekologii 
(po 1,5%). Analiza przynależności do organizacji społecznych w prze-
kroju społeczno-demograficznym wskazuje, iż najwięcej członków 
było wśród osób w wieku 46–55 lat (26,3%), posiadających wykształ-
cenie wyższe oraz średnie i wysokie dochody. Ponadto kobiety nieco 
częściej przynależały do objętych badaniem organizacji (22,9%) niż 
mężczyźni (21,8%).

Na niższy stopień przynależności do organizacji społecznych wska-
zywały wyniki wcześniejszego badania „Diagnoza społeczna 2003”181. 
Członkostwo w organizacjach, stowarzyszeniach, partiach, komite-
tach, radach, związkach lub grupach religijnych zadeklarowało w nim 
12,3% respondentów. Należy tu zastrzec, iż wyniki badań dotyczących 
przynależności do organizacji społecznych są silnie zdeterminowane 
przyjętą metodologią badawczą. Na przykład w badaniu Grabowskiej 
i Szawiela odsetek ten oszacowano na 35%, przy czym respondenci 

179 M. Gumkowska, J. Herbst, „Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 
2006”,, Warszawa 2006, s. 30. 

180 B. Rothstein, „Sweden: Social Capital in the Social Democratic State”, w: Put-
nam R.D. (ed.), „Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contempo-
rary society”, new York 2002, s. 299. 

181 A. Sułek, „Stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, w: J. Czapiński, T. 
Panek (red.), „Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków”, Warszawa 
2004, s. 187–188. 
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odpowiadali na szczegółowe pytania o przynależność do konkretnych 
kategorii organizacji182. Różnice wyników wypływające ze stopnia 
szczegółowości pytań kwestionariuszowych mogą oznaczać, iż wielu 
Polaków formalnie należy do organizacji o charakterze członkowskim, 
jednakże nie identyfikuje się z nimi.

3.4.2. Wolontariat

Bardziej miarodajnym wskaźnikiem obywatelskiej aktywności wy-
daje się być wykonywanie pracy o charakterze wolontariatu. W pol-
skim środowisku pozarządowym przyjęło się traktować wolontariat 
jako „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, 
wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie”183. 
Z kolei w art. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie zdefiniowano wolontariusza jako „osobę, która ochotniczo 
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych 
w ustawie”. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne jest, że wolon-
tariusze wykonują przede wszystkim prace z zakresu przedmiotowego 
polityki społecznej. Wskazują na to zarówno doświadczenia polskie, 
jak i pochodzące z krajów zachodnich184.

Tabela 12. Aktywność społeczna Polaków według cech demograficznych, spo-
łecznych i ekonomicznych w badaniach sondażowych CBOS w latach 1999–2006 
(w %)

Cechy społeczno-demograficzne
Odsetek pracujących społecznie*

1999 2002 2004 2006

Ogółem 24 21 24 23

PŁEĆ

Mężczyźni 27 24 27 27

Kobiety 21 18 20 20

182 M. Grabowska, T. Szawiel, „Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie 
polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce”, Warszawa 
2001, s. 1�7–1�8. 

183 P. Jordan, M. Ochman, „Jak pracować z wolontariuszami”, Warszawa 1997, 
s. 1�. 

184 Zob.: S. Gawroński, „Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontaria-
cie”, Warszawa 1999, s. 28–29. 
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WIEK

Od 18 do 24 lat 24 28 30 25

Od 25 do 34 lat 26 20 24 19

Od 35 do 44 lat 28 18 21 31

Od 45 do 54 lat 22 20 26 22

Od 55 do 64 lat 24 23 25 21

65 lat i więcej 18 18 16 21

WYKSZTAŁCENIE

Podstawowe 16 14 14 16

Zasadnicze zawodowe 20 13 21 21

Średnie 27 27 25 28

Wyższe 46 38 48 32

GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Kadra kierownicza, inteligencja 62 54 53 45

Pracownicy umysłowi niższego szczebla 32 27 29 31

Pracownicy fizyczno-umysłowi 27 18 12 19

Robotnicy wykwalifikowani 27 32 31 21

Robotnicy niewykwalifikowani 17 6 18 10

Rolnicy 18 30 22 34

Pracujący na własny rachunek 14 18 35 42

Renciści 12 13 18 15

Emeryci 21 18 19 21

Uczniowie i studenci 33 32 33 31

Bezrobotni 15 12 16 16

Gospodynie domowe i inni 13 13 14 13

DOCHODY NA OSOBĘ W RODZINIE 

Do 299 zł 14 15 21 .

300–399 zł 25 15 19 .

400–599 zł 28 21 18 .

600–800 zł 22 24 26 .

Powyżej 800 zł 33 28 35 .

*) Ankietowani odpowiadali na pytanie „czy poświęca Pan(i) swój wolny czas na działalność w któ-
rejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji?”, posługując się spisem zawierającym 
oprócz typowych organizacji pozarządowych także związki zawodowe, partie, organizacje i ruchy 
religijne, samorządy pracownicze.
Źródło: „Stan społeczeństwa obywatelskiego w latach 1998–2006. Komunikat z badań 
nr BS/19/2006”, CBOS, Warszawa 2006, s. 15–16.
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Tabela 12 zawiera wszechstronną charakterystykę aktywności spo-
łecznej Polaków w latach 1999–2006, opracowaną na podstawie badań 
CBOS. Przedstawione dane potwierdzają przyjmowaną powszechnie 
tezę, iż poziom społecznego zaangażowania zwiększa się wraz ze 
wzrostem wykształcenia, pozycji społecznej i osiąganego dochodu. 
Szczególnie interesujące są przemiany aktywności społecznej w po-
szczególnych grupach wiekowych. W ostatnich latach odwróceniu 
uległa wzrostowa tendencja aktywności społecznej wśród dorosłych 
poniżej 24 roku życia, co może po części wynikać z poprawy sytuacji 
na rynku pracy. Z kolei znacznie przybyło wolontariuszy wśród osób 
pomiędzy 35 a 44 rokiem życia, a więc statystycznie częściej posiada-
jących ustabilizowaną sytuację zawodową i materialną.

Badania prowadzone w latach 2000–2006 przez Stowarzyszenie 
Klon/Jawor wskazują na wzrost zaangażowania Polaków w pracę spo-
łeczną – w 2000 r. tego rodzaju aktywność deklarowało 10% dorosłych 
Polaków, w roku 2002 było ich 11,1%, w 2004 r. 18,3%, a w 2006 r. 
już 21,9%18�. Na wyniki tych badań mogły mieć wpływ zmiany wpro-
wadzone w 2003 r. do stosowanego narzędzia badawczego, kierunek 
zmian wydaje się być jednak zgodny z widocznym w ostatnich latach 
w życiu publicznym wzrostem znaczenia wolontariatu jako formy ak-
tywności społecznej.

Informacji na temat powszechności pracy społecznej dostarczyło 
również badanie „Diagnoza społeczna 2003”. Autorzy posłużyli się 
w nim jednakże odmiennym narzędziem badawczym – respondentów 
pytano, czy w ciągu ostatnich 3 lat angażowali się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Oczywiście tego rodzaju pytanie nie uwzględ-
nia wszystkich form działalności wolontariuszy, wskazuje jednakże 
na istotny z punktu widzenia polityki społecznej stopień zaangażo-
wania w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. Odpo-
wiedzi twierdzącej na powyższe pytanie udzieliło 13,1% badanych, 
najczęściej byli to mężczyźni, osoby lepiej wykształcone i o wyższych 
dochodach186.

18� M. Gumkowska, J. Herbst, „Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 
2006”, Warszawa 2006, s. 14.

186 A. Sułek, „Stan społeczeństwa…”, op. cit., s. 189. 
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Tabela 13. Obszary działania wolontariuszy w Polsce w 2006 r.

L.p. Obszar działania Odsetek osób 
dorosłych

1. Pomoc charytatywna dla osób najuboższych, bezdomnych 7,8

2. Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje 3,2

3. Organizacje edukacyjne, oświata, wychowanie i opieka nad 
dziećmi i młodzieżą 

2,2

4. Organizacje sportowe 1,9 

5. Organizacje ekologiczne, ochrona środowiska, opieka nad 
zwierzętami

1,8

6. Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR, WOPR itp. 1,7

7. Organizacje zajmujące się pomocą humanitarną, pomocą 
ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą 

1,4

8. Organizacje ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych 

0,8

9. Organizacje naukowe i kulturalne 0,6

10. Organizacje zajmujące się pomocą związaną z uzyskaniem 
zatrudnienia lub pracą zawodową 

0,6

11. Inne 5,0

Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, „Wolontariat, filantropia i 1% – raport 
z badań 2006”, Warszawa 2006, s. 17–18.

Tabela 13 ukazuje strukturę zaangażowania polskich wolontariuszy 
ze względu na obszar aktywności. Za podstawę przyjęto przeprowa-
dzone w 2006 r. badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor. Przedstawione 
dane dowodzą, iż większość wolontariuszy prowadziła swe działania 
w szeroko rozumianym zakresie przedmiotowym polityki społecz-
nej. Na czołowych miejscach znalazły się podstawowe obszary za-
interesowania polityków społecznych – pomoc osobom najuboższym 
i bezdomnym oraz edukacja. Wydaje się, że również znajdujące się na 
drugim miejscu zaangażowanie w ruchach religijnych i wspólnotach 
parafialnych częstokroć związane jest z działaniami mającymi na celu 
rozwiązywanie problemów społecznych.

3.4.3. Filantropia

Przekazywanie przez członków społeczeństwa darowizn pienięż-
nych bądź rzeczowych na rzecz organizacji społecznych stanowi po-
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ważne źródło finansowania tych organizacji. Ponadto jest wartościo-
wym wskaźnikiem postaw Polaków względem ich działalności.

W przeprowadzonym w 2002 r. przez CBOS badaniu 39% doro-
słych Polaków zadeklarowało, iż w ciągu ostatnich miesięcy przezna-
czyło pieniądze na cel dobroczynny, na akcję pomocową organizo-
waną np. przez instytucję lub organizację charytatywną, kościół itp. 
Z kolei 41% badanych stwierdziło, iż przekazało na tego typu cel 
środki rzeczowe187. Nieco niżej oszacowano aktywność filantropijną 
Polaków w raportach z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor za 2003 
i 2006 r.: odpowiednio 33,4% oraz 31,5% respondentów zadeklaro-
wało, że w ostatnim roku przekazało pieniądze lub dary rzeczowe na 
rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religij-
nych. Zdecydowanie najczęściej wspierano organizacje pomagające 
najuboższym lub bezdomnym – na taki cel przeznaczyło pieniądze 
odpowiednio 19,7% oraz 16,7 dorosłych Polaków188.

Bardzo cennym wskaźnikiem stopnia finansowego wsparcia or-
ganizacji pozarządowych przez członków społeczeństwa jest odse-
tek podatników, którzy odpisują 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rzecz tych podmiotów. Niestety w 2006 roku jedynie 
18% respondentów Klon/Jawor deklarowało taki zamiar, zaś odsetek 
podatników rzeczywiście korzystających z tej możliwości wyniósł je-
dynie 4,85%189.

3.4.4. Ocena organizacji pozarządowych

Dane dotyczące członkostwa w organizacjach, pracy w charakterze 
wolontariuszy oraz dobroczynności warto uzupełnić wynikami badań 
dotyczących społecznej oceny funkcjonowania i roli trzeciego sektora. 
Tabela 14 przedstawia odpowiednie dane pochodzące z badań Stowa-
rzyszenia Klon/Jawor prowadzonych w latach 2003–2006.

187 „Jak Polacy pomagają potrzebującym? Społeczny rachunek sumienia po sierp-
niowym spotkaniu z Papieżem. Komunikat z badań nr BS/169/2002”, cBOS, Warsza-
wa 2002, s. 8. 

188 M. Gumkowska, J. Herbst, „Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 
2006”, Warszawa 2006, s. 20. 

189 ibidem, s. 47. 
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Tabela 14. Opinie dorosłych Polaków na temat pracy społecznej i organizacji poza-
rządowych w badaniach sondażowych Klon/Jawor w latach 2003–2006 (w %)

L.p. Opinia 
Odsetek odpowiedzi 

twierdzących

2003 2005 2006

1. Każdy człowiek ma moralny obowiązek pomocy tym, 
którzy znaleźli się w potrzebie 

80,1 84,0 .

2. Ogólnie rzecz biorąc Polacy są gotowi do bezin-
teresownej pomocy innym, którzy pomocy takiej 
potrzebują 

61,6 58,7 .

3. Jeżeli rząd wywiązywałby się ze swoich zadań, 
nie byłby potrzebny dodatkowy wysiłek na prace 
społeczną 

66,2 . .

4. Organizacje społeczne na ogół skuteczniej dostar-
czają pomocy potrzebującym niż instytucje państwo-
we 

57,7 58,4 50,0

5. Osoby pracujące społecznie mogą zaoferować coś, 
czego nie może dać płatny personel

80,1 84,0 50,5

6. Organizacje społeczne mają ogólnie niewielki wpływ 
na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych 
w Polsce 

52,7 54,0 44,1

7. Bez organizacji społecznych nie można mówić o do-
brze funkcjonującym systemie demokratycznym

52,6 . .

Opracowanie własne na podstawie: M. Gumkowska, J. Herbst, „Wolontariat, filantropia i 1% – raport 
z badań 2006”, Warszawa 2006, s. 56–60.

Wyniki badań świadczą o tym, że zdecydowana większość Pola-
ków widziała potrzebę pomagania osobom w trudnej sytuacji. Około 
60% respondentów twierdziło, iż Polacy są gotowi do niesienia takiej 
pomocy. Co ciekawe, w badanym okresie zmalał odsetek osób lepiej 
oceniających skuteczność działania organizacji pozarządowych niż 
państwa – z 57,7% do 50%. W tym samym kierunku zmienia się popu-
lacja zwolenników stwierdzenia, iż praca wolontariuszy niesie ze sobą 
wartości, których pozbawione są działania pracowników. Niestety aż 
66% respondentów badanych w 2003 r. nie widziałoby uzasadnienia 
dla pracy społecznej, gdyby rząd wywiązywał się ze swoich obowiąz-
ków, co jest sprzeczne z duchem zasady pomocniczości. Wydaje się 
to zresztą pozostawać w pewnej sprzeczności z wyrażoną przez ponad 
połowę badanych opinią, iż bez organizacji społecznych nie można 
mówić o dobrze funkcjonującym systemie demokratycznym. Należy 
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również zwrócić uwagę na fakt, iż ogólnie rzecz biorąc nastąpiło po-
gorszenie ocen znaczenia trzeciego sektora. Autorzy badania tłumaczą 
to generalnym wzrostem niezadowolenia i frustracji Polaków w ostat-
nich latach190. Wydaje się być prawdopodobnym, iż w objętym bada-
niami okresie Polacy coraz częściej dostrzegali bezradność wszystkich 
podmiotów polityki społecznej w obliczu narastającej skali proble-
mów społecznych.

Jeżeli przyjmiemy, iż podmiotem polityki społecznej jest taka orga-
nizacja, która bierze udział w procesie realizacji zadań społecznych, 
należy uznać, iż znaczna część polskich organizacji pozarządowych 
stanowi podmioty polityki społecznej. Podstawowym uzasadnieniem 
dla tego wniosku jest analiza obszarów działalności tychże organi-
zacji, wśród których wyraźnie dominują sfery stanowiące przedmiot 
zainteresowania polityki społecznej.

Powyższa konkluzja nie znajduje natomiast wystarczającego uza-
sadnienia w dotychczasowej analizie w przypadku, gdy przez pod-
mioty polityki społecznej rozumie się podmioty stanowiące element 
systemu polityki społecznej, w którym funkcje, zadania i wzajemne 
relacje między tymi elementami są jednoznacznie określone i umo-
cowane prawnie. Abstrahując od problemu, czy po 1989 r. w Polsce 
w ogóle powstał tak rozumiany system polityki społecznej, warto po-
szukać odpowiedzi na następujące pytanie – jaki charakter przyjęły 
w III RP relacje między administracją publiczną a trzecim sektorem? 
Temu zadaniu ma służyć kolejny rozdział naszej pracy.

190 J. Dąbrowska, M. Gumkowska, J. Wygnański, „Wolontariat...”, op. cit., s. 30
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organizacje pozarządoWe a publiczne 
podmioty polityki Społecznej W polSce po 1989 
roku191

4.1. Rodzaje Relacji międzysektoRoWych

Jak pisze L. Salamon, „słabości trzeciego sektora dobrze kore-
spondują z silnymi stronami administracji rządowej i na odwrót. (…) 
W tej sytuacji ani zastąpienie trzeciego sektora przez administrację, 
ani też zastąpienie administracji przez trzeci sektor nie jest rozwiąza-
niem równie rozsądnym, jak współpraca między nimi”192. czy zatem 
relacje między polskimi organizacjami pozarządowymi a podmiotami 
publicznymi po 1989 r. możemy określić jako współpracę?

Określenie rodzaju realnie występujących w Polsce relacji mię-
dzysektorowych wymaga uprzedniego zdefiniowania ich możliwych 
kształtów. Jest to zadanie o tyle złożone, iż relacje te mają charakter 
wielowymiarowy, przejawiają się bowiem zarówno w sferze norma-
tywnej, jak również w postawach przedstawicieli obu sektorów oraz 
będących ich konsekwencją nieformalnych regułach wzajemnych 
kontaktów.

Z. Woźniak postuluje określanie charakteru relacji międzysektoro-
wych poprzez wybór jednej z trzech możliwych form: współdziała-
nia, współpracy bądź też partnerstwa193. Słabością tego rozwiązania 
jest jednakże fakt, iż wszystkie wymienione formy zakładają istnie-

191 Podrozdziały 4.1–4.4 opracowano na podstawie: S. Kamiński, „Organizacje 
pozarządowe jako podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 r.”, niepublikowana 
praca doktorska, Wrocław 2005 (promotor: prof. dr hab. Z. Pisz).

192 L.M. Salamon, „Partners in Public Service…”, op. cit., s. 48–49. 
193 Z. Woźniak, „Między rywalizacją a partnerstwem …”, op. cit., s. 100. 
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nie między stronami relacji pozytywnej, co w praktyce nie zawsze 
ma miejsce. Dlatego też właściwszym rozwiązaniem wydaje się być 
następujące zakreślenie zakresu podstawowych rodzajów relacji mię-
dzysektorowych:
– rywalizacja, rozumiana jako sytuacja, w której strony realizują dzia-

łania niezależnie od siebie, nie istnieje przepływ informacji oraz 
brak jest chęci do współpracy,

– współdziałanie, rozumiane jako sytuacja, w której strony podejmują 
wspólne działania w sposób nieregularny, nie tworząc zasad regulu-
jących systemowo kontakty między nimi,

– partnerstwo, rozumiane jako sytuacja, w której strony wspólnie do-
konują analizy potrzeb, wspólnie decydują o rodzaju podejmowa-
nych działań i razem je realizują w oparciu o wspólnie wypracowa-
ne zasady regulujące systemowo kontakty między nimi.
Występowanie między sektorami publicznym a społecznym trwałej 

rywalizacji świadczyłoby o braku możliwości realizacji obywatelskiej 
polityki społecznej oraz stworzenia spójnego, wielosektorowego sys-
temu tejże polityki. Oparcie wzajemnych relacji na zasadzie partner-
stwa oznacza spełnienie jednego z warunków praktycznej realizacji 
zasady pomocniczości oraz stworzenia zróżnicowanego pod wzglę-
dem podmiotowym systemu polityki społecznej. Z kolei dominacja 
we wzajemnych stosunkach relacji współdziałania stanowiłaby swego 
rodzaju stan pośredni.

Warto w tym miejscu postawić pytanie: jakie warunki powinny zo-
stać spełnione, aby można było mówić o istnieniu partnerskich rela-
cji między sektorami? Wydaje się, że za podstawowe z nich należy 
uznać:
– uwzględnienie zasady partnerstwa w aktach prawnych o charakte-

rze ustrojowym, w tym w Konstytucji,
– zdefiniowanie mechanizmów współpracy o charakterze partnerskim 

w aktach prawnych niższego rzędu, zwłaszcza ustawach regulują-
cych poszczególne obszary polityki społecznej oraz funkcjonowa-
nie administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

– stworzenie opartych na przejrzystych regułach możliwości finanso-
wania ze środków publicznych realizacji zadań społecznych przez 
podmioty trzeciego sektora,
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– istnienie postaw otwartości i chęci do partnerskiej współpracy 
u przedstawicieli administracji publicznej oraz trzeciego sektora.
Duże znaczenie dla charakteru relacji międzysektorowych mają for-

malne mechanizmy współpracy. Szczególnie istotne jest to, czy są one 
oparte na tzw. kulturze kontraktu, kulturze dotacji, czy też w ogóle nie 
przewidują możliwości finansowania działalności organizacji pozarzą-
dowych z funduszy publicznych.

Zasadniczą cechą „kultury kontraktu” jest zawieranie przez ad-
ministrację publiczną kontraktów na realizację zadań publicznych 
z podmiotami sektorów rynkowego i społecznego, przy czym wybór 
wykonawcy następuje w trybie przetargu publicznego lub konkursu 
ofert, stosunki między stronami przypominają zaś relacje rynkowe194. 
Kontraktacja usług społecznych realizowana jest od dawna w Stanach 
Zjednoczonych, w Europie rozwiązanie to pojawiło się natomiast 
w okresie kryzysu państwa opiekuńczego w latach 80-tych i 90-tych 
XX wieku, znajdując najszersze zastosowanie w Wielkiej Brytanii 
w okresie rządów M. Thatcher. W łagodniejszej formie mechanizm ten 
wykorzystywany jest również w innych państwach europejskich19�.

Kontraktacja zadań społecznych w jej „czystej” formie umożliwia 
realizację zadań społecznych przez organizacje pozarządowe, nie moż-
na jednakże uznać jej za rozwiązanie sprzyjające stworzeniu między 
sektorem publicznym i społecznym relacji opartych na partnerstwie. 
Charakteryzują ją bowiem następujące cechy:
– nierówność stron wyrażająca się przede wszystkim w tym, iż ad-

ministracja publiczna samodzielnie wybiera zadania społeczne do 
realizacji, co sprawia, iż zasada pomocniczości ulega odwróceniu 
– to organizacje pozarządowe pomagają administracji publicznej 
realizować jej cele i zadania,

– pozycja podmiotów sektora rynkowego i społecznego jest taka 
sama, podstawowym kryterium wyboru wykonawcy zadania jest 
zaś cena, nie uwzględnia się więc stopnia uczestnictwa obywateli 
w realizacji zadania przez poszczególne podmioty.

194 M. Rymsza, „Kontraktowanie zadań publicznych jako forma współdziałania 
państwa i organizacji non-profit,” w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), 
„Wokół teorii polityki społecznej”, Warszawa 2003, s. 262. 

19� ibidem, s. 262–263. 



Rozdział 4

118

W porównaniu z samodzielną realizacją zadań społecznych przez 
sektor publiczny mechanizm kontraktacji posiada wiele zalet. Auto-
rzy „Białej Księgi prawa dla organizacji pozarządowych” wymieniają 
wśród nich196:
– zwiększoną efektywność poprzez uruchomienie konkurencji, lepsze 

zarządzanie wolne od nacisków i innych szkodliwych wpływów, 
którym poddane są organizacje polityczne (…),

– «odciążenie» podmiotu publicznego, a tym samym umożliwienie 
realizacji zadań publicznych w krótszym czasie i w szerszej skali 
(…),

– umożliwienie porównania kosztów realizacji zadań publicznych po-
przez porównywanie ofert.
Z kolei wśród wad tego rozwiązania wymienia się między inny-

mi197:
– mniejsze możliwości kontrolne podmiotu prywatnego ze strony jed-

nostek państwowych, (…),
– możliwość utraty pewnej niezależności i autonomii podmiotu pry-

watnego, zwłaszcza, gdy umowa zlecająca zadania publiczne bę-
dzie długoterminowa.
Alternatywnym dla „kultury kontraktu” rozwiązaniem umożliwia-

jącym uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
społecznych jest „kultura dotacji”, w której administracja publiczna 
„wspiera finansowo działalność prowadzoną przez daną organizację, 
będąc z reguły tylko jednym z podmiotów finansujących, a stosunek 
prawny między organem dotującym a organizacją ma charakter swo-
istej darowizny z poleceniem”198. Mechanizm dotacji jest bliższy du-
chowi zasady pomocniczości, nie polega bowiem na zleceniu realiza-
cji własnego zadania przez jednostkę administracji publicznej, lecz na 
wsparciu przez nią działalności autonomicznego podmiotu społeczne-
go. Mechanizm ten prowadzi do decentralizacji, a nie urynkowienia 
polityki społecznej; opiera się na zasadach solidaryzmu i dobra wspól-
nego, uznając wagę więzi społecznych i obywatelskiego uczestnictwa 

196 „Biała Księga…”, op. cit., s. 3�. 
197 ibidem, s. 3�–36. 
198 H. Izdebski, „Aspekty prawne dotowania i kontraktowania usług organizacji 

pozarządowych przez samorząd terytorialny”, Roczniak nr 4, Warszawa 1998, s. 29. 
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w realizacji zadań społecznych199. W „kulturze dotacji” ma miejsce 
współpraca między podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie 
problemów społecznych, istotą „kultury kontraktu” jest natomiast kon-
kurencja między podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania.

Z punktu widzenia koncepcji obywatelskiej polityki społecznej 
relacje międzysektorowe oparte na mechanizmie dotacji wydają się 
być rozwiązaniem właściwszym. Nie oznacza to, że nie posiada ono 
słabych stron. W praktyce wystąpić mogą między innymi następujące 
problemy: brak jasnego kryterium wyboru organizacji otrzymujących 
dotacje, mniejsza motywacja do redukcji kosztów działalności oraz 
ograniczenie autonomii tych organizacji, dla których środki publiczne 
są istotnym źródłem przychodów.

Opisane wyżej rozwiązania mają charakter teoretyczny, w praktyce 
bowiem w poszczególnych porządkach prawnych przyjmuje się za-
zwyczaj rozwiązania mieszane, łączące oba mechanizmy uczestnictwa 
trzeciego sektora w realizacji polityki społecznej. Skrajnym przypad-
kiem jest oczywiście sytuacja, w której prawo nie przewiduje możli-
wości finansowania ze środków publicznych działań podejmowanych 
przez organizacje społeczne.

4.2. pRaWne uWaRunkoWania Relacji międzysektoRoWych

Rzeczywiste relacje między podmiotami należącymi do sektorów 
publicznego i społecznego stanowią w znacznej mierze odzwierciedle-
nie uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Regulacje te 
warto poddać analizie w trzech wymiarach: rozwiązań ustrojowych, 
aktów prawnych mających zastosowanie do poszczególnych szczebli 
administracji publicznej oraz regulacji odnoszących się do określo-
nych obszarów przedmiotowych polityki społecznej.

Podstawowym aktem prawnym o charakterze ustrojowym jest Kon-
stytucja. W latach 1989–1997 brak było w polskiej ustawie zasadniczej 
regulacji dotyczących relacji międzysektorowych. Dopiero w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. znalazły 
się tego rodzaju zapisy. Szczególnie istotne jest zawarte w preambule 

199 M. Rymsza, „Kontraktowanie usług społecznych z podmiotami pozarządowy-
mi – decentralizacja czy urynkowienie sfery publicznej?”, Roczniak nr 4, Warszawa 
1998, s. 47. 
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stwierdzenie, iż prawa podstawowe oparte są „na poszanowaniu wol-
ności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym 
oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli 
i ich wspólnot”. Zapis ten, w połączeniu z brzmieniem ustępu 1 arty-
kułu 15 stanowiącym, iż „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej 
zapewnia decentralizację władzy publicznej”, oznacza, iż jedną z za-
sad organizujących ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie 
również relacje międzysektorowe, jest zasada pomocniczości.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż po 8 latach od 
rozpoczęcia zmiany systemowej stworzone zostały ogólne ramy ustro-
jowe dla opartych na partnerstwie relacji między administracją pu-
bliczną a organizacjami pozarządowymi. Nie świadczy to jednak ani 
o tym, że wcześniej nie istniały mechanizmy umożliwiające współpra-
cę tych podmiotów, ani też o tym, że ustrojowe umocowanie zasady 
pomocniczości znalazło odzwierciedlenie w aktach prawnych niższej 
rangi, które decydują przecież w dużej mierze o jej ewentualnej prak-
tycznej realizacji.

Na szczeblu centralnym aż do 2003 roku nie powstała ustawa ca-
łościowo regulująca relacje między sektorami publicznym i społecz-
nym, co w oczywisty sposób stało w sprzeczności z konstytucyjnymi 
zasadami ustrojowymi. Finansowanie zadań realizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe ze środków publicznych, co stanowi jedynie 
jeden z wymiarów wzajemnych relacji, w pierwszym okresie zmiany 
systemowej było możliwe dzięki ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. 
– Prawo budżetowe200. Zezwalała ona na udzielanie dotacji z budżetu 
państwa dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe reali-
zowane przez te jednostki. Zakres tych zadań został określony w ko-
lejnych 3 aktach prawnych:

– uchwale nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie 
wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom nie-
państwowym201,
– rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w spra-

wie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednost-
kom niepaństwowym202,
200 Dz.U. 1993 nr 72, poz. 344.
201 Monitor Polski 1992 nr 23, poz. 169. 
202 Dz.U. 1994 nr 131, poz. 6�7. 
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– rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie 
zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wy-
kazu tych zadań203.
Wymienione akty wykonawcze, zdaniem niektórych ekspertów 

skonstruowane według absurdalnych i nielogicznych kryteriów204, zo-
stały następnie wraz z ustawą Prawo budżetowe zastąpione posiadają-
cą charakter ustrojowy ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych20�. Była ona co prawda konsultowana z przedstawiciela-
mi trzeciego sektora, jednakże pierwotnie żaden ze zgłoszonych przez 
nich postulatów nie został uwzględniony206. W rezultacie powstał akt 
prawny zawierający w artykule 118 zapis, który w interpretacji nie-
których podmiotów sektora publicznego uniemożliwiał współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, co w konsekwencji doprowadziło do 
zaprzestania funkcjonowania przez niektóre spośród tych organizacji, 
dla których środki publiczne stanowiły podstawowe źródło finansowa-
nia działalności. Ostatecznie zapis ten został zmieniony, dzięki czemu 
ustrojowa regulacja sfery finansów publicznych stworzyła możliwo-
ści finansowania działań podejmowanych przez podmioty trzeciego 
sektora. Ustawa wprowadziła w artykule 25 zasadę równości wszyst-
kich podmiotów w dostępie do środków przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych. Artykuł 71 uprawnia z kolei podmioty publiczne 
do przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji celowych na 
wykonanie zadań zleconych poprzez zawarcie umowy określającej: 
szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, wysokość dotacji 
należnej jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności, tryb kontroli 
wykonywania zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji ce-
lowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Finansowanie ze środków publicznych części zadań społecznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe stanowiło w pierw-
szym okresie zmiany systemowej jedyną sferę relacji międzysektoro-

203 Dz.U. 1997 nr 94, poz. �73. 
204 P. Gliński, „Dziesięć lat współpracy sektora publicznego i obywatelskiego: stan 

posiadania”, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), „Aktywność obywatelska w rozwo-
ju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy”, Warszawa 2001, s. 30 

20� Dz.U. 1998 nr 1��, poz. 1014. 
206 P. Marciniak, „Trzeciemu sektorowi potrzebna jest ideologia i dobra legisla-

cja”, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeń-
stwa polskiego: trzeci sektor”, op. cit., s. 136–137.
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wych unormowaną na poziomie ustrojowym. Sytuacja uległa zmianie 
dopiero w 2003 r., wraz z przyjęciem ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W uzasadnieniu do projektu znalazł się 
wiele mówiący zapis, w którym stwierdza się: „dokonując oceny do-
tychczasowych rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących dzia-
łalności sektora organizacji pozarządowych w Polsce, a w szczególno-
ści kwestii zasad i form współpracy władz publicznych z tym sektorem, 
a także materii wolontariatu, należy stwierdzić, iż do dnia dzisiejszego 
nie ma jednolitej ustawowej regulacji normującej powyższe zagadnie-
nia”207. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
została częściowo scharakteryzowana w poprzednim rozdziale, w tym 
miejscu omówimy tylko te spośród jej zapisów, które odnoszą się do 
relacji międzysektorowych.

Ustawa, uwzględniając zapisy konstytucji, operacjonalizuje zasadę 
pomocniczości poprzez208:
– skonstruowanie definicji organizacji pozarządowej, działalności po-

żytku publicznego i organizacji pożytku publicznego oraz prawnych 
regulacji prowadzenia tej działalności i uzyskiwania wspomnianego 
statusu,

– określenie form współpracy administracji publicznej z organizacja-
mi pozarządowymi,

– stworzenie różnych możliwości dofinansowania działalności orga-
nizacji pozarządowych,

– instytucjonalizację dialogu obywatelskiego.
Powołując się na ustawodawstwo angielskie, M. Rymsza, A. Hry-

niewicka i P. Derwich piszą, iż działalnością pożytku publicznego po-
winna być „każda działalność, z której wynika korzyść dla konkretnych 
społeczności (pożytek społeczny), bez względu na to, czy działalność 
ta pokrywa się z obszarem zadań państwa i jego służb, czy też nie”209. 
Tymczasem w ustawie zdefiniowano działalność pożytku publicznego 

207 Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, druk sejmowy nr 263, Sejm IV kadencji, s. 1. 

208 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, „Zasada pomocniczości państwa 
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w: M. Rymsza 
(red.), „Współpraca…”, s. 172. 

209 ibidem, s. 174. 
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poprzez wskazanie katalogu zadań publicznych. Katalog ten jest co 
prawda zakreślony bardzo szeroko210, jednakże ograniczenie pojęcia 
pożytku publicznego do zakresu przedmiotowego objętego kompeten-
cjami sektora publicznego wydaje się odwracać ideę zasady pomocni-
czości – w myśl tego zapisu to organizacje społeczne mają pomagać 
administracji publicznej wypełniać jej zadania211.

Fundamentalne znaczenie dla relacji międzysektorowych ma arty-
kuł 5 omawianej ustawy, który w ustępie 1 stanowi: „Organy admini-
stracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, 
o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi (…). Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: 
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienio-
nym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określo-
nych w ustawie; 2) wzajemnego informowania się o planowanych kie-
runkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych 
kierunków; 3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich 
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 4) tworzenia wspólnych ze-
społów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicz-
nej”. Przełomowy charakter powyższego zapisu polega na tym, iż po 
raz pierwszy w akcie prawnym o charakterze ustrojowym stwierdzo-
no, iż relacje międzysektorowe nie polegają jedynie na zlecaniu or-
ganizacjom społecznym wykonywania zadań publicznych. Wskazano 
bowiem również inne formy współpracy: wymianę informacji, współ-
udział w tworzeniu aktów prawnych oraz tworzenie wspólnych ciał 
doradczych, dopuszczając dodatkowo formy innego rodzaju. Oznacza 
to, iż spełniony został kolejny formalny warunek nadania relacjom 
między podmiotami publicznymi i społecznymi charakteru partner-
stwa.

210 Katalog tez został omówiony w rozdziale 3. 
211 M. Rymsza, „Szanse i zagrożenia inicjatyw obywatelskich w świetle przygoto-

wywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego”, w: J. Hrynkiewicz 
(red.), „Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie”, Warszawa 
2002, s. 77. 
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W ustępie 2 artykułu 5 zdefiniowano z kolei zasady, na których 
współpraca ma się opierać. Należą do nich: pomocniczość, suweren-
ność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jaw-
ność. Pierwsze trzy zasady stanowią potwierdzenie zasad ustrojowych 
przyjętych w Konstytucji. Uwzględnienie kolejnych zasad ma służyć 
zapewnieniu racjonalnego wykorzystania środków publicznych oraz 
przejrzystości stosowanych procedur212.

Zdając sobie sprawę z faktu, iż w rzeczywistości część podmiotów 
samorządowych unika współpracy z organizacjami społecznymi213, 
ustawodawca w ustępie 3 artykułu 5 zobowiązał organy stanowiące 
jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania rocznych progra-
mów współpracy z tymi organizacjami. Rozwiązanie to nie musi co 
prawda oznaczać zwiększenia zakresu współpracy, wymusza jednak-
że na podmiotach samorządowych zwrócenie większej uwagi na to 
zagadnienie.

W ostatnim ustępie artykułu 5 wskazano dwie formy, w jakich może 
następować zlecanie zadań publicznych. Są to:
– wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinanso-

wanie ich realizacji,
– powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji.
Wspieranie realizacji zadań publicznych jest rozwiązaniem miesz-

czącym się w ramach „kultury dotacji”. Polega ono na częściowym 
finansowaniu działalności organizacji pozarządowych, o ile mieści się 
ona w sferze zadań publicznych. Organizacja zachowuje przy tym sto-
sunkowo dużą swobodę w określaniu form działania214. z kolei powie-
rzanie wykonywania zadań publicznych jest mechanizmem należącym 
do „kultury kontraktu”, polega bowiem na delegowaniu przez podmiot 
publiczny wykonania zadania publicznego organizacji pozarządowej 
wraz z przekazaniem pełnej kwoty środków niezbędnych dla jego sfi-
nansowania. Wybór wykonawcy na podstawie art. 11 ustawy stanowi 
wynik otwartego konkursu ofert, dzięki czemu możliwe jest spełnie-
nie kryterium efektywności ekonomicznej przy zachowaniu istotnej 

212 Por.: H. Izdebski, „Komentarz…”, op. cit., s. 43–44. 
213 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, „Zasada pomocniczości…”, op. cit., 

s. 181. 
214 ibidem, s. 183. 
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dla zasady pomocniczości reguły preferencji podmiotów społecznych. 
Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca w tym samym artykule do-
puścił również możliwość realizacji zadań na podstawie przepisów 
o zamówieniach publicznych, który to tryb oznacza dopuszczenie do 
ubiegania się o zlecenie wykonania zadania publicznego podmiotów 
rynkowych oraz oparcie wyboru wykonawcy o kryterium efektywno-
ści ekonomicznej. Powszechne korzystanie z tego rozwiązania ozna-
czać może zastąpienie realizacji zasady pomocniczości urynkowie-
niem polityki społecznej.

Zgodny z duchem zasady pomocniczości jest zapis artykułu 12, 
umożliwiający składanie przez organizacje pozarządowe ofert reali-
zacji zadań publicznych z własnej inicjatywy, również wtedy, gdy nie 
ogłoszono konkursu na ich wykonanie. Organy administracji publicz-
nej są zobowiązane w ciągu 2 miesięcy rozpatrzyć celowość takiego 
rozwiązania.

Generalnie należy stwierdzić, iż ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie tworzy prawne ramy dla partnerskich rela-
cji między sektorem publicznym i społecznym. Zawiera ona jednakże 
również rozwiązania, które czynią możliwym prowadzenie przez ad-
ministrację publiczną polityki niezgodnej z duchem zasady pomoc-
niczości. Rzeczywiste relacje międzysektorowe zależą więc w dużej 
mierze od interpretacji zapisów ustawy przez administrację publiczną 
oraz charakteru tworzonych na jej podstawie mechanizmów współ-
pracy. Istotne znaczenie ma w tym względzie również jakość aktów 
wykonawczych. Z punktu widzenia relacji międzysektorowych naj-
istotniejsze są dwa z nich:
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji za-
dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania21�,

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego216.

21� Dz.U. 2003 nr 193, poz. 1891.
216 Dz.U. 2003 nr 147, poz. 1431. 
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Pierwsze z wymienionych rozporządzeń umożliwia porównywanie 
ofert na wykonanie zadań publicznych dzięki określeniu wzorów od-
powiednich dokumentów, drugie zaś stało się podstawą do utworze-
nia instytucji dialogu społecznego uwzględniającej w swym składzie 
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Charakter relacji międzysektorowych na szczeblu lokalnym zależy 
w dużej mierze od ustawodawstwa samorządowego. Przyjęcie ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym217 było jednym 
z pierwszych kroków na drodze do decentralizacji państwa po 1989 r. 
Ustanawiając pierwszy szczebel samorządu terytorialnego ustawa ta 
była zgodna z duchem zasady pomocniczości, ograniczając jednakże 
jej zastosowanie do instytucji samorządu terytorialnego, nie zawierała 
bowiem regulacji dotyczących współpracy z organizacjami społecz-
nymi. Współpracę taką pośrednio umożliwiał zapis art. 9, stanowiący, 
iż „w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki orga-
nizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, i zawierać umowy z innymi pod-
miotami”.

Kolejne kluczowe dla organizacji pozarządowych zmiany na szcze-
blu samorządowym miały miejsce dopiero w 1999 r., kiedy to powstały 
powiaty oraz samorządy województw, których ustawowym zadaniem 
stała się współpraca z organizacjami pozarządowymi, oraz w 2001 r., 
kiedy takie samo zadanie postawiono przed gminami w znowelizowa-
nej ustawie o samorządzie gminnym218. Wątpliwości z punktu widzenia 
zasady pomocniczości może budzić jednakże formuła tych regulacji. 
Uznanie współpracy z organizacjami pozarządowymi za jedno z za-
dań jednostek samorządowych, obok zadań z zakresu poszczególnych 
obszarów przedmiotowych, nie stanowi wystarczającej przesłanki 
partnerskich relacji między stronami. Wydaje się, że wierny zasadzie 
pomocniczości zapis powinien raczej zobowiązywać podmioty samo-
rządowe do współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji 

217 Dz.U. 1990 nr 16, poz. 9�. 
218 Kolejno: art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 

12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 7 znoweli-
zowanej ustawy o samorządzie gminnym. 
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poszczególnych zadań, czy nawet mówić o pierwszeństwie tych ostat-
nich, jak to ma miejsce w przypadku rozwiązań niemieckich219.

Szczegółowe mechanizmy współpracy między jednostkami sa-
morządu terytorialnego a organizacjami społecznymi są regulowane 
przez zapisy prawa miejscowego, różniące się w poszczególnych gmi-
nach, powiatach i województwach. Nie jest możliwe przedstawienie 
w tym miejscu rozwiązań stosowanych w tym zakresie we wszystkich 
jednostkach administracyjnych kraju, należy jednakże stwierdzić, że 
stosunek jednostek samorządu do współpracy z podmiotami trzeciego 
sektora był w okresie zmiany systemowej istotnie zróżnicowany, na co 
wskazują między innymi przytoczone dalej wyniki badań.

Z punktu widzenia relacji międzysektorowych w sferze polity-
ki społecznej istotne znaczenie mają, oprócz regulacji o charakterze 
ustrojowym oraz lokalnym, akty prawne dotyczące jej poszczególnych 
obszarów przedmiotowych. Zakres współpracy podmiotów publicz-
nych z organizacjami społecznymi po 1989 r. niewątpliwie najsze-
rzej zakreślony został w przepisach dotyczących pomocy społecznej. 
Wręcz pionierski charakter miała w tym względzie ustawa z dnia 29 
listopada 1990 r. o pomocy społecznej220. Już w pierwszym artykule 
stwierdzała ona, iż „pomoc społeczną organizują organy administra-
cji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z orga-
nizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami 
o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi”. 
Artykuł 12 zobowiązywał wojewodów do wspierania działalności or-
ganizacji społecznych, nie wskazując jednakże formy, w jakiej po-
winno to następować. Z kolei w artykule 47 upoważniono gminy do 
zlecania organizacjom społecznym realizacji zadań pomocy społecz-
nej i przyznania im na ten cel środków pieniężnych, a Minister Pra-
cy i Polityki Socjalnej uzyskał prawo do udzielania wsparcia, w tym 
finansowego, organizacjom społecznym realizującym istotne zadania 
związane z programami rządowymi z zakresu pomocy społecznej. 
W kolejnych nowelizacjach tej ustawy między innymi rozszerzono za-
kres podmiotów mogących zlecać zadania o nowe szczeble samorządu 

219 Zob.: A. Zimmer, „Corporatism revisited. The legacy of history and the Ger-
man nonprofit sector”, w: Anheier H.K., Kendall J. (ed.), „Third Sector Policy at the 
Crossroads”, London and New York 2002.

220 Dz.U. 1990 nr 87, poz. �0�. 
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terytorialnego oraz zdefiniowano zasady współdziałania, stanowią-
ce pierwowzór omówionego wcześniej ustępu 2 paragrafu 5 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formy współ-
pracy zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi 
podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań 
pomocy społecznej221. Również to rozporządzenie zawierało zapisy, na 
których oparto później niektóre rozwiązania ujęte w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zawierało bowiem 
definicje form współpracy oraz wzory dokumentów niezbędnych do 
ich urzeczywistnienia222.

Wydaje się uprawnionym wniosek, iż do 2003 r. pomoc społeczna 
była tą dziedziną polityki społecznej, która stwarzała najszersze moż-
liwości współpracy międzysektorowej. Sytuacja uległa zmianie wraz 
z wejściem życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej223, która przez przedstawicieli trzeciego sektora została uznana za 
krok wstecz w sferze relacji między sektorami. Stało się tak z powo-
du zdefiniowania w niej mechanizmów zlecania zadań, co oznaczało 
wyłączenie sfery relacji międzysektorowych w dziedzinie pomocy 
społecznej spod regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie224. Co prawda rozwiązania zastosowane w obu usta-
wach są w dużej mierze tożsame, jednakże w artykule 2 ustawy o po-
mocy społecznej wyraźnie stwierdza się, iż jest ona instytucją polityki 
społecznej państwa, co wydaje się formalnie wykluczać partnerski, 
oparty na zasadzie równości stron, charakter współpracy między ad-
ministracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym obszarem polityki społecznej, w którego regulacjach 
prawnych znalazły się zapisy dotyczące organizacji pozarządowych, 
jest ochrona zdrowia. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-

221 Dz.U. 2000 nr 33, poz. 662. 
222 M. Arczewska, „O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności 

pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora 
z administracją publiczną w Polsce”, w: Rymsza M. (red.), „Współpraca sektora oby-
watelskiego z administracją publiczną”, Warszawa 2004., s. 160. 

223 Dz.U. 2004 nr 64, poz. �63. 
224 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, „Zasada pomocniczości…”, op. cit., 

s. 193–194.
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dach opieki zdrowotnej22� dopuszczono tworzenie niepublicznych 
zakładów między innymi przez fundacje i stowarzyszenia. Artykuł 4 
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym226 zobowiązywał przyszłe kasy chorych do współdziałania 
w realizacji ich zadań między innymi ze stowarzyszeniami i grupami 
samopomocowymi. Akt ten umożliwiał również zawieranie z organi-
zacjami pozarządowymi umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
w narodowym Funduszu zdrowia227 stwierdzono, iż Fundusz zawie-
ra umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych po przeprowadzeniu 
konkursu ofert, czyli rozwiązania należącego do „kultury kontraktu”, 
bądź rokowań.

W artykule 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdro-
wia psychicznego228 stwierdzono, iż w organizowaniu i udzielaniu 
pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi „mogą uczestniczyć 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy za-
wodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy 
pacjentów i ich rodzin”. Podobnie jak w przypadku większości aktów 
prawnych utworzonych przed wejściem w życie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca ta nie miała więc 
charakteru obligatoryjnego.

Z kolei fundamentalna dla polityki względem osób niepełnospraw-
nych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych229 była pierwszym 
aktem prawnym tej rangi, w którym użyto terminu „organizacja po-
zarządowa”. Termin ten został jednakże zdefiniowany w sposób wa-
dliwy, bowiem wśród form organizacyjno-prawnych stanowiących 
organizacje pozarządowe nie uwzględniono fundacji. Ustawa zagwa-
rantowała przedstawicielom trzeciego sektora udział w Krajowej Ra-
dzie Konsultacyjnej oraz Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

22� Dz.U. 1991 nr 91, poz. 408. 
226 Dz.U. 1997 nr 28, poz. 1�3. 
227 Dz.U. 2003 nr 4�, poz. 391. 
228 Dz.U. 1994 nr 111, poz. �3�.
229 Dz.U. 1997 nr 123, poz. 776. 
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pozarządowymi jest wedle artykułu 51 ustawy jednym z zadań tegoż 
Funduszu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty230 
organizacje pozarządowe, tak jak inne osoby prawne i fizyczne, mogą 
być organami założycielskimi szkół i placówek oświatowych. W przy-
padku, gdy jest to placówka o uprawnieniach szkoły publicznej, otrzy-
muje ona dotację z funduszy publicznych. Artykuł 56 umożliwia z ko-
lei organizacjom pozarządowym prowadzenie działalności oświatowej 
i wychowawczej na terenie szkół za zgodą dyrektora placówki.

Współpraca międzysektorowa w pierwszym okresie zmiany syste-
mowej nie była przedmiotem zainteresowania prawodawstwa z zakre-
su zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Przełomowy charakter 
ma w tej sferze ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym231, której celem było stworzenie możliwości reintegracji społecz-
nej i zawodowej osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem. 
Ustawa ta stanowiła ważny krok na drodze do nadania relacjom mię-
dzysektorowym większego niż dotychczas znaczenia, o czym świad-
czy między innymi fragment jej uzasadnienia: „działania w tym zakre-
sie są prowadzone przez niektóre organizacje pozarządowe (zarówno 
świeckie, jak i kościelne) we współpracy ze społecznością lokalną. 
Ze względu na wzrastające bezrobocie oraz potrzebę rozwoju pod-
jętych już inicjatyw potrzebna jest ustawa regulująca zakres i formy 
współpracy oraz sposoby finansowania z udziałem zarówno instytucji 
państwa, jak i instytucji obywatelskich”232. Ustawa umożliwia two-
rzenie centrów integracji społecznej zarówno jednostkom samorzą-
du terytorialnego, jak i organizacjom pożytku publicznego, traktując 
je jako równorzędne podmioty polityki przeciwdziałania bezrobociu 
i wykluczeniu społecznemu. Duże znaczenie ma również uchwalona 
w 2004 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
która wprowadziła niepubliczne instytucje rynku pracy, takie jak agen-
cje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe.

Ustawodawstwo polskie dotyczące poszczególnych obszarów 
przedmiotowych polityki społecznej nie jest jednolite w kwestii re-

230 Dz.U. 1991 nr 9�, poz. 42�. 
231 Dz.U. 2003 nr 122, poz. 1143. 
232 Cyt. za: „Uzasadnienie do projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym”, w: T. 

Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), op. cit., s. 323. 
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lacji międzysektorowych. Z jednej strony, w systemie pomocy spo-
łecznej podmioty trzeciego sektora odgrywały istotną rolę niemal od 
początku okresu zmiany systemowej, z drugiej zaś ich potencjał przez 
długi czas nie był dostrzegany między innymi przy tworzeniu polityki 
zatrudnienia. Należy jednakże zauważyć, iż z chwilą wejścia w życie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie różnice 
te w pewnej mierze straciły na znaczeniu, reguluje ona bowiem sferę 
relacji międzysektorowych na poziomie ustrojowym.

4.3. oRganizacje pozaRządoWe a jednostki samoRządu 
teRytoRialnego

Jednoznaczne, całościowe określenie charakteru współpracy mię-
dzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu teryto-
rialnego w okresie zmiany systemowej w Polsce wydaje się być za-
daniem z gruntu niemożliwym do zrealizowania. Po obu stronach tej 
relacji występuje bowiem wiele samodzielnych podmiotów, a co za 
tym idzie, w poszczególnych gminach, powiatach i województwach 
współpraca ta przybierała różne oblicza. Jak piszą M. Rymsza, A. Hry-
niewicka i P. Derwich: „relacje między sektorami układały się więc 
w okresie minionej dekady różnie: od modelowych przykładów spo-
łecznie pożytecznej kooperacji, przez przyjazne tolerowanie się nie-
równych partnerów, po brak współpracy, a nawet wzajemną niechęć 
do jakichkolwiek kontaktów”233.

Analiza opublikowanych w okresie zmiany systemowej raportów 
badawczych umożliwia przedstawienie kilku podstawowych, powta-
rzających się wniosków. Po pierwsze, na charakter i zakres współpracy 
międzysektorowej duży wpływ wywarł fakt, iż jednostki samorządu 
terytorialnego powstały po 1989 r. W związku z tym w badanym okre-
sie nie stanowiły one jeszcze organizmów w pełni ukształtowanych; 
dotyczy to zwłaszcza powstałych dopiero w 1999 r. powiatów i samo-
rządów województw. Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicz-
nych badania wykazały, iż w pierwszych latach istnienia borykały się 
one z fundamentalnym problemem rozbieżności pomiędzy posiadany-

233 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, „Jak wprowadzić w życie zasadę po-
mocniczości państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych”, w: Rymsza M. (red.), 
„Współpraca…, op. cit., s. 31. 
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mi zasobami a przypisanymi im z mocy prawa kompetencjami234. W tej 
sytuacji zagadnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jakimi 
są organizacje społeczne, schodziło często na dalszy plan. Z drugiej 
strony, również potencjał organizacyjny i ludzki trzeciego sektora za-
czął się intensywnie rozwijać dopiero w okresie zmiany systemowej. 
Na obszarze niektórych gmin, zwłaszcza wiejskich, do chwili obecnej 
organizacje społeczne nie osiągnęły stopnia dojrzałości umożliwia-
jącego nawiązanie partnerskich relacji z władzami samorządowymi. 
Istotnym problemem jest koncentracja organizacji pozarządowych 
w dużych miastach – co prawda lokalizacja siedziby nie zawsze decy-
duje o obszarze działania, jednakże niepokojący jest fakt, iż w 2006 r. 
w samej Warszawie miało siedzibę 11% aktywnych organizacji, zaś 
w szesnastu głównych miastach Polski siedzibę ulokowało aż 40% 
tych podmiotów23�. W wielu gminach, zwłaszcza wiejskich, nie było 
ani jednej organizacji.

Po drugie, charakter wzajemnych relacji stanowił w znacznym stop-
niu odzwierciedlenie postaw przyjmowanych przez urzędników samo-
rządowych odpowiedzialnych za ich kształt. Ponieważ mechanizmy 
współpracy były w dużej mierze tworzone na poziomie lokalnym, od 
poglądów i zaangażowania tych osób zależało, czy mechanizmy te 
będą odpowiadać kryteriom partnerstwa. Z wnioskiem tym w sposób 
istotny wiązał się również problem „kadencyjności” współpracy. Sko-
ro jej jakość była silnie uzależniona od postaw pojedynczych urzęd-
ników, wraz z końcem ich kadencji bardzo często dochodziło do zna-
czących zmian w relacjach z organizacjami pozarządowymi236. Studia 
przypadków współpracy międzysektorowej zawierają liczne opisy za-
przepaszczenia dotychczasowego dorobku współpracy następującego 
w wyniku rozpoczęcia kadencji przez nowe władze samorządowe237, 

234 Zob. J. Hrynkiewicz (red.), „Decentralizacja funkcji społecznych państwa”, 
Warszawa 2001. 

23� M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty…”, op. cit., s. 13.
236 P. Frączak, „Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organi-

zacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi”, w: M. Rymsza (red.), „Współpra-
ca…”, op. cit., s. 36. 

237 Zob. np.: P. Marciniak, „Ostrożne partnerstwo. Monitoring relacji między sa-
morządem wojewódzkim a organizacjami pozarządowymi”, w: P. Gliński, B. Lewen-
stein, A. Siciński (red.), „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor…”, 
op. cit., s. �7. 
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jak również sytuacji odwrotnych, gdy wymiana elit samorządowych 
stała się impulsem do ożywienia wzajemnych kontaktów238.

Po trzecie, relacje międzysektorowe na szczeblu lokalnym zdomi-
nowane były przez materialne formy wspierania organizacji pozarzą-
dowych: przede wszystkim przekazywanie dotacji oraz udostępnianie 
infrastruktury. Zazwyczaj brakowało natomiast mechanizmów uczest-
nictwa przedstawicieli trzeciego sektora w konsultowaniu i podejmo-
waniu decyzji dotyczących rozwiązywania problemów danych spo-
łeczności lokalnych, co stanowi warunek uznania ich partnerskiego 
charakteru239.

Po czwarte, wielu badaczy wysunęło tezę o występowaniu zna-
czącego rozdźwięku między deklaracjami przedstawicieli samorządu 
a rzeczywiście podejmowanymi działaniami w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Jak pisze M. Nowakowska: „Prze-
jawem poprawności politycznej jest deklarowanie przez regionalnych 
polityków szacunku dla aktorów obywatelskich i gotowości współpracy 
z nimi. Deklaracje te jednak (…) nie przekładają się na konkretne dzia-
łania i programy operacyjne. Przytłaczająca część samorządowców 
zdaje się znacznie bardziej wierzyć w skuteczność administracyjnego 
zarządzania niż społecznej mobilizacji”240. Skrajny przypadek stano-
wiła sytuacja, gdy w czasie badania prowadzonego na poziomie sa-
morządu województwa okazało się, że pracownicy jednego z urzędów 
marszałkowskich nie mieli pojęcia o przyjętej przez sejmik uchwale 
o współpracy z organizacjami pozarządowymi241. W tej sytuacji trudno 
było spodziewać się jej rzeczywistej realizacji.

Po piąte, współpraca zazwyczaj przyjmowała szerszy i bardziej 
partnerski charakter w tych gminach i powiatach, gdzie aparat urzęd-
niczy dostrzegał w niej możliwość pozyskania dodatkowych funduszy 
na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Zjawisko takie 

238 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, „Jak wprowadzić w życie…”, op. 
cit., s. 29. 

239 J. Drążkiewicz, „Lokalne uczestnictwo obywatelskie w wybranych gminach”, 
w: R. Skrzypiec (red.), „Lokalne uczestnictwo obywatelskie. Raporty z badań 1998–
2002”, Warszawa 2002, s. 82. 

240 M. Nowakowska, „Pierwsze doświadczenia współpracy organizacji pozarzą-
dowych z samorządami wojewódzkimi”. Cytat za: M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. 
Derwich, „Jak wprowadzić…”, op. cit., s. 31. 

241 P. Marciniak, „Ostrożne partnerstwo…” op. cit., s. 60. 
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miało miejsce między innymi na terenie gmin i powiatów biorących 
udział w Programie Rozwoju Funduszy Lokalnych, zainicjowanym 
w 1998 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce242. Koncep-
cja programu polegała na tym, że jeżeli wspólnocie lokalnej (samo-
rządowi, organizacjom społecznym, prywatnym darczyńcom) udało 
się zebrać określoną kwotę przeznaczoną na zaspokajanie potrzeb jej 
mieszkańców, otrzymywała ona dofinansowanie ze środków Progra-
mu. W przypadku większości spośród 12 funduszy lokalnych ich po-
wstanie doprowadziło do stworzenia międzysektorowego „Partnerstwa 
na rzecz wspólnego realizowania zadań publicznych”243.

Po szóste, skutecznym czynnikiem sprzyjającym partnerskim kon-
taktom w okresie zmiany systemowej było stworzenie w danej gminie 
czy powiecie programu współpracy między samorządem a organiza-
cjami społecznymi244, co wynikało często z uczestnictwa w zagranicz-
nych programach pomocowych24�. Realizacja programów takich jak 
Demnet, Local Government Partnership Program (LGPP), Umbrel-
la oraz Dialog w wielu miejscach w Polsce umożliwiła obu stronom 
skorzystanie z zewnętrznej pomocy finansowej i eksperckiej. Dzięki 
temu stworzono pionierskie, wzorcowe mechanizmy współpracy, któ-
re stały się później źródłem inspiracji dla kolejnych jednostek samo-
rządowych.

Po siódme, istotną barierą stojącą na drodze nawiązania partnerskiej 
współpracy często okazywał się brak rzetelnej diagnozy problemów 
społecznych występujących w danej społeczności lokalnej oraz brak 
określenia priorytetów w działaniach służących ich rozwiązywaniu246. 
Nie należała do rzadkości sytuacja, w której środowisko pozarządowe 
miało odmienny niż samorząd punkt widzenia na to, które potrzeby 
domagają się najpilniejszego zaspokojenia. Co więcej, zdarzało się, że 
miało to miejsce również w ramach samego środowiska pozarządowe-
go. Poszczególne organizacje koncentrują się zazwyczaj na określo-

242 Zob.: M. Mazurczak, „Zanim weszła ustawa: pięć lat współpracy samorządu 
terytorialnego i lokalnych organizacji filantropijnych (1998–2003)”, w: M. Rymsza 
(red.), „Współpraca…”, op. cit.

243 ibidem, s. 80. 
244 Opis pierwszego w Polsce programu współpracy zawiera opracowanie: M. Guć, 

„Program współpracy. Opis gdyńskich doświadczeń”, Warszawa 1999. 
24� J. Drążkiewicz, „Lokalne uczestnictwo…”, op. cit., s. 8�. 
246 P. Gliński, „Dziesięć lat…”, op. cit., s. 3�. 
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nych obszarach przedmiotowych działalności, uchwycenie całokształ-
tu sytuacji społecznej sprawia więc niektórym z nich trudność.

Jak już stwierdzono, charakter relacji międzysektorowych w okresie 
zmiany systemowej w Polsce różnił się w poszczególnych jednost-
kach samorządu terytorialnego. Z jednej strony zdarzało się, iż miał 
miejsce zupełny brak współpracy, z drugiej zaś w niektórych gminach 
i powiatach występowała duża różnorodność jej kanałów. Ten ostat-
ni przypadek miał miejsce między innymi w Gdyni. M. Guć wymie-
nił, z perspektywy samorządowca, następujące przejawy współpracy 
w tym mieście247:
– stworzenie jasnego, dostępnego dla organizacji i przejrzystego sys-

temu udzielania organizacjom dotacji na określone przez nie zada-
nia (…),

– ogłaszanie tematycznych konkursów grantowych na projekty, które 
władze miasta uznają za priorytetowe (…),

– przekazywanie organizacjom w trybie kontraktu realizacji usług 
wchodzących w zakres zadań miasta (…),

– użyczanie organizacjom w trybie konkursu mienia komunalnego 
– lokali, budynków, ośrodka wypoczynkowego – w celu realizacji 
funkcji ważnych z punktu widzenia miasta i mieszkańców (…),

– utworzenie w ramach Urzędu Miasta (…) punktu kontaktowego 
i placówki odpowiadającej za efektywne kontakty pomiędzy struk-
turami samorządowymi i pozarządowymi,

– prowadzenie, we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowych, punktu informacyjnego i konsultacyjne-
go dla organizacji (…),

– organizacja szkoleń mających na celu podwyższanie kwalifikacji 
pracowników i wolontariuszy działających w organizacjach (…),

– prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych, służą-
cego zarówno samorządowi, jak i samym organizacjom (…),

– ułatwianie lokalnym organizacjom dostępu do mediów (…),
– organizacja regularnych spotkań branżowych (…) w celu konsulto-

wania działań planowanych przez władze samorządowe oraz zbie-

247 M. Guć, „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jako szansa 
rozwoju społeczności lokalnej”, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), „Aktywność 
obywatelska…”, op. cit., s. 137–139. 
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rania wniosków i opinii wpływających ze strony organizacji poza-
rządowych,

– (…) utworzenie stałej Komisji Rady Miasta do spraw samorządno-
ści lokalnej, zajmującej się wszelkimi kwestiami związanymi z ak-
tywnością obywatelską (…),

– zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac in-
nych stałych komisji Rady Miasta oraz ich udział w innych gre-
miach o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym,

– powołanie pełnomocnika prezydenta ds. organizacji pozarządowych 
jako koordynatora wszelkich działań podejmowanych przez struk-
tury miejskie wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
Powyższe wyliczenie dobitnie świadczy o tym, iż partnerskie re-

lacje międzysektorowe nie mogą ograniczać się do sporadycznego, 
nie opierającego się na jasno sprecyzowanych zasadach, finansowania 
realizacji wybranych zadań samorządu terytorialnego przez organiza-
cje pozarządowe. Wymagają one zdefiniowania przejrzystych reguł 
współpracy, stworzenia mechanizmów uczestnictwa organizacji spo-
łecznych w konsultowaniu i podejmowaniu decyzji, a także mechani-
zmów przepływu informacji między stronami.

Zakres i formy relacji międzysektorowych były zróżnicowane nie 
tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Inaczej wyglądała współpraca mię-
dzy świeżo powstałymi gminami a raczkującymi organizacjami spo-
łecznymi w roku 1990, inaczej zaś między gminami, powiatami i sa-
morządami województw a doświadczonymi organizacjami po wejściu 
w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
P. Frączak dokonał następującej periodyzacji okresu zmiany systemo-
wej ze względu na kształt relacji międzysektorowych: lata 1989–1994, 
1995–1998 oraz okres przypadający na lata 1999–2003248.

Pierwszy okres charakteryzował się z jednej strony nieustabilizo-
waną sytuacją prawną i finansową trzeciego sektora, z drugiej zaś 
występowaniem nie w pełni jeszcze ukształtowanych podmiotów sa-
morządowych. W tej sytuacji istniały więc liczne bariery współpracy: 
instytucjonalna słabość obu sektorów, brak wypracowanych i usank-
cjonowanych prawem mechanizmów tejże, obawy liderów organizacji 

248 P. Frączak, „Między współpracą…”, op. cit., s. 37–46. 
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o utratę ich niezależności249, rywalizacja obu stron o to, kto posiada 
kompetencje do zajmowania się poszczególnymi obszarami działal-
ności2�0.

W drugim okresie miało miejsce organizacyjne wzmocnienie trze-
ciego sektora, co wynikało zarówno z okrzepnięcia działających już 
od kilku lat struktur, jak i z dopływu znaczących zagranicznych środ-
ków pomocowych. W ramach coraz silniejszego sektora podejmowano 
pierwsze próby wewnętrznej integracji i federalizacji, powstały fora 
współpracy między organizacjami2�1. Ułatwiło to podjęcie w 1995 r. 
pionierskich prób instytucjonalizacji relacji międzysektorowych po-
przez tworzenie programów współpracy; pierwszy taki program został 
przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni w dniu 6 września 1995 r.2�2. 
Kolejne powstały w gminie Warszawa-Centrum, w Sopocie, Gdańsku, 
Rumi, Tczewie i Elblągu2�3. Do rozwoju relacji międzysektorowych 
przyczyniła się w tym okresie również realizacja wymienionych wyżej 
programów pomocowych. Podkreślić jednak trzeba, iż wciąż brak było 
ustrojowych, prawnych ram, na podstawie których formy współpracy 
mogłyby zostać ujednolicone i objąć swym zasięgiem ogół jednostek 
samorządu terytorialnego.

Trzeci okres, przypadający na lata 1999–2003 i lata późniejsze, to 
czas tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie relacji między-
sektorowych, obejmujących również relacje na szczeblu lokalnym. 
Paradoksalnie, początkowo zaowocowało to osłabieniem współpracy, 
bowiem pierwotne zapisy ustawy o finansach publicznych utrudniły 
finansowanie ze środków publicznych działań podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe. Jak pisze P. Frączak, „ograniczenia ustawo-
we stały się w wielu miejscach wygodnym pretekstem do ograniczenia 
finansowania organizacji”2�4. Pomimo nowelizacji ustawy, w niektó-
rych gminach i powiatach nie udało się przywrócić uprzedniego po-
ziomu współpracy. Z drugiej strony, w okresie tym miało miejsce wy-

249 ibidem, s. 38. 
2�0 Z. Wejcman, „Konkurencja w działalności organizacji pozarządowych”, 

„Roczniak” nr 1, Warszawa 1995, s. 38. 
2�1 P. Frączak, „Między współpracą…”, op. cit., s. 39–40.
2�2 M. Guć, „Program współpracy…”, op. cit., s. 26. 
2�3 P. Frączak, „Między współpracą…”, op. cit., s. 40–41.
2�4 ibidem, s. 44. 
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darzenie przełomowe z punktu widzenia relacji międzysektorowych, 
mianowicie przyjęcie po wieloletnich staraniach ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, regulującej tę kwestię ustrojo-
wo.

Wydaje się, że począwszy od 2004 r. można już mówić o czwartym 
okresie rozwoju stosunków między samorządem a trzecim sektorem 
– etapie obowiązywania ustrojowych ram współpracy i krystalizacji 
praktyki tychże relacji.

Powyższą analizę warto uzupełnić danymi ilościowymi zgroma-
dzonymi w trakcie badań przeprowadzonych w okresie zmiany sys-
temowej w Polsce. niestety w pierwszych latach zmiany systemowej 
zagadnienie relacji międzysektorowych nie było objęte badaniami na-
ukowymi. Przedstawione badania pochodzą z drugiego, a zwłaszcza 
trzeciego okresu rozwoju tych relacji, co uniemożliwia dokonanie ilo-
ściowej analizy ich dynamiki. Należy również podkreślić, że ilościowe 
badania współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym napo-
tykały istotne trudności. Jako przykład można tu przytoczyć pierw-
szą edycję badania „Barometr współpracy”, przeprowadzoną przez 
Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2000 r.; badacze przekazali wówczas 
ankietę ponad trzem tysiącom podmiotów samorządowych na pozio-
mie powiatu i gminy, z czego udało się uzyskać dane jedynie od 171 
urzędów2��. Taki stan rzeczy stawia pod znakiem zapytania wartość 
wyników badania. Sytuacja uległa zmianie w trzeciej edycji badania 
– „Barometr współpracy 2003”, przeprowadzonej przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Klon/Jawor w okre-
sie grudzień 2003 – luty 2004. Tym razem odesłano 635 spośród 2862 
ankiet, co dało zadowalający w przypadku ankiety pocztowej wskaź-
nik zwrotów wynoszący ponad 22%2�6. W badaniu tym:
– współpracę z organizacjami pozarządowymi zadeklarowało 91,3% 

spośród tych jednostek samorządu terytorialnego, które odesłały an-
kietę; w całej populacji odsetek ten był prawdopodobnie niższy,

2�� „Barometr współpracy 2002. Badanie współpracy między samorządem teryto-
rialnym a organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”, Stowarzy-
szenie Klon/Jawor, s. 1. 

2�6 S. Mandes, „Barometr współpracy 2003”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, s. 3. 
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– ponad 67% przedstawicieli samorządów stwierdziło, że reprezen-
towana przez nich jednostka posiada wykaz lub bazę danych orga-
nizacji działających na danym obszarze, przy czym odsetek ten był 
najniższy w gminach wiejskich, a najwyższy w powiatach,

– 30,8% ankietowanych oświadczyło, iż w ich jednostce podjęto 
uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi; w 15% 
przypadków była ona w trakcie przygotowywania. Również w tym 
przypadku zachodziły istotne różnice między gminami wiejskimi 
i miejskimi na korzyść tych ostatnich,

– najczęstszą dominującą podstawą współpracy okazały się umo-
wy dwustronne (47%). Na kolejnych miejscach znalazły się akty 
prawne takie jak ustawa o finansach publicznych i ustawa o zamó-
wieniach publicznych (22,3%), uchwały organu samorządowego 
(19,6%) oraz programy współpracy (7%).
Tabela 15 przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie o formy 

wspierania organizacji pozarządowych. Przy interpretacji tych wy-
ników należy wziąć pod uwagę, iż reprezentują one punkt widzenia 
działaczy samorządowych.

Tabela 15. Formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarzą-
dowymi w opinii przedstawicieli jednostek samorządowych na przełomie 2003 
i 2004 r. (w %)

L.p.

Na ile wymienione poniżej formy 
wspierania organizacji pozarządo-

wych występują w Państwa jednostce 
samorządu terytorialnego?

Zdecydo-
wanie

Nie

Raczej 
nie

Raczej 
tak 

Zdecy-
do-wa-

nie
Tak 

Trudno 
powie-
dzieć

1. Samorząd na bieżąco informuje 
organizacje pozarządowe o swoich 
celach i planach

4,6 17,8 49,9 22,9 4,8

2. Samorząd dotuje (dofinansowuje) 
działanie organizacji

5,5 8,0 37,1 47,6 1,8

3. Samorząd doradza/udziela pomocy 
merytorycznej organizacjom poza-
rządowym (np. w przygotowywaniu 
projektów i pisaniu wniosków)

4,8 14,9 45,7 32,3 2,4

4. Samorząd pomaga organizacjom po-
zarządowym zdobyć środki finansowe 
z innych źródeł 

5,4 22,9 44,6 22,0 5,2
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5. Samorząd udziela organizacjom 
pozarządowym wsparcia pozafinan-
sowego (oddelegowuje pracowników, 
użycza sprzęt, bezpłatnie udostępnia 
sale urzędu, itp.)

2,9 4,1 35,4 57,1 0,5

6. Organizacje pozarządowe mają 
możliwość skorzystania z preferen-
cyjnych zasad uzyskiwania lokali na 
działalność 

5,6 15,5 37,1 34,0 7,8

7. Samorząd i organizacje pozarządo-
we wspólnie rozpoznają potrzeby 
społeczności lokalnej i wspólnie 
planują działania służące zaspokoje-
niu potrzeb

3,5 22,9 50,1 15,9 7,6

8. Samorząd promuje działania orga-
nizacji pozarządowych i pomaga 
w tworzeniu ich dobrego wizerunku 

2,4 10,1 48,2 33,4 5,9

Źródło: S. Mandes, „Barometr współpracy 2003”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, s. 7.

Na podstawie opinii przedstawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego, relacje międzysektorowe na przełomie trzeciego i czwartego 
okresu rozwoju tej współpracy należałoby ocenić pozytywnie. W świe-
tle badania samorządy wspierały organizacje pozarządowe w sposób 
dość wszechstronny, nie ograniczając się do przekazywania środków 
finansowych. Odsetek podmiotów dotujących działania trzeciego sek-
tora wyniósł 84,7%; wsparcie pozafinansowe zadeklarowało aż 92,5% 
badanych. Z drugiej strony, najmniejsza liczba respondentów (67%) 
potwierdziła wspólne z organizacjami pozarządowymi rozpoznawanie 
potrzeb i planowanie działań, co świadczy o zaniedbaniu tego istotne-
go aspektu relacji międzysektorowych przez część z nich.

Mniej pozytywnych danych dostarczyły przedstawione w tabeli 
16 odpowiedzi na pytania o konkretne procedury współpracy. Poka-
zują one, iż wiele jednostek samorządu terytorialnego na przełomie 
2003 i 2004 r. nie sprostało jeszcze wymogom ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Aż 60% z nich nie posiadało 
ujednoliconego formularza wniosku o dotacje, natomiast niemal 70% 
nie określało w sposób przejrzysty terminów składania i rozstrzyga-
nia tychże wniosków. W większości jednostek nie podawano do pu-
blicznej wiadomości, które organizacje i w jakim stopniu otrzymały 
wsparcie finansowe. Ponadto badanie wykazało, iż w 43% jednostek 
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przekazywano środki bez uruchamiania konkursu ofert. Na podsta-
wie analizy danych przedstawionych w obu tabelach można więc 
stwierdzić, iż na przełomie 2003 i 2004 r. większość gmin i powia-
tów współpracowało z organizacjami pozarządowymi w sposób dość 
wszechstronny, jednakże stosowane procedury i mechanizmy współ-
pracy odbiegały nie tylko od rozwiązań modelowych, ale także od 
obowiązującego prawa.

Tabela 16. Stosowanie procedur współpracy pomiędzy samorządem a organiza-
cjami pozarządowymi w opinii przedstawicieli jednostek samorządowych na prze-
łomie 2003 i 2004 r. (w %)

L.p. Czy wymienione poniżej procedury współpracy z orga-
nizacjami funkcjonują w Państwa jednostce? Nie Tak Trudno po-

wiedzieć 

1. Publicznie ogłaszane, otwarte konkursy oferta realiza-
cję zadań publicznych

29,9 65,5 4,6

2. Ujednolicony formularz wniosku o dotację 59,0 37,2 3,9

3. Jasno określone i z góry znane terminy składania 
wniosków, ich rozpatrywania i przekazania środków

69,3 25,4 5,2

4. Publicznie podawana wielkość kwot przeznaczonych 
na wsparcie organizacji

64,5 28,2 7,3

5. Publicznie podawana procedura oceny wniosków 34,2 54,1 11,6

6. Publicznie podawany skład komisji rozpatrującej 
wnioski 

32,2 57,2 10,6

7. Publicznie podawane zasady (kryteria), w oparciu 
o które rozpatrywane są wnioski

46,0 44,9 9,1

8. Publicznie podawana informacja o tym, które organiza-
cje uzyskały wsparcie 

67,7 26,2 6,0

9. Jasne zasady kontroli finansowej działań/projektów 
organizacji 

70,0 19,4 10,6

10. Merytoryczna ewaluacja działań/projektów organizacji 
prowadzona przez samorząd 

37,5 33,5 29,0

11. Odrębne procedury dla dotacji i zlecania (powierzania) 
zadań 

35,0 50,4 14,6

12. Możliwość podpisywania umów wieloletnich 19,4 69,7 10,9

Źródło: S. Mandes, Barometr współpracy 2003”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, s. 9.

Jeżeli chodzi o wysokość środków przeznaczanych na współpracę 
z trzecim sektorem, to w świetle powyższego badania wynosiła ona 
przeciętnie: 0,9% budżetu w przypadku gmin wiejskich i powiatów 
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oraz 1% w przypadku gmin miejskich. Trudno uznać te wartości za 
zadowalające nie tylko z punktu widzenia potrzeb organizacji spo-
łecznych, ale również z punktu widzenia realizacji zasady pomocni-
czości.

W przekroju obszarów przedmiotowych współpraca najczęściej 
miała miejsce w sferze sportu i rekreacji (zadeklarowało ją 79,7% 
przedstawicieli jednostek samorządu), kultury (65%) oraz rozwiązy-
wania problemu alkoholizmu (54,3%). Należy stwierdzić, iż główny-
mi beneficjentami współpracy były kluby sportowe, co w dużej mie-
rze wynika z dużego ich udziału w strukturze trzeciego sektora, jak 
również stanowi dziedzictwo silnej pozycji tych podmiotów jeszcze 
przed 1989 r.

Rysunek 7. Odsetek urzędów marszałkowskich przekazujących organizacjom po-
zarządowym środki finansowe w określonych przedziałach w latach 2000–2002
Źródło: „Lupa 2002. Monitoring współpracy administracji publicznej szczebla centralnego i woje-
wódzkiego z organizacjami pozarządowymi”, s. 3.

Danych dotyczących relacji międzysektorowych na poziomie samo-
rządu województwa dostarcza przeprowadzone w 2002 r. przez Sto-
warzyszenie Klon/Jawor badanie „Lupa 2002”2�7. zebrano w nim dane 
od 55 podmiotów funkcjonujących w strukturach urzędów marszał-
kowskich. Badanie wykazało, iż w 69% podmiotów wyznaczona była 
osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowy-

2�7 „Lupa 2002. Monitoring współpracy administracji publicznej szczebla central-
nego i wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi”, Stowarzyszenie Klon/Ja-
wor. 
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mi. Na rysunku nr 7 ukazano wartość środków finansowych przeka-
zanych przez urzędy marszałkowskie na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe w latach 2000–2002. Charakter da-
nych uniemożliwia ich przeliczenie na wartości realne, jednakże niski 
wskaźnik inflacji w tym okresie wydaje się uzasadniać zamieszczenie 
poniższego porównania.

Analiza przedstawionych informacji prowadzi do dwóch podsta-
wowych wniosków. Po pierwsze, wartość środków przeznaczanych 
przez jednostki urzędów marszałkowskich na realizację zadań przez 
organizacje społeczne nie była duża; w 2002 r. 69% poświęciło na ten 
cel poniżej 500.000 zł. Po drugie, w badanym okresie wysokość tych 
funduszy malała – o ile w 2000 r. 39% jednostek przekazało kwoty 
powyżej 3.000.000 zł, to w roku 2002 odsetek ten wynosił już jedynie 
25%.

Wszystkie przedstawione wyżej dane zebrane zostały w jednost-
kach samorządu terytorialnego i odzwierciedlają ich punkt widzenia 
na relacje międzysektorowe. Dlatego też warto uzupełnić je danymi 
pochodzącymi z badań organizacji pozarządowych. Badanie przepro-
wadzone w 1997 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wśród 100 
organizacji pochodzących z 10 miast Polski2�8 wykazało, iż najwięcej 
respondentów określiło rodzaj współpracy z instytucjami samorządo-
wymi jako „pomoc” (35,6%); na drugim miejscu znalazł się „kontakt 
sporadyczny” (26,4%), a dopiero na trzecim „partnerska współpra-
ca” (20,1%). Jednocześnie jedynie 2,3% organizacji deklarowało brak 
kontaktów. Wśród form współpracy zdecydowanie przeważała „reali-
zacja zadania zleconego” (82%). Jedynie w 9% przypadków uzyskano 
wsparcie na realizację własnego programu.

Kolejne dane pochodzą z omawianego już ogólnopolskiego badania 
trzeciego sektora przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Ja-
wor w 2006 r.2�9 W poniższej tabeli przedstawiono częstotliwość kon-
taktów międzysektorowych.

2�8 D. Głogosz, H. Strzemińska, „Współpraca pozarządowych organizacji non-pro-
fit z administracją publiczną. Raport z badań empirycznych IPiSS”, w: S. Golinowska, 
D. Głogosz (red.), „Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeń-
stwem”, Opracowania PBz, zeszyt nr 14, iPiSS, Warszawa 1999, s. 181–230.

2�9 M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty…”, op. cit. 
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Tabela 17. Częstotliwość kontaktów stowarzyszeń i fundacji z podmiotami samo-
rządowymi w Polsce w 2006 r. (w %)

L.p. Typ podmiotu Nie mamy 
kontaktów

Mamy 
sporadyczne 

kontakty

Kontaktu-
jemy się 

co pewien 
czas

Mamy 
częste, 

regularne 
kontakty

1. Urząd Gminy 33,0 13,6 24,5 28,1

2. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

71,1 12,6 8,4 6,8

3. Dom Pomocy Społecznej, 
Ośrodek Interwencji Kryzys.

83,1 8,1 5,3 2,6

4. Starostwo Powiatowe 44,1 19,7 22,8 12,2

5. Powiatowy Urząd Pracy 83,2 8,0 5,8 2,0

6. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

80,1 8,0 6,5 4,5

Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z ba-
dania 2006”, Warszawa 2006, s. 55.

Badanie wykazało, iż w 2006 r. jedna trzecia organizacji w ogóle 
nie utrzymywała kontaktów z Urzędem Gminy, zaś w przypadku po-
zostałych wymienionych w tabeli podmiotów odsetek ten sięgał jesz-
cze wyżej. Wyniki te wskazują na osłabienie częstości omawianych 
relacji w porównaniu do lat poprzednich260 i są niepokojące z punktu 
widzenia możliwości realizacji obywatelskiej polityki społecznej na 
poziomie lokalnym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż środki pozyskane od jednostek sa-
morządu terytorialnego były w 2005 r. drugim, po składkach człon-
kowskich, najczęstszym źródłem finansowania działalności organizacji 
pozarządowych (korzystało z nich 43,3% organizacji). Pod względem 
udziału w całości przychodów polskich fundacji i stowarzyszeń rów-
nież zajmowały drugie miejsce, po funduszach rządowych, stanowiąc 
13,5% tych przychodów261. Także i w tym przypadku nastąpił regres 
w porównaniu z poprzednimi latami.

Zdecydowana większość zadań publicznych wykonywanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego należy do zakresu przedmiotowego 
polityki społecznej; również wśród obszarów aktywności organizacji 

260 ibidem, s. �4. 
261 ibidem, s. 39–43. 
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pozarządowych dominują obszary należące do tego zakresu. W związ-
ku z tym wydaje się uzasadnionym stwierdzenie, iż ogólne badania 
relacji między jednostkami samorządowymi a podmiotami trzeciego 
sektora odzwierciedlają relacje międzysektorowe występujące w za-
kresie polityki społecznej. Warto jednakże przytoczyć w tym miejscu 
również wyniki badania odnoszącego się wyłącznie do tej ostatniej 
sfery, przeprowadzonego przez J. Kerlin w połowie 2000 r. między in-
nymi wśród 70 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 66 gminnych 
ośrodków pomocy społecznej oraz 32 miejskich ośrodków pomocy 
rodzinie262. W zakresie dziewięciu podstawowych zadań ustawowych 
jedynie 3% powiatowych centrów pomocy rodzinie zawierało kon-
trakty z organizacjami pozarządowymi, 5% je subsydiowało a 27% 
utrzymywało nieformalną współpracę. Tak niskie wartości wynikały 
jednak z zawężenia pytania badawczego do zadań ustawowych; 39% 
wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz aż 81% cen-
trów miejskich prowadziło tego rodzaju współpracę w zakresie innych 
niż ustawowe zadań. Ponadto 66% PCPR wskazało, iż organizacje 
pozarządowe stanowią dla nich cenne źródło informacji o lokalnych 
problemach.

Przytoczone w niniejszym podrozdziale dane tworzą jedynie czę-
ściowy obraz relacji międzysektorowych na poziomie lokalnym 
w okresie zmiany systemowej w Polsce. Jak już wspomnieliśmy, do-
konanie pełnej oceny relacji między organizacjami pozarządowymi 
a jednostkami samorządu terytorialnego jest niemożliwe zarówno ze 
względu na ich zróżnicowanie w poszczególnych miejscach, jak i z po-
wodu braku porównywalnych, prowadzonych systematycznie badań.

4.4. oRganizacje społeczne a administRacja RządoWa

Współpraca między organizacjami pozarządowymi a administracją 
rządową ma odmienny charakter niż relacje z samorządem terytorial-
nym. Administracji rządowej na mocy prawa przypisane są innego ro-
dzaju zadania; ponadto z samej istoty jej polityka wobec podmiotów 
zewnętrznych oraz w kwestii realizacji zadań społecznych jest mniej 

262 J. Kerlin, „Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r. Analiza po-
lityki i jej skutków”, w: E. Leś (red.), „Pomoc społeczna. Od klientelizmu do partycy-
pacji”, Warszawa 2002/2003, s. 131–176. 
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zróżnicowana niż tego rodzaju polityka poszczególnych jednostek sa-
morządowych. Jednakże również badania tej części sektora publicz-
nego napotykają trudności; są one związane między innymi z nieprzy-
stawalnością prowadzonej sprawozdawczości do potrzeb badań relacji 
międzysektorowych oraz formalnymi i nieformalnymi ograniczeniami 
w dostępie do informacji. Ponadto użyteczność nielicznych dostęp-
nych danych ilościowych pod względem analizy dynamiki relacji 
międzysektorowych jest ograniczona – w okresie zmiany systemowej 
następowały bowiem istotne zmiany charakteru i zakresu zadań admi-
nistracji rządowej263.

Podobnie jak to miało miejsce przy analizie relacji międzysektoro-
wych na szczeblu lokalnym, również w przypadku szczebla rządowego 
możliwe jest sformułowanie kilku wniosków o charakterze ogólnym. 
Po pierwsze, poczynając od 1989 r. w Polsce zaszły głębokie zmiany 
ustrojowe, czego konsekwencją były wielokrotne zmiany organiza-
cji administracji rządowej. Przemianom ulegała nie tylko obsada po-
szczególnych stanowisk, ale przede wszystkim struktura administracji, 
kompetencje i nazwy poszczególnych organów, ich potencjał organi-
zacyjny i finansowy. Przeobrażenia nie ominęły również ministerstw 
stanowiących podstawowe podmioty polityki społecznej; przykłado-
wo na początku okresu zmiany systemowej „sprawy socjalne” pod-
porządkowane były resortowi odpowiadającemu za ochronę zdrowia, 
natomiast w latach późniejszych resort odpowiedzialny za system za-
bezpieczenia społecznego podlegał wielokrotnym przekształceniom. 
Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja ta miała wpływ również na relacje 
z trzecim sektorem. Częstość zmian powodowała, iż obie strony da-
rzyły się dystansem i nieufnością264. Ponadto zmienność warunków 
znacznie utrudniała tworzenie stabilnych mechanizmów partnerskiej 
współpracy, zwłaszcza w zakresie wzajemnych konsultacji oraz reali-
zacji długookresowych programów działania.

Po drugie, w okresie zmiany systemowej nastąpiła częściowa de-
centralizacja państwa, której wyrazem było przede wszystkim stwo-

263 „Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w 2000 
roku”, Warszawa 2000, s. �–6. 

264 Z. Woźniak, „Organizacje pozarządowe w procesie budowy społeczeństwa oby-
watelskiego”, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), „Aktywność obywatelska…”, op. 
cit., s. 16. 
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rzenie samorządu terytorialnego. Najpierw gminy, a od 1999 r. rów-
nież powiaty i samorządy województw przejęły na siebie realizację 
znacznej części zadań społecznych. Proces ten zaowocował również 
zmianami w relacjach między administracją rządową a trzecim sekto-
rem. Zmniejszeniu uległ zakres zadań publicznych, których wykonanie 
zlecano wcześniej organizacjom pozarządowym, gdyż odpowiedzial-
ność za realizację znacznej ich części przejęły jednostki samorządu te-
rytorialnego. W tej sytuacji większego znaczenia nabrało na poziomie 
centralnym uczestnictwo trzeciego sektora w tworzeniu infrastruktury 
prawnej oraz standardów realizacji zadań społecznych.

Po trzecie, w pierwszym okresie zmiany systemowej, ze względu 
na brak ustrojowych regulacji relacji międzysektorowych, praktyka 
współpracy administracji rządowej z organizacjami społecznymi była 
wypadkową „inercji starych powiązań, struktur i rozwiązań praw-
nych”26�, nieformalnych kontaktów oraz postaw i zaangażowania po-
szczególnych urzędników. Sytuacja przypominała więc po części stan 
występujący na poziomie lokalnym, jednakże na szczeblu centralnym 
miało to o wiele szersze konsekwencje. Od determinacji pojedynczego 
urzędnika czasem zależał bowiem kształt rozwiązań ustrojowych266. 
Po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie znaczenie wymienionych determinant osłabło, choć z pew-
nością nie zniknęło.

Po czwarte, w okresie zmiany systemowej w ramach administracji 
rządowej nie powstał odrębny urząd zajmujący się relacjami między-
sektorowymi. W poszczególnych resortach tworzone były stanowiska 
oraz komórki organizacyjne odpowiedzialne za współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi, zazwyczaj „słabe kadrowo i o bardzo niskiej 
pozycji wewnątrzresortowej”267. Wydaje się, że relacjom międzysekto-
rowym nadano najwyższą rangę w latach 1998–1999, kiedy to istniało 
stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi268. Ponadto zdarzało się, iż repre-

26� P. Gliński, „Dziesięć lat…”, op. cit., s. 30. 
266 Przykład takiej sytuacji stanowi przyspieszenie prac nad projektem ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po objęciu stanowiska Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej przez Jerzego Hausnera. 

267 P. Gliński, „Dziesięć lat…”, op. cit., s. 31.
268 Z. Woźniak, „Niedokończony…”, op. cit., s. 2�4–261. 
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zentanci trzeciego sektora pełnili funkcje doradców członków rządu 
(w tym Wiceprezesa Rady Ministrów)269. Dopiero w 2003 r. w struk-
turach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzono Departa-
ment Pożytku Publicznego, odpowiedzialny za tworzenie warunków 
dla rozwoju trzeciego sektora oraz jego współpracy z administracją 
publiczną.

Świadectwem stosunkowo niskiego zainteresowania administracji 
rządowej problematyką relacji międzysektorowych jest fakt, iż po 
1989 r. opublikowała ona jedynie trzy całościowe raporty roczne po-
święcone temu zagadnieniu. Pierwszy raport został opracowany przez 
Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi w 1998 roku270. Dwa kolejne, opublikowane w la-
tach 2000 i 2001, były dziełem Departamentu Analiz Programowych 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów271.

W tabeli nr 18 przedstawiono wartość wydatków najważniejszych 
centralnych podmiotów polityki społecznej na zadania realizowa-
ne przez podmioty trzeciego sektora w latach 2000–2001. zawarte 
w tabeli dane, opracowane na podstawie dwóch ostatnich raportów, 
z wymienionych wcześniej względów są nieporównywalne z danymi 
zawartymi w pierwszym raporcie z 1998 r., wedle którego w latach 
1997–1998 wydatki te wynosiły przeciętnie 1% budżetu wojewodów 
oraz 0,3% budżetu resortów i urzędów centralnych272.

Przedstawione dane wymagają trzech istotnych komentarzy. Po 
pierwsze, dotyczą one okresu po reformie administracyjnej, w wyni-
ku której administracja centralna delegowała realizację dużej części 
zadań społecznych na szczebel samorządowy. Po drugie, wydatki te 
stanowią wartości planowane, które nie zawsze znajdywały pełne od-
zwierciedlenie w rzeczywistości. Wreszcie po trzecie, z punktu widze-
nia jakości relacji międzysektorowych ważna jest nie tylko wysokość 

269 „Nowy doradca?”, „Asocjacje”, 2/2000, s. 4. 
270 Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. współpracy z organizacjami poza-

rządowymi, „Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi”, 
Warszawa 1998. 

271 Kolejno: „Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi 
w 2000 roku”, op. cit.; „Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarzą-
dowymi w 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawa organizacji pozarządowych 
do informacji o działalności organów władzy publicznej RP”, Warszawa 2001.

272 Z. Woźniak, „Niedokończony…”, op. cit., s. 2��. 
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środków przeznaczanych na zadania realizowane przez organizacje 
pozarządowe, ale również tryb ich wydatkowania. Wydaje się, że pro-
cedury te, biorąc pod uwagę cały okres zmiany systemowej, należy 
ocenić negatywnie – przede wszystkim ze względu na ich nieprzejrzy-
stość i częstość zmian. Poważny problem stanowiły również terminy 
podejmowania decyzji – zdarzały się sytuacje, gdy środki przeznaczo-
ne do wydatkowania w danym roku budżetowym były rozdysponowy-
wane w grudniu.

Tabela 18. Planowane wydatki centralnych podmiotów polityki społecznej na zada-
nia wykonywane przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2000–2001

L.p. Podmiot
Kwota wydatków 

(w tys. zł)
Udział w budżecie 

podmiotu (w %)

2000 2001 2000 2001

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 4.545 23.131 6,83 .

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego

31.330 42.289 2,98 .

3. Ministerstwo Zdrowia 19.844 9.000 0,70 .

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej 30.287 . 0,54 .

5. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 137.105 90.900 41,93 .

6. Ministerstwo Środowiska 1.000 450 0,57 .

Opracowanie własne na podstawie raportów: „Współpraca administracji rządowej z organizacjami 
pozarządowymi w 2000 roku”, Warszawa 2000, oraz „Współpraca administracji rządowej z organiza-
cjami pozarządowymi w 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawa organizacji pozarządowych 
do informacji o działalności organów władzy publicznej RP”, Warszawa 2001.

Należy stwierdzić, iż udział środków przeznaczonych na realiza-
cję zadań społecznych przez trzeci sektor w budżetach centralnych 
podmiotów polityki społecznej był na początku wieku silnie zróżni-
cowany. Największą część swojego budżetu przeznaczał na ten cel 
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, co wynika z faktu, iż zdecydowana 
większość funkcjonujących w tej sferze podmiotów posiada formę 
stowarzyszeń. Relatywnie wysokie wydają się być wydatki ówcze-
snego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (niemal 7% budże-
tu w 2000 r.), jednakże z uwagi na charakter tego resortu i istotną 
rolę odgrywaną przez organizacje pozarządowe w obszarze pomocy 
społecznej należy je ocenić jako niskie. W 2001 r. nastąpił znaczą-
cy wzrost sumy środków przekazanych organizacjom pozarządowym 
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przez ten resort, co, jak się wydaje, należy tłumaczyć zmianą struktury 
realizowanych zadań. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż poziom fi-
nansowania tych organizacji przez resorty odpowiedzialne za zdrowie, 
edukację i ochronę środowiska stał w sprzeczności z realizacją zasady 
pomocniczości.

Przedstawione wyżej dane warto uzupełnić stwierdzeniem, że 
w ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem udziału funduszy 
centralnych w finansowaniu działalności organizacji pozarządowych. 
W 2005 r. po raz pierwszy stały się one głównym źródłem przycho-
dów trzeciego sektora, osiągając ponad 22% udział w budżetach ogółu 
organizacji i wyprzedzając tym samym fundusze samorządowe.

Jak już wspomnieliśmy, złożoność relacji międzysektorowych, 
a także wielość podmiotów polityki społecznej zarówno w sektorze 
publicznym, jak i w społecznym, czynią wątpliwą zasadność dokona-
nia całościowej oceny tychże relacji. Wydaje się, iż najbliższe jedno-
znaczności są następujące wnioski:
– w okresie zmiany systemowej zachodziły istotne zmiany uwarun-

kowań prawnych i układu podmiotowego polityki społecznej, co 
uniemożliwiało stabilizację relacji międzysektorowych,

– relacje międzysektorowe w okresie zmiany systemowe w Polsce 
polegały przede wszystkim na finansowaniu zadań społecznych re-
alizowanych przez organizacje pozarządowe,

– realizacja pozostałych aspektów tychże relacji, takich jak wzajem-
ne konsultacje, czy też współudział w planowaniu i podejmowaniu 
decyzji, często nie odpowiadała istocie konstytucyjnej zasady po-
mocniczości,

– szerszy zakres miały kontakty organizacji pozarządowych z pod-
miotami samorządu terytorialnego niż z administracją rządową.

4.4. pRzykład znaczenia oRganizacji pozaRządoWych 
W pluRalizmie pomocy społecznej W Regionie mazoWieckim273 .
Analizę relacji między sektorem obywatelskim a sektorem publicz-

nym uzupełniamy praktycznym, regionalnym przykładem funkcjono-

273 Podrozdział ten bazuje na badaniach: M. Grewiński, R. Szarfenberg, „Sytu-
acja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w świetle oficjalnych danych 
oraz w opinii pracowników socjalnych – raport z badań”, w: „Wiadomości Społecz-
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wania pluralizmu podmiotów polityki społecznej. Jest to spowodowa-
ne tym, że właściwie ciągle niewiele wiemy na temat tego, jaki jest 
rzeczywisty wkład trzeciego sektora w dostarczenie usług społecz-
nych, szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Powszechnie uzna-
je się, że rola sektora pozarządowego jest duża i stale wzrasta, dlate-
go warto przyjrzeć się bliżej temu, jak sektor pozarządowy wypada 
w porównaniu z innymi sektorami. Poniżej ukazujemy na przykładzie 
regionu województwa mazowieckiego znaczenie organizacji pozarzą-
dowych i kościelnych w dostarczaniu usług z zakresu instytucjonalnej 
pomocy społecznej i usług socjalnych.

Tabela 19. Struktura domów pomocy społecznej (DPS) w województwie mazo-
wieckim z podziałem na sektory (stan na styczeń 2007 r.)

2007 JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba domów po-
mocy społecznej

71 8 14 2 95

Szacunkowa liczba 
miejsc w DPS

8368 256 1086 52 9762

% miejsc w po-
szczególnym sek-
torze

85,73% 2,62% 11,12% 0,53% 100%

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 2007.

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o rozdział 2 działu 2 
ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. Beneficjentami domów pomocy 
społecznej mogą być zarówno dorośli jak i dzieci. Zgodnie z artykułem 
56 ustawy o pomocy społecznej wprowadzono możliwość łączenia 
domów działających dla różnych grup beneficjentów. Mogą być one 
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina, 
rzadziej województwo), przez organizacje pozarządowe i związki wy-
znaniowe (kościoły) oraz przez inne osoby prawne – prywatne spółki 

ne” 2/2007, a także w: M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), „Aktywizacja, partnerstwo, 
partycypacja – nowe wyzwania dla odpowiedzialnej polityki społecznej”, Warszawa 
2007.
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lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Charaktery-
styczne jest to, że na 95 domów pomocy społecznej w województwie 
mazowieckim aż 71 jest prowadzonych przez samorząd terytorialny. 
Tylko dwa prowadzone są przez gminę, pozostałe prowadzone są 
przez powiaty. Sektor publiczny pomocy społecznej dysponuje prawie 
86% wszystkich miejsc w domach pomocy społecznej i jest wyraźnie 
sektorem dominującym w prowadzeniu domów w pomocy społecz-
nej. Drugim ważnym sektorem są instytucje kościelne, które prowadzą 
14 domów pomocy społecznej z 11,12% wszystkich miejsc. Mniejsze 
znaczenie mają organizacje pozarządowe, które prowadzą 8 domów 
z 2,62% wszystkich miejsc, a znikome znaczenie ma sektor prywat-
ny, który prowadząc tylko dwa domy pomocy społecznej dysponuje 
0,53% miejsc we wszystkich domach pomocy społecznej.

W większości przypadków domy pomocy społecznej prowadzone 
przez instytucje kościelne i organizacje pozarządowe działają na zlece-
nie samorządu terytorialnego, który wypłaca na prowadzenie domów 
i ich działalność dotacje. Na 95 domów pomocy społecznej w woje-
wództwie mazowieckim tylko 5 działało bez dotacji, w tym 2 domy 
prowadzone przez osoby prywatne, 2 domy przez instytucje kościelne 
i 1 dom prowadzony przez organizację pozarządową.

Taki a nie inny sektorowy podział instytucji prowadzących domy 
pomocy społecznej w województwie mazowieckim z wyraźną prze-
wagą instytucji publicznych, a także kościelnych, może wynikać z wy-
sokich standardów jakie są wymagane przy prowadzeniu tego typu 
placówek. Wiele instytucji prywatnych oraz pozarządowych nie jest 
w stanie spełnić wysokich kryteriów, a poza tym trzeba pamiętać, że 
działalność ta nie powinna być ukierunkowana na zysk (non profit). 
Standardy, które muszą spełniać domy pomocy społecznej określa roz-
porządzenie do ustawy o pomocy społecznej.

Oprócz domów pomocy społecznej w pomocy instytucjonalnej na 
terenie województwa mazowieckiego mamy jeszcze inne podmioty. 
Chodzi o placówki zapewniające całodobową opiekę osobom star-
szym, niepełnosprawnym, upośledzonym i innym, które są instytucja-
mi skierowanymi do osób dorosłych na podstawie przepisów rozdziału 
3 działu 2 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. Mogą one prowadzić 
działalność zorientowaną na osiąganie zysku (for profit). Często są one 
mylone z domami pomocy społecznej. Ustawa nałożyła obowiązek 
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sprawowania nad nimi kontroli przez urzędy wojewódzkie. Wcześniej 
w ogóle nie istniała żadna kontrola tego typu. W chwili obecnej sza-
cuje się, że w województwie mazowieckim jest około 120 placówek, 
jednakże większość działa nielegalnie, bez zgody wojewody. Z tego 
powodu oficjalne dane Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, przedstawione w tabeli poniżej, dotyczą tyl-
ko 19 oficjalnie działających placówek zapewniających całodobową 
opiekę.

Tabela 20. Struktura placówek zapewniających całodobową opiekę w wojewódz-
twie mazowieckim z podziałem na sektory (stan na styczeń 2007 r.)

2007 JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba placówek 
zapewniających 
całodobową opiekę

0 1 4 14 19

Szacunkowa liczba 
miejsc w placów-
kach całodobowej 
opieki

0 20 250 450 720

% miejsc 
w poszczególnym 
sektorze

0 2,78% 34,72% 62,5% 100%

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 2007.

Nie wiadomo jednak ile i w jakim sektorze podmiotów działa nie-
legalnie, bez oficjalnej zgody przedstawicieli wojewody, która spo-
wodowana jest niemożliwością spełnienia standardów ustawowych, 
pomimo, że standardy dla tych palcówek są niższe aniżeli standardy 
wymagane do prowadzenia domów pomocy społecznej274.

Urzędnicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego szacują, że nielegalnie działa ponad 100 podmiotów 
prywatnych (lub pozarządowych), ukrywających się z jakiegoś po-
wodu przed kontrolą służb wojewody. W stosunku do 27 placówek 
zapewniających całodobową opiekę w województwie mazowieckim, 

274 Dziwić może fakt, że dla prowadzenia placówki całodobowej nie ma żadnych 
wymogów dotyczących kwalifikacji kadr; nie jest też wymagane zatrudnienie pracow-
ników socjalnych jak ma to miejsce w domach pomocy społecznej. 
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które zostały zlokalizowane, a nie posiadają zezwolenia na działal-
ność, skierowano wnioski administracyjne, nakładające karę do wy-
sokości 10 tysięcy złotych.

Jak twierdzą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego charakterystyczne jest to, że maleje 
szacunkowa liczba placówek całodobowych. W roku 2005 szacowno 
liczbę tych placówek na 160, w 2006r, już na 120. Część placówek 
została zamknięta prze ich właścicieli ze względu na niemożność speł-
nienia standardów, ale część, i to jest niepokojące, uciekła w działal-
ność agroturystyczną, wynajem pokoi czy prowadzenie pensjonatów, 
nie rezygnując ze swoich „tradycyjnych” pensjonariuszy. Nad tymi 
placówkami nie ma praktycznie żadnej kontroli.

Wiedza, która dotyczy oficjalnie działających placówek całodo-
bowej opieki, pozwala nam wysnuć następujące wnioski. Większość 
z nich, bo aż 14, prowadzonych jest przez sektor prywatny (spółki 
i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Dysponują 
one 62,5% wszystkich miejsc w tych placówkach. Aktywne są tutaj 
także instytucje kościelne, które prowadziły 4 placówki z prawie 35% 
miejsc. Najmniejszą aktywność wykazuje tutaj sektor pozarządowy 
z 1 placówką zapewniającą 2,78% miejsc. Z oczywistych względów 
jednostki samorządu terytorialnego nie prowadzą placówek opiekuń-
czych całodobowej opieki. Ze względu jednak na fakt, że nie wiemy 
prawie nic o 100 pozostałych placówkach, które działają nielegalnie, 
trudno traktować powyższe wnioski jako reprezentatywne w stosunku 
do ogółu potrzeb na tego typu usługi.

Oprócz domów pomocy społecznej, działających non-profit i placó-
wek zapewniających całodobową opiekę na zasadach komercyjnych, 
które podlegają pod ustawę o pomocy społecznej i kontrolę Urzędu 
Wojewódzkiego, istnieją jeszcze placówki podlegające bezpośrednio 
pod Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o takie placówki jak Zakłady Opie-
kuńczo-Lecznicze i Opiekuńczo-Pielęgnacyjne. Zakres ich usług jest 
bardzo podobny do domów opieki społecznej i placówek całodobowej 
opieki, ale nie podlegają one pod system pomocy społecznej tylko pod 
ochronę zdrowia.
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Tabela 21. Struktura ośrodków interwencji kryzysowej województwa mazowieckie-
go z podziałem na sektory (stan na styczeń 2007 r.)

2007 JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba Ośrodków 
Interwencji Kryzy-
sowej 

11 5 4 0 20

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 2007.

Kolejnymi podmiotami pomocy społecznej są ośrodki interwencji 
kryzysowej, które oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, socjal-
ną, prawną, w obliczu różnorodnych problemów rodzinnych, w tym 
doznanej przemocy (w domu i w pracy), utraty bliskiej osoby, utra-
ty pracy, przewlekłej lub nagłej choroby, myśli samobójczych. Mogą 
świadczyć także pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych wy-
darzeń o charakterze traumatycznym. Ośrodki Interwencji Kryzyso-
wej mogą zapewnić schronienie maltretowanym kobietom i dzieciom, 
osobom osamotnionym, tymczasowo pozbawionym opieki, zapewnić 
bezpłatną pomoc medyczną, prowadzić mediacje rodzinne i szkolenia 
z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla rodzin z pro-
blemami socjalnymi. W województwie mazowieckim funkcjonuje 
aktualnie 20 ośrodków interwencji kryzysowej, z czego 11 prowadzo-
nych jest przez samorząd terytorialny, 5 przez organizacje pozarzą-
dowe a 4 przez instytucje kościelne. Sektor prywatny nie prowadził 
żadnej placówki tego typu.

Tabela 22. Struktura ośrodków adopcyjno-opiekuńczych województwa mazowiec-
kiego z podziałem na sektory (stan na styczeń 2007 r.)

2007 JST NGO Kościół Prywatny Suma

Liczba Ośrodków 
Adopcyjno-Opie-
kuńczych

6 3 2 0 11

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 2007.

Ważnymi instytucjami pomocy społecznej w województwie ma-
zowieckim są także ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, które prowadzą 
poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodzi-
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ców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest 
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających goto-
wość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspieranie 
psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze 
i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi 
formami opieki. Ponadto ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi 
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 
kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. W województwie 
mazowieckim w styczniu 2007 r. funkcjonowało 11 takich placówek, 
z czego 6 prowadzonych było przez samorząd terytorialny, 3 przez or-
ganizacje pozarządowe, 2 przez instytucje kościoła. Sektor prywatny 
nie prowadził takiej placówki.

Tabela 23. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim 
z podziałem na sektory (stan na 2007 r.)

Nazwa placówki JST NGO Kościół Prywatny Ogółem

Placówki socjalizacyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

18
873
79,22%

0
0
0%

7
229
20,78%

0
0
0%

25
1102
100%

Placówki wielofunkcyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

13
815
96,45%

0
0
0%

1
30
3,55%

0
0
0%

14
845
100%

Placówki interwencyjne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

3
180
90%

1
20
10%

0
0
0%

0
0
0%

4
200
100%

Placówki rodzinne
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

22
156
63,67%

3
89
36,33%

0
0
0%

0
0
0%

25
245
100%

Placówki wsparcia dzien.
Liczba miejsc
% ogólnej liczby miejsc

64
2859
31,21%

127
4858
53,04%

30
1443
15,75%

0
0
0%

221
9160
100%

Placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze łącznie
Liczba miejsc łącznie
% ogólnej liczby miejsc

120

4883
42,27%

131

4967
43%

38

1702
14,73%

0

0
0%

289

11552
100%

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
luty 2007.
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Niezwykle ważną rolę w instytucjonalnej pomocy społecznej odgry-
wają placówki opiekuńczo-wychowawcze. Poniższa tabela prezentuje 
rodzaje placówek z podziałem na instytucje prowadzące w ramach 
sektorów.

Placówki opiekuńczo wychowawcze w województwie mazowiec-
kim można podzielić generalnie na następujące typy: placówki socjali-
zacyjne, placówki wielofunkcyjne, placówki interwencyjne, placówki 
rodzinne, placówki wsparcia dziennego. Jeśli chodzi o placówki so-
cjalizacyjne, to na 2� takich placówek, 18 prowadzonych jest przez 
jednostki samorządu terytorialnego (sektor publiczny dysponujący 
łącznie blisko 80% wszystkich miejsc), a 7 przez instytucje kościelne 
(dysponujące ponad 20% wszystkich miejsc). Żadna z tego typu pla-
cówek nie jest prowadzona przez instytucje sektora pozarządowego 
oraz prywatnego. Sektor pozarządowy i prywatny nie jest też obec-
ny przy prowadzeniu placówek wielofunkcyjnych. Placówki takie 
prowadzi głównie samorząd terytorialny, dostarczający w ramach 13 
podmiotów 96,45% wszystkich miejsc w tego typu placówkach. Jed-
na placówka wielofunkcyjna, dysponująca 3,55% miejsc prowadzona 
jest przez instytucje Kościoła. Sektor publiczny dominuje także w do-
starczaniu usług w ramach placówek interwencyjnych, gdzie posiada 
90% wszystkich miejsc. Jedna organizacja pozarządowa prowadząca 
taką placówkę dysponuje 10% miejsc, przy braku aktywności sektora 
prywatnego i instytucji kościelnych. Większą aktywność organizacji 
pozarządowych można zaobserwować w prowadzeniu placówek ro-
dzinnych. Tylko 3 organizacje pozarządowe na 25 instytucji prowa-
dzących placówki rodzinne dostarcza 36,33% wszystkich miejsc. Sek-
tor publiczny poprzez instytucje samorządu terytorialnego dostarcza 
tutaj 63,67% miejsc w ramach 22 placówek. Największy pluralizm 
instytucjonalny panuje wśród placówek wsparcia dziennego. Domi-
nują tu placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe. Aż 127 
placówek z łączną liczbą 4858 miejsc dostarcza ponad 53% wszyst-
kich miejsc w tego typu placówkach. Analogicznie sektor publiczny 
posiada tutaj 64 placówki z łączną liczbą 2859 miejsc co daje 31,21% 
miejsc. Placówki wsparcia dziennego prowadzą także instytucje ko-
ścielne. Blisko 16% wszystkich miejsc zapewnia 30 placówek prowa-
dzonych przez kościół.
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Charakterystycznym jest, że sektor prywatny nie prowadzi żad-
nej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast zbiorcze dane 
dla wszystkich placówek pokazują, że głównymi sektorami są tutaj 
sektor pozarządowy (131 placówek i 43% wszystkich miejsc), sek-
tor publiczny /samorządowy (dysponujący 120 placówkami i 42,27% 
wszystkich miejsc). Ważne znaczenie mają także instytucje kościelne 
prowadzące 38 placówki i zapewniające blisko 15% miejsc w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych.

Osobnym zagadnieniem jest wspieranie osób bezdomnych na tere-
nie województwa mazowieckiego. Główną rolę odgrywają tutaj or-
ganizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne. W 2006r. z budżetu 
wojewody mazowieckiego zasilono pięć organizacji/instytucji kościel-
nych działających na rzecz bezdomnych na łączną kwotę 151 tysię-
cy złotych. Natomiast 35 organizacji pozarządowych lub instytucji 
kościelnych działających w województwie mazowieckim otrzymało 
dotację z budżetu MPiPS (tzw. moduł osłonowy) na kwotę 433 tysią-
ce złotych. Wśród wszystkich podmiotów 28 reprezentowało sektor 
pozarządowy, natomiast 12 instytucje kościelne.

Tabela 24. Kwota dotacji i liczba umów podpisanych z podmiotami niezależnymi 
w latach 2002–2005

Wyszczególnienie Liczba umów Kwota dotacji

Konkurs wojewody dla organizacji poza-
rządowych i kościelnych

512 6 952 210

Program Bezdomność 162 2 599 387

Program Oparcia dla Osób z Zaburzenia-
mi Psychicznymi

60 1 096 351

Program Budowanie systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną 

28 497 800

Razem 762 11 145 748

Źródło: „Współpraca wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w sprawach spo-
łecznych w latach 2002–2005”, materiały wewnętrzne wojewody mazowieckiego.

Oprócz programu „Bezdomność” na terenie województwa mazo-
wieckiego realizowano w latach 2002–2005 jeszcze następujące ini-
cjatywy: Program Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psy-
chicznymi oraz Program Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną. Wszystkie projekty w ramach tych programów realizowały 
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organizacje pozarządowe lub instytucje kościoła katolickiego lub in-
nych kościołów. W omawianym okresie Wydział Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stale współpracował z około 
130 organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi lub 
kościołami.

Przedstawiony powyżej regionalny przykład aktywności poszcze-
gólnych sektorów w dostarczaniu usług społecznych w województwie 
mazowieckim wskazuje, że organizacje pozarządowe i kościelne są 
bardzo aktywne w realizacji zadań polityki społecznej na szczeblu 
lokalnym. Należy podkreślić, że bez zaangażowania sektora obywa-
telskiego trudno byłoby realizować wszystkie działania z zakresu in-
stytucjonalnej pomocy społecznej. Przykład ten wskazuje także, że 
byłoby bardzo zasadne i potrzebne przeprowadzenie porównawczych 
ogólnopolskich badań regionalnych dotyczących porównań między-
sektorowych w dostarczaniu usług społecznych. Mogłoby się okazać 
wówczas, czy i ewentualnie gdzie sektor pozarządowy jest dominu-
jącym dostarczycielem usług społecznych, a gdzie konkuruje z nim 
sektor publiczny lub prywatny?
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Rozdział 5

goSpodarka Społeczna jako element 
obyWatelSkiej polityki Społecznej275

5.1. idea i podmioty gospodaRki społecznej

W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy przede wszystkim 
tradycyjny sektor organizacji non-profit i not for profit, który tworzą 
głównie stowarzyszenia oraz fundacje. W tym rozdziale zajmiemy się 
podmiotami, które są bliżej rynku, aniżeli organizacje tradycyjnego 
trzeciego sektora, ale które nie działają przede wszystkim i głównie 
dla zysku (not for private profit). Wprawdzie mogą one generować 
zysk, ale nie jest to naczelna wartość działalności tych organizacji, 
a poza tym korzyści finansowe podlegają tutaj różnorodnym ograni-
czeniom. Podmioty gospodarki społecznej działają przede wszystkim 
dla osiągania pewnych celów społecznych, dla swoich członków lub 
dla szerszego spektrum społeczności lokalnych, w środowiskach któ-
rych działają. Tym się one różnią od organizacji stricte komercyjnych 
i rynkowych, które dążą głównie do maksymalizacji zysku. Podmio-
ty gospodarki społecznej charakteryzuje to, że funkcjonują pomiędzy 
działalnością rynkową a społecznym zaangażowaniem.

Termin gospodarka społeczna nie jest jednoznacznie definiowany 
i w zależności od przyjętej konstrukcji teoretycznej może zawierać 
w sobie działalność różnorodnych podmiotów – zarówno tradycyj-
nych podmiotów non-profit takich jak stowarzyszenia i fundacje, 
spółdzielni oraz organizacji wzajemnościowych, jak również nowych 
podmiotów gospodarczych o celach społecznych jakimi są przedsię-

27� Rozdział ten jest w części przeformułowaną wersją mojego artykułu: M. Gre-
wiński „O idei i podmiotach gospodarki społecznej” w: Wiadomości Społeczne 
2/2007 (red. M. Grewiński). 
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biorstwa społeczne lub spółdzielnie socjalne, których głównym celem 
nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja zadań społecznych. Wielu 
badaczy i aktywistów jako podmioty gospodarki społecznej wymienia 
organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia, które prowa-
dzą bądź też nie działalność gospodarczą, ale które nie działają dla 
zysku276. Jednakże ze względu na fakt, że organizacjom tym poświęci-
liśmy wcześniejsze rozdziały, i że są one podmiotami non – profit lub 
non for profit, uwaga nasza w tym rozdziale poświęcona zostanie tylko 
przedsiębiorstwom społecznym i spółdzielniom socjalnym, jako tym, 
które odgrywają istotną rolę w polityce społecznej i dostarczaniu okre-
ślonym grupom socjalnym usług społecznych, a które mogą w części 
działać for profit. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka obsza-
rów rozwoju gospodarki społecznej277:
– społeczna, demokratyczna i partycypacyjna przedsiębiorczość,
– zatrudnienie i spójność społeczna,
– rozwój lokalny,
– wzajemna ochrona społeczna.

Tradycje gospodarki społecznej są jednoznacznie związane z ru-
chem spółdzielczym, rozwijającym się w większości państw europej-
skich, w tym także w Polsce już w czasie zaborów oraz w II Rzecz-
pospolitej278. niestety w naszym kraju po transformacji ustrojowej 
spółdzielczość i inne formy wzajemnościowego gospodarowania były 
traktowane nieufnie jako relikt socjalizmu, z którym to ustrojem nie 
chcieliśmy mieć nic wspólnego. Jak twierdzi M. Rymsza – „autorzy 
reform gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych nie byli zainte-
resowani wykorzystywaniem wzorów gospodarki społecznej z okresu 
międzywojennego. Sukcesem w zakresie upowszechniania tradycyj-
nych instytucji gospodarki społecznej okazała się w ubiegłej dekadzie 
jedynie restauracja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

276 W. Kwaśnicki, „Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej”, w: 
„Trzeci Sektor” 2/2005, s. 10–11. 

277 B. Roelants, C.S. Bajo, „Rozszerzenie ekonomii społecznej”, Konferencja 
„Ekonomia społeczna”, Praga 2002. 

278 O historii gospodarki społecznej zobacz: P. Frączak, „Szlic do ekonomii spo-
łecznej w Polsce”, Ekonomia Społeczna – teksty 2006. 
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Ich sieć rozwinęła się jednak obok głównego nurtu przemian gospo-
darczych, a nie na skutek polityki prowadzonej przez państwo”279.

Ponowne zainteresowanie się gospodarką społeczną w ostatnich 
kilku latach związane jest z ożywieniem debaty dotyczącej społeczeń-
stwa obywatelskiego i roli sektora pozarządowego, zwróceniem uwagi 
na znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, a także z kry-
zysem welfare state i poszukiwaniem nowego modelu społeczno-go-
spodarczego, który byłby w stanie przezwyciężyć istniejące kwestie 
socjalne i pogłębiające się nierówności. Nie bez znaczenia jest rów-
nież to, że w rozwój gospodarki społecznej i rozwiązań opartych na 
spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych zaanga-
żowane są instytucje Unii Europejskiej, takie jak Komisja Europejska. 
Doświadczenia niektórych regionów europejskich (np. Północnych 
Włoch) w urzeczywistnianiu idei gospodarki społecznej wykazały nie-
złe rezultaty w osiąganiu spójności oraz integracji społecznej i z tego 
m.in. powodu Unia Europejska zaleca państwom członkowskim po-
szukiwanie rozwiązań w ramach tego modelu gospodarki.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na trudności definicyjne 
związane z gospodarką społeczną i przedsiębiorczością społeczną. Ist-
nieje wiele różnych podejść i samych definicji gospodarki społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych. Niektóre z nich mają bardzo szeroki, 
inne znacznie węższy, charakter. E. Leś, która opisała wybrane kon-
cepcje nowej gospodarki społecznej zwróciła uwagę na następujące 
zagadnienia teoretyczne280:
1. Problemy w nazewnictwie i określaniu gospodarki społecznej 

– w europejskiej literaturze przedmiotu gospodarka społeczna na-
zywana jest również gospodarką solidarną, ekonomią solidarności, 
ekonomią społeczności lokalnej, gospodarką obywatelską – a in-
stytucje gospodarki społecznej – instytucjami gospodarki obywa-
telskiej. Większość specjalistów polskich posługuje się terminem 
„ekonomia społeczna”, co wydaje się być dyskusyjne. Ekonomię 
kojarzymy bowiem raczej z dyscypliną naukową, a nie z prak-
tyczną działalnością gospodarczą. W tym opracowaniu będziemy 

279 M. Rymsza, „Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń 
europejskich”, w: „Trzeci Sektor” 2/2005, s. 3. 

280 E. Leś, „Nowa ekonomia społeczna – wybrane koncepcje”, w: „Trzeci Sektor” 
2/200�, s. 37–38.
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używali za J. Supińską281 oraz J. Wilkinem terminu „gospodarka 
społeczna”282.

2. Problemy z definiowaniem gospodarki społecznej – istnieją defi-
nicje, które nawiązują do „starej gospodarki społecznej” i „nowej 
gospodarki społecznej”. Stara gospodarka społeczna nawiązuje 
do działań ukierunkowanych na własnych członków spółdzielni, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, banków ludowych. Nato-
miast nowa gospodarka społeczna związana jest z wychodzeniem 
podmiotów gospodarki społecznej na zewnątrz i skierowaniem 
swojej aktywności na beneficjentów i grupy klientów nie będących 
bezpośrednio członkami danej organizacji. W tym ujęciu mianem 
gospodarki społecznej określa się: „inicjatywy i przedsiębiorstwa, 
dla których jednym z głównych celów jest tworzenie korzyści spo-
łecznych i przestrzeganie następujących elementarnych zasad: 
pierwszeństwo pracy nad kapitałem, demokratyczne podejmowa-
nie decyzji, realizacja usług dla społeczności lokalnych jako cel 
nadrzędny, umacnianie wiarygodności, jakości oraz trwałości dzia-
łania283„. W definicji tej podkreśla się znaczenie jakości relacji we-
wnętrznych i zewnętrznych, efektywności ekonomicznej, wymóg 
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (zarówno 
rynkowych jak i nierynkowych).

3.  Problemy z identyfikacją sektorową podmiotów gospodarki spo-
łecznej – z jednej strony przedsiębiorstwa społeczne postrzegane są 
jako podgrupa gospodarki społecznej zorientowana na rynek (mar-
ket – oriented social economy).; z drugiej strony niejednokrotnie 
przedsiębiorstwa społeczne ujmuje się jako nową generację orga-
nizacji non-profit, które odpowiadając na wyzwania otoczenia ryn-
kowego, kierują się w swoim działaniu duchem przedsiębiorczości 
i klasycznym solidaryzmem z orientacją rynkową. Wykorzystują 
one bowiem pracę wolontariuszy i często nie generują zysku. Upo-

281 J. Supińska w recenzji do mojego artykułu pt. „Wielosektorowa polityka spo-
łeczna – w kierunku welfare pluralism”; „Polityka Społeczna” �/6/2006 jednoznacz-
nie opowiedziała się za używaniem „jedynie słusznego terminu” gospodarka społecz-
na. 

282 J. Wilkin, „ Jaka ekonomia społeczna w Polsce?”, „Trzeci Sektor” 2/2005, 
s. 83. 

283 Definicja Konsorcjum na rzecz Gospodarki Społecznej VOSEC. Cytat za: ibi-
dem. 
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dabniają się tym samym do organizacji pozarządowych. Jeszcze 
inne podejście podkreśla, że „organizacje gospodarki społecznej 
to podmioty społeczne i gospodarcze aktywne we wszystkich sekto-
rach, które wyróżniają się celami i szczególną formą przedsiębior-
czości284. Trudności w identyfikacji sektorowej podmiotów gospo-
darki społecznej wynikają z faktu ich różnorodności oraz z tego, 
że coraz częściej tradycyjne organizacje pozarządowe przejmują 
zachowania prywatnych, rynkowych organizacji. Wiele organizacji 
pozarządowych prowadząc działalność gospodarczą upodabnia się 
do instytucji rynkowo-komercyjnych, a ich wewnętrzna organiza-
cja pracy zawiera wiele elementów zarządzania biznesem. Z kolei 
wiele przedsiębiorstw społecznych utożsamianych jest jako not 
– for – private profit.

Z powodu galimatiasu terminologicznego dotyczącego gospo-
darki społecznej, który jest obecny zarówno w polskiej debacie jak 
i na płaszczyźnie międzynarodowej, warto zwrócić uwagę na nową 
propozycję terminologiczną, która rozszerza działalność tradycyjne-
go trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje) na podmioty, które 
dotychczas nie miesiły się w żadnym tradycyjnym sektorze (publicz-
nym, prywatnym, rynkowym, nieformalnym). Chodzi o spółdzielnie 
i przedsiębiorstwa społeczne. J. Wygnański zaproponował ostatnio 
wprowadzenie nowego terminu – trzeciego systemu, który zawierałby 
w sobie szerokie rozumienie trzeciego sektora jako działalności róż-
norodnych podmiotów – od tradycyjnych organizacji pozarządowych 
– stowarzyszeń i fundacji, poprzez podmioty starej gospodarki spo-
łecznej (spółdzielnie i towarzystwa wzajemnościowe) do podmiotów 
nowej gospodarki społecznej (przedsiębiorstwa społeczne). Jak twier-
dzi Wygnański „wyrazem owego połączenia w sensie instytucjonalnym 
na poziomie europejskim jest działanie tzw. CEP CMAF – organizacji 
łączącej spółdzielnie, organizacje wzajemnościowe, stowarzyszenia 
i fundacje. Pojęcie trzeciego systemu zostało przyjęte w ramach monu-
mentalnego raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej 
przez Policy Research Institute w roku 1999285”.

284 Definicja Stałej Europejskiej Konferencji Spółdzielni. Towarzystw Ubezpie-
czeń Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji z 2002 r. 

28� J. Wygnański przy współpracy P. Frączaka, „Ekonomia społeczna – definicje, 
zastosowania, oczekiwania, wątpliwości”, Ekonomia Społeczna –teksty 2006, s. 14
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Istnieje wiele definicji przedsiębiorstwa społecznego. W definicji 
Sieci Badań nad Gospodarką Społeczną – EMES mówi się, że „jest 
to prywatna, autonomiczna organizacja dostarczająca produktów lub 
usług na rzecz szerszej społeczności, której założycielem albo zarzą-
dzającym jest grupa obywateli, i w której zakres korzyści materialnych 
polega ograniczeniom. Przedsiębiorstwo społeczne przywiązuje dużą 
wagę do swojej autonomii i gotowość do przyjmowania ekonomicz-
nego ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły działalnością 
społeczno-ekonomiczną”286.

Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną – EMES definiując przed-
siębiorstwa społeczne sformułowała w sumie dziewięć kryteriów spo-
łeczno-ekonomicznych, które nie są w pełni rozłączne, ale które trzeba 
stosować z dużą elastycznością. Oznacza to, że typem idealnym są 
przedsiębiorstwa społeczne, spełniające wszystkie poniższe kryteria, 
ale spełnienie już większości z nich będzie oznaczać, że mamy do czy-
nienia ze społecznym charakterem przedsiębiorstw. Według tej defini-
cji można mówić o przedsiębiorstwach społecznych kiedy spełnione 
są następujące warunki287:
1. Działalność prowadzona jest w sposób ciągły, regularny w oparciu 

o instrumenty ekonomiczne tzn. sprzedaż wytwarzanych dóbr czy 
usług.

2. Istnieje niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do insty-
tucji publicznych.

3. W działalności istnieje ryzyko ekonomiczne.
4. Przedsiębiorstwo zatrudnia, choćby nieliczny, ale stały personel.
5. Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia.
6. Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy.
7. Specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania.
8. Możliwie partycypacyjny charakter działań, oparty o zasadę empo-

werment, czyli włączający tych, do których są one adresowane.
9. Ograniczona dystrybucja zysków288.

286 Definicja EMES (Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną) za: www.emes.net. 
cytat za ibidem.

287 R.Spear, „Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania 
dla Polski i innych nowych krajów członkowskich”, Ekonomia Społeczna – teksty 
2006, s. 8.

288 Dystrybucja zysków w podmiotach gospodarki społecznej jest zagadnieniem 
dyskusyjnym. Czy mogą w niej uczestniczyć tylko członkowie spółdzielni, a jeśli 
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W Wielkiej Brytanii przyjęto następującą oficjalną definicję przed-
siębiorstwa społecznego –”jest to działalność o zasadniczo społecz-
nych celach, w której nadwyżki są głównie reinwestowane dla takich 
celów w firmie lub społeczności, w przeciwieństwie do działalności 
gospodarczej prowadzonej w celu maksymalizacji zysków dla udzia-
łowców lub właścicieli289„

To co charakteryzuje przedsiębiorstwa społeczne można sprowadzić 
do następujących elementów:
1. Spółdzielcza/wzajemnościowa i dobrowolna forma organizacyjna.
2. Wielu interesariuszy.
3. Korzystanie z mieszanych zasobów.
4. Korzystanie z kapitału społecznego (silne więzi ze społecznością 

i użytkownikami, zaangażowanie pracowników).
Przyjmuje się, że przedsiębiorstwa społeczne powinny wypracowy-

wać około 50% dochodu lub środków w ramach swojej działalności 
rynkowej. Tak jest np. w Wielkiej Brytanii, chociaż dopuszcza się 
w fazie rozwojowej tych przedsiębiorstw osiąganie niższego dochodu 
z samodzielnej działalności rynkowej na poziomie 25%.

5.2. gospodaRka społeczna W WybRanych kRajach

W poszczególnych krajach europejskich znaczenie gospodarki 
społecznej jest różne, ale we wszystkich państwach jest ona obecna 
w mniejszym lub większym wymiarze. Warto prześledzić rozwój go-
spodarki społecznej na przykładzie kilku krajów, zanim spróbujemy 
scharakteryzować sytuację przedsiębiorstw i spółdzielni społecznych 
w Polsce.

tylko oni, to jakie warunki należałoby spełnić aby sytuację taką uznać za korzyść spo-
łeczną, w szerszym znaczeniu publiczną. Dystrybucja zysków jest tutaj sprawą kon-
trowersyjną, gdyż w tradycyjnych podmiotach gospodarki społecznej było oczywiste, 
że istnieje motywacja finansowa i ekonomiczna. W sektorze non-profit nie dopuszcza 
się możliwości generowania zysku i sprawa jest tutaj oczywista. Więcej na ten temat: 
J. Wygnański przy współpracy P. Frączaka, „Ekonomia społeczna – definicje, zasto-
sowania, oczekiwania, wątpliwości”, op. cit., s. 21–24.

289 „Przedsiębiorstwo społeczne: Strategia sukcesu”, DTI, cytat za: ibidem.
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Tabela 25. Typy przedsiębiorstw społecznych w wybranych krajach Unii Europej-
skiej

Dziedzina
działalności Kraj Typy przedsiębiorstw społecznych

Usługi
na rzecz osób 
niesamodzielnych
i wykluczonych
społecznie

Austria Children’s Groups: organizacje opieki nad mały-
mi dziećmi przy udziale rodziców

Francja Żłobki rodzicielskie: organizacje opieki nad 
małymi dziećmi w części kiero-
wane i zarządzane przez rodziców. Żłobki te są 
organizowane w ramach sieci
krajowej: Association des Collectifs d’Enfants, de 
Parents et de Professionnels
(ACCEP) – Stowarzyszenie Dzieci, Rodziców 
i Pracowników Zawodowych.

Dania Opholdssteders (mieszkania społeczne): struktu-
ry pomyślane jako alternatywa
Dla tradycyjnych instytucji przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży mających
trudności. Nacisk jest położony na wychowanie 
i opiekę.

 Wlk. Brytania Home Care Co-ops (spółdzielnie opieki domo-
wej) zatrudniające swoich członków, głównie 
kobiety mające obowiązki rodzinne, w niepełnym 
wymiarze godzin.

Szwecja LKUs: spółdzielcze agencje rozwoju lokalnego 
organizowane na poziomie
Krajowym (fku) powołane w celu rehabilitacji 
i integracji społecznej osób nie-
pełnosprawnych umysłowo.

Włochy Spółdzielnie społeczne typu A świadczące usługi 
zdrowotne i szkolenia
na mocy Ustawy o spółdzielniach społecznych 
z 1991 r.

Portugalia CERCIs: spółdzielnie prowadzące usługi wycho-
wania i rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych.
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Przywracanie
do zatrudnienia
przez pracę

Belgia Przedsiębiorstwa Szkolenia poprzez Pracę 
(EFT) i Przedsiębiorstwa Włączania
do Zatrudnienia (lnvoegbedrijven) na północy 
kraju. Te ostatnie, popierane przez regiony, są 
silnie ukierunkowane rynkowo i oferują długoter-
minowe zatrudnienie.

Włochy Spółdzielnie społeczne typu B, aktywne w dzie-
dzinie przywracania do zatrud-
nienia grup znajdujących się w trudnej sytuacji 
(na mocy Ustawy o spółdziel-
niach społecznych z 1991 r.).

Niemcy Soziale Betriebe: „przedsiębiorstwa społeczne” 
zorientowane rynkowo i korzy-
stające z czasowej pomocy publicznej. Ich celem 
jest tworzenie miejsc pracy
oraz wspieranie rozwoju ekonomicznego przy 
jednoczesnym dążeniu do inte-
gracji społecznej i zawodowej osób długotrwale 
bezrobotnych. Miejsca pracy
tworzone są albo w już istniejących przedsiębior-
stwach prywatnych, albo
w uruchamianych nowych przedsiębiorstwach.

Luksemburg Stowarzyszenia (niekiedy spółdzielnie) przywra-
cania do zatrudnienia przez
pracę i działalność gospodarczą, aktywne w wie-
lu dziedzinach (ochrona środo-
wiska, rolnictwo, budownictwo, recykling odpa-
dów); większość to projekty
pilotażowe subsydiowane przez państwo.

Hiszpania Przedsiębiorstwa integracji przez pracę osób 
niepełnosprawnych lub wykluczo-
nych z tradycyjnego rynku pracy. Działalność 
firm społecznych polega na ofe-
rowaniu dostępu do przejściowego zatrudnienia, 
mającego umożliwić zinte-
growanie zawodowe osób trwale bezrobotnych 
zamiast długofalowego tworze-
nia miejsc pracy „chronionej”.
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Rozwój lokalny

Finlandia Labaur co-aps: Spółdzielnie pracy organizo-
wane na poziomie regionalnym
W dziewięciu Cooperative Development 
Agencie (CDA), stanowią istotny
czynnik rozwoju gospodarki lokalnej i regio-
nalnej. Spółdzielnie te różnią się
od tradycyjnych spółdzielni pracowniczych 
tym, że proponują innym przedsię-
biorstwom podwykonawstwo w ramach 
umiejętności swoich członków.

Holandia Buurt Beheer Bedrijven (BBB): niezależne 
przedsiębiorstwa lokalnego
rozwoju oferujące mieszkańcom dzielnic 
upośledzonych możliwość wykonywa-
nia w zamian za wynagrodzenie prac zwią-
zanych z utrzymaniem i remontami mieszkań 
prywatnych oraz wspólnej infrastruktury lub 
świadczenia usług społecznych w sąsiedz-
twie.

Grecja Spółdzielnie turystyczne: tworzone przez 
kobiety z regionów wiejskich
o potencjale turystycznym, oferujące usługi 
noclegowe, restauracyjne, drobne
rzemiosło.

Irłandia Przedsiębiorstwa o zróżnicowanym charak-
terze prawnym, stawiające sobie za
cel wspólnotowy rozwój lokalny przez dzia-
łalność m.in. w zakresie rozwoju budownic-
twa społecznego, włączania do zatrudnienia, 
pomoc kredytową (credit unions) i tzw. usługi 
bliskiego zasięgu.

Źródło: E. Leś, „Nowa ekonomia społeczna – wybrane koncepcje”, w: „Ekonomia Społeczna” 2/2005, 
s. 42–43

W Wielkiej Brytanii tradycja gospodarki społecznej rozumianej 
jako działalność ruchów spółdzielczych ma długą historię, jednakże 
„nowe” przedsiębiorstwa społeczne powstają od początku lat 90 XX 
wieku, kiedy powstała instytucja Social Enterprise London. Następnie 
powołano Zespół ds. Przedsiębiorstw Społecznych oraz Koalicję na 
rzecz Przedsiębiorców Społecznych. Instytucje te stanowią siłę napę-
dową promocji przedsiębiorstw społecznych w skali kraju. W Wiel-
kiej Brytanii istnieją różne typy powstających przedsiębiorstw spo-
łecznych. Mogą być to przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne 
takie jak: usługi opieki społecznej, opieki nad dziećmi, dla społeczno-
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ści lokalnych, w zakresie ochrony środowiska, czy kulturalne. Mogą 
to być również przedsiębiorstwa, które działają na rzecz reintegracji 
zawodowej i społecznej dla grup wykluczonych (upośledzonych, nie-
pełnosprawnych, byłych więźniów). Wreszcie mogą to być instytucje 
dostarczające specyficznych towarów i usług (także na potrzeby spo-
łeczne). Przyjmuje się, dla przykładu, że w zależności od stosowanej 
definicji przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii funkcjonuje 
od 15 do 55 tysięcy przedsiębiorstw społecznych. Realizują one łączny 
obrót w wysokości od 18 do 27 mld. funtów rocznie. Przedsiębiorstwa 
te zatrudniały w ostatnich latach 775 tysięcy osób, w tym 300 tysięcy 
wolontariuszy, pracujących średnio 2 godziny tygodniowo. Mogły one 
generować aż 0,85% całego PKB Wielkiej Brytanii290.

Trudno jest jednoznacznie przyjąć jaki jest udział przedsiębiorstw 
społecznych w generowaniu PKB czy tworzeniu miejsc pracy, gdyż 
bardzo trudno jest zdefiniować przedsiębiorstwa gospodarki społecz-
nej. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne mogą przybierać 
różnorodne formy prawne i przy zachowaniu pewnych specyficznych 
cech, jak prowadzenie działalności gospodarczej, przeznaczanie nad-
wyżki finansowej na realizację celów społecznych oraz demokratycz-
na kontrola działalności przez członków, działają one często na sty-
ku sektora państwowego i prywatnego. Ponadto w Wielkiej Brytanii 
(szczególnie w Anglii) przyjęło się włączać w przedsiębiorstwa go-
spodarki społecznej (social economy enterprise) zarówno przedsię-
biorstwa społeczne jak i przedsiębiorstwa lokalne, charakterystyczne 
np. dla Szkocji. Władze brytyjskie udzielają idei gospodarki społecz-
nej ogromnego wsparcia, gdyż wiążą z tym sektorem wiele nadziei 
na tworzenie miejsc pracy oraz niwelowanie kwestii społecznych ze 
względu na fakt, że wiele przedsiębiorstw gospodarki społecznej re-
alizuje zadania polityki zatrudnienia i integracji społecznej poprzez 
kontraktowanie im usług przez sektor publiczny. Z tego też powodu 
część ekspertów uważa, że wiele brytyjskich przedsiębiorstw spo-
łecznych w realizacji usług społecznych jest w pełni uzależniona od 
państwa. Zawieranie licznych kontraktów na poziomie krajowym, re-
gionalnym lub lokalnym dotyczy bardzo szerokiego zakresu polityki 

290 Dane za 2005 r. za: R. Spear, „Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa spo-
łecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich”, ekonomia 
Społeczna – teksty 2006, s. 10. 
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społecznej – od opieki nad dzieckiem, regeneracji terenów zielonych, 
polityki zatrudniania i integracji społecznej oraz pomocy bezdomnym 
do realizacji usług w zakresie zdrowia psychicznego, ograniczania 
przestępczości, kształcenia ustawicznego. Niektóre przedsiębiorstwa 
społeczne działają także na rynkach komercyjnych. Wówczas najczę-
ściej indywidualni klienci lub prywatne firmy płacą komercyjnie za 
usługi. Kontrakty nawet jeśli dotyczą stricte usług socjalnych są oparte 
o zasady biznesowe291.

Przedsiębiorstwo społeczne w Anglii nie jest definiowane poprzez 
formę prawną w jakiej jest prowadzone, tylko poprzez swoją misję 
społeczną. Departament Handlu i Przemysłu przyjął definicję przedsię-
biorstwa społecznego jako „ firmy o głównie społecznych celach, któ-
rej zyski mogą być reinwestowane na cele społeczne i wspólnotę, a nie 
na cele związane z maksymalizacją zysku lub zwiększeniem dochodów 
udziałowców czy też właścicieli”. Przedsiębiorstwa społeczne w An-
glii mogą być więc zwykłymi spółkami, z ograniczoną odpowiedzial-
nością, działającymi na rzecz dobra wspólnoty (Community Interest 
Company). Ta ostatnia forma jest najnowszym rozwiązaniem praw-
nym w kwestii przedsiębiorczości społecznej w Anglii (z 2005 r.)292.

Z gospodarki społecznej słyną Włochy – szczególnie część północ-
na tego kraju. Już od lat 70 XX wieku rozpoczął się we Włoszech ma-
sowy rozwój podmiotów gospodarki społecznej z uwagi na to, że przy 
wzrastających potrzebach społecznych i nasilających się problemach 
socjalnych ani państwo ani rodzina (feminizacja zatrudnienia) nie były 
w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania i problemy socjalne. Istnie-
jące stowarzyszenia, które nie mogły działać dla zysku szybko zaczę-
ły się przekształcać w spółdzielnie, których status przedsiębiorstwa 
pozwalał na wypracowywanie zysku, który podlegał jedynie ograni-
czeniom dystrybucyjnym. Status prawny spółdzielni spowodował, że 
włoskie podmioty gospodarki społecznej stanowiły hybrydę pomię-
dzy firmą a organizacja quasi non profit. W 1991 roku we Włoszech 
przyjęto dwie ustawy – 266/1991 o organizacjach woluntarystycznych 
i 381/1991 o spółdzielniach socjalnych. Ważnym novum szczególnie 

291 Więcej na ten temat: M. Alken, „Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii spo-
łecznej. Rozwiązania brytyjskie na tle tradycji europejskiej”, „Trzeci Sektor” 2/2005, 
s. �9–72. 

292 A. Sienicka, „Nowi przedsiębiorcy?”, Ekonomia Społeczna – teksty 2006, s. 6
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tej drugiej ustawy było to, że prawnie pozwolono na istnienie oprócz 
tradycyjnych organizacji pozarządowych – spółdzielni socjalnych, 
które mogły zatrudniać swoich członków i mieć status przedsiębior-
stwa. Jednocześnie zmieniono rozwiązania i przepisy dotyczące lokal-
nej administracji publicznej, która mogła od tamtej pory zlecać niektó-
re usługi socjalne prywatnym organizacjom non profit. Także władze 
centralne zaczęły kontraktować usługi do spółdzielni socjalnych oraz 
organizacji woluntarystycznych. Włoska ustawa 381/1991 definiuje 
spółdzielnie socjalną jako „organizację mającą na celu zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnych i integrację społeczną obywateli”293.

Ustawa 381/1991 wprowadziła podział spółdzielni socjalnych na 
cztery kategorie294:
1. Spółdzielnie typu A – wykonujące działania w zakresie usług so-

cjalno – sanitarnych lub edukacyjnych. Pomagają i działają na ze-
wnątrz.

2. Spółdzielnie typu B – wykonujące działania związane z zatrudnie-
niem osób wykluczonych z rynku pracy. Zatrudniają osoby będące 
jednocześnie odbiorcami systemu pomocy społecznej.

3. Spółdzielnie typu mieszanego (A + B) wykonujące działania jedno-
cześnie dotyczące spółdzielni A i B.

4. Konsorcja spółdzielni – konsorcja posiadające status stowarzyszeń 
spółdzielczych. Minimum 70% członków takiego konsorcjum musi 
być spółdzielniami socjalnymi.

Z badań Narodowego Instytutu Statystycznego ISTAT wynika, że 
w 2001 r. we Włoszech działało aktywnie ponad 5,5 tysiąca spółdziel-
ni socjalnych. W okresie 1999 – 2001 nastąpił wzrost liczby spółdziel-
ni socjalnych o blisko 19%. Ponad połowa spółdzielni zlokalizowana 
była w północnych Włoszech (50,5%), 18% w centralnej części Włoch 
i blisko 34% na Południu i na wyspach. Około 60% spółdzielni zostało 
założonych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Blisko 60% spółdzielni we 
Włoszech to spółdzielnie typu A, 33% to spółdzielnie typu B, spół-
dzielni mieszanych jest 4,2% a konsorcjów 3,6%. W spółdzielniach 

293 M. Loss, „Spółdzielnie socjalne we Włoszech”, „Trzeci Sektor” 2/2005, s. 47. 
294 Dane Istituto Nazionale di Satistica ISTAT. Badania spółdzielni socjalnych 

przez ISTAT, opublikowane 26.09.2003r. Tłumaczenie robocze tego dokumentu do-
konała Pani Małgorzata Zbyszewska, której w tym miejscu serdecznie dziękuję za 
pomoc i udostępnienie polskiej wersji dokumentu. 
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tych zatrudnionych jest 173 tysiące wynagradzanych pracowników 
(w tym prawie 70% kobiet). W samych spółdzielniach typu B, które 
zatrudniają osoby wykluczone z tradycyjnego rynku pracy, pracę po-
siada ponad 18 tysięcy osób (najczęściej są to osoby niepełnosprawne, 
uzależnieni, pacjenci zakładów psychiatrycznych, więźniowie, dzieci 
i młodzież).

Z ekonomicznego punktu widzenia spółdzielnie socjalne wytwa-
rzają dobra i usługi o łącznej wartości 4 mld euro. Wśród spółdzielni 
socjalnych typu A i form mieszanych AB najbardziej popularna ak-
tywność to pomoc społeczna a usługą najczęściej wykonywaną jest 
pomoc socjalno-edukacyjna. 60% spółdzielni A i AB działa w sektorze 
pomocy społecznej, 20% w oświacie i nauce, 12,7% w zdrowiu i 8,5% 
w kulturze, sporcie i rekreacji. Najczęstsza kategoria odbiorców spół-
dzielni typu A to dzieci i młodzież (37%), niepełnosprawni (14%), 
osoby starsze (16%), emigranci (4,4%). Tylko spółdzielnie typu A ofe-
rowały i dostarczały usług w 2001 r. dla ponad 2 milionów użytkow-
ników. Często pomoc spółdzielni ma charakter zindywidualizowany 
i odpowiada na rzeczywiste a nie pozorne potrzeby beneficjentów. 
Na 100 tysięcy mieszkańców we Włoszech przypada 9,7 spółdziel-
ni socjalnych, a są regiony jak np. Valle d’ Aosta gdzie funkcjonuje 
blisko 30 spółdzielni na 100 tysięcy mieszkańców. Większość spół-
dzielni socjalnych zostało powołanych w latach 1997–2001 (35,4%), 
tylko 7,1% przed rokiem 1982. Całkowita liczba członków spółdzielni 
socjalnych wynosi 211 tysięcy, z czego ponad 207 tysięcy to osoby 
fizyczne a 4,2 tysiąca to osoby prawne. Największa ilość członków 
jest w spółdzielniach kategorii A; średnio około 45 członków na jedną 
spółdzielnię. We Włoszech aż 64% spółdzielni socjalnych korzysta 
ze środków pochodzenia publicznego, a jedynie 31,1% utrzymywa-
nych jest ze środków pochodzenia prywatnego. Największy udział 
w środkach pochodzących z sektora publicznego mają spółdzielnie 
typu A (70%)29�.

Charakterystycznym jest to, jak twierdzą C. Borzaga i A. Santuari, 
że właściwie we Włoszech przez lata nie istniała jakaś koncepcja czy 
definicja prawna „przedsiębiorstwa społecznego”, ale termin ten rze-

29� Ibidem – Istituto Nazionale di Satistica ISTAT. Badania spółdzielni socjalnych 
przez ISTAT, opublikowane 26.09.2003 r. Więcej na: www.istat.it
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czywiście był często używany zarówno w debacie publicznej jak i na-
ukowej. Odnosił się on przeważnie do organizacji trzeciego sektora, 
które świadczą w sposób stały i charakterystyczny dla przedsiębiorstw 
usługi społeczne zmierzające do zwalczania wykluczenia społecznego 
oraz usługi integracji społecznej. Najczęściej i głównie był on utożsa-
miany ze spółdzielniami socjalnymi, które opisaliśmy powyżej, ale nie 
tylko. Także organizacje ochotnicze, których jest około 10 tysięcy, inne 
organizacje pozaochotnicze, działające na bazie Kodeksu Cywilnego 
z 1942 r., tradycyjne spółdzielnie, charytatywne instytucje publiczne, 
które przekształciły się z instytucji publicznych w prywatne fundacje 
(około 800) i niewielki spółki akcyjne, są przez wielu zaliczane do 
grupy „przedsiębiorstw społecznych”296.

Tabela 26. Rozwój włoskich spółdzielni socjalnych ukierunkowanych na integrację 
zawodową (WISE) w latach 1993–2000

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000

Liczba spółdzielni 287 518 705 754 1463 1787 1915

Roczna skala wzrostu (%) – 80,5 36,1 6,9 39,3 22,1 7,2

Zatrudnienie ogółem 4501 7115 9837 11 165 23 104 28 079 32 939

Roczna skala wzrostu (%) – 58,1 38,3 13,5 43,8 21,5 17,3

Liczba zatrudnionych
osób niezintegrowanych zawo-
dowo

1675 3204 4686 5414 11 319 12310 13 569

Roczna skala wzrostu (%) – 91,3 46,2 15,54 54,5 8,8 10,2

Pracownicy zatrudnieni
przez spółdzielnie (%)

15,7 13,7 13,9 14,8 15,8 15,7 17,2

Pracownicy spółdzielni
niezintegrowani zawodowo (%)

 5,8 6,2 6,6 7,2 7,7 6,9 7,1

Pracownicy niezintegrowani
zawodowo w stosunku do ogól-
nej liczby zatrudnionych (%)

37,2 45,0 47,6 48,5 49,0 43,8 41,2

Źródło: Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych (INPS)

Ostatnie rozwiązania prawne z 2005 r. we Włoszech zobowiązały 
rząd włoski do przygotowania odpowiednich rozporządzeń, których 

296 C. Borzaga, A. Santuari, „Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech- doświad-
czenia spółdzielni społecznych”, MPiPS 2005, s. 23–25.
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celem jest wyodrębnienie instytucji przedsiębiorstw społecznych 
i włączenie ich do regulacji z zakresu usług społecznych, organizacji 
pozarządowych, spółek, spółdzielni i innych norm odnoszących się 
do sfery społecznej297. We Włoszech w 2005 r przyjęto definicję usta-
wową przedsiębiorstwa społecznego – „jest to prywatna organizacja 
non-profit, wykonująca głównie działalność ekonomiczną związaną 
z produkcją, wymianą dóbr i świadczeniem usług społecznych, której 
celem jest rozwiązywanie problemów społecznych”298. Założenia do 
rozporządzeń wykonawczych we Włoszech są następujące – przedsię-
biorstwa społeczne powinny się charakteryzować:
1. Dostarczaniem usług i dóbr szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko 

członkom lub partnerom, ale także zewnętrznym beneficjentom.
2. Zakazem dystrybucji, także pośredniej, zysków, nadwyżek, kapi-

tału, funduszy, na rzecz członków, administratorów, pracowników 
i udziałowców organizacji.

3. Nakazem reinwestowania nadwyżek na społeczne cele statutowe.
Struktura organizacyjna ma zapewniać pełną niezależność przed 

podmiotami komercyjnymi lub publicznymi.
Nieco inne rozumienie gospodarki społecznej, jakie występuje 

w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech, ma miejsce w Niemczech, gdzie 
jak twierdzi K. Balon299 termin ten rozpowszechnia się w społecznej 
świadomości, podobnie jak i terminy: „trzeci sektor” lub „organizacja 
pozarządowa” bardzo powoli. Pojęcia te są rozpowszechnione głów-
nie w środowiskach akademickich, ale nie wśród niemieckich freie 
Wohlfahrtsplege (instytucji niezależnej dobroczynności). Termin „go-
spodarka społeczna” (Sozialwirtschaft) nie jest w Niemczech, podob-
nie jak w innych krajach terminem ostrym. Najczęściej kojarzony jest 
on z aktywnością niezależnych instytucji dobroczynnych, jak również 
ich organizacji parasolowych (Spitzenverbaende der freien Wohlfahrt-
splege), do których należą m.in. Diakonia, Czerwony Krzyż, Caritas 
i inne300.

297 Chodzi o ustawę 118/2005 z dnia 13.06. 2005 r.
298 A. Sienicka, „Nowi przedsiębiorcy?”, Ekonomia Społeczna – teksty 2006, s. 5.
299 K. Balon, „Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty”, ekono-

mia Społeczna –teksty 2006, s. 2–3. 
300 ibidem.
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Gospodarka społeczna, mimo niepopularności tego terminu w Niem-
czech ma swoją długą tradycję w tym kraju. Wiele działających w tej 
chwili organizacji ma swój rodowód w dobroczynnych instytucjach 
kościelnych i cechowych, które wywodzą się z czasów średniowie-
cza. Pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpił dynamiczny 
rozwój organizacji niezależnych i ich instytucji parasolowych takich 
jak: Diakonia, Czerwony Krzyż, Caritas, Dobroczynność Żydowska, 
Dobroczynność Robotnicza, Parytetowy Związek Socjalny. W czasach 
reżimu nazistowskiego związki te zostały przymusowo rozwiązane, 
ale ich odrodzenie nastąpiło po II wojnie światowej. Niezwykle istot-
ną kwestią jest tutaj prawne usankcjonowanie w niemieckim sys-
temie prawnym zasady subsydiarności, która jest rozumiana jako 
ustanowienie pierwszeństwa działań prywatnych przed działaniami 
publicznymi. W szczególności w systemach pomocy społecznej i dzia-
łaniach opiekuńczych nad dziećmi i młodzieżą zasada ta przybiera 
postać zasady względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych 
prze administracją publiczną w świadczeniu usług i prowadzeniu pla-
cówek, przy równoczesnym nałożeniu na stronę publiczną ogólnego 
obowiązku finansowego wspierania organizacji w wykonywaniu za-
dań i funkcji socjalnych301.

Jak wynika z danych statystycznych w niemczech w 200� r. zrze-
szone w parasolowych organizacjach podmioty gospodarki społecznej 
prowadziły łącznie ponad 50 tysięcy zakładów pracy (najwięcej Dia-
konia ponad 15 tysięcy, Caritas ponad 14 tysięcy, Parytetowy Związek 
Socjalny blisko 13 tysięcy zakładów pracy). Podmioty te zatrudnia-
ły łącznie 2,16 mln pracowników etatowych co stanowiło ponad 5% 
wszystkich zatrudnionych302. Na usługach tych organizacji pozosta-
wało w 2005 r. łącznie ponad 550 tysięcy wolontariuszy. Szacunkowy 

301 Ustawa Zasadnicza, art. 2; Federalna Ustawa o Pomocy Społecznej (BSHG), 
Ustawa o pomocy dla dzieci i młodzieży (KJHG). 

302 Jest to tym bardziej ciekawe, że w Niemczech do największych pracodawców 
zalicza się firmy prywatne: Siemens (379 tysięcy zatrudnionych), Daimler Benz AG 
(290 tysięcy zatrudnionych), Deutsche Bahn AG (288 tysięcy zatrudnionych), Deut-
sche Post (284 tysiące zatrudnionych), Volkswagen AG (260 tysięcy zatrudnionych). 
Dane za Frankfurter Allgemeinen zeitung z 08.07.1997r. Tymczasem tylko Diakonia 
i Caritas zatrudnia więcej osób (!). 
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udział tych podmiotów w PKB Niemiec wynosił w 2000 r. około 45 
mld. euro303.

5.3. spółdzielnie socjalne i pRzedsiębioRstWa społeczne 
W polsce

W Polsce w 2006 r. zarejestrowanych było około 12,5 tysiąca spół-
dzielni, przy czym według Krajowej Rady Spółdzielczej w praktyce 
działalność prowadzi około 10 tysięcy spośród nich. Wiele spółdzielni 
ma charakter bardziej ekonomiczny aniżeli społeczny, dlatego trudno 
wiązać cały ruch spółdzielczy z polityką społeczną. Wśród podmiotów 
starej gospodarki społecznej największe związki z polityką społeczną 
mają spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy i spółdzielnie miesz-
kaniowe304. Tylko spółdzielni inwalidów i spółdzielni osób niewido-
mych jest zarejestrowanych w Polsce 350. Zatrudniają one 55 tysięcy 
osób, a ich członkami jest około 30 tysięcy osób. Ze względu na fakt, 
że w ostatnim czasie w Polsce następuje proces ekonomizowania się 
sektora pozarządowego, a także ze względu na wprowadzenie nowe-
go ustawodawstwa, dotyczącego możliwości tworzenia i prowadzenia 
spółdzielni socjalnych, nastąpił w ostatnich latach rozwój spółdzielni 
mających cechy stricte organizacji społecznych. Formalnie funkcjo-
nujących spółdzielni socjalnych, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 
socjalnych z 2006 r. jest aktualnie 45 (dane za 2006 r.). Najwięcej 
spółdzielni socjalnych jest w woj. wielkopolskim (9), mazowieckim 
i lubuskim (po 5). Oprócz spółdzielni socjalnych istnieją w Polsce 
znacznie dłużej zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), które można 
było powoływać już od 1997 roku, czyli od czasu uchwalenia Usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Interesującym jest to, że pomimo, iż tworzenie ZAZ-ów jest możli-
we już od ponad 10 lat, to podmiotów tych powstało relatywnie mało 

303 K. Balon, „Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty”, op. cit., 
s. 7. 

304 Może to być jednak mylące, gdyż w badaniach nad spółdzielniami prowadzo-
nych przez Fundacje Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „W po-
szukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (IW EQUAL) w pytaniach do 
członków spółdzielni – „czy Państwa przedsiębiorstwo angażuje się w działalność 
społeczną” tylko 37% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, że tak. Najmniejszą 
aktywność i najrzadziej tego typu deklaracje składały spółdzielnie mieszkaniowe (!). 
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– w 2006 r. było ich w całej Polsce tylko 35 (najwięcej w Małopolsce 
i Wielkopolsce, po 5) co może oznaczać, że nadzieje jakie wiąże się 
w Polsce z sektorem gospodarki społecznej mogą być trochę przesa-
dzone. Oprócz zakładów aktywności zawodowej, przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych, od uchwalenia Ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym z 2003 r. możliwe jest w Polsce tworzenie Centrów integracji 
społecznej (CIS) i Klubów integracji społecznej (KIS). Instytucje te 
mają być podmiotami reintegracji społecznej i zawodowej dla osób 
zagrożonych najróżniejszymi odmianami wykluczenia społecznego, 
którzy poprzez pracę i nabycie zawodu mają powrócić w krótszej lub 
dłuższej perspektywie na rynek pracy. W 2006 r. liczba CIS-ów wy-
nosiła 35, a KIS-ów około 90. Należy podkreślić, że chociaż zarówno 
ZAZ-y, jak i Centra i Kluby integracji społecznej, są uważane w Pol-
sce za prototyp przedsiębiorstw społecznych, to jednak należy brać 
poprawkę, że mogą być one i są zakładane przez instytucje samorządu 
terytorialnego (sektor publiczny) i są przez ten sektor kontrolowane, 
co trochę kłóci się z duchem rozwiązań gospodarki społecznej jako 
całkowicie niezależnej od wpływów sektora publicznego30�.

Tabela 27. Polski sektor gospodarki społecznej – podstawowe informacje

Typy organizacji

N. organi-
zacji (za-
rejestro-
wanych)

Zatrudnienie
(N. pracowni-

ków)

Członkostwo
(N. członków) 

Trady-
cyjna 
EFS

Stowarzyszenia i fundacje 58.000 120.000 9–10.000.000

Organizacje samorządu 
gospodarczego

5.500 33.000 1.100.000

Spółdzielnie
z tego: spółdzielnie inwali-
dów

12.800
350

440.000
55.000

6.000.0008
30.000

Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych

9 500 ?

Inne organizacje wzajemno-
ściowe

880 ? ?

30� J. Herbst, „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006”, Ekonomia Społecz-
na – teksty 2006, s. �–7. 
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Nowa 
EFS

Spółdzielnie socjalne 45 320 400

Zakłady Aktywności Zawo-
dowej

35 1 700

Centra i Kluby Integracji 
Społecznej

35+90 500+? -

Ogółem ok.75 000 ok. 600 000 ok. 
16–17 000 000

Źródło: J. Herbst, „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006 „, Ekonomia Społeczna – teksty 
2006, s. 7.

Powyżej prezentowana tabela zawiera informacje dotyczące pol-
skiego sektora gospodarki społecznej. Widać na niej wyraźnie, że 
w porównaniu do tradycyjnego sektora społecznego, nowa gospodar-
ka społeczna jest reprezentowana przez niewielką liczbę podmiotów. 
Warto też zwrócić tutaj uwagę na liczbę członków stowarzyszeń, fun-
dacji i tradycyjnych spółdzielni. Jest ona ogromna, ale należy pamię-
tać, że duża ich część to osoby, które są członkami jedynie formalnie 
i z gospodarką społeczną nie mają wiele wspólnego.

Tabela 28. Obszary działań społecznych spółdzielni ogółem w Polsce (stan na 
2006 r.)

Główne obszary działań społecznych spółdzielni % wskazań

Usługi socjalne, pomoc społeczna 20,45%

Rozwój lokalny 16,17%

Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa 12,43%

Edukacja i wychowanie 10,10%

Kultura i sztuka 6,54%

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 6,13%

Wsparcie instytucji i organizacji obywatelskich 5,78%

Ochrona zdrowia 3,12%

Ochrona środowiska 1,90%

Sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze 1,02%

Prawa człowieka, działalność polityczna 0,28%

Pozostała działalność 16,10%

Źródło: J. Herbst, „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006”, Ekonomia Społeczna – teksty 
2006, s. 32.
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W poniższej tabeli zilustrowano główne działania społeczne spół-
dzielni. Na uwagę zasługuje fakt, że najbardziej popularną formą dzia-
łań społecznych są usługi społeczne i pomoc społeczna (ponad 20%), 
następnie rozwój lokalny (ponad 16%), rynek pracy i zatrudnienie 
(ponad 12%) oraz kształcenie i wychowanie (ponad 10%). Najrza-
dziej spółdzielnie angażują się w działalność na rzecz praw człowieka 
i sprawy branżowo-pracownicze.

Należy podkreślić, że pomimo społecznych celów i działań spół-
dzielni socjalnych, działają one w Polsce, podobnie jak wszystkie 
spółdzielnie, jak normalne przedsiębiorstwa i podlegają, oprócz Usta-
wy o spółdzielniach socjalnych, podobnym przepisom co normalne 
firmy. Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych z 2006 r. podmiot 
taki może założyć co najmniej pięć osób, spełniających wymienione 
w ustawie warunki306, nie więcej jednak niż 50 osób. W spółdzielniach 
może być zatrudnionych maksymalnie 20% personelu, posiadającego 
szczególne kwalifikacje, którzy nie spełniają warunków, o których pi-
saliśmy wyżej. Spółdzielnia socjalna tym się jednak różni od normal-
nego przedsiębiorstwa, że jest stowarzyszeniem ludzi, a nie kapitału. 
Zysk spółdzielni socjalnych nie jest celem samym w sobie, ale instru-
mentem, który ma służyć osiągnięciu celu wyższego, w tym wypad-
ku społecznego. Art. 67 Ustawy Prawo Spółdzielcze z 16.09.1982 r. 
mówi, że „(...) w spółdzielni (inaczej aniżeli w spółce handlowej) osią-
ganie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie jest 
celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji innych celów, 
w tym związanych z poprawą bytu członków i ich rodzin”. W innym 
miejscu, tj. w art. 10 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, mówi się, że 
nadwyżka bilansowa nie podlega podziałowi między członków spół-
dzielni i ma zostać przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowe-
go, działalność reintegracyjną, społeczną i oświatowo-kulturalną oraz 
fundusz inwestycyjny307. Wszystko to oznacza, że spółdzielnie socjal-

306 Spółdzielnię socjalną mogą założyć: osoby bezrobotne w myśl ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004r., bezdomni realizujący indywi-
dualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu i narkotyków 
po zakończeniu lecznictwa odwykowego, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów 
karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji. 

307 Art.10 Ustawy o spółdzielniach socjalnych mówi, że nadwyżki powinny zostać 
podzielone w następujący sposób: minimum 40% na fundusz zasobowy, minimum 



gospodaRka społeczna jako element obyWatelskiej polityki społecznej

181

ne są nowymi instytucjami polityki społecznej non for private profit, 
gdyż ustawa z 2006 r. znacznie rozszerzyła społeczny aspekt funkcjo-
nowania spółdzielni socjalnych. Dla przykładu w art. 2 Ustawy moż-
na przeczytać: „Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest 
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 
członków”. I dalej „Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecz-
nej reintegracji jej członków (…) zawodowej reintegracji jej członków 
(…), a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez 
spółdzielnie socjalną działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że 
dochody spółdzielni socjalnych wydatkowane w roku podatkowym 
na wyżej wymienione cele, w części nie zaliczonej do kosztów uzy-
skania przychodów, zwolnione są z podatku. W przypadku likwidacji 
spółdzielni socjalnej jej majątek pochodzący ze środków publicznych 
po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na 
Fundusz Pracy308.

5.4. kRytyka gospodaRki społecznej i aktyWizujących 
pRogRamóW społecznych

Należy pamiętać, że gospodarka społeczna oparta o programy ak-
tywizujące i instrumenty angażujące różnorodne grupy społeczne nie 
rozwiąże wszystkich problemów polityki społecznej. Nie może ona 
być traktowana, jak chcieliby niektórzy aktywiści społeczni, jako pa-
naceum na wszystkie niedostatki i problemy instytucji społecznych. 
Posługując się przede wszystkim instrumentami aktywnej polityki 
społecznej, gospodarka społeczna posiada liczne atuty, ale także nie-
doskonałości. M. Rymsza309 w jednym ze swoich artykułów wymie-
nił mocne i słabe strony aktywnych programów społecznych, które 
są przecież bardzo mocno skorelowane z ideą gospodarki społecznej. 

40% na cele określone w art. 2.ust. 2i 3 ustawy, a pozostała część na fundusz inwe-
stycyjny.

308 Więcej na ten temat: J. Brzozowska, A. Bulka, „Spółdzielnie Socjalne – eks-
pertyza przygotowana przez Agencję Rozwoju Spółdzielczości”, Ekonomia Społeczna 
– teksty 2006.

309 M. Rymsza, „Rola służb społecznych w upowszechnianiu programów aktywnej 
polityki społecznej”, w: M.Grewiński, J. Tyrowicz (red.), „Aktywizacja, partnerstwo 
i partycypacja – wymiary odpowiedzialnej polityki integracji społecznej”, Warszawa 
2007. 
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Do mocnych stron zalicza on: a) przekraczanie tradycyjnych podzia-
łów ideologicznych na zwolenników i przeciwników welfare state, 
b) wykorzystanie potencjału społecznego i ekonomicznego trzeciego 
sektora oraz c) odrzucenie demotywującej zasady dekomodyfikacji310. 
Do słabych stron zalicza on m.in. a) ryzyko tworzenia nieproduktyw-
nych miejsc pracy, b) zjawisko stygmatyzacji i związane z tym ryzy-
ko przeciwskuteczności programów aktywizujących oraz c) ryzyko 
częściowej delegitymizacji socjalnej funkcji państwa przez koncepcję 
aktywnej polityki społecznej.

Szczególnie uważnie należy przyjrzeć się słabym stronom aktywi-
zujących programów społecznych – czy rzeczywiście przyczyniają się 
one do podniesienia poziomu zatrudnienia produktywnego? Formu-
łowany jest bowiem zarzut, że programy te mogą przyczyniać się do 
psucia rynku – poziom zatrudnienia nie zwiększa się, a pełnowarto-
ściowe miejsca pracy zastępowane są przez subsydiowane. Ponadto 
eksperci zauważają istotną różnicę między aktywizującymi programa-
mi socjalnymi realizowanymi w europie i w Stanach zjednoczonych. 
W USA koncepcja workfare sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości 
społecznej, a w Europie zatrudnienia socjalnego. Polityka UE wydaje 
się więc mieć priorytety odwrotne do tych, które są implementowane 
za oceanem: instrumentem aktywizacji jest przede wszystkim instytu-
cja zatrudniania wspieranego, a nie inkubatory przedsiębiorczości.

Podnosi się także argumenty, że udział w programach aktywizu-
jących może prowadzić do skutku ubocznego, jakim jest zjawisko 
naznaczania uczestników. Jak twierdzi M. Rymsza naznaczanie prze-
jawia się na dwa sposoby. Pierwszy, to odmienne traktowanie takich 
osób przez pracodawców na otwartym rynku pracy: np. osoby po kur-

310 Zasada dekomodyfikacji, czyli pełnego uniezależnienia sytuacji dochodowej 
obywateli od ich aktywności na rynku pracy stanowiła jądro skrajnej wersji państwa 
opiekuńczego, którą reprezentowały przede wszystkim siły socjaldemokratyczne. 
W myśl tej zasady wsparcie socjalne miało następować za „obywatelstwo”, a nie za 
gotowość i chęć przystąpienia do programów aktywizujących. Zasada ta była od po-
czątku kwestionowana przez krytyków welfare state. Więcej na ten temat G. Esping-
Andersen, „The Three Worlds of Welfare Capitalism”, Cambridge 1990, L.M. Mead 
i in., „From Welfare to Work. Lessons from America”, London 1997. W całości za: M. 
Rymsza, „Rola służb społecznych w upowszechnianiu programów aktywnej polityki 
społecznej”, w: M.Grewiński, J. Tyrowicz (red.), „Aktywizacja, partnerstwo i partycy-
pacja – wymiary odpowiedzialnej polityki integracji społecznej”, Warszawa 2007.
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sach aktywizujących zatrudniane są często tylko na miejscach pracy 
subsydiowanych ze środków publicznych i tylko w okresie korzystania 
z publicznych subwencji lub innych udogodnień. Drugi, to „gettyza-
cja” (zwłaszcza osób niepełnosprawnych) na chronionym rynku pracy. 
W obu przypadkach nie następuje faktyczna reintegracja społeczna 
osób marginalizowanych, która jest przecież zasadniczym celem kon-
cepcji aktywnej polityki społecznej. Podział na aktywnych i nieaktyw-
nych ekonomicznie zastępowany jest przez podział na zatrudnionych 
na otwartym i chronionym rynku pracy311.

Niepokojącym zjawiskiem w aktywnej polityce społecznej może 
być również to, że koncentruje się ona przede wszystkim na pracy 
z osobami w wieku aktywności zawodowej, zdolnymi do pracy. Tym 
samym z pola widzenia ucieka problem wielu grup społecznych trwale 
niezdolnych (z racji wieku, niepełnosprawności itp.) do aktywności 
ekonomicznej. Może to skutkować w skrajnej wersji, co byłoby bar-
dzo groźne, na postrzeganiu osób starszych, niepełnosprawnych jako 
ludzi nieproduktywnych i zbędnych – z punktu widzenia społecznego 
i gospodarczego312.

Innym problemem programów aktywizujących, także tych, które 
stricte związane są z gospodarką społeczną, są ich bardzo wysokie 
koszty przy relatywnie przeciętnej efektywności i skuteczności. Wy-
starczy prześledzić budżety projektów inkluzyjnych finansowanych ze 
środków Phare lub z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich na lata 2004–2006, aby stwierdzić, że nakłady na 
reintegrację społeczno-zawodową osób wykluczonych są dosyć wy-
sokie w stosunku do rzeczywistych efektów jakie przynoszą. Tym 
bardziej, że instytucje implementujące projekty i programy UE zado-
walają się efektywnością brutto a nie netto, odnoszoną dodatkowo do 
grupy kontrolnej. Oznacza to w praktyce, że rzeczywista efektywność 
społecznych programów i projektów UE może być nawet dwukrotnie 
niższa, aniżeli pokazują to oficjalne dane instytucji zarządzających 
programem313.

311 M. Rymsza, „Rola służb społecznych w upowszechnianiu programów aktywnej 
polityki społecznej”, op.cit.

312 ibidem.
313 Więcej o efektywności aktywnych programów i projektów społecznych – zob.: 

J. Tyrowicz, „Efektywność programów reintegracji społecznej”, w: M. Grewiński, J. 
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Przyszłość pokaże, na ile wzorowana na rozwiązaniach włoskich 
polska Ustawa o spółdzielniach socjalnych, jak i sama idea gospodarki 
społecznej, wpłyną na nową jakość polityki społecznej i rozwiązania 
w zakresie niwelowania kwestii społecznych na poziomie lokalnym, 
m. in. poprzez wykorzystanie nowych instytucji i instrumentów (nie 
tylko spółdzielnie socjalne, ale także CIS, KIS, ZAZ). Wiele środo-
wisk, szczególnie związanych z sektorem pozarządowym, jest bardzo 
entuzjastycznie nastawionych wobec tych nowych instrumentów. na-
leży jednak brać poprawkę na to, że temat ten jest aktualnie niezwykle 
modny, a co za tym idzie zapewne przerysowany; dlatego też należy 
śledzić i monitorować rzeczywiste efekty i skutki działań spółdzielni 
socjalnych oraz innych podmiotów, i oceniać je po rezultatach dzia-
łalności, a nie zamiarach. Nie zawsze bowiem idee i praktyki dobrze 
sprawdzające się w jednym środowisku można swobodnie przenieść 
w dowolne inne miejsce; zaadaptowanie się nowych rozwiązań zale-
ży od bardzo wielu innych czynników, aniżeli tylko stworzenia pod-
staw prawnych. Jeżeli jednak okaże się, że przedsiębiorstwa społeczne 
w Polsce przyjmą się, będzie to prawdopodobnie oznaczać koniecz-
ność przeorientowania myślenia o aktywnej i prozatrudnieniowej poli-
tyce społecznej (workfare policy) i poważne wsparcie wielosektorowej 
i obywatelskiej polityki społecznej.

Tyrowicz (red.), „Aktywizacja, partnerstwo i partycypacja – wymiary odpowiedzialnej 
polityki integracji społecznej”, Warszawa 2007. 
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zakończenie

Zmiany w polskiej polityce społecznej po 1989 roku prowadziły do 
ograniczenia roli państwa jako podmiotu realizującego zadania spo-
łeczne. Z jednej strony było to spowodowane charakterem zmiany sys-
temowej – w kształtującym się ustroju, którego jednym z filarów stała 
się gospodarka rynkowa, zakres interwencji państwa w życie społecz-
ne i gospodarcze z definicji uległ ograniczeniu. Z drugiej strony jed-
nakże wydaje się, iż zmiana ta była również rezultatem konfrontacji 
dwóch procesów: zmniejszania się ekonomicznego potencjału sekto-
ra publicznego oraz powstawania bądź nasilania się licznych kwestii 
społecznych.

Bez względu na przyczyny, skutkiem ograniczenia roli państwa 
w polityce społecznej był wzrost odpowiedzialności jednostek za 
zaspokajanie własnych potrzeb. Obywatele stanęli przed wyborem, 
w jaki sposób zastąpić uprzednią aktywność państwa w tej sferze. 
Wśród dostępnych możliwości znajdowały się: nabywanie określo-
nych dóbr i usług na rynku, zaspokajanie części potrzeb w ramach 
rodziny oraz zdanie się na działania podmiotów trzeciego sektora. 
Niektórzy z różnych przyczyn nie mogli bądź nie potrafili korzystać 
z tych rozwiązań, w wyniku czego znaleźli się wśród osób społecznie 
i ekonomicznie wykluczonych.

W naszej pracy staraliśmy się wykazać, iż zakorzeniona w świa-
domości społecznej dramatyczna alternatywa – państwo opiekuńcze 
(welfare state) lub marginalizujący rolę polityki społecznej neoliberal-
ny kapitalizm – jest w swej istocie fałszywa. Ulegającą ograniczeniu 
działalność socjalną państwa można bowiem uzupełnić dzięki wyko-
rzystaniu potencjału organizacji pozarządowych, podmiotów gospo-
darki społecznej, czy też kapitału społecznego, tworząc tym samym 
wielosektorową politykę społeczną (welfare pluralism).
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Przemiany zmierzające w tym kierunku postępują w Polsce od po-
czątku zmiany systemowej. Po 1989 r. wykształcił się w Polsce sto-
sunkowo silny sektor pozarządowy, który stał się istotnym zapleczem 
polityki społecznej. Świadczą o tym m.in. następujące fakty:
– około 85% z ponad 55.000 stowarzyszeń i 8.000 fundacji zareje-

strowanych w Polsce prowadzi swą podstawową działalność w ob-
szarach przedmiotowych polityki społecznej,

– aktywność większości tych podmiotów nie ogranicza się ani do 
własnych członków, ani też do najbliższego, w sensie geograficz-
nym, otoczenia,

– tworzone oddolnie oraz zajmujące się przede wszystkim bezpo-
średnim zaspokajaniem potrzeb ludności organizacje pozarządowe 
posiadają często bogatą wiedzę na temat rzeczywistej sytuacji spo-
łecznej w poszczególnych społecznościach,

– w działaniach podejmowanych przez te organizacje uczestniczą 
dziesiątki tysięcy członków i wolontariuszy. Sprzyja to budowaniu 
kapitału społecznego, który może stanowić istotny zasób wykorzy-
stywany w realizacji zadań polityki społecznej.
Ponadto w ostatnim okresie stworzono w Polsce instytucjonalne 

ramy dla rozwoju gospodarki społecznej, która w wielu państwach 
wysokorozwiniętych stanowi ważną część życia społeczno-gospodar-
czego, godząc ideę przedsiębiorczości z realizacją celów społecznych. 
Co prawda jak na razie ilość nowatorskich inicjatyw tego rodzaju trud-
no uznać za zadowalającą, jednakże należy się spodziewać, że z cza-
sem koncepcja gospodarki społecznej doczeka się upowszechnienia.

Efektywność opisanych przez nas rozwiązań zależeć będzie nie tyl-
ko od kondycji społeczeństwa obywatelskiego i poziomu zaangażowa-
nia Polaków w ich realizację, ale również od jakości relacji pomiędzy 
podmiotami obywatelskiej polityki społecznej a sektorem publicznym. 
Badania empiryczne pokazują, że pomimo pewnej poprawy tych re-
lacji, jaka nastąpiła w okresie zmiany systemowej, wciąż pozostaje 
wiele do zrobienia. Na przykład badania przeprowadzone przez S. Ka-
mińskiego na terenie Dolnego Śląska wykazały występowanie m.in. 
następujących problemów314:

314 S. Kamiński, „Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej 
w Polsce po 1989 r.”, niepublikowana praca doktorska, Wrocław 2005 (promotor: 
prof. dr hab. Z. Pisz), s. 198–199. 
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– obowiązujące prawo nie stwarza co prawda istotnych przeszkód 
w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, nie zapewnia jed-
nakże w wystarczającym stopniu możliwości pełnienia ról pełno-
prawnych podmiotów polityki społecznej. Chodzi tu zwłaszcza 
o uczestnictwo w ustalaniu jej priorytetów, planowaniu zadań pu-
blicznych oraz tworzeniu regulacji i minimalnych standardów dzia-
łania w poszczególnych obszarach przedmiotowych polityki spo-
łecznej,

– w konsekwencji organizacje pozarządowe pełnią w polityce spo-
łecznej przede wszystkim rolę realizatorów zadań społecznych, i to 
zazwyczaj tych, które wchodzą w zakres zadań publicznych,

– realizacja ustrojowej zasady pomocniczości w odniesieniu do trze-
ciego sektora przybiera najczęściej formę finansowania przez pod-
mioty publiczne wybranych zadań wykonywanych przez organi-
zacje pozarządowe; zdarza się, iż towarzyszy temu podejmowanie 
wspólnych działań na rzecz rozwiązania określonych problemów 
społecznych.
Ponadto na efektywność działalności podmiotów trzeciego sektora 

mają wpływ wymienione niżej czynniki:
– podstawową trudność w funkcjonowaniu organizacji pozarządo-

wych stanowi niedostatek środków na realizację prowadzonych 
działań; przekłada się to na stosunkowo niski stopień wyposażenia 
tych podmiotów w dobra usprawniające funkcjonowanie organiza-
cji, jak również na małe możliwości zatrudnienia płatnego perso-
nelu,

– w związku z powyższym podstawowy zasób, na jakim opiera swe 
funkcjonowanie duża część organizacji pozarządowych stanowi za-
angażowanie członków i wolontariuszy oraz posiadana przez nich 
wiedza i umiejętności.
Pomimo tych trudności jesteśmy przekonani, że dalsze umacnianie 

instytucjonalnych ram funkcjonowania trzeciego sektora oraz gospo-
darki społecznej, a także relacji międzysektorowych, może doprowa-
dzić do ukształtowania się bardziej niż dotychczas efektywnej wielo-
sektorowej polityki społecznej.

Dostrzegamy również zasadność podejmowania działań służących 
aktywizacji obywateli, wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego 
i budowaniu kapitału społecznego. Działania tego rodzaju zazwyczaj 
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nie przynoszą natychmiastowych, wymiernych rezultatów, w dalszej 
perspektywie mogą jednakże znacząco wpłynąć na poziom spójności 
społecznej i bezpieczeństwa socjalnego ludności. Jako przykłady moż-
liwych rozwiązań mogą posłużyć:
– uwzględnienie w programach nauczania, na jak najszerszą skalę, 

zagadnień edukacji obywatelskiej i promocji wolontariatu,
– organizacja ośrodków aktywności, takich jak tworzone w niektó-

rych miastach od 1993 roku centra Wolontariatu,
– oparcie administracji publicznej o służbę cywilną oraz odpolitycz-

nienie istniejących w podmiotach sfery publicznej organów spo-
łecznych,

– wykorzystywanie przez administrację publiczną istniejących i no-
wych mechanizmów umożliwiających wspieranie inicjatyw obywa-
telskich.
Mamy nadzieję, że termin obywatelska polityka społeczna, który 

tutaj zaproponowaliśmy, przyjmie się w środowisku naukowym oraz 
wśród praktyków. Cieszylibyśmy się, gdyby nasza publikacja pobu-
dziła dyskusję dotyczącą dalszych przeobrażeń polityki społecznej 
w Polsce.

Książkę tę dedykujemy wszystkim tym, którzy każdego dnia, 
w swoich społecznościach lokalnych, wychodząc naprzeciw trudno-
ściom i wyzwaniom, realizują obywatelską politykę społeczną w prak-
tyce. To właśnie ich działania umacniają w nas badawczą pasję; umoż-
liwiły również powstanie tej książki.
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