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Wpro wad zenie

Pro ble my, któ re do ty kaj¹ na sze spo³ecze ñ stwo: bie da, bez ro bo cie i wy -
klu cze nie nie s¹ spe cy fi cz nie pol skie. Do œwia d czaj¹ tego rów nie¿ mie sz ka ñ -
cy wie lu in nych kra jów. Ró ¿ ni ce, rzecz ja s na, wy stê puj¹, ale do tycz¹ one ra -
czej ska li i na tê ¿e nia owych zja wisk ni¿ ich na tu ry. Maj¹ wiêc ra czej ilo œcio -
wy, a nie ja ko œcio wy cha ra kter. Wy klu cze nie spo³ecz ne (ro zu mia ne sze ro ko
jako zbiór trzech wy mie nio nych wy ¿ej, sprzê ¿o nych ze sob¹ pro ble mów) to – 
obok sta rze nia siê spo³eczeñstw do bro by tu – pod sta wo wa kwe stia spo³ecz na
wspó³cze s nej Eu ro py.

•ród³a spo³ecz ne go wy klu cze nia ca³ych grup i œro do wisk s¹ ró ¿ no rod ne
i wie lo ra kie. Jed nym z uwa run ko wañ tego zja wi ska jest cha ra kter wspó³cze s -
nej glo ba li zuj¹cej siê go spo dar ki, któ ra zda je siê za tra caæ swoj¹ s³u¿ebn¹
w isto cie mi sjê. Ra cjo na l noœæ go spo daro wa nia, ro zu mia na stri c te eko no mi cz -
nie, czê sto przy no si re zu l ta ty sprze cz ne z ocze ki wa nia mi spo³ecz ny mi. Homo 
oe co no mi cus to kon strukt my œlo wy. Cz³owiek nie jest ty l ko pro du cen tem,
kon su men tem czy pra co w ni kiem na je mnym. W co raz wiê kszym sto p niu
uw z glêd nia to sama te o ria eko no mi cz na. Chc¹c tra f nie opi saæ w jê zy ku eko -
no mii za cho wa nia ucze st ni ków gry ryn ko wej, wspó³cze œ ni eko no mi œci od -
wo ³uj¹ siê do po jêæ z za kre su psy cho lo gii spo³ecz nej czy so cjo lo gii. Po wstaj¹
te o rie i sub dys cyp li ny po gra ni cza, jak np. so cjo lo gia eko no mi cz na. Rów no -
cze œ nie w kla sy cz nym li be ra l nym nu r cie eko no mii roz wi ja na jest kon ce p cja
za wod no œci ryn ku czy jego efe któw ubo cz nych. Za wod noœæ ryn ku od no si siê
do ob sza rów, któ rym me cha nizm ryn ko wy nie do sta r cza efe kty w nych roz -
wi¹zañ. Eko no mi œci za li czaj¹ do nich m.in. bez ro bo cie i nie rów no œci spo³ecz -
ne. Efe kty ubo cz ne to z ko lei sku t ki go spo daro wa nia, któ re nie s¹ bra ne pod
uwa gê w ra chun ku ko sztów. Za nie czy sz czone œro do wi sko na tu ra l ne sta no wi
obe c nie przyk³ad naj po wszech niej uœwia do mio ne go sku t ku ubo cz ne go „ra -
cjo nal ne go go spo daro wa nia”. Nie spo sób oprzeæ siê wra ¿e niu, i¿ „pro du ktem 
ubo cz nym go spo dar ki”, któ ry po ja wi³ siê ju¿ ja kiœ czas temu, ale jako pro b -
lem spo³ecz ny roz po zna wa ny jest do pie ro od nie da w na, s¹ ta k ¿e lu dzie wy -
klu cze ni z ryn ku pra cy, zbêd ni z pun ktu wi dze nia obo wi¹zuj¹cej lo gi ki
osi¹ga nia zy sku, aku mu la cji ka pi ta³u i wzo rów kon su m pcji.

Eu ro pa szu ka spo so bów roz wi¹za nia za gad nieñ spo³ecz nych. Nie ma
zreszt¹ wy bo ru. Na prze³omie XIX i XX wie ku, kie dy po ja wi³a siê „kwe stia
ro bo t ni cza”– wywo³ana przez przy spie szon¹ indu stria li za cjê – po wsta³a kon -
ce p cja we lfa re sta te: pa ñ stwa do bro by tu. Zo sta³a ona sfo r mu³owa na po kil ku -



dzie siê ciu la tach po szu ki wañ, ju¿ po do œwia d cze niach re wo lu cji paŸ dzie rni -
ko wej 1917 roku oraz wie l kie go kry zy su go spo dar cze go z prze³omu lat dwu -
dzie s tych i trzy dzie s tych XX wie ku. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e owa kwe stia ro -
bo t ni cza wy pro du ko wa³a w Eu ro pie Za chod niej „po li ty kê spo³eczn¹ pa ñ stwa
o go spo da r ce ryn ko wej”, ³¹cz¹c¹ legi ty mi za cjê me cha ni z mów ryn ko wych
w go spo da r ce z za sad¹ so li da ryz mu spo³ecz ne go. Pa ñ stwo do bro by tu prze -
zwy ciê ¿y³o tra dy cy j ne po dzia³y spo³ecz ne w³aœ nie w imiê tej osta t niej za sa -
dy, za pe w niaj¹c do bro byt na pod sta wo wym po zio mie i gwa ran cje bez pie cze ñ -
stwa so cja l ne go wszy stkim oby wa te lom. Jak siê jed nak oka za³o, nie by³o w sta -
nie roz wi¹zaæ czê œci pro ble mów spo³ecz nych i za po biec no wym po dzia³om
tak na ryn ku pra cy, jak i w stru ktu rze spo³ecz nej. Nie cho dzi tu ty l ko o ska lê
roz wa r stwie nia w po zio mie ¿y cia, ale o bar dziej fun da men tal ne zró¿ ni co wa -
nie od no œ nie ucze st ni c twa oby wa te li w ¿y ciu pu b li cz nym i ich akty w no œci na
ryn ku pra cy. In ny mi s³owy, spo³ecze ñ stwo do bro by tu ani nie sta³o siê spo -
³ecze ñ stwem ega li ta r nym (mo¿e z wyj¹tkiem kra jów nor dy c kich), ani te¿ nie
osi¹gnê³o po zio mu spó j no œci, któ ry dawa³by szan sê roz wi¹zy wa nia ró ¿ nych
po ja wiaj¹cych siê pro ble mów na za sa dzie samo orga ni za cji. Sta³o siê tak rów -
nie¿ dla te go, ¿e rosn¹ce ko m pe ten cje pa ñ stwa i jego s³u¿b pod ci na³y akty w noœæ 
oby wa telsk¹. Pa ñ stwo do bro by tu, nie zmie niaj¹c za sad ni czo swo jej na zwy ani
tre œci do ktry ny, sto p nio wo prze kszta³ca³o siê w pa ñ stwo opie ku ñ cze. A rów no -
cze œ nie ros³a li cz ba oby wa te li ¿yj¹cych na ma r gi ne sie ¿y cia spo³ecz ne go.

Na prze³omie XX i XXI wie ku kie ru nek ewo lu cji po li ty ki spo³ecz nej
w Eu ro pie wy zna cza idea (bo je sz cze nie kon ce p cja ani do ktry na) spó j no œci
spo³ecz nej. Mo ¿ na j¹ uz naæ za uwspó³cze œ nion¹ wer sjê za sa dy so li da ryz mu,
bêd¹c¹ od po wie dzi¹ na kwe stiê wy klu cze nia spo³ecz ne go. Jest to ra czej re -
kon stru k cja ni¿ de mon ta¿ we lfa re sta te. Zro zu mia³e, ¿e spó j noœæ spo³ecz na
jest wie lo wy mia row¹ stru ktur¹ lo giczn¹ i wielo wymia ro wo œci dzia³añ wy ma -
ga, gdy sta je siê ce lem pra kty ki spo³ecz nej. W Unii Eu ro pe j skiej po li ty ka
spo³ecz na po wo li przy bie ra po staæ ze sta wu ró ¿ no rod nych pro gra mów (po li -
tyk szcze gó³owych) ukie run ko wa nych na pod trzy ma nie i wzma c nia nie spó j -
no œci spo³ecz nej. Ich trzon sta no wi tzw. akty w na po li ty ka spo³ecz na. Rea li zo -
wa ne w jej ra mach pro gra my maj¹ cha ra kter akty wi zuj¹cy be ne fi cjen tów i s¹
ukie run ko wa ne nie tyle na do sta r cza nie okre œlo nych dóbr i us³ug, co na pod -
no sze nie po zio mu ucze st ni c twa w ¿y ciu spo³ecz nym i w wy mia nie go spo da r -
czej. Pod sta wo wy ob szar re a li za cji tych pro gra mów to se ktor eko no mii
spo³ecz nej. Jed na k ¿e nie jest to je den wy dzie lo ny se ktor sfe ry pu b li cz nej, ale
ra czej zbiór pod se kto rów roz wi ja nych w po szcze gó l nych spo³ecz no œciach lo -
ka l nych i obu do wuj¹cych okre œlo ne lo ka l ne ryn ki pra cy. In ny mi s³owy, eko -
no mia spo³ecz na jest „by tem zde cen trali zowa nym”. W ten spo sób wp³ywa na
de cen tra liza cjê i uspo³ecz nie nie ca³ej po li ty ki spo³ecz nej. We lfa re sta te ewo -
lu u je w kie run ku we lfa re so cie ty.
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Niew¹tpli wie jed nym z pod sta wo wych wy mia rów spó j no œci spo³ecz nej
jest si³a i cha ra kter wiê zi spo³ecz nych na po zio mie lo ka l nym – w zbio ro wo œci
tery to ria l nej. Na prze³omie XIX i XX wie ku, w okre sie uprze mys³owie nia go -
spo dar ki, po li ty ka spo³ecz na po szu ki wa³a roz wi¹zañ kwe stii ro bo t ni czej
przez cywi li zo wa nie wa run ków pra cy i bu do wa nie wspól not pra co w ni czych
wokó³ miejsc pra cy. Efe ktem by³y m.in. ube z pie cze nia spo³ecz ne. Obe c nie,
na pocz¹tku XXI wie ku, w okre sie glo ba li za cji, po li ty ka spo³ecz na na nowo
od kry wa wspól no tê lo kaln¹. Wspó³cze s na po li ty ka spo³ecz na to w zna cz nym
sto p niu po li ty ka zde cen trali zowa na, odwo³uj¹ca siê do za sa dy pomo c ni czo œci 
pa ñ stwa i zo rien to wa na na wzma c nia nie spó j no œci spo³ecz nej „na dole”.
Spo³ecz noœæ lo ka l na jest tu ty le¿ ad re sa tem, co kre a to rem roz wi¹zañ. Do brze
zor gani zo wa na spo³ecz noœæ mo¿e bo wiem daæ swo im cz³on kom uni ka to we
szan se ucze st ni cze nia w go spo da r czej wy mia nie, ta k ¿e tym, któ rzy – jak
mog³oby siê wy da waæ – na trwa³e wy pa d li z ryn ku pra cy. Taka spo³ecz noœæ
mo¿e stwo rzyæ wa run ki wy so kiej ja ko œci ¿y cia i za pe w niæ po czu cie to ¿ sa mo -
œci, o co w wie loku ltu ro wym œwie cie bê dzie co raz trud niej. Po trze ba si l nej
spo³ecz no œci sta je siê tym wa ¿ nie j sza, im bar dziej pro ce sy glo ba l ne wp³ywaj¹ 
na na sze ¿y cie i im bardziej bezradne wobec nich okazuje siê pañstwo
narodowe.

Z tego wzglê du szcze gó l ne go zna cze nia na bie ra tzw. go spo dar ka (eko -
no mia) spo³ecz na, któr¹ ro zu mie my jako na rzê dzie mo bi li za cji eko no mi -
cz nej i spo³ecz nej za nie dba nych spo³ecz no œci lo ka l nych/ob sza rów oraz
jako fo r mu³ê zwiê ksza nia ucze st ni c twa ich cz³on ków/mie sz ka ñ ców w wy -
mia nie go spo da r czej i ¿y ciu pu b li cz nym.

W osta t nim cza sie eko no mia spo³ecz na sta³a siê w Pol sce jed nym z g³ów -
nych te ma tów de ba ty pu b li cz nej pro wa dzo nej w ob sza rze po li ty ki spo³ecz nej. 
To efekt za rów no po dej mo wa nych prób zna le zie nia œro d ków za ra d czych wo -
bec nie roz wi¹za nych pro ble mów spo³ecz nych, o któ rych by³a ju¿ mowa
(pog³êbiaj¹cej siê mar gina li za cji nie któ rych ka te go rii spo³ecz nych i spo³ecz no -
œci lo ka l nych), jak i przyst¹pie nia na sze go kra ju do Unii Eu ro pe j skiej oraz
zwi¹za ne go z tym trans fe ru idei, re gu la cji, pro gra mów i œro d ków fi nan so wych.

Cech¹ pro wa dzo nej w Pol sce de ba ty nad now¹ fal¹ eko no mii spo³ecz nej
jest niein ten cjona l ne ig no ro wa nie pol skich tra dy cji go spo dar ki spo³ecz nej,
siê gaj¹cych XIX i pocz¹tków XX wie ku. Z pe w no œci¹ jedn¹ z przy czyn tego
sta nu rze czy jest re a l ny so cja lizm, któ ry wy pa czy³ owe tra dy cje, wprzê gaj¹c
spó³dzie l czoœæ w ramy go spo dar ki cen tra l nie ste ro wa nej. Byæ mo¿e jest to
rów nie¿ nie uni k nio ny koszt trans fo r ma cji ustro jo wej, wy ra ¿aj¹cy siê m.in.
psy cho lo giczn¹ po trzeb¹ „zbu do wa nia wszy stkie go od pocz¹tku”. Na le ¿y
przy tym pod kre œliæ, ¿e roz wi¹za nia in sty tu cjo nalne no we go ³adu ustro jo we -
go, wy pra co wa ne po 1989 roku, nie ty l ko ig no ro wa³y ideê eko no mii spo³ecz -
nej, ale wrêcz utrud nia³y jej rewi ta li za cjê. £ad ów ukszta³towa³y trzy g³ówne
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nu r ty re form: sy ste mu poli ty cz ne go, go spo dar ki oraz stru ktu ry admi ni stra cyj -
nej kra ju. Przy naj mniej trze ci z tych nu r tów po wi nien sprzy jaæ roz wo jo wi
eko no mii spo³ecz nej. Tak siê jed nak nie sta³o. Pie r wsza re fo r ma admi ni stra -
cyj na z 1990 roku zde cen tra lizo wa³a or ga ni za cjê ¿y cia zbio ro we go dziê ki
przy wró ce niu sa morz¹dno œci na pod sta wo wym po zio mie – re stau ro wa nych
gmin. Nie mniej jed nak omi nê³a klu czo wy dla roz wo ju eko no mii spo³ecz nej
ob szar po li ty ki ryn ku pra cy, któ ry po zo sta³ do men¹ rz¹du cen tra l ne go.

Mo ¿ na ar gu men to waæ, ¿e eko no mia spo³ecz na je sz cze raz stra ci³a na trans -
fo r ma cji, staj¹c siê tym ra zem „ko sztem”, nie tyle trans fo r ma cji jako ta kiej, co
przy jê tej stra te gii jej wdra ¿a nia, a w szcze gó l no œci za pe w nie nia su k ce su re fo r -
mie go spo da r czej. Dla po wo dze nia owych re form trze ba by³o stwo rzyæ sieæ
bez pie cze ñ stwa w po sta ci œwia d czeñ os³ono wych dla osób wy pa daj¹cych
z ryn ku pra cy w wy ni ku re stru ktury za cji go spo dar ki. Po li ty ka spo³ecz na,
a zw³asz cza po moc spo³ecz na, mia³y pe³niæ fun kcje os³ono we, a nie akty wi -
zuj¹ce. Taka fi lo zo fia dzia³ania nie prze wi dy wa³a mie j s ca dla roz wi ja nia
przed siê bior czo œci spo³ecz nej. Zre stru ktury zowa ny ry nek sam mia³ wch³on¹æ 
nad wy ¿kê si³y ro bo czej, bez akty wi zuj¹cych dzia³añ pa ñ stwa. Mia³, ale nie
wch³on¹³, tak wiêc ko re kta za³o¿eñ po li ty ki spo³ecz nej i po li ty ki ryn ku pra cy
by³a ko nie cz na.

W na stê p stwie dru giej fali de cen tra liza cji (1999–2000) rz¹d prze ka za³
odpo wie dzia l noœæ za pro wa dze nie po li ty ki ryn ku pra cy sa morz¹dom lo ka l -
nym szcze b la po wia to we go. Fakt ten otwie ra eko no mii spo³ecz nej nowe per -
spe kty wy roz wo ju, daj¹c in sty tu cjo nal ne ramy wspó³dzia³ania pa ñ stwa i or -
ga ni za cji trze cie go se kto ra. To or ga ni za cje bo wiem, jako pie r wsze, do strze -
g³y po trze bê roz wo ju eko no mii spo³ecz nej i przez ki l ka lat bez sku te cz nie
prze ko ny wa³y na jej rzecz, i to one wy daj¹ siê byæ naj bar dziej pre de sty nowa -
ne do jej pod Ÿwi g niê cia. Nie jest to jed nak mo ¿ li we bez wpa r cia sa morz¹dów
lo ka l nych. Ob ser wo wa ne obe c nie po szu ki wa nie fo r mu³ wspó³pra cy mo¿e
œwia d czyæ o tym, i¿ za rów no w sa morz¹dach lo ka l nych, jak i or ga ni za cjach
trze cie go se kto ra doj rze wa po trze ba rze czy wi ste go par t ne r stwa.

Wspó³cze œ nie ist nie je do brze ugrun to wa ne prze ko na nie, i¿ wspó³pra ca
miê dzy se kto rowa na rzecz roz wi¹zy wa nia pro ble mów i roz wo ju (okre œla na
te¿ jako publi czno- prywa t ne oraz pub licz no - spo³ecz ne par t ne r stwo), daj¹c
efekt sy ne r gii, stwa rza op ty ma l ne wa run ki po wo dze nia dzia³añ po dej mo wa -
nych w za nie dba nych spo³ecz no œciach. Par t ne r stwa ta kie nie s¹ wy ra zem
uleg³oœci lub s³abo œci ko go ko l wiek, a wrêcz prze ciw nie – œwiadcz¹ o sile pa r t -
ne rów œwia do mych swych mo c nych i s³abych stron.

Po wy ¿sze przes³anki leg³y u pod staw pro je ktu „W stro nê pol skie go mo -
de lu go spo dar ki spo³ecz nej – bu du je my nowy Li sków” rea lizo wa ne go w ra -
mach IW EQUAL przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych wes pó³ z Aka de mi¹
Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce, Wspól not¹ Ro bocz¹ Zwi¹zków Or ga ni za cji
So cja l nych WRZOS i grup¹ pa r t ne rów lo ka l nych z czte rech po wia tów:
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e³ckie go i ni dzi c kie go (wo je wó dz two warmi ñsko- mazu r skie) oraz bi³go ra j -
skie go i lu be l skie go zie m skie go (wo je wó dz two lu be l skie). Ni nie j szy tom stu -
diów sta no wi je den z efe któw pro wa dzo nych prac.

Tytu³ i te ma ty ka pu b li ka cji Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia spo³ecz na wy ni -
kaj¹ z przy jê te go przez nas po dej œcia do pro ble ma ty ki eko no mii spo³ecz nej.
Post rze ga my j¹ mia no wi cie w kon te k œcie spo³ecz no œci lo ka l nej i wi dzi my
w niej in stru ment lo ka l ne go roz wo ju. Dla te go te¿ zwi¹zki eko no mii spo³ecz -
nej z ka pi ta³em spo³ecz nym na bie raj¹ pier wszop lano we go zna cze nia, staj¹ siê 
dla nas w³aœciw¹ „fi gur¹ na tle”. Mówi¹c naj pro œciej, przy j mu je my, i¿ in wes -
ty cja w ka pi ta³ spo³ecz ny przy no si ko rzy œci w sfe rze go spo da r czej, a in wes ty -
cja w przed siê bio r stwo spo³ecz ne roz wi ja ka pi ta³ spo³ecz ny. Ta kie jest te¿
przes³anie tomu Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia spo³ecz na.

* * *
Pu b li ka cja sk³ada siê z trzech czê œci oraz su p le men tu. W czê œci I za mie sz -

czo ne s¹ opra co wa nia do tycz¹ce pro ble ma ty ki ka pi ta³u spo³ecz ne go. Ag nie -
sz ka Ry m sza (Kla sy cz ne kon ce pcje ka pi ta³u spo³ecz ne go) do ko nu je prze -
gl¹ du pod sta wo wych kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go oraz oma wia g³ówne
w¹tki jego kry ty ki. To masz Ka Ÿ mie r czak (Ka pi ta³ spo³ecz ny a roz wój spo³e -
czno -eko nomi cz ny – przegl¹d po dejœæ) przed sta wia z ko lei kwe stie ka pi ta³u
spo³ecz ne go w per spe kty wie eko no mi cz nej. Ana li zu je eko no miczn¹ wa r toœæ
ka pi ta³u spo³ecz ne go oraz cha ra kte ryzu je per spe kty wy, w ja kich uj mo wa ne
s¹ zwi¹zki miê dzy ka pi ta³em spo³ecz nym a roz wo jem go spo da r czym. O ile
po wy ¿sze dwa opra co wa nia maj¹ cha ra kter teo re ty cz ny, o tyle pra ca Bar ba ry
Fedy szak- Radzie jo wskiej (Czy ka pi ta³ spo³ecz ny bez spo³ecz ne go za ufa nia
jest mo ¿ li wy? Przyk³ad pol skich gmin wie j skich) sta no wi dla nich em pi ry cz ny 
kon tra punkt. Au to rka po dej mu je pró bê oce ny po zio mu ka pi ta³u spo³ecz ne go
pol skiej wsi na pod sta wie rze te l ne go ma te ria³u ba da w cze go.

Czêœæ II pu b li ka cji za wie ra trzy opra co wa nia do tycz¹ce eko no mii
spo³ecz nej. To masz Ka Ÿ mie r czak (Zro zu mieæ eko no miê spo³eczn¹) pró bu je
wy ja œ niæ fe no men wspó³cze s ne go zain tere so wa nia eko no mi¹ spo³eczn¹ oraz
przed sta wia ró ¿ ne aktu a l ne po dej œcia do tej pro ble ma ty ki (od mien ne kon ce p -
cje eko no mii spo³ecz nej). Dru ga z prac po œwiê co na jest ro dzi mym tra dy cjom
eko no mii spo³ecz nej. Iza be la Bu kra ba- Ryl ska (Przed siê bio r czoœæ spo ³ecz na
w Pol sce dwu dzie sto le cia miê dzy wo jen nego – przyk³ady) daje uni ka tow¹ re -
kon stru kcjê wzo rów eko no mii spo³ecz nej okre su II Rze czpo spo li tej. Trze cie
z opra co wañ wra ca do wspó³cze s no œci. Ma rek Ry m sza (Dru ga fala eko no mii
spo³ecz nej w Pol sce a kon ce p cja akty w nej po li ty ki spo³ecz nej) wska zu je na
zwi¹zki roz wo ju przed siê bior czo œci spo³ecz nej z upo wsze ch nia niem siê –
w Pol sce i w Eu ro pie – no wej kon ce pcji po li ty ki spo³ecz nej, zo rien to wa nej na 
akty wi za cjê be ne fi cjen tów wspa r cia. W ten spo sób eko no mia spo³ecz na tra fia 
do g³ów ne go nu r tu po li ty ki. Dru ga po³owa lat dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku
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to zie lo ne œwiat³o dla eko no mii spo³ecz nej ze stro ny Unii Eu ro pe j skiej. Re zu l -
ta tem jest m.in. pro fil Ini cja ty wy Wspól no to wej EQUAL, gdzie je den z prio -
ry te tów sta no wi roz wój go spo dar ki spo³ecz nej jako spo sób ogra ni cza nia pro b -
le mu wy klu cze nia.

Czêœæ III tomu ma bar dziej pra kty cz ny cha ra kter. Hu bert Iz de b ski i Mo ni -
ka Ma³ek (Fo r my pra w ne przed siê bior czo œci spo³ecz nej w Pol sce) do ko nuj¹
przegl¹du form pra wnych, w ja kich mog¹ w Pol sce fun kcjo no waæ przed siê -
bio r stwa spo³ecz ne. Opra co wa nie za wie ra ta k ¿e ana li zê po rów nawcz¹ tych
form, wska zuj¹c ich si l ne i s³abe stro ny. Anna Kró li ko wska z ko lei (Fi nan so -
wa nie in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej) iden ty fi ku je i ana li zu je Ÿród³a fi nan so -
wa nia oraz kre dy to wa nia przed siê biorstw spo³ecz nych. Au to rka pod kre œla, ¿e 
brak od po wied niej (uw z glêd niaj¹cej spe cy fi kê tych form go spo daro wa nia)
in fra stru ktu ry wspa r cia fi nan so we go, do stê pu do kre dy tów itp. sta wia przed -
siê bio r stwa spo³ecz ne w go r szej sy tu a cji ni¿ fi r my ko mer cy j ne. Na d³u¿sz¹
metê nie da siê upo wsze ch niaæ przed siê bior czo œci spo³ecz nej bez roz wi ja nia
jej oto cze nia insty tucjo nal ne go. Na je sz cze inny aspekt pra kty cz ny – sztu kê
sku te cz ne go dzia³ania w da nej rze czy wi sto œci spo³ecz nej, w tym umie jê t no œci 
wdra ¿a nia ini cja tyw eko no mii spo³ecz nej – zwra caj¹ uwa gê Wi told To czy ski
i Ja cek Len dzion (Le k cja z upa d ku Pro gra mu Ini cja tyw Lo ka l nych w gmi nie
Wi c ko), ana li zuj¹c przy pa dek dzia³añ, któ re oce nio no jako nie po wo dze nie
(choæ dla lo ka l nej spo³ecz no œci przy nios³y one pe w ne po zy ty w ne sku t ki,
przez Au to rów na zwa ne „efe kta mi od pry sko wy mi”).

Po szu kuj¹c pol skie go mo de lu eko no mii spo³ecz nej, wa r to chy ba siêgn¹æ
do przesz³oœci, by spra w dziæ, czy w tra dy cji my œli spo³ecz nej nie zna j dzie my
idei god nych kon ty nu a cji. Pol ska ma bo wiem nie ty l ko bo ga te zwy cza je
spo³ecz ne go go spo daro wa nia, ale i ogro m ny do ro bek re fle ksji na uko wej po -
œwiê co nej tej pro ble ma ty ce. Ana li zy Sta nis³awa Os so wskie go, Flo ria na Zna -
nie c kie go czy Lu d wi ka Krzy wi c kie go wa r to przy po mnieæ w³aœ nie w kon te k -
œcie dru giej fali eko no mii spo³ecz nej. W pre zen to wa nym to mie zde cydo wa li œ -
my siê za mie œciæ kró t kie fra g men ty prac Sta nis³awa Os so wskie go. By³o to
mo ¿ li we dziê ki przy chy l no œci spad ko bie r ców spu œci z ny na uko wej Pana Pro -
fe so ra oraz w³aœci cie li praw au to rskich do Jego pu b li ka cji, za co uprze j mie im 
dziê ku je my. S¹dzi my, ¿e w przy wo³anych te kstach, za li cza nych do kla sy ki
pol skiej so cjo lo gii, za ska kuj¹cych swoj¹ aktu a l no œci¹ i – do pie ro te raz uja w -
niaj¹cym siê – wi zjo ne r stwem, Czy te l ni cy znajd¹ Ÿród³o in spi ra cji. Cho dzi
w szcze gó l no œci o ideê bu do wa nia no we go ³adu spo³ecz ne go – ³adu po ro zu -
mieñ zbio ro wych – któr¹ dzi siaj okre œli li by œmy jako ideê upo wsze ch nia nia
ku l tu ry par t ne r stwa.

To masz Ka Ÿ mie r czak
Ma rek Ry m sza
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In trod ucti on

Pro blems which af fect our so cie ty, such as po ve r ty, unem p lo y ment and
ex c lu sion, are not spe ci fi cal ly Po lish. They are also suf fe red by pe o p le in
many ot her co un tries. Ob vio u s ly, the re are ce r ta in dif fe ren ces, al t ho ugh they
con cern the sca le and in ten si ty ra t her than na tu re of the se phe no me na.
The re fo re, they are of quan ti ta ti ve ra t her than qua li ta ti ve na tu re. Next to
age ing of we lfa re so cie ties, so cial ex c lu sion (which is bro a d ly un de r sto od as
a set of the abo ve pro blems lin ked mu tu al ly) is a key so cial is sue in Eu ro pe of
today.

So u r ces of so cial ex c lu sion fa ced by who le gro ups and com mu ni ties are
di ve r se and ma ni fold. One of the fa c tors de te r mi ning this phe no me non is the
na tu re of the pre sen t- day glo ba li zing eco no my, which se ems to be lo sing the
sen se of its mis sion, in fact an an cil la ry one. Ra tio nal eco no my, un de r sto od in
stri c t ly eco no mic terms, of ten brings re sults which are con tra ry to so cial
ex pe c ta tions. Homo oe co no mi cus is a men tal con cept. Hu man be ing is not
only a pro du cer, con su mer or hi red wor ker – a fact which the eco no mic the o ry 
it self is in cre a sin gly awa re of. In or der to de scri be ac cu ra te ly the be ha vior of
the mar ket game’s pla y ers in eco no mic terms, con tem po ra ry eco no mists re fer
to con cepts of so cial psy cho lo gy or so cio lo gy. Bor de r li ne the o ries and
sub -dis cip li nes such as eco no mic so cio lo gy ari se as a re sult the re of. At the
same time, con cepts of mar ket fa i lu re or ad ve r se ef fects of the mar ket are
de ve lo ped wi t hin the clas si cal li be ral trend of eco no mics. Mar ket fa i lu re
re fers to are as whe re the mar ket me cha nism fa ils to pro vi de ef fe c ti ve
so lu tions. Such are as, ac cor ding to economists’ clas si fi ca tions, in clu de
unem p lo y ment, so cial ine qu a li ties etc. Side ef fects, in turn, are the
con se qu en ces of eco no my which are not ta ken into ac co unt in the ba lan ce of
costs. Pol lu ted na tu ral en vi ron ment is no wa da ys one of the most reco gni za b le
side ef fect of ‘rational economy’. One can not re sist the im pres sion that
ano t her ‘side ef fect of economy’, which has al re a dy ap pe a red some time ago
but has not been recognized as a social problem until recently, are people
excluded from the labour market, expendable from the point of view of the
predominant logic of profitability, capital accumulation and consumption
patterns.

Eu ro pe is se a r ching for new ways to ad dress so cial is su es. Af ter all, it has
no cho i ce. At the turn of the 19th and 20th cen tu ries, when the ‘labour question’ 
eme r ged as a re sult of ac ce le ra ted indu stria li za tion, the con cept of a ‘welfare



state’ ap pe a red. It was fo r mu la ted af ter a few de ca des of re se arch, al re a dy
af ter the ex pe rien ce of the Oc to ber re vo lu tion in 1917 and the Great
Depression in late 1920s and early 1930s.

One might say that in Wes tern Eu ro pe the la bo ur qu e stion pro du ced
a ‘social po li cy of a sta te with mar ket eco no my,’ which co m bi nes
legi ti mi za tion of mar ket me cha nisms in eco no my with the prin ci p le of so cial
so li da ri ty. It was in the name of this prin ci p le that the we lfa re sta te ove r ca me
tra di tio nal so cial di vi sions and pro vi ded ba sic - le vel we lfa re and gu a ran te es of 
so cial se cu ri ty to all its ci ti zens. It tu r ned out, ho we ver, that we lfa re sta te was
not able to so l ve some so cial pro blems and pre vent new di vi sions, both on the
la bo ur mar ket and in the so cial stru c tu re. Not only was it a mat ter of the sca le
of stra ti fi ca tion with re gard to the stan dard of li ving, but ra t her a more
fun da men tal dive rsi fi ca tion with re gard to citizens’ par ti ci pa tion in pu b lic life 
and the ir ac ti vi ty on the la bo ur mar ket. In ot her words, the we lfa re so cie ty
ne i t her be ca me an ega li ta rian so cie ty (per haps with the ex ce p tion of the
Nor dic co un tries) nor re a ched a le vel of so cial co he sion which wo uld pro vi de
pro spects for so l ving va rio us pro blems thro ugh self -orga ni za tion as they
ap pe a red. This was also due to the fact that ci vic ac ti vi ty was un de r mi ned by
gro wing co m pe ten ces of the sta te and its bo dies. The we lfa re sta te, ge ne ral ly
wi t ho ut changing of its name or doctrine, gradually transformed into a ‘nanny
state’. This was accompanied by a continuous increase in the number of
citizens living on the margins of social life.

At the turn of the 20th and 21st cen tu ries, the di re c tion in which so cial
po li cy evo l ves in Eu ro pe is de te r mi ned by an idea (as it is ne i t her a con cept
nor a do ctri ne yet) of so cial co he sion. It may be re gar ded as a con tem po ri zed
ve r sion of the so li da ri ty prin ci p le, ad dres sing the is sue of so cial ex c lu sion. It
is a re con stru c tion ra t her than di s man t ling of the we lfa re sta te. It is
unde r stan dab le that so cial co he sion is a multi di men sio nal lo gi cal stru c tu re,
and that multi dimen siona li ty of ope ra tions is what it calls for when be co ming
a goal of so cial pra cti ce. In the Eu ro pe an Union, so cial po li cy is slo w ly ta king
the form of a set of di ve r se pro grams (spe ci fic po li cies) which aim at
ma in ta i ning and stren g t he ning of so cial co he sion. The ir core is the so - cal led
ac ti ve so cial po li cy. Pro grams im p le men ted wi t hin this fra me work aim at
ac ti va ting the be ne fi cia ries and in cre a sing the le vel of par ti ci pa tion in so cial
life and eco no mic ex chan ge ra t her than sup p ly ing spe ci fic go ods or se r vi ces.
The ba sic sco pe of such pro grams is the so cial eco no my se c tor. No ne t he less,
this is not a sin gle se c tor iso la ted from the pu b lic sphe re, but ra t her a set of
sub -se c tors de ve lo ped in re spe c ti ve lo cal so cie ties and bu ilt aro und spe ci fic
lo cal la bo ur mar kets. In other words, social economy is a ‘decentralized
entity.’ In this way, it influences decentralization and socialization of the
entire social policy. The welfare state evolves toward a welfare society.
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Un dou bte d ly, one of the ba sic di men sions of so cial co he sion is the
strength and na tu re of so cial bonds at a lo cal le vel – in a ter ri to rial com mu ni ty. 
At the turn of the 19th and 20th cen tu ries, in the pe riod of indu stria li za tion of
eco no my, so cial po li cy was se a r ching for so lu tions to the la bo ur qu e stion
thro ugh ci vi li zing of wor king con di tions and bu i l ding of workers’
com mu ni ties aro und wor k p la ces. As a re sult, so lu tions such as so cial
in su ran ce ap pe a red. Pre sen t ly, at the be gin ning of the 21st cen tu ry, in the
pe riod of glo ba li za tion, so cial po li cy re di s co vers a lo cal com mu ni ty. The
con tem po ra ry so cial po li cy is pre domi nan t ly a de cen tra li zed one, re fer ring to
the prin ci p le of the state’s sub si dia ri ty and ai ming at stren g t he ning of
gras s ro ots so cial co he sion. A lo cal com mu ni ty is here an ad dres see ina s much
as a cre a tor of so lu tions. A we ll-o rga ni zed so cie ty may in de ed pro vi de its
me m bers with uni que pro spects of par ti ci pa tion in eco no mic ex chan ge, also
tho se who se e min gly have drop ped out of the la bo ur mar ket. Such com mu ni ty 
is able to cre a te con di tions for a high qu a li ty of life and en su re a fe e ling of
iden ti ty, which will be more and more dif fi cult to achie ve in the mul ticu l tu ral
world. The more our life is influenced by global processes and the more
helpless a national state turns out to be in this respect, the more crucial
becomes the need for a strong society.

The re fo re, more and more im po r tan ce is at ta ched to so - cal led so cial
eco no my, which we un de r stand as a tool for eco no mic and so cial
mo bi li za tion of ne gle c ted lo cal com mu ni ties/are as, and as a fo r mu la to
in cre a se the par ti ci pa tion of its me m bers/po pu la tion in economic
exchange and public life.

In Po land, so cial eco no my has re cen t ly be co me one of the key to pics in
the pu b lic de ba te on so cial po li cy. This is due both to at tempts made in or der
to find re me dial me a su res to ad dress un so l ved so cial pro blems men tio ned
abo ve (a de epe ning  mar gina li za tion of some so cial ca te go ries and lo cal
com mu ni ties), as well as to the country’s ac ces sion to the Eu ro pe an Union
and the re su l ting transfer of ideas, regulations, programs and funds.

What is cha rac te ri stic of the Po lish de ba te on the new wave of so cial
eco no my is that Po lish tra di tions of so cial eco no my, which date back to the
19th and ea r ly 20th cen tu ry, are non -in ten tio nally ig no red. One of the re a sons
be hind that is ce r ta in ly the real so cia lism, which per ve r ted the se tra di tions by
put ting the coo pe ra ti ve mo ve ment to work for the country’s cen tral ly
con trol led eco no my. Per haps it is also an una voi da b le cost of trans fo r ma tion
of the po li ti cal sy stem, which is re fle c ted, in ter alia, in a psy cho lo gi cal need
to ‘build eve ry t hing from the scratch’. It ne eds stres sing that in sti tu tio nal
so lu tions of the new po li ti cal or der de ve lo ped af ter 1989 not only ig no red the
idea of so cial eco no my, but si m p ly pre ven ted its revi ta li za tion. The new or der
was mo l ded by three main re for ma to ry trends: re forms of the po li ti cal sy stem,
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re forms of the eco no my, and re forms of the country’s admi ni stra ti ve
stru c tu re. At le ast the third one sho uld fa vor the de ve lo p ment of so cial
eco no my. It did not, tho ugh. The first admi ni stra ti ve re form of 1990
de cen tra li zed the or ga ni za tion of so cial life thro ugh re sto ring of ba sic - le vel
self -go ver n ment – in re-e stab li s hed com mu nes. Neve r t he less, it avoided an
area so crucial for the development of social economy – the labour market
policy, which continued to be the province of the central government.

One may ar gue that so cial eco no my was once aga in pre ju di ced by the
trans fo r ma tion, and this time it be ca me a ‘cost’, al t ho ugh of the
imp le men ta tion stra te gy ra t her than trans fo r ma tion it self, and spe ci fi cal ly
a cost re qu i red in or der to en su re a suc cess of the eco no mic re form. For the se
re forms to be suc ces s ful, a sa fe ty net had to be cre a ted in the form of
pro te c ti ve be ne fits for pe o p le drop ping out of the la bo ur mar ket as a re sult of
eco no my re stru c tu ring. So cial po li cy, and espe cial ly so cial we lfa re, were
sup po sed to play pro te c ti ve ra t her than ac ti va ting ro les. Such phi lo so p hy did
not pro vi de room for de ve lo p ment of so cial entre prene ur s hip. A re stru c tu red
mar ked was sup po sed to have ab sor bed the su r p lus la bo ur fo r ce by it self,
wi t ho ut the state’s activation measures. It never did, though. Hence the
principles of the social and labour market policies had to be adjusted.  

As a re sult of a se cond wave of decen tra li za tion (1999-2000), the
go ve r n ment de vo l ved its re spon sibi li ty for the la bo ur mar ket po li cy to
di stri ct- le vel lo cal go ve r n ments. This fact opens new pro spects of growth for
so cial eco no my by pro vi ding an in sti tu tio nal fra me work for co o pe ra tion
be twe en the sta te and thir d- se c tor or ga ni za tions. It was the lat ter who first saw 
the need for de ve lo p ment of so cial eco no my and, for a co u p le of ye ars, spo ke
for it in pu b lic, yet to no ava il. The re fo re it is the or ga ni za tions that seem to be
best pre de sti ned to re vi ve it. No ne t he less, this is im pos si b le wi t ho ut the
sup port of lo cal go ve r n ments. A se arch for fo r mu las of co o pe ra tion, as it is
pre sen t ly ob ser va b le, may be a proof that both local governments and
third-sector organizations have developed a need for a genuine partnership.

At pre sent the re is a we ll-fo un ded be lief that in ter sec to ral co o pe ra tion for
pro blem so l ving and growth (also re fer red to as pub lic- pri va te and
pub lic - so cial par tne r s hip), pro vi ding a sy ne r gy ef fect, cre a tes op ti mal
con di tions for the suc cess of me a su res ad dres sing ne gle c ted com mu ni ties.
Such part ne r s hips are not a sym ptom of anyone’s sub or di na tion or we ak ness,
but qu i te the op po si te – they are the evi den ce of the potential of partners who
are aware of their strengths and weaknesses. 

The cir cu m stan ces de scri bed in the abo ve lie at the root of a pro ject
en ti t led To ward the Po lish mo del of so cial eco no my – we are bu i l ding  new
Li sków, which is im p le men ted as a part of the EQUAL CI by the In sti tu te of
Pu b lic Af fa irs to ge t her with the Aca de my for the De ve lo p ment of
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Phi lan t hro py in Po land, Wor king Com mu ni ty of As so cia tions of So cial
Or ga ni za tions WRZOS, and a gro up of lo cal pa r t ners from four di stricts: E³cki 
and Ni dzi cki (Warmiñ skio- Mazu r skie Pro vin ce), Bi³go ra j ski and Lu be l ski
Zie m ski (Lubelskie Province). This volume of studies is a result of these
works.  

The ti t le and to pics of So cial Ca pi tal. So cial Eco no my re sult from our
ap pro ach to is su es of so cial eco no my. We per ce i ve it in the con text of a lo cal
com mu ni ty, and we see in it an in stru ment for lo cal de ve lo p ment. The re fo re,
the links be twe en so cial eco no my and so cial ca pi tal be co me our pri ma ry
fo cus, the ac tu al ‘figure aga inst a ground’. To put it si m p ly, we as su me that
in ve st ment in so cial ca pi tal brings be ne fits in the eco no mic sphe re, whe re as
in ve st ment in so cial en te r pri se de ve lops so cial ca pi tal. This is also the
message of the volume Social Capital. Social Economy. 

* * *
The pu b li ca tion con sists of three parts and a sup p le ment. Part I co m pri ses

stu dies on so cial ca pi tal is su es. Ag nie sz ka Ry m sza (Clas si cal con cepts of
so cial ca pi tal) pro vi des an ove r view of ba sic con cepts of so cial ca pi tal and
di s cus ses key aspects of its cri ti cism. To masz Ka Ÿ mie r czak (So cial ca pi tal
and so cio -eco no mic de ve lo p ment – an ove r view of ap pro a ches), in turn,
pre sents so cial ca pi tal is su es from an eco no mic po int of view. He ana ly zes the
eco no mic va lue of so cial ca pi tal and cha rac te ri zes vie w po ints from which
links be twe en so cial ca pi tal and eco no mic growth are pre sen ted. Whe re as
both stu dies di s cus sed in the abo ve are of the o re ti cal na tu re, the ar ti c le by
Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska (Is so cial ca pi tal po ssi b le wi t ho ut so cial
con fi den ce? Exa m p les of Po lish ru ral com mu ni ties) se r ves as the ir em pi ri cal
counterpoint. The author tries to assess the level of social capital in Poland’s
rural areas on the basis of a reliable research material.

Part II con sists of three stu dies on so cial eco no my. To masz Ka Ÿ mie r czak
(Un de r stan ding so cial eco no my) tries to ex p la in the phe no me non of
con tem po ra ry in te rest in so cial eco no my and de scri bes va rio us pre sen t- day
ap pro a ches to the se is su es (di ve r ging con cepts of so cial eco no my). The
se cond stu dy is de di ca ted to Po lish tra di tions of so cial eco no my. Iza be la
Bu kra ba- Ryl ska (So cial entre prene ur s hip in in ter war Po land – exa m p les)
pro vi des a uni que re con stru c tion of so cial eco no my pat terns at the time of the
2nd Re pu b lic. The third stu dy co mes back to the pre sent day.  Ma rek Ry m sza
(The se cond wave of so cial eco no my in Po land and the con cept of ac ti ve
so cial po li cy) po ints out links be twe en the growth of so cial entre prene ur s hip
and gro wing po pu la ri ty of a new con cept of so cial po li cy which aims at
ac ti va ting its be ne fi cia ries, as ob ser va b le in Po land and ac ross Eu ro pe. In this
way, so cial eco no my be co mes a part of the main po li ti cal trend. The
mid-1990s are cha rac te ri zed by a gre en light for so cial eco no my from the
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Eu ro pe an Union. One of the results is the profile of the EQUAL Community
Initiative, where growth of social economy is prioritized as a measure to
reduce the problem of exclusion.

Part III of the vo lu me is more pra ctice -o rien ted. Hu bert Iz de b ski and
Mo ni ka Ma³ek (Le gal forms of so cial entre prene ur s hip in Po land) re view
le gal forms in which so cial en te r pri ses may ope ra te in Po land. The stu dy also
pre sents a com pa ra ti ve ana ly sis of the se forms, with a re fe ren ce to the ir
strengths and we ak nes ses. Anna Kró li ko wska, in turn (Fi nan cing so cial
eco no my in sti tu tions) iden ti fies and ana ly ses so u r ces of fi nan cing and cre dits
for so cial en te r pri ses. It is stres sed by the au t hor that wi t ho ut pro per
in fra stru ctu re of fi nan cial sup port (the one which ta kes into ac co unt the
spe ci fic na tu re of the se forms of eco no my) or ac cess to cre dits etc, so cial
en te r pri ses are pla ced at a disa d van ta ge co m pa red with com me r cial
co m pa nies. In the long run, so cial entre prene ur s hip can not be po pu la ri zed
wi t ho ut de ve lo ping its in sti tu tio nal ba c k gro und. Yet ano t her pra cti cal aspect
– the art of ef fe c ti ve ope ra tion in a gi ven so cial re a li ty, in clu ding a skill of
imp le men ta tion of so cial eco no my ini tia ti ves – is po in ted out by Wi told
To czy ski and Ja cek Len dzion (A les son le arnt from the col la p se of the Lo cal
Ini tia ti ves Pro gram in Wi c ko community), who analyze a case of measures
assessed as a failure (although in fact they had some positive effects for the
local community, called ‘splinter effects’ by the Authors).

In se arch for a Po lish mo del of so cial eco no my, it is per haps wor t hw hi le to 
take a look back in the past in or der to see whe t her some ide as worth
con ti nu ing co uld be fo und in the tra di tion of so cial tho ught. Po land has in de ed 
not only rich cu stoms of so cial eco no my, but also a con side ra b le re cord of
achie ve ments of scien ti fic re fle c tion on the to pic. Ana ly ses by Sta nis³aw
Os so wski, Flo rian Zna nie cki or Lu d wik Krzy wi cki are worth re min ding
par ticu la r ly in the con text of the se cond wave of so cial eco no my. We de ci ded
to pre sent in this vo lu me shorts ex cerpts from the wri tings of Sta nis³aw
Os so wski. This was po ssi b le thro ugh the co u r te sy of the in he ri tors of
Pro fes sor Ossowski’s scho la r ly le ga cy, as well as the ow ners of co py rights to
his pu b li ca tions, for which we ex tend our cor dial thanks. We do be lie ve that
his texts pre sen ted here – co un ted among the clas sics of Po lish so cio lo gy,
su r pri sin gly ti me ly and vi sio na ry, as we only now be gin to re a li ze – will be
fo und in spi ring by the re a der. What is me ant in pa r ti cu lar is the idea of
bu i l ding a new so cial or der  – an order of collective agreements – which we
would describe today as an idea which encourages  popularization of a culture
of partnership.

To masz Ka Ÿ mie r czak
Ma rek Ry m sza
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Czê œæ I
Ka pita³ spo³ecz ny



Agnieszka Rymsza

Kla syczne kon cepc je ka pita³u spo³ecz nego

Ka pi ta³ spo³ecz ny jest od ki l ku de kad doœæ po pu la r nym i mod nym po jê -
ciem. Jego ka rie ra wy da je siê mieæ Ÿród³o w po wszech nym prze ko na niu, ¿e
jak ka pi ta³ fi nan so wy (to, co siê po sia da) w cza sach przed nowo cze s nych, ka -
pi ta³ lu dz ki (to, co siê wie i po tra fi) w epo ce no wo cze s nej, tak w³aœ nie ka pi ta³
spo³ecz ny (to, kogo siê zna, z kim jest siê zwi¹za nym) przes¹dza obe c nie
(w erze post nowo cze s nej) za rów no o su kce sie jed no stek, jak i sze r szych grup
spo³ecz nych. Cho cia¿ po wsta³o wie le te kstów oma wiaj¹cych ka pi ta³ spo³ecz -
ny, a te r min oka za³ siê na tyle po pu la r ny, i¿ zna laz³ so bie ju¿ chy ba na sta³e
mie j s ce w jê zy ku po to cz nym, jest on tak po je m ny i wie lo zna cz ny (do da j my –
jak wiê kszoœæ te r mi nów w na ukach po li ty cz nych), ¿e ko le j ni au to rzy wci¹¿
za sta na wiaj¹ siê nad jego zna cze niem, fun kcja mi i kon sek wen cja mi na po zio -
mach lo ka l nym, na ro do wym i miê dzy naro do wym. Stwo rzo na przez L. Ju d so -
na Ha ni fa na w 1916 roku1 i wpro wa dzo na do wspó³cze s nej te o rii przez
Pierre’a Bo ur dieu w roku 19802 kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go by³a oma -
wia na przez wie lu au to rów, któ rzy do da wa li jej ko le j ne wy mia ry, fun kcje
i roz sze rza li jej za sto so wa nie. W ko ñ cu kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go po ja -
wia³a siê w tak wie lu roz ma i tych kon te kstach, ¿e zgod nie z za sad¹, i¿ to, co
za czy na oz na czaæ wszy stko, prze sta je oz na czaæ co ko l wiek, za czê³a za tra caæ
swoj¹ dys tyn kty w noœæ i sta³a siê bardzo niejasna.

1 Wed³ug Ro be r ta Pu t na ma, pierwsz¹ osob¹, któ ra u¿y³a po jê cia ka pi ta³u spo³ecz ne go
by³ L.J. Ha ni fan, nie te o re tyk, ale pra kty cz ny re fo r ma tor, kie ro w nik szkó³ wie j skich w Wi r gi -
nii Za chod niej, któ ry w 1916 roku uku³ po jê cie ka pi ta³u spo³ecz ne go, aby pod kre œliæ isto t noœæ
zaan ga ¿o wa nia wspól no to we go dla su kce su szkó³ – zob. R.D. Pu t nam: Bo w ling Alo ne: the
Col la p se and Re vi val of Ame ri can Com mu ni ty, Si mon & Schu ster, New York 2001, s. 19.

2 P. Bo ur dieu: Le Ca pi tal So cial: No tes Pro vi so i res, „Ac tes de la Re che r che en Scien ces
So cia les” 1980, nr 31, s. 2–3.



Ce lem ni nie j sze go te kstu jest opis kla sy cz nych kon ce pcji ka pi ta³u spo -
³ecz ne go3 oraz przed sta wie nie przy czyn nie ja s no œci tych kon ce pcji.

1. Ka pita³ spo³ecz ny wed³ug Pier re’a Bo urd ieu

1.1. Ka pita³ spo³ecz ny jako dos têp do zas obów i in wes tycja.
Ka pita³ spo³ecz ny jako do bro pry watne

Pierwsz¹ wspó³czesn¹ ana li zê kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go przed sta -
wi³ Pier re Bo ur dieu. Po nie wa¿ jed nak zo sta³a ona opub li ko wa na w jê zy ku
fran cu skim, nie do tar³a do an glo jêzy cz nej czê œci œwia ta, tak, ¿e do dnia dzi -
sie j sze go wie lu te o re ty ków ame ry ka ñ skich uwa ¿a, i¿ to Ja mes S. Co le man
wpro wa dzi³ kon ce pcjê ka pi ta³u spo³ecz ne go do na uki4.

Bo ur dieu de fi niu je ka pi ta³ spo³ecz ny jako „sumê rze czy wi s tych oraz po -
ten cja l nych za so bów, któ re zwi¹zane s¹ z po sia da niem trwa³ej sie ci mniej lub
bar dziej zinsty tucjo nalizo wa nych zwi¹zków opa r tych na wza je mnej zna jo -
mo œci i uz na niu” (t³. – AR)5. Dziê ki cz³on ko stwu w ta kich sie ciach jed no stka
zy sku je do stêp, w fo r mie kre dy tu, do ka pi ta³u po sia da ne go przez wszy stkich,
któ rzy s¹ powi¹zani ze sob¹ wza je mnym za ufa niem. Za sób ka pi ta³u spo³ecz -
ne go po sia da ny przez dan¹ jed no stkê za le ¿y od wie l ko œci sie ci, któr¹ jed no -
stka jest w sta nie efe kty w nie zmo bi li zo waæ oraz od za kre su ka pi ta³u (sym -
boli cz ne go, eko nomi cz ne go, kul tu ro we go) po sia da ne go przez ka¿d¹ oso bê,
z któr¹ dana jed no stka jest powi¹zana6. Bo ur dieu uwa ¿a wiêc ka pi ta³ spo³ecz -
ny za do bro prze de wszy stkim pry wa t ne. Zda niem Bo ur dieu, ka pi ta³ spo³ecz -
ny sk³ada siê nie ja ko z dwóch czê œci: sa mej re la cji spo³ecz nej, któ ra umo ¿ li -
wia da nej jed no st ce do stêp do za so bów po sia da nych przez oso by, z któ ry mi
jest powi¹zana oraz ilo œci i ja ko œci ty ch ¿e za so bów. Ka pi ta³ spo³ecz ny,
wed³ug Bo ur dieu, daje jed no stkom do stêp do in nych form ka pi ta³u, ta k ¿e
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3 Na le ¿y za zna czyæ, i¿ idee za wa r te w kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go same w so bie nie
s¹ ory gi na l ne w hi sto rii my œli spo³ecz nej, ale po ja wia³y siê ju¿ wcze œ niej w te o riach spo³ecz nej 
in te gra cji, kon tro li spo³ecz nej itp. Pre zen to wa ne w ni nie j szym te k œcie ro zu mie nia po jê cia ka -
pi ta³u spo³ecz ne go uka¿¹ owe ró ¿ ne w¹tki teo re ty cz ne.

4 Ta kie sta no wi sko by³o mi pre zen to wa ne na ró ¿ nych za jê ciach, na któ re uczê sz cza³am
pod czas stu diów na Ge o r ge town Uni ve r si ty w roku aka de mi c kim 2003/2004.

5 P. Bo ur dieu: The Forms of Ca pi tal, w: J.G. Ri char d son (red.): Han d bo ok of The o ry and 
Re se arch for the So cio lo gy of Edu ca tion, Gre en wo od Press, New York 1986, s. 248; pie r wsze
od nie sie nia do po jê cia po ja wi³y siê w: P. Bo ur dieu: Le Ca pi tal So cial…, op. cit.

6 Ma to dale ko siê ¿ ne kon se k wen cje dla ugrun to wy wa nia siê czy na wet po sze rza nia luk
miê dzy ró ¿ ny mi kla sa mi spo³ecz ny mi. W kla sie wy ¿szej, któr¹ tworz¹ oso by o wy so kim ka pi -
ta le eko no mi cz nym i lu dz kim, sie ci powi¹zañ (ne tworks) po ma gaj¹ jej cz³on kom po wiê kszaæ
ich w³asny eko no mi cz ny i lu dz ki ka pi ta³, daj¹c do stêp do ka pi ta³ów po sia da nych przez in nych
cz³on ków sie ci. W kla sie ni ¿ szej, sie ci powi¹zañ maj¹ zna cz nie mniejsz¹ wa r toœæ po wiê ksza -
nia in nych form ka pi ta³u. Zna jo moœæ in nych bied nych czy nie wy kszta³co nych osób mo¿e mieæ 
wie le rów nych wa r to œci, ale do stêp do za so bów nie jest jedn¹ z nich.



eko nomi cz ne go b¹dŸ kul tu ro we go. Jest rów nie¿ prze my œlan¹ in wes tycj¹ pe w -
nych eko no mi cz nych czy ku l tu ro wych za so bów. Tak jak to jest w przy pa d ku
wszy stkich form ka pi ta³u, in wes ty cja wy ma ga po sia da nia przy naj mniej mi ni -
ma l nej ilo œci da ne go ka pi ta³u. Ci, któ rzy dys po nuj¹ ka pi ta³em spo³ecz nym
bêd¹ go po mna ¿aæ; ci zaœ, któ rzy go nie po sia daj¹, bêd¹ mie li trud no œci ze
zdo by ciem ja kiej ko l wiek jego ilo œci. Cho cia¿ Bo ur dieu w pe w nym sto p niu
re du ku je kon se k wen cje po sia da nia ka pi ta³u spo³ecz ne go do po mna ¿a nia ka -
pi ta³u eko nomi cz ne go, przy zna je on od mien noœæ dzia³ania w po mna ¿a niu
obu tych ka pi ta³ów. Jak twier dzi bo wiem, trans akcje ka pi ta³u spo³ecz ne go,
w od ró ¿ nie niu od trans akcji zwi¹za nych z ka pi ta³em eko no mi cz nym, s¹ mniej 
ja w ne i bar dziej nie ja s ne. Ani zo bo wi¹za nia wza je m ne, ani ho ry zon ty cza so -
we, ani te¿ kon se k wen cje nie wy pe³nie nia zaci¹gniê tych i ocze ki wa nych zo -
bo wi¹zañ nie s¹ tu wyspecyfikowane.

Dla Bo ur dieu ka pi ta³ spo³ecz ny jest Ÿród³em sie ci powi¹zañ wraz z p³y -
n¹cymi z nich ko rzy œcia mi, któ re wy kra czaj¹ poza ramy naj bli ¿ szej ro dzi ny.
Jego zda niem, tro ska ro dzi ców o roz wój dzie ci jest Ÿród³em ka pi ta³u kul tu ro -
we go, pod czas gdy ka pi ta³ spo³ecz ny od no si siê do ko rzy œci wy ni kaj¹cych
z udzia³u w sze r szych sie ciach powi¹zañ. Bo ur dieu pod kre œla nie nama ca l -
noœæ ka pi ta³u spo³ecz ne go w sto sun ku do in nych jego form. Kie dy wiêc eko -
no mi cz ny czy fi nan so wy ka pi ta³ zna j du je siê na kon tach ban ko wych, a ka pi -
ta³ lu dz ki w lu dz kich umys³ach (choæ na ma ca l noœæ tej fo r my ka pi ta³u mo¿e
byæ dyskusyjna – AR), to kapita³ spo³eczny istnieje w strukturach relacji.

2. Ka pita³ spo³ecz ny wed³ug Ja mesa Co lem ana

2.1. Ka pita³ spo³ecz ny i jego wp³yw na ka pita³ ludz ki

Co le man nie wspo mi na o Bo ur dieu w swo ich ana li zach, cho cia¿ jego opis 
wp³ywu ka pi ta³u spo³ecz ne go na roz wój ka pi ta³u lu dz kie go nosi ce chy du ¿e -
go po do bie ñ stwa do roz wa ¿añ fran cu skie go so cjo lo ga7. Co le man chcia³ wy -
t³u ma czyæ ko re la cje miê dzy osi¹gniê cia mi w szko le a nie rów no œci¹ spo³e -
czn¹, tak wiêc w jego kon ce pcji ka pi ta³ spo³ecz ny s³u¿y pod kre œle niu spo -
³ecz ne go kon te kstu edu ka cji. Co le man ana li zu je wa ¿ noœæ ka pi ta³u spo³ecz ne -
go w kszta³to wa niu ka pi ta³u lu dz kie go na stê p ne go po ko le nia. Po cho dze nie
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7 A. Po rtes: So cial Ca pi tal: Its Ori gins and Ap p li ca tions in Mo dern So cio lo gy, „An nu al
Re view of So cio lo gy” 1998, nr 24, s. 1–24. Zda niem R. Pu t na ma (Bu do wa nie spra w nej de mo -
kra cji. Tra dy cje oby wa te l skie we wspó³cze s nych W³oszech, Spo³ecz ny In sty tut Wy da w ni czy
Znak, Kra ków 1995), Co le man przy pi su je wpro wa dze nie te r mi nu Glen no wi Lo u ry, por. G.C.
Lo u ry: A Dy na mic The o ry of Ra cial In co me Dif fe ren ces, w: P.A. Wal la ce, A.M. La Mond (red): 
Wo men, Mi no ri ties, and Em p lo y ment Disc ri mi na tion, Le xin g ton Bo oks, Le xin g ton MA 1977,
oraz G.C. Lo u ry: Why Sho uld We Care abo ut Gro up Ine qu a li ty, „So cial Phi lo so p hy and Po li -
cy” 1987, nr 5, s. 249–271.



ro dzin ne mo ¿ na ana li ty cz nie po dzie liæ na trzy ró ¿ ne ko m po nen ty: ka pi ta³ fi -
nan so wy, ka pi ta³ lu dz ki i ka pi ta³ spo³ecz ny. Wszy stkie one (a wiêc ta k ¿e ka -
pi ta³ spo³ecz ny – ro dzi ce, przy ja cie le ro dzi ców, któ rzy mie li wp³yw na dzie ci, 
a ta k ¿e same re la cje miê dzy ro dzi ca mi a dzie æ mi) wp³ywaj¹ na roz wój ka pi -
ta³u lu dz kie go dzie ci, a tym sa mym na ich szko l ne osi¹gniê cia8.

2.2. Ka pita³ spo³ecz ny jako czyn nik u³atwiaj¹cy dzia³anie

Co le man de fi niu je ka pi ta³ spo³ecz ny (przez jego fun kcjê) jako „gru pê
pod mio tów spo³ecz nych (en ti ties), któ re maj¹ dwa wspó l ne ele men ty: s¹ czê œ -
ci¹ ja kiejœ spo³ecz nej stru ktu ry i u³atwiaj¹ wspó l ne dzia³ania – za rów no jed -
no stek, jak i ca³ych in sty tu cji w ra mach tej stru ktu ry. Tak jak inne fo r my ka pi -
ta³u, ka pi ta³ spo³ecz ny jest pro du kty w ny (pro du c ti ve) – umo ¿ li wia re a li za cjê
pe w nych ce lów, któ rych osi¹gniê cie by³oby nie mo ¿ li we w sy tu a cji jego bra -
ku […]”9. Dziê ki za ufa niu, wy two rzo ne mu przez wza je m ne re la cje i wiê zi,
ka pi ta³ spo³ecz ny ob ni ¿a ko szty trans akcy j ne i w ten spo sób u³atwia wy ko na -
nie pe w nych za dañ w pro sty i wy god ny spo sób. Tak wiêc gru pa, w któ rej ist -
niej¹ du¿e pok³ady za ufa nia, jest w sta nie osi¹gn¹æ wiê cej ni¿ gru pa, wœród
cz³on ków któ rej owe go wza je mne go za ufa nia bra ku je. Utra ta za ufa nia jest
bar dzo ko szto w na, po nie wa¿ oz na cza utra tê wiê zi, co na ogó³ jest nie op³aca l -
ne10. „Tak jak ka pi ta³ fi zy cz ny two rzo ny jest przez zmia nê w ma te ria le w celu
fo r mo wa nia na rzê dzi pro du kcy j nych, tak ka pi ta³ lu dz ki jest two rzo ny przez
zmia ny w oso bach przy nosz¹cych umie jê t no œci i zdo l no œci u³atwiaj¹ce pe w -
ne za da nia. Ka pi ta³ spo³ecz ny jed nak po ja wia siê przez zmia ny w re la cjach
miê dzy oso ba mi, któ re u³atwiaj¹ dzia³anie. Je œli fi zy cz ny ka pi ta³ jest w pe³ni
na ma ca l ny, ist niej¹c w obse rwo wa l nych fo r mach ma te ria l nych, lu dz ki ka pi -
ta³ jest mniej na ma ca l ny, ist niej¹c w umie jê t no œciach i wie dzy zdo by wa nej
przez jed no stki, to ka pi ta³ spo³ecz ny jest je sz cze mniej na ma ca l ny, po nie wa¿
ist nie je on w re la cjach miê dzy oso ba mi. Ka pi ta³ spo³ecz ny, po do b nie jak fi zy -
cz ny i lu dz ki, u³atwia pro du kty w noœæ”11. „Kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go
zi den tyfi ko wa³a wa r toœæ, jak¹ przed sta wiaj¹ dla akto rów te aspe kty stru ktu ry
spo³ecz nej, z któ rych mog¹ oni ko rzy staæ w celu osi¹gniê cia swo ich in te re -
sów”12.
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8 J.S. Co le man: So cial Ca pi tal in the Cre a tion of Hu man Ca pi tal, „Ame ri can Jo u r nal of
So cio lo gy” 1998, nr 94, su p le ment, s. 109; Dzie ci, przez ob se r wa cjê ro dzi ców nawi¹zuj¹cych
i utrzy muj¹cych kon ta kty z in ny mi, ucz¹ siê rów nie¿ i tej umie jê t no œci. Co le man kon cen tru je
siê na na stê p nym po ko le niu, cho cia¿ owo zja wi sko jest te¿ pra wdzi we dla tego sa me go po ko le -
nia, a ta k ¿e dla po szcze gó l nych jed no stek.

9 J.S. Co le man: So cial Ca pi tal…, op. cit., s. 98.
10 Ibi dem, s. 99.
11 Ibi dem, s. 100.
12 Ibi dem, s. 101.



2.3. Typy i me chan izmy ka pita³u spo³ecz nego

Co le man opi sa³ me cha ni z my ge ne ruj¹ce ka pi ta³ spo³ecz ny (ta kie jak:
ocze ki wa na wza je mnoœæ, wia ry god noœæ stru ktur oraz wy mu sza nie przez gru -
pê norm13), kon se k wen cje jego po sia da nia (ta kie jak uprzy wile jo wa ny do stêp
do in fo r ma cji) oraz w³aœciw¹ or ga ni za cjê spo³eczn¹, któ ra do sta r cza kon te k -
stu dla urze czywi st nie nia (ma te ria li ze) ka pi ta³u spo³ecz ne go. Ka pi ta³ spo³e -
cz ny prze ja wia siê wiêc w trzech fo r mach: obo wi¹zku i ocze ki wa nia (ob li ga -
tion and ex pe c ta tion), kana³ów info rma cy j nych oraz norm spo³ecz nych14.
Wszy stkie te ele men ty przy czy niaj¹ siê do inte gra l no œci osób na le¿¹cych do
tych grup czy sie ci, wœród któ rych dosz³o do roz wo ju ka pi ta³u spo³ecz ne go15.
Za so by otrzy ma ne dziê ki ka pi ta³owi spo³ecz ne mu, z pun ktu wi dze nia od bio r -
cy, maj¹ cha ra kter daru. Cz³on ko stwo w ró ¿ nych stru ktu rach spo³ecz nych
daje jed no st ce spo so b noœæ otrzy my wa nia ta kich da rów. I cho cia¿ ko rzy sta nie
z ka pi ta³u eko nomi cz ne go czy lu dz kie go uza le ¿ nio ne jest w du ¿ym sto p niu
od in nych (ich do ce nie nia po sia da ne go przez nas ka pi ta³u), to w przy pa d ku
ka pi ta³u spo³ecz ne go ca³ym w³aœci wie Ÿród³em ko rzy œci s¹ ci inni, z któ ry mi
dana jed no stka jest powi¹zana.

Bar dzo isto t nym aspe ktem roz wa ¿añ Co le ma na o ka pi ta le spo³ecz nym
jest jego kon ce p cja za mkniê cia (con cept of clo su re). Owo ‘zamkniêcie’ od no -
si siê do szcze gó l ne go kszta³tu wiê zi wœród cz³on ków da nej gru py, gdzie ¿a -
den z cz³on ków nie jest powi¹zany z cz³on ka mi in nych grup. Sy tu a cja taka
gwa ran tu je prze strze ga nie norm, jako ¿e wy³ama nie siê po wo du je ostra cyzm
i wy klu cze nie, bar dzo bo le s ne dla jed no stki nie maj¹cej in ne go mie j s ca, do
któ re go mog³aby pójœæ16. Ta kie za mkniê cie ogra ni cza jed no st ce wy bór za -
cho wa nia, a jed no cze œ nie two rzy wza je m ne za ufa nie, ¿e no r my bêd¹ prze -
strze ga ne, w³¹cz nie z tymi, wy ma gaj¹cymi wype³nia nia obo wi¹zków. Co le -
man uz na je wiêc gê ste sie ci za ko nie cz ny wa ru nek po ja wie nia siê ka pi ta³u
spo³ecz ne go u³atwiaj¹cego dzia³anie.

2.4. Ka pita³ spo³ecz ny jako do bro pu bliczne

Co le man uwa ¿a, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny jest do brem pu b li cz nym. Nie jest
do brem pry wa t nym, po nie wa¿, w od ró ¿ nie niu od ka pi ta³u fi nan so we go czy
lu dz kie go, ko rzy staj¹ z nie go wszy s cy, któ rzy na le¿¹ do da nej stru ktury, a ta k -
¿e inni, przez po zy ty w ne efe kty ze w nê trz ne (exte r na li ties). Jak twier dzi –
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13 Ibi dem, s. 102–103.
14 Cza sem or ga ni za cje po zarz¹dowe nie chc¹ dzie liæ siê po sia da ny mi info r ma cja mi, ale

to ju¿ oso b na kwe stia.
15 J.S. Co le man: So cial Ca pi tal…, op. cit., s. 95.
16 Ibi dem, s. 106–107.



„aktor czy akto rzy, któ rzy ge ne ruj¹ ka pi ta³ spo³ecz ny za zwy czaj ko rzy staj¹
je dy nie z czê œci wyp³ywaj¹cych z nie go ko rzy œci”17.

Tak wiêc g³ówn¹ ró ¿ nic¹ po miê dzy kon ce pcja mi ka pi ta³u spo³ecz ne go
Bo ur dieu i Co le ma na jest to, i¿ Co le man doda³ do po jê cia ele ment norm, a ta k -
¿e, w od ró ¿ nie niu od Bo ur dieu, uzna³ ka pi ta³ spo³ecz ny za do bro pu b li cz ne.

3. Ka pita³ spo³ecz ny wed³ug Fran cisa Fu kuya my

3.1. Ka pita³ spo³ecz ny a roz wój

Jed nym z g³ów nych pun któw ana li zy ka pi ta³u spo³ecz ne go u Fu ku y a my
(jak wska zu je sam tytu³ jego opra co wa nia18) jest wp³yw ka pi ta³u spo³ecz ne go
na roz wój, dziê ki re du kcji ko sztów trans akcy j nych (w¹tek ten by³ ju¿ oma -
wia ny przez Co le ma na). Fu ku y a ma umie sz cza dys ku sjê w no wo cze s nym hi -
sto ry cz nie kon te k œcie. Wed³ug nie go: „Ka pi ta³ spo³ecz ny jest uprze d mio to -
wion¹ (in stan tia ted) nie fo r maln¹ norm¹, któ ra pro mu je ko o pe ra cjê miê dzy
dwo ma jed no stka mi lub wiêksz¹ ich liczb¹ […]. Ka pi ta³ spo³ecz ny jest isto t -
ny dla efe kty w ne go fun kcjo no wa nia no wo cze s nej go spo dar ki i jest wa run -
kiem sine qua non sta bi l nej de mo kra cji li be ra l nej”19. Fu ku y a ma post rze ga
wiêc roz wój jako g³ówn¹ fun kcjê ka pi ta³u spo³ecz ne go. W ka te go riach eko -
no mi cz nych jest tak dla te go, i¿ przez re du kcjê ko sztów trans akcy j nych
ka pi ta³ spo³ecz ny pro wa dzi do zwiê kszo nej wy da j no œci. Jak pisa³ Fu ku y a -
ma20 – mimo ¿e Max We ber21 twier dzi³, i¿ to ra cjo na l na biu ro kra cja, ¿e no r my 
fo r ma l ne tworz¹ esen cjê nowo cze s no œci – w rze czy wi sto œci to ko or dy na cja
opa r ta na no r mach nie for ma l nych (zna jo mo œciach) od gry wa co raz isto t -
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17 Ro zu mo wa nie to nie za wsze jest pra wid³owe. Cza sa mi bo wiem, jak po ka zuj¹ inni au -
to rzy pre zen to wa ni w tym te k œcie, ka pi ta³ spo³ecz ny jest do brem bar dzo pry wa t nym. Na
przyk³ad w sy tu a cji ogra ni czo nej li cz by miejsc pra cy na ryn ku pra cy mamy do czy nie nia z gr¹
o su mie ze ro wej. Ty l ko ci, któ rzy maj¹ naj le p sze kon ta kty i zna jo mo œci znajd¹ pra cê, a im le p -
sze i sze r sze ich zna jo mo œci, tym mnie j sze szan se na zna le zie nie pra cy bêd¹ mie li ci, któ rzy ta -
kich zna jo mo œci nie po sia daj¹. Ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e byæ, moim zda niem, do brem
wspó l nym (com mon good), ale wspó l nym dla ja kiejœ okre œlo nej gru py. Nie mo¿e byæ na to -
miast do brem pu b li cz nym w jego kla sy cz nie opi sa nej po sta ci, tzn. ta kim, z któ re go mog¹ ko -
rzy staæ wszy s cy w rów nym sto p niu, nie za le ¿ nie od wk³adu w jego two rze nie, czy ta kim,
z któ re go ko rzy sta nia nie mo ¿ na ni ko go wy klu czyæ, ani te¿ do brem, z któ re go ko rzy sta nie
przez jedn¹ oso bê nie ogra ni cza ilo œci do bra do stê p ne go dla in nych. Z dru giej stro ny, ta k ¿e
w przy pa d ku ka pi ta³u fi nan so we go czy lu dz kie go, po sia dacz tych ka pi ta³ów jest je dyn¹ osob¹
ko rzy staj¹c¹ z do bro dziejstw owych ka pi ta³ów, a wiêc nie mo ¿ na o nich mó wiæ, i¿ s¹ ca³ko wi -
cie pry wa t ne.

18 F. Fu ku y a ma: So cial ca pi tal, ci vil so cie ty and de ve lo p ment, „Third World Qua r te r ly”
2001, nr 1, s. 7–20.

19 Ibi dem, s. 7.
20 Ibi dem, s. 10.
21 Zob. M. We ber: From Max We ber: Es sa ys in So cio lo gy, Ox ford Uni ve r si ty Press, New

York 1946, s. 196.



niejsz¹ rolê (mo¿e w post nowo czes no œci? – AR). Me cha ni z my kon tro li opa r -
te na zinte rnali zo wa nych stan dar dach s¹ nie ty l ko ta ñ sze od for ma l ne go mo -
ni to rin gu, ale i bar dziej efe kty w ne. Zbyt fo r ma l na wy mia na spo wa l nia pro ces
ka ¿ dej wy mia ny.

Cho cia¿ roz wój umo ¿ li wio ny przez ka pi ta³ spo³ecz ny su ge ro wa³by pu b li -
cz ny cha ra kter do bra, Fu ku y a ma w od ró ¿ nie niu od Co le ma na, a po do b nie jak
Bo ur dieu, tra ktu je ka pi ta³ spo³ecz ny jako do bro pry wa t ne. Mimo i¿ mo¿e on
mieæ za rów no po zy ty w ne, jak i ne ga ty w ne efe kty ze w nê trz ne, a roz wój za pe w -
ne na le ¿y do tych pie r wszych, to zda niem Fu ku y a my ka pi ta³ spo³ecz ny jest
g³ów nie œro d kiem do osi¹gniê cia ego i sty cz nych ce lów22.

3.2. Ka pita³ spo³ecz ny prze ciwko ty ran ii

Ko lejn¹ istotn¹ funkcj¹ ka pi ta³u spo³ecz ne go, pre zen to wan¹ przez Fu ku y a -
mê, jest demo kra ty cz na rola za po bie ga nia ty ra nii. Ka pi ta³ spo³ecz ny umo ¿ li wia 
lu dziom wspó l ne orga ni zo wa nie siê i dzia³anie na rzecz w³as nych, ale wspó l -
nych ce lów. Brak ta kich ini cja tyw oby wa te li zmu sza³by rz¹d cen tra l ny do
dzia³ania i po dej mo wa nia de cy zji za nich. Fu ku y a ma, ba zuj¹c na pra cach de
Tocqueville’a, u¿y³ kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go do opi su klu czo wej roli
sto wa rzy szeñ w utrzy ma niu zdro wej (czy ja kiej ko l wiek) de mo kra cji li be ra l nej: 
„Du¿y za sób ka pi ta³u spo³ecz ne go jest przy pusz cza l nie tym, co two rzy roz wi -
niê te spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie, któ re z ko lei jest po wszech nie wi dzia ne jako 
ko nie cz ny wa ru nek no wo cze s nej de mo kra cji li be ra l nej (jak pisa³ Er nest Gel l -
ner: ‘bez spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go nie ma demokracji’23). Je œli de mo kra -
cja jest w rze czy wi sto œci li be ra l na, ochra nia ona sfe rê wol no œci jed no stki,
w któr¹ pa ñ stwo nie ma pra wa in ge ro waæ. Je ¿e li wiêc taki sy stem po li ty cz ny
nie ma prze kszta³ciæ siê w ana rchiê, spo³ecze ñ stwo, któ re ist nie je w tej chro -
nio nej sfe rze pry wa t nej musi byæ zdo l ne do samo orga ni za cji. Spo³ecze ñ stwo
oby wa te l skie s³u¿y do zrów no wa ¿e nia w³adzy pa ñ stwa i do ochro ny przed ni¹
jed no stek24. W przy pa d ku bra ku spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, pa ñ stwo jest
nie ja ko zmu szo ne do in ge ren cji i zor gani zo wa nia jed no stek, któ re nie s¹ w sta -
nie zor ga ni zo waæ siê same. Re zu l ta tem skra j ne go indy widu ali z mu nie jest za -
tem wol noœæ, ale ra czej ty ra nia, któ rej uo so bie nie wi dzia³ Toc qu e vil le w du -
¿ym, do bro czyn nym, opie ku ñ czym (be ne vo lent) pa ñ stwie, któ re pa trzy z góry
na spo³ecze ñ stwo i jak oj ciec dogl¹da wszy stkich jego po trzeb”25.
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22 F. Fu ku y a ma: So cial ca pi tal…, op. cit., s. 8.
23 E. Gel l ner: Con di tions of Li be r ty. Ci vil So cie ty and its Ri vals, Ha mish Ha mi l ton, Lon -

don 1994.
24 W tym te k œcie, oraz w wie lu in nych, spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie i se ktor stowa rzy sze -

nio wy s¹ uz na wa ne za to ¿ sa me. Jak wie lu au to rów uwa ¿am to za zby t nie upro sz cze nie, ale
kwe stia ta zna cz nie wy kra cza poza te ma ty kê ni nie j sze go opra co wa nia, wiêc po mi nê j¹.

25 F. Fu ku y a ma: So cial ca pi tal…, op. cit., s. 11.



W ana rchii spo³ecze ñ stwo nie or ga ni zu je siê na po zio mach po œred nich
miê dzy jed no stka mi a rz¹dem cen tra l nym, pos³uguj¹ce siê za tem przy mu sem
pa ñ stwo musi przej¹æ wszy stko i zor ga ni zo waæ ¿y cie spo³ecz ne od gó r nie.
Ka pi ta³ spo³ecz ny chro ni wiêc spo³ecze ñ stwo przed ad mi ni stra cyjn¹ cen tra li -
zacj¹26, nie efe ktyw no œci¹ rz¹dów lo ka l nych i ko rupcj¹27. De mo kra cja, bez
sto wa rzy szeñ, po zo sta je grup¹ nie po wi¹zanych jednostek, które ³atwo mog¹
zostaæ poddane tyranii.

4. Ka pita³ spo³ecz ny wed³ug Ro berta Put nama

Pu t nam by³ niew¹tpli wie tym, któ ry spo pula ry zo wa³ po jê cie ka pi ta³u
spo³ecz ne go na ca³ym œwie cie, za rów no w krê gach na uko wych, jak i wœród
zwyk³ych oby wa te li. Jego dzie³a: Ma king De mo c ra cy Work...28, gdzie po raz
pie r wszy od niós³ siê do po jê cia ka pi ta³u spo³ecz ne go, ale prze de wszy stkim
Bo w ling Alo ne…29, któ re uka za³o siê naj pierw w fo r mie ar ty ku³u, a po tem
ob sze r nej ksi¹¿ki, wywo³a³y w no wo cze s nym dys ku r sie socjo poli ty cz nym
wiê cej dys ku sji ni¿ ja kie ko l wiek inne. Sta³o siê tak, gdy¿ w swo jej pie r wszej
ksi¹¿ce Pu t nam od niós³ ka pi ta³ spo³ecz ny do kry zy su de mo kra cji, uwa ¿a ne go 
za je den z powa ¿ nie j szych pro ble mów wspó³cze s nych kra jów roz wi niê tych,
a w dru giej pu b li ka cji opi sa³ spa dek akty wi z mu w Ame ry ce, post rze ga nej
dot¹d za ko le b kê i wzór spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, któ re inne kra je po -
win ny na œla do waæ.

Czym wiêc by³ ka pi ta³ spo³ecz ny dla Ro be r ta Pu t na ma?

4.1. Bu dow anie spraw nej de mok racji... Ka pita³ spo³ecz ny 
(za ufan ie, nor my i zaa nga¿owanie oby wat elsk ie) jako
czyn nik u³atwiaj¹cy efektywnoœæ rz¹du (wspólne dzia³anie, 
efekt ywne roz wi¹zy wan ie ws pól nych pr obl emów)

Pie r wszym te kstem Pu t na ma, w któ rym oma wia on po jê cie ka pi ta³u
spo³ecz ne go jest, jak ju¿ wspo mnia³am, Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji...30.
Po rów nuj¹c pó³nocn¹ i po³ud niow¹ czêœæ W³och, tu¿ po prze pro wa dze niu
tam re fo r my admi ni stra cyj nej, Pu t nam szu ka czyn ni ków de cy duj¹cych o efe k -
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26 Zob. A. de Toc qu e vil le: The Old Re gi me and the Re vo lu tion, The Uni ve r si ty of Chi ca -
go Press, Chi ca go 1998 (tyt. ory gi na³u: L’Ancien Régime et la Révolution).

27 Por. R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji..., op. cit. Tak jak zga dzam siê
z rol¹ ka pi ta³u spo³ecz ne go w za po bie ga niu nie efe ktyw no œci rz¹du, to mam w¹tpli wo œci co do
roli ka pi ta³u spo³ecz ne go w za po bie ga niu ko ru pcji. Wy da je siê bo wiem, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny
miê dzy cz³on ka mi lo ka l nej ad mi ni stra cji, opa r ty na wza je mnym za ufa niu, mo¿e byæ w³aœ nie
Ÿród³em ko ru pcji.

28 Tytu³ ory gi na³u: Ma king De mo c ra cy Work. Ci vic Tra di tions in Mo dern Ita ly.
29 R.D. Pu t nam: Bo w ling Alo ne…, op. cit.
30 R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji..., op. cit.



ty w nym fun kcjo no wa niu demo kra ty cz nych in sty tu cji, lo ka l nych ad mi ni stra -
cji. Po wie lu ana li zach do cho dzi do wnio sku, ¿e de cy duj¹cym czyn ni kiem
jest zaan ga ¿o wa nie oby wa te l skie we wspól no cie, a wiêc ka pi ta³ spo³ecz ny,
po jê cie któ re go Pu t nam u¿y³ zreszt¹ do pie ro pod ko niec pu b li ka cji.

W swo jej ksi¹¿ce Pu t nam, opie raj¹c siê na te o rii gier, a ta k ¿e opi sie ka pi -
ta³u spo³ecz ne go Co le ma na31 po ka za³, ¿e ko o pe ra cja op³aca siê w wie lu aspe k -
tach ¿y cia spo³ecz ne go. Jak pisa³: „Po wo dze nie w prze zwy ciê ¿e niu dy le ma -
tów dzia³ania gru po we go […] za le ¿y od sze r sze go kon te kstu spo³ecz ne go,
w któ rym dana gra jest roz gry wa na. Do bro wo l na ko o pe ra cja jest ³atwie j sza
we wspól no cie, któ ra od zie dzi czy³a ka pi ta³ spo³ecz ny w fo r mie norm wza je mno -
œci i sie ci spo³ecz ne go zaan ga ¿o wa nia”32.

W Bu do wa niu spra w nej de mo kra cji...33 Pu t nam je dy nie cy tu je opi sy kon -
ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go in nych au to rów (a prze de wszy stkim Co le ma na),
od nosz¹c to po jê cie do ta kich cha ra kte ry styk spo³ecze ñ stwa jak za ufa nie oraz
no r my i wiê zi, któ re mog¹ po pra wiæ pro du kty w noœæ spo³ecze ñ stwa, u³atwia -
j¹c ko or dy na cjê dzia³añ. Przy wo³uj¹c opis Co le ma na, Pu t nam pi sze, i¿ ka pi ta³ 
spo³ecz ny, tak jak i inne fo r my ka pi ta³u, jest pro du kty w ny (pro du c ti ve), po -
nie wa¿ umo ¿ li wia osi¹gniê cie pe w nych ce lów, któ re nie mog³yby byæ osi¹g -
niê te bez jego udzia³u. Gru pa, w któ rej jed no stki maj¹ do sie bie na wza jem
za ufa nie, bê dzie w sta nie osi¹gn¹æ wiê cej ni¿ gru pa, w któ rej ta kiego wza je m -
ne go za ufa nia nie ma. Spon ta ni cz na wspó³pra ca jest ³atwie j sza dziê ki ka pi -
ta³owi spo³ecz ne mu. Pra kty ko wa nie wza je mnej po mo cy jest in wes tycj¹ w ka -
pi ta³ spo³ecz ny. Tak jak w przy pa d ku tra dy cy j nych form ka pi ta³u, ci co po sia -
daj¹ ka pi ta³ spo³ecz ny bêd¹ go po wiê kszaæ. Jedn¹ z naj bar dziej szcze gó l nych
cech ka pi ta³u spo³ecz ne go, na któ ry sk³adaj¹ siê za ufa nie, no r my, sie ci sto wa -
rzy szeñ jest to, ¿e w od ró ¿ nie niu od in nych form ka pi ta³u sta no wi on za zwy -
czaj do bro pu b li cz ne, a nie pry wa t ne, i jak inne do bra pu b li cz ne nie jest wy -
sta r czaj¹co do ce nia ny i doin wes to wa ny przez jed no stki. Za ufa nie, g³ówny
ele ment ka pi ta³u spo³ecz ne go, u³atwia ko o pe ra cjê, po nie wa¿ re du ku je ko szty
trans akcy j ne, co – i tu taj wkra cza my na te ren, przez któ ry Pu t nam przy czy ni³
siê do roz wo ju po jê cia ka pi ta³u spo³ecz ne go – ma isto t ne zna cze nie nie ty l ko
dla efe kty w no œci go spo dar ki, ale i efe kty w no œci rz¹dze nia. Sku te cz ne fun k -
cjo no wa nie rz¹du po win no bo wiem opie raæ siê na wspó³pra cy miê dzy ró ¿ ny -
mi ele men ta mi stru ktu ry w³adzy, pa r tia mi, a wre sz cie miê dzy ad mi ni stracj¹
pu b liczn¹ a zwyk³ymi oby wa te la mi. Za ufa nie uma c nia ko o pe ra cjê, a ko o pe -
ra cja uma c nia da l sze za ufa nie, co two rzy po zy tywn¹ spi ra lê. Za ufa nie spo -
³ecz ne ma dwa Ÿród³a: no r my wza je mno œci i sieæ zaan ga ¿o wa nia oby wate l -
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31 Zob. J.S. Co le man: Fo un da tions of So cial The o ry, Ha r vard Uni ve r si ty Press, Ca m bri d -
ge 1990.

32 R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji...., op. cit., s. 258.
33 Ibi dem, zob. zw³asz cza roz dzia³ 6: Spo³ecz ny ka pi ta³ a su kces in sty tu cji.



skie go. No r my s¹ wpa ja ne i pod trzy my wa ne przez na œla dow nic two i so cja li -
za cjê (w sk³ad któ rej wcho dzi ta k ¿e edu ka cja oby wa te l ska) oraz san kcje. Ist -
niej¹ dwa ro dza je wza je mno œci: spe cy fi cz ne i uo gó l nio ne (spe ci fic and ge ne -
ra li zed). No r ma uo gó l nio nej wza je mno œci jest bar dzo wy da j nym ele men tem
ka pi ta³u spo³ecz ne go. S³u¿y po go dze niu pry wa t nych in te re sów jed no stek
i soli da r no œci miê dzy nimi. Dzia³anie ka ¿ dej jed no stki w sy ste mie wza je mno -
œci cha ra kte ryzu je siê krót koter mi no wym al tru i z mem i d³ugo te r mi now¹ trosk¹
o w³asne in te re sy. Cz³on ko wie ka ¿ dej spo³ecz no œci, ka ¿ de go spo³ecze ñ stwa,
wy mie niaj¹ ze sob¹ in fo r ma cje w spo sób fo r ma l ny i nie for ma l ny, przez pio -
no we albo po zio me sie ci za le ¿ no œci. Sie ci spo³ecz ne go zaan ga ¿o wa nia, ta kie
jak sto wa rzy sze nia s¹sie dz kie, klu by spo r to we i inne or ga ni za cje, opa r te s¹ na 
si l nych za le ¿ no œciach po zio mych. Sie ci zaan ga ¿o wa nia oby wate l skie go sta -
no wi¹ pod sta wow¹ fo r mê ka pi ta³u spo³ecz ne go – im gê st sze s¹ owe sie ci
w spo³ecze ñ stwie, tym wiê ksze pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e oby wa te le bêd¹
w sta nie wspó³pra co waæ dla wspó l ne go do bra. Dzie je siê tak dla te go, ¿e sie ci
zaan ga ¿o wa nia oby wate l skie go pod nosz¹ po ten cja l ne ko szty w przy pa d ku
z³ama nia umo wy. Sie ci spo³ecz ne go zaan ga ¿o wa nia sprzy jaj¹ wiêc si l nym
no r mom wza je mno œci. U³atwiaj¹ ko mu ni ka cjê i przep³yw in fo r ma cji. Za wie -
raj¹ te¿ in fo r ma cje o po prze dnich su kce sach koo pera cy j nych, któ re s³u¿¹ jako 
wzo ry dla przysz³ej wspó³pra cy.

Sie ci wiê zi pio no wych, niew¹tpli wie wa ¿ ne dla tworz¹cych je cz³on ków
– cho æ by bar dzo gê ste – nie s¹ jed nak w sta nie pod trzy my waæ spo³ecz ne go
za ufa nia i wspó³pra cy. Ci na dole bêd¹ chcie li za cho waæ dla sie bie pe w ne in -
fo r ma cje ze wzglê du na ist niej¹ce ry zy ko by cia wy ko rzy sta nym. Nie mog¹
oni ta k ¿e nak³adaæ sankcji na tych na górze.

Sko ro po zio me sie ci spo³ecz ne go zaan ga ¿o wa nia po ma gaj¹ ich ucze st ni -
kom we wspó l nym dzia³aniu, win ny wiêc one je sz cze bar dziej sprzy jaæ su k -
ce so wi in sty tu cji w sze r szym spo³ecze ñ stwie. Cz³on ko stwo w po zio mo zor -
gani zo wa nych gru pach (ta kich jak klu by spo r to we, or ga ni za cje po mo cy wza -
je mnej, czy sto wa rzy sze nia ku l tu ro we) po win ny byæ po zy ty w nie sko re lo wa -
ne z do brym rz¹dem34. Or ga ni za cje oby wa te l skie sprzy jaj¹ wiêc za rów no
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34 Mu szê przy znaæ, ¿e przed sta wiaj¹c tok my œle nia Pu t na ma, sama go do ko ñ ca nie ro zu -
miem. Mo ¿ na bo wiem doœæ ³atwo wy ob ra ziæ so bie sy tu a cjê, w któ rej oby wa te le na le¿¹ do wie -
lu sto wa rzy szeñ i jed no cze œ nie s¹ ca³ko wi cie obo jê t ni wo bec po li ty ki. Wy da je siê wiêc, i¿
klu czo we zna cze nie ma tu zaan ga ¿o wa nie siê w kwe stie po li ty cz ne, a nie sama przy na le ¿ noœæ
orga niza cy j na jako taka. Mo ¿ na by je dy nie spe ku lo waæ na te mat za le ¿ no œci po œred niej – w sy -
tu a cji, w któ rej oby wa te le s¹ powi¹zani ucze st ni c twem w wie lu sto wa rzy sze niach, w³adze
bêd¹ dzia³aæ efe kty w niej, boj¹c siê po ten cja l nie ³atwe go do zor gani zo wa nia (dziê ki sie ci
powi¹zañ) wspó l ne go pro te stu. W ta kim przy pa d ku na le ¿a³oby za³o¿yæ, ¿e na wet oby wa te le
nie zaan ga¿o wa ni w ¿y cie po li ty cz ne (czyn nie czy na wet bie r nie) mo gli by zbun to waæ siê wo bec
zna cz nych na du ¿yæ rz¹du, czy te¿ ³atwo daæ siê na mó wiæ na bunt przez in nych oby wa te li bez -
po œred nio zaan ga ¿o wa nych w po li ty kê.



wzro sto wi go spo dar cze mu, jak i efe kty w no œci in sty tu cji pu b li cz nych. Si l ne
spo³ecze ñ stwo promuje siln¹ gospodarkê i mocne pañstwo (w znaczeniu
efektywnego, a nie totalitarnego rz¹du – AR).

Pod su mo wuj¹c ar gu men ta cjê Pu t na ma, na le ¿y po wie dzieæ, i¿ pun ktem
wyj œcia do jego roz wa ¿añ by³o stwier dze nie, ¿e we wszy stkich spo³ecze ñ -
stwach dy le ma ty wspó l ne go dzia³ania wy sta wiaj¹ na nie bez pie czeñ stwo pró -
by wspó³pra cy, za rów no w go spo da r ce, jak i w po li ty ce. Wy mu sza nie re a li za -
cji kon tra ktu przez stro ny trze cie jest bar dzo dro gie, nie sta no wi wiêc op ty -
mal ne go roz wi¹za nia. Do bro wo l na ko o pe ra cja za le ¿y od ka pi ta³u spo³ecz ne -
go. No r my uo gó l nio nej wza je mno œci i sie ci spo³ecz ne go zaan ga ¿o wa nia
sprzy jaj¹ spo³ecz ne mu za ufa niu, jako ¿e pod wy ¿szaj¹ one ko szty opo rtu ni z -
mu. Za ufa nie sta je siê now¹ cech¹ sy ste mu spo³ecz ne go. Dzia³ania ka pi ta³u
spo³ecz ne go (za ufa nie, no r my i sie ci sto wa rzy szeñ) wzma c niaj¹ siê na wza -
jem i aku mu luj¹. To two rzy wy so ki po ziom wspó³pra cy, za ufa nia, zaan ga ¿o -
wa nia spo³ecz ne go i wspó l ne go do bro by tu. Cho cia¿ uwa ¿a siê, i¿ wo l ny ry -
nek i pa ñ stwo s¹ prze ciw ny mi/kon ku ren cyj nymi me cha niz ma mi roz wi¹zy -
wa nia pro ble mów spo³ecz nych, hi sto ria su ge ru je, ¿e za rów no wo l ny ry nek,
jak i ad mi ni stra cja pu b li cz na s¹ bar dziej efe kty w ne w spo³ecze ñ stwie oby wa -
te l skim. Wszy stkie ko le kty w ne in sty tu cje le piej fun kcjo nuj¹ we wspól no tach
oby wa te l skich. „Toc qu e vil le mia³ ra cjê: demo kra ty cz ny rz¹d jest si l nie j szy,
nie s³ab szy, kie dy jest oto czo ny przez akty w ne spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie”35.

Po stro nie po py tu cz³on ko wie wspól not oby wa te l skich ocze kuj¹ le p sze go 
rz¹du i otrzy muj¹ go (czê œcio wo dziê ki w³as nym wysi³kom)36. Do ma gaj¹ siê
bar dziej wy da j nych us³ug spo³ecz nych i s¹ go to wi do dzia³ania na rzecz
wspó l ne go do bra. Z ko lei mie sz ka ñ cy mniej oby wa te l skich re gio nów czê sto
zra ¿aj¹ siê i staj¹ siê cy ni cz ni. Po stro nie po da ¿y zaœ, efe kty w ne fun kcjo no -
wa nie rz¹du przed stawi ciel skie go jest u³atwio ne przez spo³eczn¹ in fra stru k -
tu rê wspól not oby wa te l skich i wa r to œci demo kra ty cz ne po dzie la ne za rów no
przez urzêd ni ków, jak i oby wa te li. Fun da men taln¹ cech¹ wspól no ty oby wa te l -
skiej jest zdo l noœæ oby wa te li do wspó³pra cy na rzecz wspó l nych ce lów. Uo gó l -
nio na wza je mnoœæ37 two rzy ka pi ta³ spo³ecz ny i pod trzy mu je wspó³pra cê.

Pu t nam ³¹czy wiêc kon ce pcjê ka pi ta³u spo³ecz ne go z fun kcjo no wa niem
rz¹do wych in sty tu cji i twier dzi, i¿ ów ka pi ta³ spo³ecz ny, jako do bro pu b li cz ne 
(two rzo ne przez za ufa nie, no r my – a zw³asz cza no r my wza je mno œci – oraz
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35 R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji..., op. cit., s. 285.
36 Zno wu po wra ca py ta nie, co Pu t nam ro zu mie przez wspól no ty oby wa te l skie (ci vic

com mu ni ties): wszy stkie wspól no ty lub sto wa rzy sze nia, czy ty l ko te z ele men tem zaan ga ¿o -
wa nia poli ty cz ne go? Czy na pra wdê bo w ling le a gu es (klu by krê gla r skie) przy czy niaj¹ siê do
efe kty w ne go fun kcjo no wa nia rz¹du? Por. z tre œci¹ przy pi su 34.

37 Ro zu mia na przez Pu t na ma jako: „zro biê to dla cie bie wiedz¹c, ¿e ty zro bisz coœ dla
mnie w przysz³oœci”. Dla Co le ma na uo gó l nio na wza je mnoœæ oz na cza³a: „zro biê to dla cie bie
wiedz¹c, czy maj¹c nad zie jê, i¿ ktoœ zro bi coœ dla mnie”.



wiê zi miê dzy oby wa te la mi wy ni kaj¹ce z ich ucze st ni c twa w ¿y ciu pu b li cz -
nym i oby wate l skie go zaan ga ¿o wa nia), przy czy nia siê do efektywnoœci
demokratycznych instytucji rz¹dowych.

4.2. Bow ling Alone… Ka pita³ spo³ecz ny jako wszel kie for my 
wiêzi oparte na za ufan iu i wz ajem noœci, u³atwiaj¹cy 
wspó³pracê i produktywnoœæ

W Bu do wa niu spra w nej de mo kra cji... Pu t nam kon cen tro wa³ siê na demo -
kra ty cz nym rz¹dzie we W³oszech, a jego ro zu mie nie ka pi ta³u spo³ecz ne go
opie ra³o siê im p li ci te na oby wa te l skich wiê ziach tych, któ rzy troszcz¹ siê
o rz¹d i po li ty kê spo³eczn¹. W Bo w ling Alo ne…38 po no w nie kie ru je zain tere -
so wa nia w stro nê swo jej zie mi oj czy stej, Ame ry ki, i sto su je kon ce pcjê ka pi -
ta³u spo³ecz ne go do opi su pro ce su spa d ku ucze st ni c twa w ¿y ciu pu b li cz nym
Ame ry ka nów w ci¹gu osta t nich ki l ku dzie siê cio le ci. Tu taj za kres po jê cia ka -
pi ta³u spo³ecz ne go sta je siê zna cz nie sze r szy. Ju¿ ex p li ci te za wie ra on w so bie
wszy stkie ro dza je wiê zi miê dzy lu dz kich: te, któ re lu dzie wy bie raj¹, te, któ re
staj¹ siê ich udzia³em przez uro dze nie, a ta k ¿e te, do któ rych s¹ oni zmu sza ni.
Pu t nam, pre zen tuj¹c dane po ka zuj¹ce ero zjê ka pi ta³u spo³ecz ne go w Ame ry -
ce w ci¹gu osta t nich ki l ku dzie siê cio le ci, od no si siê do ro dzin, grup przy ja -
ció³, grup oby wa te l skich, re li gi j nych, za wo do wych, po li ty cz nych, spo r to -
wych, a ta k ¿e – wid niej¹cych w ty tu le ksi¹¿ki – klu bów krê gla r skich (bo w ling 
le a gu es).

W Bo w ling Alo ne… u¿y wa ju¿ w³as nych sfo r mu³owañ do opi su po jê cia
ka pi ta³u spo³ecz ne go. Jak pi sze: „Przez ana lo giê do po jêæ ka pi ta³u fi zy cz ne go 
i lu dz kie go – na rzê dzi pod nosz¹cych pro du kty w noœæ – klu czow¹ ide¹ te o rii
ka pi ta³u spo³ecz ne go jest to, i¿ sie ci zna jo mo œci po sia daj¹ wa r toœæ. Tak jak
œru bo krêt (ka pi ta³ fi zy cz ny) czy stu dia wy ¿sze (ka pi ta³ lu dz ki) mog¹ pod wy ¿ -
szyæ pro du kty w noœæ (za rów no in dy wi du aln¹, jak i zbio row¹), tak samo kon -
ta kty spo³ecz ne maj¹ wp³yw na pro du kty w noœæ jed no stek i grup. Tak jak ka -
pi ta³ fi zy cz ny do ty czy obie któw fi zy cz nych, a ka pi ta³ lu dz ki w³aœci wo œci jed -
no stek, ka pi ta³ spo³ecz ny od no si siê do wiê zi po miê dzy jed no stka mi – spo -
³ecz nych sie ci i norm wza je mno œci oraz wia ry god no œci, któ re z nich po w -
staj¹39. […] W tym sen sie ka pi ta³ spo³ecz ny jest bli sko zwi¹zany z tym, co
cza sa mi zy sku je mia no ‘cnoty obywatelskiej’. Ró ¿ nic¹ jest ty l ko to, ¿e ka pi ta³ 
spo³ecz ny pod kre œla fakt, i¿ cno ta oby wa te l ska jest naj bar dziej wp³ywo wa
i ma naj wiêksz¹ si³ê, kie dy jest za ko rze nio na w gê stej sie ci re la cji spo³ecz -
nych opa r tych na wza je mno œci. Spo³ecze ñ stwo sk³adaj¹ce siê z wie lu cno t li -
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38 R.D. Pu t nam: Bo w ling Alo ne..., op. cit.
39 Za ufa nie u³atwia wsze l kie in ter akcje i trans akcje, po nie wa¿ ob ni ¿a ko szty zwi¹zane

z ube z pie cza niem siê przed ry zy kiem nie do trzy ma nia przez drug¹ stro nê umo wy czy obie t ni cy.



wych, ale nie powi¹za nych ze sob¹ jed no stek nie musi byæ bo ga te w ka pi ta³
spo³ecz ny”40.

4.3. Ka pita³ spo³ecz ny jako do bro pry watne i pu bliczne

Dla Pu t na ma ka pi ta³ spo³ecz ny jest za rów no do brem pry wa t nym, jak i pu b -
li cz nym. Jak pisa³: „Ka pi ta³ spo³ecz ny ma jed no cze œ nie aspekt jed no stko wy
i ko le kty w ny – pry wa t ne i pu b li cz ne ob li cze. Jed no stki tworz¹ zna jo mo œci,
któ re przy nosz¹ ko rzyœæ ich w³as nym in te re som. Jedn¹ z naj bar dziej po pu la r -
nych stra te gii osób po szu kuj¹cych pra cy jest wcho dze nie w uk³ady, po sze rza -
nie zna jo mo œci (ne twor king), po nie wa¿ wiê kszoœæ z nas zna j du je pra cê dziê ki 
temu, kogo zna my, a nie co wie my41 – czy li ze wzglê du na nasz ka pi ta³ spo -
³ecz ny, a nie lu dz ki. […] Ka pi ta³ spo³ecz ny to ta k ¿e efe kty ze w nê trz ne, któ re
maj¹ wp³yw na szersz¹ wspól no tê, tak ¿e nie wszy stkie ko szty i ko rzy œci zna -
jo mo œci spo³ecz nych przys³uguj¹ tym, któ rzy tworz¹ owe kon ta kty. […] Oso -
ba o wie lu kon ta ktach w s³abo powi¹za nym spo³ecze ñ stwie nie jest tak wy da j -
na i pro du kty w na, jak oso ba o wie lu kon ta ktach w si l nie powi¹za nym spo³e -
cze ñ stwie. I na wet s³abo powi¹zana jed no stka mo¿e cze r paæ ko rzy œci z sa me -
go fa ktu ¿y cia w do brze powi¹za nej wspól no cie42. Je œli ska la prze stê pczo œci
na moim osie d lu jest ob ni ¿o na dziê ki s¹sia dom pi l nuj¹cym na wza jem swo ich
do mów, ja ko rzy stam z tego na wet wów czas, gdy spê dzam wiê kszoœæ cza su
na pod ró ¿ach i ni g dy na wet nie k³aniam siê s¹sia dom na uli cy. Ka pi ta³
spo³ecz ny mo¿e byæ wiêc jed no cze œ nie do brem pry wa t nym i do brem pu b li cz -
nym. Czêœæ ko rzy œci wy ni kaj¹cych z in wes ty cji w ka pi ta³ spo³ecz ny sp³ywa
na in wes tuj¹cego, ale czêœæ na in nych, zna j duj¹cych siê w po bli ¿u. […] Zna -
jo mo œci s¹ ta k ¿e isto t ne ze wzglê du na za sa dy za cho wa nia, któ re pod trzy -
muj¹. Nie mal z de fi ni cji wy ma gaj¹ wza je mnych zo bo wi¹zañ; nie s¹ in te re -
suj¹ce jako czy ste, pu ste kon ta kty. Sie ci zaan ga ¿o wa nia wspól no to we go pro -
muj¹ si l ne no r my wza je mno œci. […] Cza sa mi owa wza je mnoœæ jest spe cy fi cz -
na: ja zro biê to dla cie bie, je œli ty zro bisz dla mnie ta m to. Ale je sz cze bar dziej
wa r to œcio wa jest no r ma wza je mno œci uo gó l nio nej: zro biê to dla cie bie, nie
ocze kuj¹c od cie bie w za mian nic kon kre t ne go, ale wierz¹c, ¿e ktoœ inny zro bi 
coœ dla mnie. Z³ota Za sa da Po stê po wa nia jest w³aœ nie sfo r mu³owa niem uo gó l -
nio nej wza je mno œci. […] Spo³ecze ñ stwo cha ra kte ry zuj¹ce siê uo gó l nion¹
wza je mno œci¹ jest bar dziej efe kty w ne ni¿ spo³ecze ñ stwo nie uf no œci i po dej rzli -

Kla syczne kon cepc je ka pita³u spo³ecz nego 35

40 R.D. Pu t nam: Bo w ling Alo ne…, op. cit., s. 18–19.
41 W jê zy ku an gie l skim brzmi to bar dziej znacz¹co, gdy¿ je dyn¹ ró ¿ nic¹ jest inny za imek

przy tym sa mym cza so w ni ku: „[…] for most of us get our jobs be ca u se of whom we know, not
what we know”.

42 Wy da je siê, i¿ nie za wsze jest to prawd¹. S³abo powi¹zane jed no stki w pe w nych przy -
pa d kach, jak np. w przy pa d ku szu ka nia za trud nie nia na ogra ni czo nym ryn ku pra cy, bêd¹ w³aœ -
nie w szcze gó l nie trud nej sy tu a cji w spo³ecze ñ stwie, w któ rym wiê kszoœæ in nych szu kaj¹cych
bê dzie dys po no wa³a wie lo ma kon ta kta mi.



wo œci, z tego sa me go po wo du, dla któ re go pie ni¹dz jest bar dziej efe kty w ny
ni¿ wy mia na ba r te ro wa. Je œli nie mu si my wa ¿yæ nie ustan nie ka ¿ dej wy mia ny, 
mo ¿e my do ko naæ zna cz nie wiê cej. Wia ry god noœæ u³atwia ¿y cie spo³ecz ne.
Czê ste in ter akcje po miê dzy ró ¿ ny mi gru pa mi przy czy niaj¹ siê do po wsta wa -
nia wza je mno œci uo gó l nio nej. Zaan ga ¿o wa nie spo³ecz ne i ka pi ta³ spo³ecz ny
poci¹gaj¹ za sob¹ wza je m ne zo bo wi¹za nia i obo wi¹zek dzia³ania. […] Gê ste
wiê zi spo³ecz ne u³atwiaj¹ rozg³os i inne wa r to œcio we spo so by kul ty wo wa nia
re pu ta cji – pod sta wê za ufa nia w z³o¿o nym spo³ecze ñ stwie”43.

4.4. Spa jaj¹cy i po mos towy ka pita³ spo³ecz ny

Pu t nam wy ró ¿ nia wie le form ka pi ta³u spo³ecz ne go. „Nie któ re fo r my wy -
ma gaj¹ czê s tych, in ten sy w nych, wie lo oso bo wych sie ci […], inne s¹ epi zo dy -
cz ne, miê dzy nie wielk¹ grup¹ osób, czy ano ni mo we. […] Nie któ re typy ka pi -
ta³u spo³ecz ne go s¹ roz po zna ne fo r ma l nie, […] inne s¹ bar dziej nie for ma l ne.
Nie któ re […] maj¹ wy ra Ÿ nie okre œlo ne cele pu b li cz ne, inne […] s³u¿¹ pry wa t -
nej przy je mno œci cz³on ków”44. Jed nak, jak sam Pu t nam za uwa ¿a: „Ze wszy st -
kich wy mia rów ró ¿ ni cuj¹cych fo r my ka pi ta³u spo³ecz ne go naj wa¿ nie j sze jest
roz ró ¿ nie nie miê dzy spa jaj¹cym lub wy klu czaj¹cym (bon ding or ex c lu si ve)
a po mo sto wym lub w³¹czaj¹cym (bri d ging or in clu si ve) ka pi ta³em spo³ecz -
nym. Ka pi ta³ spa jaj¹cy two rzy siê w gru pach, któ re przez wy bór czy ko nie cz -
noœæ s¹ na kie ro wa ne do wewn¹trz i maj¹ ten den cjê do wzma c nia nia okre œlo -
nych to ¿ sa mo œci i w³as nej homo geni cz no œci. Przyk³ada mi ta kich grup s¹ bra -
te r skie lub et ni cz ne or ga ni za cje, ko œcie l ne gru py czy te l ni cze ko biet, czy mod -
ne klu by te re no we (co un try clubs). Ka pi ta³ po mo sto wy tworz¹ gru py na kie ro -
wa ne na zewn¹trz i obe j muj¹ce oso by z ró ¿ nych warstw i grup spo³ecz nych.
Przyk³ada mi s¹ tu ru chy praw oby wa te l skich, roz ma i te ugru po wa nia m³o -
d zie ¿o we, czy eku me ni cz ne or ga ni za cje re li gi j ne”45.

4.5. Ka pita³ spo³ecz ny – uniw ersa lne le kars two na wszyst ko

Jak ju¿ zo sta³o wspo mnia ne, po jê cie ka pi ta³u spo³ecz ne go przed sta wio ne
w ksi¹¿ce Bo w ling Alo ne… sta je siê bar dzo sze ro kie. W pe w nym sen sie za -
wie ra w so bie wszy stkie wy mia ry wy mie nio ne przez kon ce pcje omó wio ne do 
tej pory w ni nie j szym opra co wa niu (Bo ur dieu, Co le ma na, Fu ku y a my), a ta k -
¿e wy mia ry opi sa ne we wcze œ nie j szej pu b li ka cji Pu t na ma Bu do wa nie spra w -
nej de mo kra cji... W osta te cz nej wer sji ka pi ta³u spo³ecz ne go Pu t nam mówi
wiêc o jego wa ¿ no œci w roz wo ju ka pi ta³u lu dz kie go u dzie ci, na co zwra ca li
ju¿ uwa gê Bo ur dieu i Co le man46. Opi su je ta k ¿e, za Fu ku y am¹, wp³yw ka pi -
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43 R.D. Pu t nam: Bo w ling Alo ne…, op. cit., s. 20–21.
44 Ibi dem, s. 21.
45 Ibi dem, s. 21.
46 Ibi dem, s. 296–306.



ta³u spo³ecz ne go na pro du kty w noœæ47. Po ka zu je rów nie¿ nie zbêd noœæ poli ty cz -
ne go ucze st ni c twa dla spra w nych rz¹dów, na czym kon cen tro wa³ swo je roz -
wa ¿a nia w Bu do wa niu spra w nej de mo kra cji... Dla Pu t na ma ka pi ta³ spo ³ecz ny 
sta³ siê wiêc do brem ko rzy st nie wp³ywaj¹cym nie mal na wszy stko: ka pi ta³
lu dz ki, pro du kty w noœæ, su kces go spo da r czy, demo kra ty cz ny rz¹d czy sam¹
de mo kra cjê48, a ta k ¿e na lu dz kie zdro wie i szczê œcie49 oraz, ge ne ra l nie, na
wszy stkie aspe kty lu dz kie go ¿y cia.

5. Pro blemy ze zro zum ieni em poj êcia ka pita³u spo³ecz nego

Przed sta wi³am czte ry naj bar dziej kla sy cz ne kon ce pcje ka pi ta³u spo³ecz -
ne go. Cho cia¿ sta ra³am siê, by owo opra co wa nie by³o jak naj bar dziej kla ro w -
ne, to nie mam w¹tpli wo œci, i¿ owe kon ce pcje wci¹¿ dla wie lu czy te l ni ków
mog¹ po zo sta waæ nie ja s ne. S¹ one bo wiem, moim zda niem, nie ja s ne same
w so bie, wiêc przed sta wie nie ich w przy stê p ny i zro zu mia³y spo sób jest wy -
j¹tko wo trud nym za da niem. Jed noz na cz ne zro zu mie nie po jê cia kom p li ku je
fakt, i¿ owe kon ce pcje nie s¹ ze sob¹ spó j ne. W zwi¹zku z tym po win no siê
mó wiæ nie tyle o po jê ciu ka pi ta³u spo³ecz ne go, co o wie lu jego wa rian tach. Co 
two rzy ów za mêt wokó³ kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go? Mo ¿ na tu wy ró ¿ niæ
ki l ka ele men tów.

Cho cia¿ kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go mia³a byæ ana lo gi cz na do kon ce p -
cji form ka pi ta³u wy ró ¿ nio nych wcze œ niej, jego z³o¿o noœæ w du ¿ym sto p niu
prze³amu je tê ana lo giê. W od ró ¿ nie niu od ka pi ta³u fi nan so we go, lu dz kie go
czy kul tu ro we go, któ re by³y ja s no opi sa ne jako atu ty przy pi sy wa ne jed no -
stkom, a ich wp³yw na spo³ecze ñ stwo jako nie za mie rzo ne efe kty ze w nê trz ne
(exte r na li ties), kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go, zda niem wie lu au to rów, za -
wie ra w so bie jed no cze œ nie indy widu a l ne i ko le kty w ne ele men ty. Nie któ re
aspe kty po jê cia mog¹ byæ opi sa ne za rów no jako zdo l noœæ jed no stek do za pe w -
nie nia so bie ko rzy œci od in nych, dziê ki przy nale ¿ no œci do spo³ecz nych sie ci
powi¹zañ, jak i jako zdo l noœæ ca³ych grup do wy ko ny wa nia dzia³añ (któ re
w da l szym ci¹gu mog¹ wy wie raæ wp³yw na ¿y cie osób spo za tych sie ci), co
ju¿ przes³ania kla ro w noœæ kon ce p tu. Poza tym, w od ró ¿ nie niu od uprze d nio
wy ró ¿ nio nych form ka pi ta³u, któ re by³y de fi nio wa ne przez ich ce chy i w³aœci -
wo œci, po jê cie ka pi ta³u spo³ecz ne go czê sto de fi nio wa ne jest przez jego fun kcje. 
Mo¿e to czy niæ bar dziej ja s nym, co ka pi ta³ spo³ecz ny robi, do cze go siê przy -
czy nia, ale ju¿ mniej, czym on w³aœci wie jest.
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Ge ne ra l nie te¿, wszy stkie de fi ni cje czy opi sy po jê cia ka pi ta³u spo³ecz ne -
go usi³uj¹ za wrzeæ w nim zbyt wie le ele men tów na raz. Po wo du je to, ¿e od ró ¿ -
nie nie czym ka pi ta³ spo³ecz ny jest sam w so bie, ja kie s¹ jego fo r my czy aspe k -
ty, ja kie oko li cz no œci go kre uj¹, a ja kie wre sz cie s¹ jego kon se k wen cje, sta je
siê pra wie nie mo ¿ li we. Kon ce pcje pró buj¹ po³¹czyæ ze sob¹ ele men ty ró ¿ -
nych te o rii, ale tym sa mym tworz¹ ko m bi na cjê po jêæ z ca³ko wi cie od mien -
nych porz¹dków, wy mia rów, nie maj¹cych ¿ad ne go wspó l ne go mia no w ni ka.
Po w sta je zle pek ele men tów, ta kich jak: za ufa nie, no r my ogó l ne i no r my kon -
kre t ne (np. wza je mnoœæ), zdo l noœæ do two rze nia i utrzy my wa nia kon ta któw,
kon ta kty same w so bie, in wes ty cje, trans akcje, do stêp do za so bów, same za -
so by, do bra pu b li cz ne kon tra pry wa t ne, wiê zi, kana³y info rma cy j ne, zdo l noœæ 
jako czyn nik u³atwiaj¹cy lub po ten cja³ wspó l nych dzia³añ, roz wój, efe kty w -
noœæ, pro du kty w noœæ, wspó³pra ca, same dzia³ania, dzia³ania oby wa te l skie
i wiele innych…

Wre sz cie, trud no œci ze zro zu mie niem po jê cia ka pi ta³u spo³ecz ne go wy ni -
kaj¹ z tego, i¿ w du ¿ym sto p niu przy po mi na ono twier dze nie tau tolo gi cz ne.
Wiê kszoœæ de fi ni cji two rzy b³êdne ko³o. Przyk³ado wo: mówi siê, ¿e ka pi ta³
spo³ecz ny umo ¿ li wia wspó l ne dzia³anie, a za ra zem, i¿ jest pro du ktem owych
wspó l nych dzia³añ. S³abo œci¹ ta kie go t³uma cze nia jest pro blem stwo rze nia
ka pi ta³u spo³ecz ne go w sy tu a cji bra ku ju¿ ist niej¹cej wspó³pra cy, któ ra rów -
nie¿ nie mo¿e za ist nieæ bez ka pi ta³u spo³ecz ne go. Au to rzy oma wiaj¹cy kon -
ce pcjê kon cen truj¹ siê ra czej na wza je mnym wzma c nia niu siê ka pi ta³u
spo³ecz ne go i wspó l ne go dzia³ania, ig no ruj¹c py ta nie, co by³o pie r wsze: ja j ko 
czy kura, co jed nak, zw³asz cza przy praktycznych projektach budowy
kapita³u spo³ecznego i wspó³pracy, ma doœæ podstawowe znaczenie.

Tau tolo gi cz ne kon ce pcje, le¿¹ce u pod staw ba dañ, mog¹ przy no siæ tau -
tolo gi cz ne kon klu zje. Ar gu men ta cja Pu t na ma mo¿e byæ spro wa dzo na do
stwier dze nia, i¿ spo³ecze ñ stwo jest bar dziej oby wa te l skie, gdy oby wa te le s¹
bar dziej oby wa tel s cy50, ¿e in sty tu cje de mo kra cji ucze st nicz¹cej fun kcjo nuj¹
le piej, gdy oby wa te le w nich ucze st nicz¹, czy wre sz cie, ¿e de mo kra cja (z gr.
de mos kra tos – w³adza ludu) jest tym pra wdzi wsza, im wiê cej oby wa te li ma
wp³yw na w³adzê51.

Ko le j nym pro ble mem do tycz¹cym ka pi ta³u spo³ecz ne go jest to, ¿e jako
kon ce p cja abs tra kcy j na i spa jaj¹ca w so bie tak wie le roz ma i tych ele men tów,
jest nie zwy kle trud na, je œli w ogó le mo ¿ li wa, do zopera cjona lizo wa nia dla ce -
lów ba da w czych. Je ¿e li zde fi niu je my ka pi ta³ spo³ecz ny jako go to woœæ do
wspó l ne go dzia³ania, opart¹ na za ufa niu i no r mach, to da siê za uwa ¿yæ, ¿e
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50 Du¿o czy te l niej brzmi to w jê zy ku an gie l skim: so cie ty is more ci vic when its ci ti zens
are more ci vic.

51 Fakt, i¿ Pu t nam uwa ¿a za to ¿ sa me do brze fun kcjo nuj¹c¹ de mo kra cjê i efe kty w nie
dzia³aj¹ce rz¹dy lo ka l ne, sta no wi je sz cze inny, oso b ny pro blem.



¿ad ne z tych trzech po jêæ nie jest ³atwo mie rza l ne, a co do pie ro wszy stkie ra -
zem. Ba da cze, jak Pu t nam, po przed sta wie niu kon ce pcji po jê cia jako ze sta wu
cech czy ele men tów, któ re musz¹ za cho dziæ jed no cze œ nie (ta kich jak za ufa -
nie, no r my, sie ci powi¹zañ, dzia³ania), dziel¹ po jê cie na tych ki l ka ka te go rii,
pró buj¹c mie rzyæ je nie za le ¿ nie (co, jak wspo mnia³am, samo w so bie nie jest
ju¿ ³atwym za da niem), by na stê p nie z³o¿yæ z po wro tem wy ni ki sk³ado we
i wyci¹gaæ wnio ski na te mat ka pi ta³u spo³ecz ne go. Czy taka me to do lo gia jest
pra wo mo c na? To kwe stia co naj mniej dys ku sy j na, zw³asz cza gdy opie ra siê
ona na pró bach reprezentatywnych z ca³ego spo³eczeñstwa, kiedy ³atwo mo¿e 
zdarzyæ siê, i¿ grupy tych, co ufaj¹, nale¿¹, czy dzia³aj¹, nie pokrywaj¹ siê52.

Po jê cie ka pi ta³u spo³ecz ne go wy da je siê wiêc byæ po jê ciem nie ja s nym,
mog¹cym pro wa dziæ do w¹tpli wych ba dañ i po dej rza nych wniosków.

6. Pod sum owa nie

Kon ce p cja ka pi ta³u spo³ecz ne go od ki l ku dzie siê cio le ci cie szy siê du ¿ym
zain tere so wa niem. Wy ni kaæ mo¿e ono z fa ktu, i¿ czê sto uwa ¿a siê, ¿e ka pi ta³
spo³ecz ny jest obe c nie de cy duj¹cym czyn ni kiem osi¹gniê cia su kce su ¿y cio -
we go, a wiêc i za wo do we go. Mimo ¿e od mo men tu po wsta nia kon ce pcji wie -
lu au to rów pró bo wa³o zna leŸæ w³aœci we wyt³uma cze nie te r mi nu, czy mo¿e
w³aœ nie z tego po wo du, kon ce p cja po zo sta je w du ¿ym sto p niu nie ja s na.
Wszy s cy au to rzy s¹ zgod ni, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny jest prze de wszy stkim ka pi -
ta³em, to zna czy, ¿e od po wie d nio u¿y t ko wa ny po mna ¿a siê i przy no si ko rzy -
œci, ta k ¿e ma te ria l ne. Brak jed nak zgo dy, czym jest w³aœci wie spo³ecz ny
aspekt owe go ka pi ta³u. W ci¹gu dzie siê cio le ci teo re ty cz nych dys ku sji nad po -
jê ciem, jego zna cze nie uleg³o du ¿e mu roz sze rze niu. Te r min, stwo rzo ny dla
okre œle nia pe w nych cech jed no stek i ro dzin, zacz¹³ byæ sto p nio wo sto so wa ny
do opi su w³as no œci wiê kszych wspól not, a w ko ñ cu i ca³ych na ro dów. G³ów -
nym jed nak pro ble mem, czy ni¹cym kon ce pcjê ka pi ta³u spo³ecz ne go nie jasn¹, 
jest to, ¿e pró bo wa no obj¹æ ni¹ zbyt wie le zja wisk, po jêæ i cech z ró ¿ nych
porz¹dków i feno meno logi cz nych rze czy wi sto œci. To spo wo do wa³o, ¿e po jê -
cie sta³o siê trud ne do zro zu mie nia, a jed noz na cz ne od ró ¿ nie nie, co jest sa -
mym ka pi ta³em spo³ecz nym, a co jego kon sek wen cja mi, aspe kta mi czy fo r -
ma mi oka zu je siê wrêcz nie mo ¿ li we. Wszy stkie te czyn ni ki zo sta³y sple cio ne
w jed nej kon ce pcji ka pi ta³u spo³ecz ne go przez wie lu au to rów za j muj¹cych siê 
tym te ma tem na prze strze ni osta t nich ki l ku dzie siê cio le ci, za rów no w opi sa -
nych po dej œciach kla sy cz nych, jak i w wie lu in nych – pó Ÿ nie j szych.
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To masz Ka Ÿmierczak

Ka pita³ spo³ecz ny a roz wój spo³ecz no-ekon omi czny
– przegl¹d podejœæ

Ka pi ta³ spo³ecz ny – po do b nie jak wy klu cze nie spo³ecz ne, czy em po we r -
ment – na le ¿y do gru py po jêæ, któ re wkro czy³y do dys ku r su pub li cz ne go,
poli ty cz ne go i na uko we go w osta t nich de ka dach. Tworz¹ one nowy jê zyk,
maj¹cy umo ¿ li wiæ opis oraz po szu ki wa nie œro d ków za ra d czych wo bec
ca³ kiem no wych zja wisk i pro ble mów, któ re za czê³y uja w niaæ siê w sfe rze
spo³ecz nej, eko no mi cz nej i po li ty cz nej od lat sie dem dzie si¹tych ubieg³ego
wie ku.

Ka pi ta³ spo³ecz ny ma swo ich kla sy ków. Ich pra ce za wie raj¹ pod sta wo we
konce ptua li za cje ka pi ta³u spo³ecz ne go oraz wy zna czaj¹ g³ówne ob sza ry stu -
diów i ba dañ. S¹ to (w porz¹dku chro nolo gi cz nym): Pier re Bo ur dieu, Ja mes
Co le man oraz Ro bert Pu t nam1. O ile w li te ra tu rze przed mio tu bar dziej, jak siê
wy da je, ce nio ne s¹ sta no wi ska dwóch pie r wszych au to rów, o tyle trze cie mu
z nich ka pi ta³ spo³ecz ny za wdziê cza swoj¹ (ma sow¹) popu la ry za cjê. Oczy wi œ -
cie, nie po pu la r noœæ przes¹dza o zna cze niu, ja kie wi¹¿e siê wspó³cze œ nie z po -
jê ciem ka pi ta³u spo³ecz ne go, ale jego atra kcy j noœæ teo re ty cz na i pra kty cz na.

Mimo ¿e od kry cie ka pi ta³u spo³ecz ne go i uja w nie nie jego roli w sty mu lo -
wa niu roz wo ju nast¹pi³o sto sun ko wo nie da w no, pro ble ma ty ka ta ma ju¿ doœæ
bo ga te ugrun to wa nie teo re ty cz ne. S³abiej przed sta wia siê em pi ria, prze de
wszy stkim ze wzglê du na pro ble my zwi¹zane z po mia rem ka pi ta³u spo³ecz ne -
go2. Kwe stia ta sta no wi oso b ny ob szar stu diów, któ re ty l ko po czê œci maj¹
meto dolo gi cz ny cha ra kter. Trud no œci te wy ni kaj¹ prze de wszy stkim z ci¹g ³ych 

1 P. Bo ur dieu: The Forms of Ca pi tal, w: J.G. Ri char d son (red.): Han d bo ok of The o ry and 
Re se arch for the So cio lo gy of Edu ca tion, Gre en wo od Press, New York 1986; J.S. Co le man: So -
cial Ca pi tal in the Cre a tion of Hu man Ca pi tal, „Ame ri can Jo u r nal of So cio lo gy” 1998, nr 94;
R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji. Tra dy cje oby wa te l skie we wspó³cze s nych
W³oszech, Spo³ecz ny In sty tut Wy da w ni czy Znak, Kra ków 1995.

2 Zwra ca siê uwa gê, i¿ na po zio mie ope ra cy j nym ka pi ta³ spo³ecz ny wy ka zu je kon te kstu al ny
cha ra kter – spra w dza siê le piej nie jako kwan tyfi kowa l na zmien na, ale jako na rzê dzie heu ry -
sty cz ne (por. CONSCISE Pro ject. Fi nal re port, 2003).



nie ja s no œci, czym jest ka pi ta³ spo³ecz ny. Mimo to, po jê cie ka pi ta³u spo³ecz -
ne go oka za³o siê po mo c ne w wy ja œ nia niu:

– ró ¿ nic w ja ko œci ¿y cia i za mo ¿ no œci, któ re za chodz¹ w ob rê bie spo³e -
czeñstw/spo³ecz no œci o po do bnych chara kte ry sty kach, prze de wszy stkim 
o po do bnym po ten cja le go spo da r czym;

– po wo dów nie po wo dzeñ pro gra mów roz wo jo wych ap li ko wa nych na ob -
sza rach go spo da r czo i cywi liza cy j nie za nie dba nych (za co fa nych), któ re
wy ko rzy sty wa³y je dy nie eko no mi cz ne in stru men ta rium.
Od kry cie ka pi ta³u spo³ecz ne go mia³o te¿ swo je pra kty cz ne na stê p stwa.

Uza sad nia³o bo wiem zmia nê po dej œcia do kon stru kcji pro gra mów roz wo jo -
wych, wy ma gaj¹c, by in wes to wa nie w ka pi ta³ spo³ecz ny sta³o siê ich in te gra l -
nym ele men tem.

Choæ ist niej¹ za ku sy na jego eko no mi za cjê, ka pi ta³ spo³ecz ny jest kon -
stru ktem czy sto so cjo logi cz nym – i co wiê cej – uwa ¿a siê, ¿e ta kim po wi nien
po zo staæ, by za cho waæ sw¹ po znawcz¹ i pra ktyczn¹ wa r toœæ3. Tworz¹ go
obie kty sta no wi¹ce tra dy cy j ny przed miot do cie kañ so cjo lo gów, a jego pro -
ble ma ty kê zna j dzie my u „oj ców za³o¿y cie li”: Mar ksa, Sim me la, We be ra. Wy -
pa da zgo dziæ siê z jed nym z so cjo lo gów w³oskich, któ ry za uwa ¿a, ¿e s³ynny
esej We be ra o roli ety ki pro te stan c kiej w roz wo ju ka pi ta liz mu do dziœ dnia
jest pra wdo podo b nie naj lepsz¹ prac¹ o ka pi ta le spo³ecz nym4. Ale to nie punkt 
wi dze nia te o rii so cjo logi cz nej na da je po jê ciu ka pi ta³ spo³ecz ny atra kcy j no -
œci, ale po trze by te o rii eko no mi cz nej czy poli tolo gi cz nej. Od kry cie ka pi ta³u
spo³ecz ne go po le ga³o w grun cie rze czy na uja w nie niu, ¿e spra w dza siê on
w roli zmien nej wy ja œ niaj¹cej pro ce sy po li ty cz ne i go spo da r cze oraz na
wyci¹gniê ciu z tego fa ktu kon se k wen cji nauko wo-ba da w czych oraz pra kty cz -
nych, tj. do tycz¹cych pro po no wa nych i/lub po dej mo wa nych po li tyk (po li ty -
ki) spo³eczno -go spoda r czych. Ogó l nie mo ¿ na by rzec, i¿ wpro wa dze nie po jê -
cia ka pi ta³u spo³ecz ne go do dys ku r su nauk spo³ecz nych po zwa la w³¹czyæ,
uz naæ i zmie rzyæ wp³yw oraz rolê kon te kstu: spo³ecz ne go, spo³eczno -kul turo -
we go i/lub insty tucjo nal ne go na osa dzo ne w nim pro ce sy po li ty cz ne oraz go s -
po da r cze, i od wro t nie. St¹d te¿ urok i atra kcy j noœæ ka pi ta³u spo³ecz ne go jako
po jê cia, któ re ³¹czy so cjo lo gów, eko no mi stów i po li to lo gów na wet, je œli uja w -
nia ne za le ¿ no œci nie s¹ zbyt ory gi na l ne lub kla ro w ne. Za tem wa r toœæ ka pi ta³u
spo³ecz ne go tkwi ta k ¿e w jego sile prze³amy wa nia ba rier miê dzy dys cyp li na -
mi na uko wy mi. Nie dzi wi w tej sy tu a cji szcze gó l nie wa r to œcio wy wk³ad so -
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3 M. Wo o l cock: The Pla ce of So cial Ca pi tal in Un de r stan ding So cial and Eco no mic Ou t -
co mes, ISUMA, „The Ca na dian Jo u r nal of Po li cy Re se arch” 2001, nr 1.

4 C. Tri gi lia: So cial Ca pi tal and Lo cal De ve lo p ment, „Eu ro pe an Jo u r nal of So cial The o -
ry” 2001, nr 4.



cjo lo gii eko no mi cz nej w stu dia nad ka pi ta³em spo³ecz nym. Jej istot¹ jest bo -
wiem prze³amy wa nie ba rier miê dzy so cjo lo gi¹ a eko no mi¹5.

To, co sta no wi o atra kcy j no œci i sile po jê cia ka pi ta³ spo³ecz ny jest jed no -
cze œ nie Ÿród³em jego s³abo œci. £atwo bo wiem po paœæ w ta ra pa ty, gdy bar dzo
z³o¿o ne zja wi ska pró bu je siê zamkn¹æ w jed nym po jê ciu lub na wet w ki l ku.
W ta kich sy tu a cjach po ja wia siê gro Ÿ ba, i¿ obe j muj¹ce wszy stko te r mi ny
bêd¹ roz my te, a wy ja œ nie nia – tau tolo gi cz ne. Ka pi ta³ spo³ecz ny, od nosz¹c siê
do „wp³ywu kon te kstu spo³ecz ne go, spo³eczno -kul turo we go i/lub insty tucjo -
nal ne go na osa dzo ne w nim pro ce sy po li ty cz ne i go spo da r cze” na ta kie w³aœ -
nie ry zy ko jest wy sta wio ny, a tym sa mym nie wo l ny od jego ko sztów. Mo¿na
mieæ nad ziejê, i¿ z czasem problemy tego typu zostan¹ w znacznej mierze
rozwi¹zane.

Ni nie j sze opra co wa nie przed sta wia, w jaki spo sób uj mu je siê zwi¹zki
miê dzy ka pi ta³em spo³ecz nym a roz wo jem spo³eczno -eko nomi cz nym. Zasy g -
na lizo wa ne pro ble my wy ma gaj¹ jed nak, by roz wa ¿a nia te po prze dziæ kwe -
stia mi defi nicy j ny mi.

1. Ka pita³ spo³ecz ny – przegl¹d de fin icji. Ka pita³ spo³ecz ny 
jako atryb ut jed nostki i atryb ut spo³eczno œci

Pro ble my w zde fi nio wa niu ka pi ta³u spo³ecz ne go wy ni kaj¹ nie ty l ko z za k -
re su (zbyt sze ro kie go?) zja wisk/obie któw, któ re chce siê nim obj¹æ. Pod kre œ -
la siê ta k ¿e, ¿e owe zja wi ska i obie kty s¹ na ogó³ czymœ nie uchwy t nym, nie -
nama ca l nym, nie doty ka l nym. Nie któ rych kry ty ków po jê cia ka pi ta³u spo³ecz -
ne go pro wa dzi to do prze ko na nia, i¿ jest to kon strukt mê t ny i nie wy ra Ÿ ny,
nie mniej bez w¹tpie nia u¿y te cz ny6.

1.1. De fin icje ka pita³u spo³ecz nego w ujê ciu kla syk ów

Przegl¹d de fi ni cji ka pi ta³u spo³ecz ne go wy pa da zacz¹æ od pro po zy cji kla -
sy ków: Bo ur dieu, Co le ma na i Pu t na ma.

Dla Bo ur dieu ka pi ta³ spo³ecz ny to „suma rze czy wi s tych lub po ten cja l -
nych za so bów, powi¹za nych z po sia da niem trwa³ych sie ci mniej lub bar dziej
zinsty tucjo nalizo wa nych wza je mnych re la cji zna jo mo œci i uz na nia – in ny mi
s³owy [za so bów powi¹za nych] z cz³on ko stwem w gru pie – któ re [sie ci] za o -
pa truj¹ ka ¿ de go ze swo ich cz³on ków we wspie raj¹cy ka pi ta³, bêd¹cy w po sia -
da niu ko le kty wu; [ka pi ta³ spo³ecz ny to] ‘list uwie rzy te l niaj¹cy’, któ ry upra w -
nia ich do zaci¹ga nia kre dy tu w ró ¿ nych zna cze niach tego s³owa”. Mówi¹c
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5 W. Mo ra wski: So cjo lo gia eko no mi cz na. Pro ble my. Te o ria. Em pi ria, Wy daw ni c two
Na uko we PWN, Wa r sza wa 2001.

6 B. Ed wards, M.W. Fo ley: So cial Ca pi tal and Ci vil So cie ty be y ond Pu t nam, „Ame ri can
Be ha vio ral Scien tist” 1998, nr 1.



pro sto: ka pi ta³ spo³ecz ny – w ujê ciu Bo ur dieu – to tyle, co za sób dóbr do stê p -
nych na mocy cz³on ko stwa w gru pie7.

Dla Co le ma na ka pi ta³ spo³ecz ny to szcze gó l ny typ za so bów do stê p nych
akto ro wi. Au tor ten de fi niu je ka pi ta³ spo³ecz ny przez jego fun kcjê: ka pi ta³
spo³ecz ny „nie jest to po je dyn cza rzecz, ale wie le rze czy, któ re maj¹ dwa
wspó l ne ele men ty: wszy stkie sk³adaj¹ siê z pe w ne go aspe ktu stru ktur spo³e cz -
nych i fa cy li tuj¹ pe w ne dzia³ania akto rów – osób lub or ga ni za cji – w ra mach
tych stru ktur”. Ka pi ta³ spo³ecz ny tkwi w re la cjach miê dzy akto ra mi. Zda niem 
Co le ma na, wa r to œci ka pi ta³u spo³ecz ne go na bie raj¹ te aspe kty stru k tur spo³ecz -
nych, któ re mog¹ byæ u¿y wa ne przez akto rów jako za so by w rea li zo wa niu
w³as nych in te re sów. Fo r ma mi ka pi ta³u spo³ecz ne go s¹: zo bo wi¹za nia i ocze -
ki wa nia w wa run kach wza je mne go za ufa nia, przep³ywy in fo r ma cji/ka na³y
info rma cy j ne, efe kty w ne (czy li egze kwo wa l ne) no r my (np. dzia ³añ pro spo -
³ecz nych)8.

Zda niem Pu t na ma ka pi ta³ spo³ecz ny „od no si siê do ta kich cech or ga ni za -
cji spo³ecz nej jak: sie ci, no r my i za ufa nie, któ re fa cy li tuj¹ ko or dy na cjê
i wspó³pra cê dla wza je mnych ko rzy œci”. Jest on „ucie le œ nio ny w no r mach
i sie ciach oby wate l skie go zaan ga ¿o wa nia”9.

1.2. Gru py de fin icji ka pita³u spo³ecz nego

Wi do cz ne w po wy ¿szych de fi ni cjach roz bie ¿ no œci do wodz¹ za sad no œci
py ta nia po sta wio ne go przez jed ne go z au to rów: czy  mamy do czy nie nia z ka -
pi ta³em czy z ka pi ta³ami spo³ecz ny mi10? Roz ró ¿ nia on trzy „ro dzi ny” ka pi ta³u 
(ka pi ta³ów?) spo³ecz ne go:

– za ufa nie;
– wspó³pra cê;
– sie ci spo³ecz ne.

Jak ko l wiek w ka ¿ dej z „ro dzin” ka pi ta³ spo³ecz ny jest ina czej de fi nio wa -
ny i inne mia ry na le ¿a³oby sto so waæ do jego po mia ru, de fi ni cje te s¹ wza je m -
nie powi¹zane. Byæ mo¿e wiêc chwy taj¹ one inne aspe kty tego samego
fenomenu.

Ge ne ra l nie wy stê puj¹ trzy gru py de fi ni cji ka pi ta³u spo³ecz ne go11:

44 To masz Ka Ÿmierczak

7 P. Bo ur dieu: op. cit.
8 J.S. Co le man: op. cit.
9 R.D. Pu t nam: op. cit.; R.D. Pu t nam: The Pro spe ro us Com mu ni ty. So cial Ca pi tal and

Pu b lic Life, „The Ame ri can Pro spect” 1993, nr 13.
10 M. Pa l dam: So cial Ca pi tal: One or Many? De fi ni tion and Me a su re ment, „Jo u r nal of

Eco no mic Su r ve ys” 2000, nr 5.
11 Za: CONSCISE Pro ject. Fi nal re port, 2003.



– de fi ni cje „twar de” – stru ktu ra l ne – pod kre œlaj¹ce fun kcjê ról, powi¹zañ
i sie ci spo³ecz nych, któ ry mi in fo r ma cje i no r my s¹ prze ka zy wa ne; de fi ni -
cje te nawi¹zuj¹ do Co le ma na i jego ro zu mie nia ka pi ta³u spo³ecz ne go;

– de fi ni cje „miêk kie” – po zna w cze – og ni skuj¹ce siê na wa r to œciach, za ufa -
niu, po dzie la nych no r mach, wza je mno œci; te de fi ni cje na le¿¹ z ko lei do
tra dy cji pu t na mo wskiej;

– de fi ni cje „mie sza ne” – ³¹cz¹ce oba po wy ¿sze po dej œcia: wza je mnoœæ, po -
dzie la ne no r my za cho wañ, fo r ma l ne i nie for ma l ne sie ci, efe kty w ne ka na -
³y in fo r ma cji, zaan ga ¿o wa nie i przy na le ¿ noœæ.
Zwra ca uwa gê fakt, i¿ ba da cze eks plo ruj¹cy zwi¹zki miê dzy ka pi ta³em

spo³ecz nym a pro ce sa mi/zja wi ska mi poli ty cz ny mi (fun kcjo no wa nie de mo -
kra cji, spra w noœæ dzia³ania in sty tu cji, spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie) przy j -
muj¹ na ogó³ „miêk kie” de fi ni cje ka pi ta³u spo³ecz ne go. Zwo len ni ka mi de fi -
ni cji stru ktu ra l nych s¹ na to miast ci, któ rzy ba daj¹ zwi¹zki ka pi ta³u spo³ecz ne -
go z go spo dark¹. Do tych osta t nich na le¿¹ m.in. Mi cha el Wo o l cock i Ca r lo
Tri gi lia. Wo o l cock za uwa ¿a, ¿e „cho cia¿ sto so wa no wie le po dejœæ, by opi saæ
ka pi ta³ spo³ecz ny, wœród przed sta wi cie li nauk spo³ecz nych po ja wia siê kon -
sen sus do tycz¹cy jego de fi ni cji, bu do wa ny na co raz so lid nie j szym fun da men -
cie em pi ry cz nym. Kon sen sus ten mo¿e byæ pod su mo wa ny w spo sób na stê -
puj¹cy: ka pi ta³ spo³ecz ny od no si siê do norm i sie ci, któ re fa cy li tuj¹ ko le kty w -
ne dzia³anie”12.

Wo o l cock po stu lu je, by de fi ni cja ka pi ta³u spo³ecz ne go og ni sko wa³a siê
na jego Ÿród³ach, a nie na kon se k wen cjach, tj. mówi³a, czym on jest, a nie co
on robi. To po dej œcie wy³¹cza z de fi ni cji ka pi ta³u spo³ecz ne go ta kie zja wi ska
jak za ufa nie, któ re na le ¿y tra kto waæ jako wy nik po wta rzaj¹cych siê in ter -
akcji, wia ry god nych in sty tu cji i tym po do bnych. W tym sa mym du chu po zo -
sta je Tri gi lia, któ ry przez ka pi ta³ spo³ecz ny ro zu mie ze spó³ re la cji, któ re pod -
miot – indy widu a l ny lub ko le kty w ny – mo¿e wy ko rzy staæ w do wo l nym mo -
men cie. Do stê p ne w owych re la cjach za so by kog ni ty w ne (np. in fo r ma cje)
i/lub nor ma ty w ne (np. za ufa nie) po zwa laj¹ akto rom osi¹gaæ cele, któ re w in -
nym przy pa d ku nie by³yby zrea li zo wa ne w ogó le lub wy ma ga³yby po nie sie -
nia wy ¿szych ko sztów. In te re suj¹ce w pro po zy cji Tri gi lii jest na da nie ka pi -
ta³owi spo³ecznemu statusu warunku koniecznego dzia³ania w ogóle lub
warunku koniecznego dzia³ania ekonomicznego (w sensie pra kseo logi cz -
nym)13.
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1.3. Ka pita³ spo³ecz ny jako me taf ora

Na tle dys ku sji nad de fi nicj¹ ka pi ta³u spo³ecz ne go zwra ca uwa gê ory gi na l -
ne sta no wi sko Ro na l da Bu r ta, któ ry tra ktu je te r min ka pi ta³ spo³ecz ny jako
me ta fo rê: „nie któ rzy lu dzie i nie któ re gru py maj¹ siê le piej od in nych, bo za
swo je wysi³ki otrzy muj¹ wy ¿sze zy ski: le piej za ra biaj¹, szy b ciej wy ró ¿ niaj¹
siê, pro wadz¹ bar dziej znacz¹ce pro je kty; ich in te re sy s¹ le piej obs³ugi wa ne
ni¿ in te re sy in nych. Ka pi ta³ lu dz ki t³uma czy te nie rów no œci w ten spo sób, ¿e
ci, któ rzy s¹ inte ligen tnie j si, atra kcyj nie j si, bar dziej wy ga da ni, maj¹ wiê ksze
umie jê t no œci – maj¹ siê le piej. Ka pi ta³ spo³ecz ny jest kon te kstu al nym do -
pe³ nie niem (uzu pe³nie niem) ka pi ta³u lu dz kie go. Me ta fo ra ka pi ta³u spo³ecz -
ne go oz na cza, ¿e lu dzie, któ rzy maj¹ siê le piej s¹ w pe wien spo sób le piej
powi¹zani. [....] Za j mo wa nie pe w nej po zy cji w stru ktu rze owych wy mian
mo¿e byæ akty wa mi”14 [w eko no mii: akty wa to sk³ad ni ki maj¹tku, czy li to,
czym roz porz¹dza pod miot go spo da ruj¹cy].

1.4. Pr óba syn tezy kon cepc ji Bo urd ieu i Co lem ana

Dla Bo ur dieu i Co le ma na ka pi ta³ spo³ecz ny jest atry bu tem jed no stki.
Pró bê syn te zy ich prac podj¹³ Ale jan dro Po rtes15. Po rtes de fi niu je ka pi ta³
spo³ecz ny jako mo ¿ noœæ uzy ski wa nia ko rzy œci na mocy cz³on ko stwa w sie -
ciach spo³ecz nych lub in nych stru ktu rach spo³ecz nych. Mówi¹c o ka pi ta le
spo ³ecz nym na le ¿y jego zda niem do ko naæ roz ró ¿ nie nia miê dzy:

– po sia da czem ka pi ta³u (roszcz¹cy);
– Ÿród³ami ka pi ta³u (ci, któ rzy akce p tuj¹ owe ro sz cze nie);
– za so ba mi sa my mi w so bie.

Po rtes wska zu je czte ry Ÿród³a ka pi ta³u spo³ecz ne go, tj. pod sta wy akce p ta -
cji ro sz czeñ jed nych cz³on ków gru py przez in nych. S¹ to: zinte rnali zo wa ne
wa r to œci, so li da r noœæ gru po wa, wy mia na opa r ta na wza je mno œci i na rzu co ne
za ufa nie. O ile, zda niem Po rte sa, ko rzy sta nie z dwóch osta t nich Ÿró de³ ka pi -
ta³u spo³ecz ne go ma cha ra kter in stru men tal ny, o tyle siê ga nie po ka pi ta³ spo -
³ecz ny na mocy zinte rnali zo wa nych wa r to œci i grupowej solidarnoœci jest jego 
– niejako naturaln¹ – konsumpcj¹.

W efe kcie trans akcji me dio wa nych przez ka pi ta³ spo³ecz ny jed no stka
mo¿e osi¹gn¹æ po ¿y t ki w postaci:

– prze strze ga nia norm (kon tro la spo³ecz na);
– opa r cia ro dzin ne go;
– ko rzy œci wy ni kaj¹cych z sie ci.
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Ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e ta k ¿e przy no siæ jed no st ce stra ty w postaci:
– ogra ni cze nia do stê pu do szans;
– ogra ni cze nia indy widu a l nej wol no œci;
– pod le ga nia kon for miz mo wi gru py;
– pod le ga nia no r mom blo kuj¹cym po pra wê sy tu a cji ¿y cio wej.

1.5. Ka pita³ spo³ecz ny jako atryb ut spo³eczno œci

Ka pi ta³ spo³ecz ny w ujê ciu Pu t na ma jest atry bu tem wspól no ty/zbio ro wo -
œci16. Jako taki wy ra ¿a siê on oby wa te l skim zaan ga ¿o wa niem w ko le kty w ne
dzia³ania po dej mo wa ne dla wspó l ne go (pub li cz ne go) po ¿y t ku. Dla Pu t na ma
ka pi ta³ spo³ecz ny jest do brem pu b li cz nym (nie pry wa t nym) i mo ra l nym, to
zna czy, ¿e w mia rê ko rzy sta nia przy by wa go, a nie uby wa i wy cze r pu je siê,
gdy jest nie u¿y wa ny. Ka pi ta³ spo³ecz ny ku mu lu je siê i sa mo wzma c nia.

¯ycie w spo³ecz no œci o znacz¹cym ka pi ta le jest ³atwie j sze, po nie wa¿ sie ci 
oby wate l skie go zaan ga ¿o wa nia:

– ku l ty wuj¹ si l ne no r my gene rali zo wa nej wza je mno œci i roz wi jaj¹ za ufa -
nie;

– u³atwiaj¹ ko or dy nacjê i ko o pe ra cjê, roz wi jaj¹ kli mat spo³ecz ne go za ufa -
nia, po zwa laj¹c roz wi¹zy waæ dy le ma ty kole kty w ne go dzia³ania;

– re du kuj¹ bo dŸ ce opo rtu ni z mu;
– ucie le œ niaj¹c przesz³e do œwia d cze nia, tworz¹ wzo r ce wspó³pra cy w przy -

sz ³oœci;
– trans fo r muj¹ JA w MY;
– s¹ isto t nym czyn ni kiem roz wo ju go spo dar cze go (ne twork ca pi ta lism), za -

pe w niaj¹c szy b koœæ in fo r ma cji, do stêp do szans, ni skie ko szty trans akcy j ne.

* * *

Wy ko rzy stuj¹c przy to czo ne pun kty wi dze nia i pro po zy cje de fi ni cyj ne,
mo ¿ na by przyj¹æ, i¿ ka pi ta³ spo³eczny to:

Za sób jed no stek, któ re go Ÿród³em s¹ sie ci ich powi¹zañ, po któ rych
kr¹¿¹: do bra sym bo li cz ne (in fo r ma cje, wa r to œci, idee i inne), ma te ria l ne
(rze czy, pie ni¹dze) i emo cje (apro ba ta, sza cu nek sym pa tia itp.). Ka pi ta³
spo³ecz ny, wa run kuj¹c wza je mnoœæ i za ufa nie, wp³ywa na go to woœæ do
po dej mo wa nia wspó³pra cy i na po ten cja³ jej efe kty w no œci. Cech¹ szcze -
góln¹ ka pi ta³u spo³ecz ne go jest to, i¿ po zwa la on swo im dys po nen tom
osi¹gaæ cele, któ re w in nym przy pa d ku nie by³yby zrea li zo wa ne w ogó le
lub wy ma ga³yby po nie sie nia wy ¿szych ko sztów. Tak ro zu mia ny ka pi ta³
spo³ecz ny nie jest do b rem pu b li cz nym, ty l ko „klu bo wym”, po nie wa¿ nie
ka ¿ dy ma do nie go do stêp – je dy nie jed no stki powi¹zane sie cia mi.
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„Roz ró ¿ nie nie dóbr pu b li cz nych (pu b lic go ods) i pry wa t nych (pri va te go ods) 
opie ra siê na ich za le ¿ no œci od sto p nia ry wa li za cji i wy klu czal no œci w konsum -
p cji. Sto pieñ ry wa li za cji za le ¿y od tego, jak zat³ocze nie lub prze pe³nie nie
wp³ywa na ja koœæ za spo ko je nia po trzeb, czy li od tego, czy do bra maj¹ cha ra k -
ter niewy czer pywa l ny, czy te¿ s¹ one ogra ni czo ne. Sto pieñ wy klu czal no œci
za le ¿y na to miast od ko sztów wy³¹cze nia z kon su m pcji osób.

Czy ste do bra pu b li cz ne s¹ za rów no nie ry wa li zuj¹ce w kon su m pcji, jak
i nie wy klu cza l ne z kon su m pcji. Na to miast czy ste do bra pry wa t ne s¹ jed no -
cze œ nie ry wa li zuj¹ce i wy klu cza l ne z kon su m pcji.

W prze strze ni miê dzy do bra mi pub li cz ny mi a do bra mi pry wa t ny mi zna j -
duj¹ siê do bra mie sza ne, dziel¹ce siê na:
1) do bra mie sza ne, któ re s¹ ry wa li zuj¹ce, ale nie wy klu cza l ne,
2) do bra klu bo we, któ re s¹ wy klu cza l ne, ale nie ry wa li zuj¹ce.

Czy stym do brem pu b li cz nym jest pro dukt lub us³uga, któ rych koszt ge -
ne ra l nie nie ro œ nie wraz z liczb¹ ko rzy staj¹cych a sa tys fa k cja jak¹ przy no si
jed ne mu kon su men to wi lub u¿yt kow ni ko wi nie wp³ywa na zdo l noœæ od czu -
wa nia sa ty s fa kcji przez in nych. Ina czej kon su m p cja przez jedn¹ oso bê nie
wy ma ga zmnie j sze nia kon su m pcji przez ko go ko l wiek in ne go. Z dru giej stro -
ny, je œli z czy ste go do bra pub li cz ne go ko rzy sta jed na oso ba, to nie mo ¿ na
w ³atwy spo sób prze szko dziæ in nym w ko rzy sta niu z nie go w sen sie kon su m -
p cji lub u¿y t ko wa nia. Czy ste do bra pu b li cz ne s¹ do stê p ne dla ka ¿ de go w spo -
sób naj czê œciej sta³y i auto ma ty cz ny. Oz na cza to, ¿e z ta kie go do bra pub li -
cz ne go mog¹ ko rzy staæ za rów no oso by godz¹ce siê na po kry cie ko sztów
jego wy two rze nia, jak i oso by, któ re od ma wiaj¹ ja kiej ko l wiek par ty cy pa cji
w ko sztach (tzw. ga po wi cze).

Czy ste do bra pu b li cz ne ze wzglê du na ko szty i brak mo ¿ li wo œci te ch ni cz -
nych wy klu cze nia musz¹ byæ w za sa dzie fi nan so wa ne przez bu d¿et a wiêc za
po œred ni c twem sy ste mu po dat ko we go. Czy ste do bra pu b li cz ne pro du ko wa -
ne przez fi r my pry wa t ne za wsze sta wa³yby siê ³upem ga po wi czów.

Przyk³ada mi czy s tych dóbr pu b li cz nych s¹ miê dzy in ny mi: ob ro na na ro -
do wa, bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne, ochro na prze ciw po¿a ro wa, te le wi zja pu b -
li cz na, oœwie t le nie ulic. Niewy klu cza l noœæ z kon su m pcji mo¿e ta k ¿e nie kie dy 
wspó³ist nieæ z nie mo ¿ no œci¹ od rzu ce nia ko rzy sta nia z do bra pub li cz ne go
lub re zy g nacj¹ z kon su m pcji. Kla sy cz nym przyk³adem tego przy pa d ku jest
ob ro na na ro do wa.

Czy ste do bra pu b li cz ne maj¹ cha ra kter dóbr ko le kty w nych. Do tej ka te -
go rii dóbr na le¿¹ ta k ¿e te do bra mie sza ne, któ re maj¹ cha ra kter ry wa li -
zuj¹cy, ale nie s¹ wy klu cza l ne.

Ka te go ria dóbr klu bo wych jest na chy lo na do czy s tych dóbr pry wa t nych
ze wzglê du na wy klu cza l noœæ oraz dys try bu cjê za po moc¹ cen i samo finan -
so wa nia. Obe j muj¹ one naj czê œciej us³ugi o ponad prze ciê t nym stan dar dzie
a ich ko le kty w ny cha ra kter ogra ni czo ny jest ty l ko do w¹skich, wy bra nych
grup od bio r ców (np. pry wa t ne klu by spo r to we, te le wi zja ka b lo wa)”.

(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Han d lo wa w Wa r sza wie)



2. Ekon omi czna wart oœæ ka pita³u spo³ecz nego

W eko no mii kla sy cz nej przy jê to, ¿e ist niej¹ trzy pod sta wo we czyn ni ki
pro du kcji kszta³tuj¹ce wzrost go spo da r czy: zie mia, pra ca i ka pi ta³ fi nan so wy. 
W la tach piê æ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku do li sty tej do³¹czo no te ch no lo giê
(ka pi ta³ fi zy cz ny), a w la tach sze œ æ dzie si¹tych – ka pi ta³ lu dz ki. Wspó³cze œ nie
do czyn ni ków pro du kcji eko no mi œci za li czaj¹ ta k ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny. Sta no -
wi on uzu pe³nie nie ka pi ta³u lu dz kie go – „naj no wszy sprzêt i naj bar dziej in no -
wa cyj ne idee w rê kach lub w g³owie najm¹drze j szej oso by nie wie le dadz¹,
o ile oso ba ta nie bê dzie mia³a do stê pu do innych” – przy czym kapita³ ludzki
tkwi w jednostkach, spo³eczny zaœ – w re la cjach17.

Eko no mi œci – jak za uwa ¿a Chri stia an Gro o ta ert – s¹ za sad ni czo zgod ni,
co do pe w nej s³abo œci tra dycy j ne go spo so bu wy ja œ nia nia wzro stu go spo dar -
cze go. Po mi ja siê mia no wi cie zna cze nie, któ re dla ge ne ro wa nia wzro stu i roz -
wo ju ma spo sób, w jaki pod mio ty (akto rzy) go spo da r cze, dla osi¹gniê cia tych
ce lów, in ter re a guj¹ i or ga ni zuj¹ siê. O ile na po zio mie ogó l nej te o rii nie ma
spe cja l nych kon tro we r sji co do tego, i¿ w ³añ cu chu wy ja œ nia nia owym bra -
kuj¹cym og ni wem jest ka pi ta³ spo³ecz ny, o tyle brak jest kon sen su co do tego, 
„któ re aspe kty in ter akcji i or ga ni za cji zas³uguj¹, by na zy waæ je ka pi ta³em
spo³ecz nym, ani co do wa r to œci opi sy wa nia ich te r mi nem ka pi ta³. Naj mnie j -
sze po stê py po czy nio no w zakresie pomiaru kapita³u spo³ecznego i empi ry cz -
ne go dokumentowania jego wp³ywu na gospodarczy wzrost i roz wój”18.

Gro o ta ert zwra ca uwa gê, i¿ mimo roz bie ¿ no œci co do tego, czym ka pi ta³
spo³ecz ny jest, ist niej¹ pe w ne wspó l ne prze ko na nia po dzie la ne przez ró ¿ nych 
au to rów. W swych stu diach nad ka pi ta³em spo³ecznym wszyscy:

– ³¹cz¹ sfe rê eko no miczn¹, spo³eczn¹ i po li tyczn¹; po dzie laj¹ prze ko na nie,
i¿ sto sun ki spo³ecz ne wp³ywaj¹ na wy ni ki eko no mi cz ne i od wro t nie;

– do ce niaj¹ po ten cja³ two rzo ny przez sto sun ki spo³ecz ne dla po pra wy wy -
ni ków roz wo jo wych, ale rów nie¿ nie bez pie czeñ stwo po ja wie nia siê ne -
ga ty w nych efe któw; co prze wa ¿y, za le ¿y od na tu ry owych sto sun ków
i sze r sze go pra wne go oraz poli ty cz ne go kon te kstu;

– kon cen truj¹ swoj¹ uwa gê na sto sun kach miê dzy pod mio ta mi go spo dar -
czy mi i na tym, jak ich fo r ma l na i nie for ma l na or ga ni za cja mo¿e po pra wiæ 
efe kty w noœæ go spo daro wa nia;

– zak³adaj¹, ¿e „po¿¹dane” sto sun ki spo³ecz ne i in sty tu cje maj¹ do da t nie
efe kty ze w nê trz ne (exte r na li ties), po nie wa¿ nie mog¹ one byæ zaw³asz -
czo ne przez ko go ko l wiek; ka ¿ dy agent go spo da r czy ma ten den cje do
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niedo inwes towy wa nia ka pi ta³u spo³ecz ne go, dla te go te¿ ist nie je po trze ba
pub li cz ne go wspa r cia dla bu do wa nia ka pi ta³u spo³ecz ne go.

Ist nie je zgo da, po pa r ta sze re giem prac stu dy j nych, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny,
jak ko l wiek by³by de fi nio wa ny, ma wp³yw na go spo dar kê i jej efe kty: przy -
czy nia siê do wzro stu go spo dar cze go, spra wied li wo œci i re du kcji ubó stwa.
Eko no mi cz na wa r toœæ ka pi ta³u spo³ecz ne go po le ga na:

– przep³ywie wie dzy i in fo r ma cji/dzie le niu siê nimi, zw³asz cza w sy tu a cji
nie pe w no œci;

– ko or dy na cji dzia³añ, opa r tej prze de wszy stkim na za ufa niu;
– ko le kty w nym po dej mo wa niu de cy zji, w szcze gó l no œci w od nie sie niu do

pro du kcji dóbr pu b li cz nych.
Wa r toœæ auto te li cz na ka pi ta³u spo³ecz ne go jest ogra ni czo na; tkwi ona ra -

czej w jego s³u¿e b no œci – rola ka pi ta³u spo³ecz ne go po le ga prze de wszy st -
kim na tym, i¿ po zwa la on ³¹czyæ i bar dziej efe kty w nie wy ko rzy sty waæ
inne typy ka pi ta³ów. Dziê ki temu ka pi ta³ spo³ecz ny sta no wi (czê œcio we) re -
me dium na zja wi ska okre œla ne jako za wod noœæ ryn ku (mar ket fa i lu re).
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„Efe kty ze w nê trz ne (exte r na li ties) po do b nie jak czy ste do bra pu b li cz ne,
nie pod le gaj¹ za sa dom ry wa li za cji i wy klu cza nia. Roz ró ¿ nia siê dwie gru py
efe któw ze w nê trz nych, a mia no wi cie: do da t nie i uje m ne efe kty ze w nê trz ne.

Do da t nie efe kty ze w nê trz ne s¹ w isto cie do bra mi pub li cz ny mi. Pra wdzi -
wy pro blem spo³eczno -eko nomi cz ny sta no wi¹ uje m ne efe kty ze w nê trz ne,
ina czej ko szty ze w nê trz ne. Po wstaj¹ one wów czas, gdy za cho wa nia pro du -
cen tów lub kon su men tów pro wadz¹ do wzro stu cen w ca³ej go spo da r ce.
Oz na cza to, ¿e za cho wa nia te maj¹ wp³yw na ko szty in nych firm lub na do -
bro byt in nych osób. Po jê cie ko sztów ze w nê trz nych zo sta³o pie r wo t nie roz -
po zna ne przez eko no miê neo kla syczn¹ i jest u¿y te cz ne dla eko no mi stów
za j muj¹cych siê ochron¹ œro do wi ska i go spo daro wa niem za so ba mi na tu ral -
ny mi.

Uje m ne efe kty ze w nê trz ne po wo duj¹, ¿e indy widu a l ny ra chu nek ko sz -
tów i korzy œci pro wa dzo ny przez przed siê bio r stwo lub jed no stkê nie od zwie r -
cie d la w pe³ni pra wdzi wych ko sztów i ko rzy œci w sze r szej ska li. Dzia³al noœæ
go spo da r cza lub kon su m p cja mo¿e byæ ra cjo na l na z pun ktu wi dze nia fi r my
lub jed no stki, na to miast ze spo³ecz ne go pun ktu wi dze nia mo¿e wywo³ywaæ
okre œlo ne dy se ko no mie ze w nê trz ne lub pro wa dziæ do po wsta wa nia ró ¿ nych
ko sztów spo³ecz nych. Te dy se ko no mie i ko szty spo³ecz ne obci¹¿aj¹ so li da r -
nie lub wy bió r czo inne pod mio ty go spo da r cze lub ca³¹ go spo dar kê czy te¿
inne oso by lub gru py spo³ecz ne”.

(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Han d lo wa w Wa r sza wie)



Eko no mi cz na wa r toœæ ka pi ta³u spo³ecz ne go mo¿e byæ ta k ¿e iden tyfi ko -
wa na na po zio mie makro stru ktura l nym. Wska zu je siê, ¿e zró¿ ni co wa nia
w bo ga c twie po szcze gó l nych kra jów nie da siê wy ja œ niæ je dy nie ró ¿ ni ca mi
w za kre sie tra dy cy j nych ty pów ka pi ta³u, isto t ny bo wiem jest ta k ¿e kon tekst
in sty tu cjo nal ny; ubo gie kra je nie mog¹ uzy ski waæ wy so kich zy sków z in wes -
ty cji, spe cja li za cji, han d lu, po nie wa¿ bra ku je im in sty tu cji gwa ran tuj¹cych na 

Ka pita³ spo³ecz ny a roz wój spo³ecz no-ekon omi czny – przegl¹d podejœæ 51

„W go spo da r ce ryn ko wej ist niej¹ trzy zja wi ska za wod no œci ryn ku (mar ket
fa i lu re) a mia no wi cie:
1) nie sta bi l noœæ (in fla cja, bez ro bo cie, ni ski wzrost go spo da r czy),
2) nie rów noœæ (nie akce pto wal ne spo³ecz nie nie rów no œci w do cho dach i bo -

ga c twie oraz w do stê pie do edu ka cji, us³ug zdro wo t nych i za bez pie cze nia
na sta roœæ),

3) nie efe kty w noœæ.
Pro blem nie efe ktyw no œci jest nie co bar dziej z³o¿o ny. W œwie t le obe cnej

li te ra tu ry eko no mi cz nej za naj wa¿ nie j sze przy czy ny nie efe ktyw no œci ryn ku
uz na je siê:
(1) nie do sko na³¹ kon ku ren cjê i kar te li za cjê i mo no pol na tu ra l ny,
(2) nie do sta t ki wy ni kaj¹ce z praw w³as no œci indy widu a l nej i zbio ro wej,
(3) wy stê po wa nie dóbr pu b li cz nych,
(4) wy stê po wa nie efe któw ze w nê trz nych,
(5) nie ko m p letn¹ in fo r ma cjê,
(6) nie pe w noœæ.

Pod sta wo we przy czy ny nie efe ktyw no œci ryn ku, a wiêc do bra pu b li cz ne,
efe kty ze w nê trz ne, mo no pol sztu cz ny i mo no pol na tu ra l ny, nie wy stê puj¹
w po szcze gó l nych dzie dzi nach go spo dar ki z jed na kow¹ si³¹ i in ten syw no -
œci¹.

Za wod noœæ ryn ku oz na cza ge ne ra l nie ta kie sy tu a cje, w któ rych nie ist -
niej¹ do sta te cz ne wa run ki do osi¹gniê cia efe kty w nych roz wi¹zañ za po -
moc¹ me cha ni z mu ryn ko we go. Nie sta bi l noœæ i nie rów noœæ s¹ oczy wi sty mi
po wo da mi regu la cy j nej fun kcji pa ñ stwa. Uz na je siê, ¿e ry nek w pe w nych sy -
tu a cjach mo¿e pro wa dziæ do nad mie r nej pro du kcji nie któ rych dóbr, przy
ogra ni czo nej po da ¿y in nych. W skra j nym przy pa d ku mo¿e dojœæ na wet do
tego, i¿ pe w ne do bra, szcze gó l nie wa r to œcio we dla spo³ecze ñ stwa i go spo -
dar ki, nie bêd¹ w ogó le pro du ko wa ne. Uza sad nie nie in ter we ncji pa ñ stwa
wy cho dzi za tem z ogó l ne go za³o¿e nia, ¿e w rze czy wi sto œci nie ist nie je do -
sko na le kon ku ren cyj na go spo dar ka na wszy stkich jej ob sza rach (wy cin -
kach) z po wo du ró ¿ nej or ga ni za cji pro du kcji oraz od mien no œci w cha ra kte ry -
styce dóbr i us³ug, a ta k ¿e ró ¿ ne go sto p nia uja w nia nia siê efe któw ze w nê trz -
nych w pro ce sach pro du kcji i kon su m pcji dóbr i us³ug. Oz na cza to w isto cie
przy zna nie, i¿ pe w ne sub ryn ki maj¹ inn¹ stru ktu rê ni¿ ry nek kon ku ren cyj ny”.

(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Han d lo wa w Wa r sza wie)



d³u¿sz¹ metê bez stron ne kon tra kty i przestrzeganie prawa w³asnoœci, a po nad -
to prowadz¹ b³êdn¹ politykê go spo darcz¹19.

Wspó³cze s ne „od kry cie” ka pi ta³u spo³ecz ne go i iden tyfi ko wa nie jego
wp³ywu na go spo dar kê oraz pro ce sy roz wo ju spo³eczno -go spoda rcze go,
w szcze gó l no œci w mi kro ska li, nie s¹ kwe sti¹ przy pa d ku. Sta no wi¹ one, jak
za uwa ¿a Tri gi lia, od zwier cied le nie rze czy wi s tych prze mian go spo da r czych
i zmian wa run ków go spo daro wa nia, któ re po ja wi³y siê w ci¹gu osta t nich 2–3
de kad20. Wy ra ¿aj¹ siê one re la ty w nym wzro stem roli i zna cze nia ka pi ta³u
spo³ecz ne go w sto sun ku do po zo sta³ych ty pów ka pi ta³ów. Co wiê cej, w ob li -
czu pro ce sów glo ba li za cji, ka pi ta³ spo³ecz ny, ja kim dys po nuj¹ spo³ecz no œci,
sta je siê jednym z g³ównych czynników warunkuj¹cych rozwój obszarów,
które zamieszkuj¹ owe spo³ecznoœci.

Roz wój spo³eczno -eko nomi cz ny ob ser wo wa ny po II wo j nie œwia to wej,
ar gu men tu je Tri gi lia, mia³ mie j s ce w ra mach mo de lu insty tucjo nal ne go wy ra -
staj¹cego z eko no mii Ke y ne sa i „fi lo zo fii” For da. By³ on wzglêd nie auto no -
mi cz ny wo bec œro do wi ska spo³ecz ne go, jego spra w noœæ gwa ran to wa³y bo -
wiem zhie rar chizo wa ne or ga ni za cja i zarz¹dza nie. Mo del ten, któ re go klu -
czow¹ cech¹ by³a sta bi l noœæ, wy cze r pa³ siê. Ry nek bo wiem, staj¹c siê co raz
bar dziej zmien nym i sfrag menta ryzo wa nym, zacz¹³ wy ma gaæ prze de wszy -
stkim ela sty cz no œci i spe cja li za cji, któ ra za pe w nia wy sok¹ ja koœæ. Wy móg
ela sty cz no œci i ja ko œci pod niós³ zna cze nie mnie j szych przed siê biorstw i ich
ko o pe ra cji oraz ko o pe ra cji miê dzy nimi a wie l ki mi kor po ra cja mi, dla któ rych
stra te gia wspó³pra cy z „ma³ymi” po zwa la³a zwiê kszyæ zdo l no œci ad ap ta cyj ne
do no wych wymagañ rynku.

Pro ce sy te nie ja ko przy wró ci³y ka pi ta³owi spo³ecz ne mu wa r toœæ. Wy ma -
gaj¹ bo wiem od pod mio tów go spo da r czych przed siê bior czo œci (jako po sta wy 
kon ku ren cyj nej wo bec zarz¹dza nia), inno wacy j no œci, wspó³dzia³ania – za -
cho wañ, któ re s¹ tym efe ktyw nie j sze, im ni ¿ sze s¹ ich ko szty trans akcy j ne. Te 
zaœ s¹ ni skie tam, gdzie jest wy so ki po ziom ka pi ta³u spo³ecz ne go. A za tem ka -
pi ta³ spo³ecz ny w wiê kszym sto p niu ni¿ w przesz³oœci zacz¹³ de cy do waæ o su k -
ce sie na „no wym” ryn ku i kszta³to waæ lo ka l ny roz wój21. „W no wych wa run -
kach eko no mi cz nych ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e w znacz¹cym sto p niu wp³ywaæ
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19 Au to ra mi klu czo wych prac w tym za kre sie s¹ Man cur Ol son oraz Do uglass C. North,
twó r ca tzw. no we go insty tucjo nali z mu.

20 C. Tri gi lia: So cial Ca pi tal…, op. cit.
21 Na ma r gi ne sie wa r to za uwa ¿yæ, i¿ ta kie fo r my wspie ra nia ma³ej i œred niej przed siê -

biorczo œci jak ven tu re ca pi tal, a zw³asz cza nie for ma l ni in wes to rzy (bu si ness an gels), to pro du k -
ty ka pi ta³u spo³ecz ne go. Pod ko niec lat osiem dzie si¹tych w USA nie for ma l ni in wes to rzy
sta no wi li naj wiê ksze po je dyn cze Ÿród³o ka pi ta³u udzia³owe go w fi nan so wa niu no wych i roz -
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na two rze nie sto so w ne go ka pi ta³u lu dz kie go oraz sku teczn¹ alo ka cjê ka pi ta³u
fi zy cz ne go i fi nan so we go dziê ki efe kty w nej wspó³pra cy lo ka l nych akto rów”22.

Ka pi ta³ spo³ecz ny jest isto t ny z je sz cze jed ne go wzglê du – zwiê ksza kon -
ku ren cyj noœæ. Pod mio ty go spo da r cze o du ¿ym po zio mie ka pi ta³u spo³ecz ne -
go, dziê ki p³yn ne mu przep³ywo wi in fo r ma cji, wie dzy i do œwia d czeñ zy skuj¹
prze wa gê nad pod mio ta mi o s³ab szym ka pi ta le spo³ecz nym. W przy pa d ku
zbio ro wo œci tery to ria l nych wy so ki po ziom ka pi ta³u spo³ecz ne go daje prze -
wa gê w kon ku ro wa niu o in wes to rów ze w nê trz nych, co jest stra te gi cz nie wa ¿ -
ne w do bie glo ba l nej mo bi l no œci ka pi ta³u po szu kuj¹cego najko rzyst nie j szych
wa run ków go spo daro wa nia. „Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e glo ba li za cja ma sprze cz -
ne sku t ki dla roz wo ju lo ka l ne go. Jed ne ob sza ry [spo³ecz no œci lo ka l ne] mo¿e
os³abiaæ nie ty l ko ze wzglê du na pro ble my z ko szta mi, ale ta k ¿e z po wo du
nie do sta tecz nej ich inno wacy j no œci. Inne jed nak mo¿e fa wo ry zo waæ, te mia -
no wi cie, któ re eks plo a tuj¹ swój ka pi ta³ spo³ecz ny, by przy ci¹gn¹æ ze w nê trz -
ne fi r my i by od nieœæ ko rzy œci z otwie raj¹cych siê szans eks po rto wych. Ogó l -
nie rzecz bior¹c, na le ¿y pod kre œliæ, i¿ w po rów na niu z przesz³oœci¹ zna cze nie
ka pi ta³u spo³ecz ne go wzros³o: bar dziej ni¿ mia³o to mie j s ce nie gdyœ – zwiê -
ksza on mo ¿ li wo œci lo ka l nych akto rów wp³ywa nia na roz wój swo je go re gio -
nu. Pro ces ten nie jest ju¿ z ko nie cz no œci uza le ¿ nio ny od ‘kosztowych’ za chêt
i bo dŸ ców, któ re s¹ w sta nie przy ci¹gaæ fi r my ze w nê trz ne, ale od zdo l no œci
ko rzy sta nia z ka pi ta³u spo³ecz ne go dla roz wo ju pe w ne go po zio mu wie dzy
i spe cja li za cji, któ ry za pe w ni re gio no wi bar dziej so lidn¹ przysz³oœæ. W rze -
czy wi sto œci mo ¿ na wyci¹gn¹æ wnio sek, i¿ im bar dziej ka pi ta³ spo³ecz ny jest
zdo l ny bu do waæ w da nym lo ka l nym kon te k œcie oto cze nie go spo dar ki (ex te r nal 
eco no mies) i za ko rze niaæ wie dzê, tym mniej przysz³oœæ da ne go ob sza ru uza -
le ¿ nio na bê dzie je dy nie od lo ka l ne go dy na mi z mu zwi¹za ne go z lo ka li zacj¹
ze w nê trz nych ini cja tyw. Te zaœ, je œli ba zuj¹ je dy nie na ko rzy œciach ko szto -
wych, sta no wi¹ s³aby i nie sta bi l ny za sób do sta r czaj¹cy ry zy kow ne go i krót -
koter mino we go przy sto so wa nia w erze glo ba li za cji”23.

Jak ko l wiek zna cze nie eko no mi cz ne zja wisk i czyn ni ków uj mo wa nych
pod wspóln¹ nazw¹ ka pi ta³u spo³ecz ne go zda je siê nie bu dziæ w¹tpli wo œci, te
rodz¹ siê, gdy sta wia siê py ta nie, na ile od no szo na do nich me ta fo ra ka pi ta³u
jest tra f na: czy ka pi ta³ spo³ecz ny w isto cie jest ka pi ta³em (tak jak jest on ro zu -
mia ny w eko no mii)? Wœród eko no mi stów nie ma – wspo mi na³ ju¿ o tym cy to -
wa ny wcze œ niej Gro o ta ert – co do tego zgo dy. Wy pa da przyj¹æ ar gu men ta cjê
Lin do na Ro bin so na, Al le na Schmi da i Ma r ce lo Si le sa, zda niem któ rych pod -
sta wo wa kon fu zja zwi¹zana ze sto so wa niem me ta fo ry ka pi ta³u spo³ecz ne go
wy ni ka z fa ktu, i¿ obe j mu je siê ni¹ za rów no to, czym on jest, jak i to, cze mu
ka pi ta³ spo³ecz ny s³u¿y, gdzie re zy du je, ja kie s¹ jego sku t ki. Je œli za tem
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wy³¹czy siê z de fi ni cji ka pi ta³u spo³ecz ne go jego ap li ka cje i uzna, i¿ ka pi -
ta³em spo³ecz nym s¹ re la cje opa r te na sym pa tii (sym pa t hy), to oka ¿e siê, ¿e
po sia da on ca³y sze reg w³as no œci wy ma ga nych od ja kie goœ do bra, by mog³o
byæ ka pi ta³em24. W³as no œci te to prze de wszy stkim: trwa³oœæ, zdo l noœæ trans -
for macy j na, ela sty cz noœæ, za stê powa l noœæ, zdo l noœæ kre o wa nia in nych form
ka pi ta³u, mo ¿ li woœæ in wes to wa nia. Pro po no wa na przez au to rów de fi ni cja ka -
pi ta³u (w pe³nym, eko no mi cz nym tego s³owa zna cze niu) spo³ecz ne go mog³a -
by byæ na stê puj¹ca: „Ka pi ta³ spo³ecz ny to sym pa tia (sym pa t hy) jed nej oso by
lub gru py skie ro wa na do dru giej oso by lub gru py, któ ra mo¿e im [tj. tym dru -
gim] przy nieœæ po ten cja l ne prze wa gi, ko rzy œci i pre fe ren cyj ne tra kto wa nie,
wy kra czaj¹ce poza ocze ki wa nia wi¹zane z do woln¹ re lacj¹ opart¹ na wy mia -
nie”25.

3. Ujemne kon sek wencje ka pita³u spo³ecz nego

Nie za wsze i nie w ka ¿ dych oko li cz no œciach ka pi ta³ spo³ecz ny jest
Ÿród³em zja wisk po zy ty w nych i po¿¹da nych. Rów nie do brze mo¿e on ro dziæ
sku t ki de stru kcy j ne, za rów no dla jed no stek, jak i spo³ecz no œci czy zbio ro wo -
œci. Naj czê œciej wska zu je siê w tym kon te k œcie trzy gru py zja wisk26:

– ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e dzia³aæ na szko dê do bra pub li cz ne go – dzie je siê
tak wów czas, gdy s³u¿y on ne po tyz mo wi i ko ru pcji, gdy jest wyko rzy sty -
wa ny dla ce lów nie ucz ci wej kon ku ren cji (zja wi sko tzw. ka pi ta liz mu poli -
ty cz ne go) czy wrêcz prze stê pczo œci (ma fia); gdy przy bie ra kszta³t amo ra l -
ne go fa mi li z mu i klien ty z mu; oz na cza to, i¿ ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e
s³u¿yæ po szcze gó l nym gru pom do zaw³asz cza nia pe w nych dóbr, ogra ni -
czaj¹c do stêp do nich in nym gru pom lub wrêcz je wy klu czaj¹c;

– ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e ogra ni czaæ in dy wi du aln¹ wol noœæ, przed siê bio r -
czoœæ i inno wa cy j noœæ – dzie je siê tak wów czas, gdy zo bo wi¹za nia wy ni -
kaj¹ce z przy nale ¿ no œci do gru py/sie ci wy mu szaj¹ za cho wa nia i dzia³ania 
sprze cz ne z po trze ba mi indy widu a l nej eks pre sji, efe kty w no œci go spo da r -
czej lub po li ty cz nej;

– ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e sta no wiæ spe cy fi cz ne Ÿród³o opre sji ha muj¹cej in -
dy wi du aln¹ mo bi l noœæ – w szcze gó l no œci sy tu a cja ta do ty czy cz³on ków
grup/sub ku l tur bied nych i/lub zmar gina lizo wa nych; ich ka pi ta³ spo³ecz ny 
sta no wi pod sta wê re pro du kcji tych grup w efe kcie miê dzyge nera cyjne go
prze ka zy wa nia sta tu su i wzo rów za cho wañ.
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25 Ibi dem, s. 19.
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To, na ile ka pi ta³ spo³ecz ny bê dzie po zy ty w nie przy czy nia³ siê do osi¹ga -
nia ce lów roz wo jo wych, w zna cz nej mie rze za le ¿y od kon te kstu27: prze de
wszy stkim od ku l tu ry po li ty cz nej – sto p nia, w ja kim in sty tu cje po li ty cz ne
kie ruj¹ siê za sa da mi pa ñ stwa pra wa i do bra pub li cz ne go, a ponad to rów nie¿
od ku l tu ry go spo daro wa nia – rozumienia i przestrzegania prawide³ rynku.

4. Ka pita³ spo³ecz ny a roz wój ekon omi czny

Mi cha el Wo o l cock i De epa Na ra y an wy ró ¿ niaj¹ czte ry per spe kty wy,
w ja kich uj mo wa ne s¹ zwi¹zki miê dzy ka pi ta³em spo³ecz nym a roz wo jem go s -
po da r czym: komu ni ta ry styczn¹, sie ciow¹, in sty tu cjo naln¹ i sy ne r giczn¹28.

4.1. Per spekt ywa ko mun ita rys tyc zna

Uto ¿ sa mia ka pi ta³ spo³ecz ny z lo ka l ny mi orga ni za cja mi: klu ba mi, stowa -
rzy sze nia mi, gru pa mi oby wate l ski mi. Komu ni ta ry œci przy j muj¹, ¿e ka pi ta³
spo³ecz ny z na tu ry swej za wsze daje po zy ty w ne efe kty; im jest go za tem wiê -
cej, tym le piej, tzn. im w da nej spo³ecz no œci jest wiê cej lo ka l nych or ga ni za cji, 
im „gê œciej” zape³niaj¹ prze strzeñ pu b liczn¹, tym wiêksze szanse na rozwój
gospodarczy i dobrobyt.

Jest to per spe kty wa niew¹tpli wie na zbyt opty mi sty cz na. Jej zwo len ni cy
ig no ruj¹ fakt, i¿ ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e mieæ ta k ¿e ne ga ty w ny cha ra kter.
Ponad to jest wie le przyk³adów œwiadcz¹cych o tym, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny
auto ma ty cz nie nie przek³ada siê na procesy rozwojowe.

4.2. Per spekt ywa sie ciowa

Kon sty tuty w ne dla per spe kty wy sie cio wej jest za³o¿e nie, i¿ ka pi ta³
spo³ecz ny tworz¹ hory zon ta l ne i wer ty ka l ne powi¹za nia miê dzy lu dŸ mi,
powi¹za nia miê dzy ró ¿ ny mi jed no stka mi orga niza cyj ny mi, jak gru py oby wa -
te l skie czy fi r my i wewn¹trz nich. Zwo len ni cy tej per spe kty wy przy j muj¹, i¿
ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e mieæ za rów no po zy ty w ny, jak i ne ga ty w ny cha ra kter.
Sie cio we po dej œcie do ka pi ta³u spo³ecz ne go ma swój teo re ty cz ny fun da ment
w kla sy cz nej pra cy Mar ka Gra no vet te ra nad rol¹ si l nych i s³abych wiê zi
spo³ecz nych – moc powi¹zañ mie rzy³ on po zio mem (liczb¹, roz mia rem) ich
in ten syw no œci, czê stot li wo œci, in tym no œci i wza je mno œci29. Zas³uga Gra no -
vet te ra po le ga na tym, i¿ „od kry³” on si³ê, któ ra para do ksa l nie tkwi w s³abych
wiê ziach. Co pra wda wa ¿ ne s¹ si l ne powi¹za nia w³aœci we dla grup pie r wo t -
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nych, re la cji przy ja cie l skich czy s¹sie dz kich, ale o szan sach jed no stki w ¿y ciu 
spo³ecz nym, jej do stê pie do spo³ecz nie dys try buo wa nych za so bów bar dziej
de cy duj¹ s³abe powi¹za nia, tj. ta kie, któ re ³¹cz¹ lu dzi ponad gra ni ca mi w³as -
nej ro dzi ny, kla nu, gru py, spo³ecz no œci i tak da lej. „S³abe powi¹za nia – kon -
klu du je Gra no vet ter – czê sto de ma sko wa ne jako rodz¹ce alienacjê [...] s¹
niezbêdne z punktu widzenia szans jednostek i ich integracji ze spo³e cz no -
œcia mi, silne powi¹zania, powoduj¹c lokaln¹ spójnoœæ, prowadz¹ do ogólnej
fra g men ta cji”30.

Ta be la 1. Sto wa rzy sze nia spo³ecz ne ka pi ta³u wi¹¿¹cego i po mo sto we go
(przyk³ad pol ski)

Sto wa rzy sze nia ka pi ta³u wi¹¿¹cego

1. rady ro dzi cie l skie, sto wa rzy sze nia
oœwia to we

2. ro dzi ny typu za wo do we go: wo j sko -
we, ko le ja r skie czy po li cy j ne

3. s¹sie dz two typu wie j skie go (so³ec -
twa) i mie j skie go, lo ka l ne ini cja ty wy in -
wes tycy j ne, sa morz¹d tery to ria l ny
ró ¿ nych stop ni

4. tra dy cy j ne sto wa rzy sze nia mie j s co we
(OSP) lub krze wie nia ku l tu ry lo ka l nej

5. sto wa rzy sze nia re li gi j ne i przy para -
fia l ne

6. sto wa rzy sze nia swo ja ków: emi gran ci 
do miast lub kra jów, zio m ko stwa ró ¿ ne -
go typu, zwi¹zki wiê zi szko l nej: ab so l -
wen ci, ko r po ra cje stu den c kie

7. zwi¹zki za wo do we, sto wa rzy sze nia
pro fe sjo nal ne, sa morz¹d za wo do wy

8. or ga ni za cje wspa r cia wza je mne go
i samo po mo cy: ro dzi ce dzie ci cho rych na
okre œlon¹ cho ro bê, sto wa rzy sze nia AA

9. sto wa rzy sze nia wspó l ne go losu i in -
te re sów: ko m ba tan ci, in wa li dzi wo jen -
ni, eme ry ci i ren ci œci

Sto wa rzy sze nia ka pi ta³u po mo sto we go

1. sto wa rzy sze nia edu ka cy j ne lub popu -
la ry za cji wie dzy

2. or ga ni za cje hob by sty cz ne jak: mi³oœ -
ni ków wie dzy (np. hi sto ry cz nej), wê d -
ka r skie, re kre acy j ne i tu ry sty cz ne

3. zrze sze nia spo r to we

4. pa r tie i sto wa rzy sze nia po li ty cz ne

5. or ga ni za cje do bro czyn ne i oka zjo na l -
na akty w noœæ cha ryta ty w na (WOŒP)

6. sto wa rzy sze nia kul tu ra l ne ró ¿ ne go
typu, jak np. mu zy cz ne

7. or ga ni za cje eko lo gi cz ne

8. zrze sze nia popu la ry za cji wa r to œci:
zdro wia, hi gie ny lub wie dzy

9. sto wa rzy sze nie na rzecz lu dzi za gra -
nic¹ lub emi gran tów, ochro ny praw
cz³owie ka; sto wa rzy sze nia przy ja Ÿ ni
miê dzy na ro da mi

•ród³o: J. Ba r tko wski: WiêŸ spo³ecz na i akty w noœæ stowa rzy sze nio wa, w: A. Gnie w ko wska,
P. Gli ñ ski, A. Ko œcia ñ ski (red.): Te o rie wspól no to we a pra kty ka spo³ecz na, IFiS PAN, Wa r sza -
wa 2005.
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Opi sa na przez Gra no vet te ra od mien noœæ ról, ja kie w ¿y ciu jed no stek
i grup od gry waj¹ si l ne i s³abe powi¹za nia, da³a wspó³cze œ nie pod sta wê do
wy ró ¿ nie nia ka pi ta³u spo³ecz ne go spa jaj¹cego (bon ding) i po mo sto we go
(bri d ging)31.

Ka pi ta³ spa jaj¹cy tworz¹ si l ne powi¹za nia ³¹cz¹ce „swo ich” – lu dzi, któ -
rzy siê znaj¹: cz³on ków ro dzi ny, przy ja ció³, kra ja nów i tym po do bnych. Daje
on jego po sia da czom po czu cie przy nale ¿ no œci, za pe w nia wspa r cie, ochro nê,
u³atwia ra dze nie so bie. Ka pi ta³ spa jaj¹cy ma dwa ob li cza: mo¿e dzia³aæ pro
pu b li co bono, przy nosz¹c po ¿y tek jed no stkom i gru pom, ale mo¿e te¿ wy mu -
szaæ lo ja l noœæ wbrew woli po szcze gó l nych osób i byæ Ÿród³em szko d li wych
dla spo³ecz no œci pra ktyk i zwy cza jów (np. amo ra l ny fa mi lizm, ne po tyzm,
ma fia, ku mo te r stwo i inne).

Ka pi ta³ po mo sto wy opa r ty jest na s³abych powi¹za niach ³¹cz¹cych lu dzi
ob cych, in nych, ró ¿ nych. Mo¿e on ope ro waæ za rów no hory zon ta l nie, jak
i wer ty ka l nie. W tym pie r wszym przy pa d ku ³¹czy on oso by za j muj¹ce po do b -
ne mie j s ce w stru ktu rze spo³ecz nej (w tym w stru ktu rze w³adzy), w dru gim
zaœ – oso by za j muj¹ce po zy cje od mien ne. W od ró ¿ nie niu od ka pi ta³u spa -
jaj¹cego, któ ry pe³ni ra czej fun kcje de fen sy w ne, ka pi ta³ po mo sto wy po zwa la
iœæ do przo du, roz sze rzaj¹c mo ¿ li wo œci do stê pu do wy mia ny za so bów
kr¹¿¹cych po sie ciach. Zda niem so cjo lo gów za j muj¹cych siê tzw. ne twork
ana ly sis za so by te to:

– sym bo le (in fo r ma cje, no r my, wa r to œci, idee, ko mu ni ka ty itd.);
– za so by ma te ria l ne (rze czy, pie ni¹dze);
– emo cje (apro ba ta, sza cu nek, sym pa tia itp.)32.
Po wy ¿sze roz ró ¿ nie nie ka pi ta³u spo³ecz ne go na ka pi ta³ spa jaj¹cy i po mo -

sto wy ma klu czo we zna cze nie dla zro zu mie nia jego roli w pro ce sach a) roz -
po czy na nia i pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej oraz b) w pro ce sach roz -
wo ju spo³eczno -go spoda rcze go, w szcze gó l no œci w spo³ecz no œciach ubo gich, 
cie r pi¹cych nie do sta tek in nych ro dza jów za so bów.

a) Ana li zuj¹c prze bieg pro je ktu go spo dar cze go, mo ¿ na spo strzec, i¿ ka pi -
ta³ spa jaj¹cy isto t ny jest prze de wszy stkim we wstê p nych fa zach pro je ktu go s -
po dar cze go; z cza sem jego zna cze nie ma le je. Je œli tak siê nie dzie je, ist nie je
nie bez pie czeñ stwo, ¿e regu³y lo ja l no œci gru po wej zast¹pi¹ regu³y efe kty w ne -
go zarz¹dza nia i go spo daro wa nia, co za wsze gro zi os³abie niem lub za³ama -
niem ca³ego przed siê w ziê cia.

Ka pi ta³ po mo sto wy, choæ nie co mniej znacz¹cy w fa zie ini cja cji, wa run -
ku je trwa nie i roz wój pro je ktu go spo dar cze go. Dziê ki nie mu bo wiem mo ¿ na
siê gaæ po za so by nie zbêd ne w pro ce sie go spo daro wa nia (pie ni¹dze, te ch no lo -
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gie, in fo r ma cje, do œwia d cze nia) i za pe w niaæ mu op ty ma l ne wa run ki (np. ryn -
ki zby tu).

Ta be la 2. Rola ka pi ta³u spo³ecz ne go w hi sto rii na tu ra l nej pro je ktu go spo dar -
cze go

•ród³o: CONSCISE Pro ject. Fi nal re port, 2003.

Ry su nek 1. Rola ka pi ta³u spo³ecz ne go w po wsta wa niu przed siê bio r stwa spo -
³ecz ne go wed³ug Bir kho l ze ra i Kra me ra

•ród³o: CONSCISE Pro ject. Fi nal re port, 2003.

58 To masz Ka Ÿmierczak



b) Ana li zuj¹c z ko lei szan se roz wo jo we spo³ecz no œci wy pa da za uwa ¿yæ,
¿e okre œla je za rów no w³aœci wy jej ka pi ta³ spo³ecz ny po mo sto wy, jak i spa -
jaj¹cy. Szan se roz wo jo we s¹ naj wiê ksze, gdy wy so kie mu po zio mo wi ka pi ta³u 
spa jaj¹cego to wa rzy szy wy so ki po ziom ka pi ta³u po mo sto we go; w ka ¿ dym
in nym przy pa d ku szan se s¹ mniej lub bar dziej ogra ni czo ne, bo wiem to ka pi ta³ 
po mo sto wy stwa rza spo³ecz no œci wa run ki wspó³pra cy, roz wi¹zy wa nia pro -
ble mów i osi¹ga nie ko le kty w nych celów.

Ta be la 3. Wp³yw ka pi ta³u spo³ecz ne go na ubo gie spo³ecz no œci wie j skie

ka pi ta³
spo³ecz ny

spa jaj¹cy ni ski
(wewn¹trz spo³ecz no œci)

spa jaj¹cy wy so ki
(wewn¹trz spo³ecz no œci)

po mo sto wy ni ski
(na zewn¹trz
spo³ecz no œci)

ato mi za cja
wie j ska
bie da

sta g na cja

po mo sto wy wy so ki
(na zewn¹trz
spo³ecz no œci)

emi gra cja do miast
roz wój 

przed siê bior czo œci

•ród³o: M. Wo o l cock, D. Na ra y an: So cial Ca pi tal…, op. cit.

Przed sta wio na po wy ¿ej rola ka pi ta³u wi¹¿¹cego i po mo sto we go (wer -
tyka l ne go i hory zon tal ne go) jako czyn ni ków o isto t nym zna cze niu z pun ktu
wi dze nia wzro stu go spo dar cze go, spra w no œci go spo daro wa nia i szans roz wo -
jo wych, ma ci¹gle bar dziej cha ra kter pe w nych za³o¿eñ teo re ty cz nych ni¿
twier dzeñ opa r tych na twar dych da nych em pi ry cz nych. Wa r to jed nak za uwa -
¿yæ, i¿ po dej mo wa ne pró by em pi ry cz nej we ry fi ka cji tra f no œci roz ró ¿ nia nia
ka pi ta³u po mo sto we go i spa jaj¹cego oraz ich wp³ywu na pro ce sy rozwoju
gospodarczego zdaj¹ siê przyjmowane hipotezy potwierdzaæ. Oto dwa przy -
k³ady.

Sjo erd Beu ge l s dijk i Sjak Smu l ders skon stru o wa li mo del sta ty sty cz ny, za
po moc¹ któ re go pod jê li pró bê spra w dze nia, czy ka pi ta³ spo³ecz ny ma wp³yw
na wzrost go spo da r czy33. Za³o¿y li, i¿ ka pi ta³ spo³ecz ny i wzrost go spo da r czy
mog¹ byæ ze sob¹ wza je m nie powi¹zane na dwa spo so by. Po pie r wsze, ucze -
st ni c two w za mkniê tych sie ciach spo³ecz nych ro dzin nych i przy ja cie l skich
(ka pi ta³ wi¹¿¹cy) poch³ania czas, któ re go po tem bra ku je na pra cê i ucze nie
siê, za tem bê dzie ne ga ty w nie sko re lo wa ne ze wzro stem. Po dru gie, ucze st ni c -
two w otwa r tych sie ciach spla taj¹cych ró ¿ ne spo³ecz no œci (ka pi ta³ po mo sto -
wy) ge ne ru je za ufa nie, po nie wa¿ cz³on ko wie, znaj¹c siê wza je m nie, pod le -
gaj¹ kon tro li, któ ra za po bie ga opor tuni sty cz nym za cho wa niom na ru szaj¹cym 
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dobr¹ re pu ta cjê gru py. Ten typ ucze st ni c twa bê dzie ze wzro stem go spo da r -
czym sko re lo wa ny po zy ty w nie. Na to miast ry zy ka za cho wañ opor tuni sty cz -
nych w sfe rze go spo da r czej i pu b li cz nej nie re du ku je wiê cej cza su po œwiê ca -
ne go ro dzi nie i przy ja cio³om. A za tem wy ¿szy po ziom ka pi ta³u spa jaj¹cego
po wi nien iœæ w pa rze z ni ¿ szym po zio mem wzro stu go spo dar cze go, czas dla
rodziny i przyjació³ poœwiêcany jest bowiem kosztem czasu pracy i nauki.
Analiza statystyczna danych pochodz¹cych z 54 regionów europejskich
zale¿noœci te generalnie potwierdzi³a.

Z ko lei Fa bio Sa ba ti ni, na przyk³ad zie W³och, podj¹³ pró bê em pi ry cz nej
oce ny wp³ywu ró ¿ nych ty pów ka pi ta³u spo³ecz ne go na spra w noœæ go spo daro -
wa nia, ja koœæ mie j skie go eko sy ste mu i nie pe w noœæ pra cy34. Wy chodz¹c z tra -
dy cji Gra no vet te ra, Sa ba ti ni przyj¹³, i¿ ka pi ta³ spa jaj¹cy tworz¹ si l ne wiê zi
ro dzin ne, ka pi ta³ po mo sto wy hory zon ta l ny – s³abe wiê zi nie for ma l ne (przy ja -
cie le, zna jo mi), a po mo sto wy wer ty ka l ny (lin king so cial ca pi tal) – s³abe wiê -
zi fo r ma l ne (cz³on ko stwo w or ga ni za cjach ocho t ni czych). Prze pro wa dzo na
przez Sa ba ti nie go ana li za oko³o 200 wska Ÿ ni ków tworz¹cych uporz¹dko wa -
ny sta ty sty cz ny mo del uja w ni³a, i¿ po mo sto wy wer ty ka l ny ka pi ta³ spo³ecz ny
po zy ty w nie wp³ywa na spra w noœæ go spo daro wa nia i ja koœæ mie j skie go eko -
sy ste mu, na to miast ka pi ta³ spa jaj¹cy po zwa la re du ko waæ ry zy ko wy ni kaj¹ce
z nie sta bil no œci rynku pracy.

4.3. Per spekt ywa in styt ucj onal na

Trze cie z oma wia nych tu po dejœæ – in sty tu cjo nalne – przy j mu je, i¿ sie ci
spo³ecz ne, oby wa te l skie zaan ga ¿o wa nie, spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie sta no -
wi¹ pro dukt poli ty cz ne go, pra wne go i insty tucjo nal ne go œro do wi ska. Insty -
tucjo na li œci twierdz¹ za tem, ¿e po ten cja³ grup spo³ecz nych do wspó³pra cy
i osi¹ga nia ko le kty w nych ce lów za le ¿y od ja ko œci in sty tu cji fo r ma l nych re gu -
luj¹cych akty w noœæ owych grup. W od ró ¿ nie niu od dwóch po prze dnich po -
dejœæ, tym ra zem ka pi ta³ spo³ecz ny post rze ga ny jest jako zmien na za le ¿ na.

Ist niej¹ dwie wer sje po dej œcia insty tucjo nal ne go. Pie r wsza z nich do wo -
dzi, ¿e za³o¿e nie, i¿ spo³ecz no œci i or ga ni za cje spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go 
nie ja ko sa mo ist nie zago spo da ro wuj¹ ob sza ry, z któ rych wy co fa³o siê pa ñ -
stwo, jest fa³szy we. W rze czy wi sto œci jest ina czej: ka pi ta³ spo³ecz ny i spo ³e -
cze ñ stwo oby wa te l skie roz wi jaj¹ siê tak dalece, jak dalece aktywnie za chê ca
je do tego pañstwo. 

Istot¹ dru giej wer sji po dej œcia insty tucjo nal ne go jest uto ¿ sa mie nie ka pi -
ta³u spo³ecz ne go z ja ko œci¹ po li ty cz nych, pra wnych i eko no mi cz nych in sty -
tu cji. Zwo len ni cy tego pun ktu wi dze nia odwo³uj¹ siê do sze ro ko za kro jo nych
stu diów po rów na w czych, któ re do wodz¹, i¿ zmien ne ta kie jak: zge nera lizo -
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wa ne za ufa nie, rz¹dy pra wa, wol no œci oby wa te l skie, ja koœæ biu ro kra tycz na,
s¹ po zy ty w nie sko re lo wa ne ze wzro stem go spo da r czym i do bro by tem35. Ba -
da nia te sta no wi¹ uza sad nie nie tezy, wed³ug któ rej ka pi ta³ spo³ecz ny wp³ywa
na za kres nie do sta t ku i ³ago dzi nie rów no œci do cho do we lub co naj mniej ich
nie po ga r sza. Co wiê cej w pa ñ stwach, w któ rych ja koœæ in sty tu cji jest ni ska
sam ka pi ta³ fi nan so wy nie wy sta r czy, by osi¹gaæ cele roz wo jo we; gdy pa no -
szy siê ko ru p cja, biu ro kra cja dzia³a ociê ¿a le, ogra ni cza siê pra wa oby wa te l -
skie, na ru sza prawa w³asnoœci – niezbêdne s¹ równoczesne inwestycje
w kapita³ spo³eczny, bo bez tego trudno by³oby podnieœæ sprawnoœæ roz -
wi¹ zy wa nia problemów.

4.4. Sy nerg izm

Czwart¹ per spe ktyw¹, w ja kiej uj mo wa ne s¹ zwi¹zki miê dzy ka pi ta³em
spo³ecz nym a roz wo jem go spo da r czym, jest sy ne r gizm. In te gru je on wcze œ -
niej omó wio ne po dej œcia sie cio we i in sty tu cjo nalne. Sy ne r gizm zro dzi³ siê ze
stu diów nad sto so wa ny mi w ró ¿ nych kra jach stra te gia mi roz wo jo wy mi
z pun ktu wi dze nia wy stê puj¹cych w nich re la cji miê dzy biu ro kracj¹ pa ñ -
st wow¹, a ró ¿ ne go typu akto ra mi spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go. Da³y one
pod sta wê do sfo r mu³owa nia trzech tez, na któ rych opie ra siê po dej œcie sy ner -
gi cz ne:

– pa ñ stwa i spo³ecze ñ stwa nie s¹ z za sa dy ani do bre, ani z³e; rz¹d, ko r po ra -
cje, gru py oby wa te l skie s¹ zmien ny mi, któ re maj¹ wp³yw na osi¹ga nie
ko le kty w nych ce lów;

– pa ñ stwa, pod mio ty go spo da r cze i spo³ecz no œci same w so bie nie dys po -
nuj¹ za so ba mi po trze b ny mi do osi¹ga nia zrów nowa ¿o ne go, opa r te go na
sta bi l nych pod sta wach roz wo ju; dla te go te¿ wy ma ga na jest komp lemen -
ta r noœæ i par t ne r stwo wewn¹trz se kto rów i po miê dzy nimi; iden ty fi ka cja
wa run ków po ja wie nia siê sy ne r gii to (w za kre sie roz wo ju) cen tra l ne za da -
nie ba da w cze i pra kty cz ne;

– spo œród tych se kto rów rola pa ñ stwa w facy li to wa niu roz wo ju jest naj isto t -
nie j sza, ale i naj bar dziej z³o¿o na ze wzglê du na jego role: g³ów ne go do -
star czy cie la dóbr pu b li cz nych, ar bi tra i eg ze ku to ra za sa dy rz¹dów pra wa
oraz akto ra sce ny pu b li cz nej, zdo l ne go dzia³aæ ponad po dzia³ami kla so -
wy mi, et ni cz ny mi, re li gij ny mi itp.
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Zna cze nie pañ stwo wo - spo³ecz nej sy ne r gii po le ga na tym, i¿ ka ta li zu je
ona roz wój. Zda niem Pe te ra Evan sa, osi¹gniê cie efe ktu sy ne r gii w dzia³a -
niach po dej mo wa nych przez pa ñ stwo i oby wa te li wy ma ga spe³nie nia dwóch
wa run ków: komp lemen tar no œci i osa dze nia (em bed ded ness)36.

Komp lemen ta r noœæ to tyle, co wza je m nie wspie raj¹ce re la cje miê dzy
pub li cz ny mi a pry wa t ny mi akto ra mi. Ro zu mia na kon we ncjo nal nie, zak³ada
ja s ny po dzia³ pra cy miê dzy par t ne ra mi, wy ni kaj¹cy z ich od mien nych w³aœci -
wo œci: ka ¿ dy, za rów no pa ñ stwo, jak i pod mio ty pry wa t ne, wno si swój wk³ad
– to, co jest jego spe cja l no œci¹ – daje to w efe kcie le p szy re zu l tat ni¿ gdy by
ka ¿ dy dzia³a³ z osobna.

Osa dza nie do ty czy powi¹zañ, któ re, prze kra czaj¹c po dzia³y pu b li cz no-
-pry wa t ne, ³¹cz¹ oby wa te li i przed sta wi cie li in sty tu cji pu b li cz nych. W prze -
ciw ie ñ stwie do komp lemen tar no œci, któ ra ³atwo wpi su je siê w akce p to wa ne
wy ob ra ¿e nia o tym, jak po win ny wygl¹daæ re la cje miê dzy po szcze gól ny mi
se kto ra mi, osa dze nie bu dziæ mo¿e kon tro we r sje. „Czy sie ci, któ re na ru szaj¹
gra ni ce miê dzy se kto rem pu b li cz nym i pry wa t nym – pyta Evans – mog¹ byæ
sk³ad ni ca mi ka pi ta³u spo³ecz ne go cen ne go z pun ktu wi dze nia roz wo ju, a nie
s³u¿yæ ko ru pcji lub po szu ki wa niu [nie ucz ci wych] ko rzy œci?” I od po wia da:
„Po mi mo trud no œci, ja kie [ten fakt] stwa rza kon we ncjo nal nej m¹dro œci, s¹
do wo dy, któ re wska zuj¹, i¿ prze ni ka l noœæ publi czno- prywa t nych gra nic musi 
byæ przy jê ta do wia do mo œci jako wa ru nek su kce su wie lu pro gra mów roz wo -
jo wych, przed któ rym nie da siê uciec”37. Osa dza nie w isto cie oz na cza, i¿ pro -
gra my roz wo jo we imp le men towa ne w da nej spo³ecz no œci od gó r nie, aby
mog³y oka zaæ siê sku te cz ne w d³u¿ szej per spe kty wie cza so wej, musz¹ siê
w niej za ko rze niæ, in ny mi s³owy do³¹czyæ za po œred ni c twem wer ty ka l nych
powi¹zañ po mo sto wych do ist niej¹cych sieci lokalnych.

Sy ne r gia, zda niem Evan sa, po le ga na pe w nej ko m bi na cji komp lemen tar -
no œci i osa dza nia; oba wa run ki wza je m nie uzu pe³niaj¹ siê: pie r wszy z nich
stwa rza po ten cja³ roz wo jo wy, dru gi – daje podstawê jego spo¿ytkowania.

Per spe kty wa sy ner gi cz na po ka zu je, i¿ po mo sto wy ka pi ta³ spo³ecz ny
mo¿e mieæ wp³yw na spra w noœæ pa ñ stwa. Jest bo wiem w sta nie re gu lo waæ
pro ce sy za spo ka ja nia po trzeb w za le ¿ no œci od po zio mu komp lemen tar no œci
pa ñ stwa i spo³ecze ñ stwa, tj. w za le ¿ no œci od tego, czy apa rat pa ñ stwo wy do -
brze wype³nia swo je us³ugo we fun kcje wo bec spo³ecze ñ stwa (komp lemen ta r -
noœæ) czy s³abo, co zmu sza do za stê po wa nia go przez rodzinê i nieformalne
organizacje (substytucja).
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Ta be la 4. Po mo sto wy ka pi ta³ spo³ecz ny a spra w noœæ pa ñ stwa

Spra w ne pa ñ stwo Nie spra w ne pa ñ stwo

wy so ki po ziom 
po mo sto we go ka pi ta³u

spo³ecz ne go

Komp lemen ta r noœæ

*

spo³ecz ny i eko no mi cz ny 
do bro byt

Sub sty tu cja
*

za rad noœæ spo³ecz na

ni ski po ziom 
po mo sto we go ka pi ta³u

spo³ecz ne go

Komp lemen ta r noœæ

*

wy klu cza nie spo³ecz ne:
si l nie j sze gru py 

spo³ecz ne 
„prze chwy tuj¹” pa ñ stwo, 
spy chaj¹c s³ab szych na

ma r gi nes

Sub sty tu cja
*

kon flikt: ja w ne 
kon fli kty, wa l ka, 
prze moc, ana rchia

•ród³o: M. Wo o l cock, D. Na ra y an: op. cit.

Przy jê cie w te o rii i/lub pra kty ce po dej œcia syne rgi cz ne go im p li ku je
koniecznoœæ: 

– iden tyfi ko wa nia na tu ry i za kre su fo r ma l nych i nie for ma l nych re la cji
spo³ecz nych wewn¹trz spo³ecz no œci oraz in ter akcji miê dzy nimi;

– bu do wa nia stra te gii roz wo jo wych ba zuj¹cych na owych re la cjach, w szcze -
gó l no œci na za siê gu spa jaj¹cego i po mo sto we go ka pi ta³u spo³ecz ne go;

– de cy do wa nia, jak po zy ty w ne ma ni fe sta cje ka pi ta³u spo³ecz ne go: wspó³pra -
ca, za ufa nie, spra w noœæ in sty tu cjo nalna mog¹ zag³uszyæ ne ga ty w ne jego
prze ja wy: ko ru pcjê, izo la cjo nizm, se kcia r stwo.

5. Kon kluz je

Niew¹tpli wie jed nym z klu czy do pol skich pro ble mów: bie dy, go spo dar -
cze go i cywi liza cyj ne go opó Ÿ nie nia, jest uru cho mie nie me cha ni z mów lo ka l -
ne go roz wo ju. W tej dzie dzi nie nie odno to wa li œmy w osta t nich la tach zna -
cz¹cych po stê pów. Oka za³o siê, ¿e sama de cen tra liza cja i ³ad sa morz¹dowy to 
zbyt s³abe bo dŸ ce, by na szersz¹ ska lê roz wi nê³a siê lo ka l na akty w noœæ. Byæ
mo¿e ten stan rze czy wy ni ka z fa ktu prze rwa nia tra dy cji oby wate l skie go
zaan ga ¿o wa nia i ko le kty w nej tro ski o w³asn¹ (lub biedn¹) spo³ecz noœæ, któ ra
roz wi ja³a siê w okre sie pra cy „u pod staw” i bu do wy II Rze czpo spo li tej.
Z pun ktu wi dze nia wy zwañ wspó³cze s no œci nie ma to jed nak zna cze nia – isto t -
ne jest bo wiem to, i¿ nie mamy ani spra w nych me cha ni z mów insty tucjo na l -
nych, ani wy pra co wa nych me tod kole kty w ne go dzia³ania, ge ne ruj¹cych lo -
ka l ne pro ce sy roz wo jo we. S¹ rzecz ja s na mie j s ca, gdzie roz wi ja siê przed siê -
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bio r czoœæ, spra w nie dzia³aj¹ in sty tu cje, a mie sz ka ñ cy or ga ni zuj¹ siê w sto wa -
rzy sze niach, klu bach czy nie for ma l nych ko mi te tach. Z oczy wi s tych po wo -
dów to nie tych spo³ecz no œci do ty czy naj bar dziej po trze ba uru cho mie nia pro -
ce sów roz wo jo wych, ale ob sza rów za nie dba nych: ku l tu ro wo, spo³ecz nie,
a prze de wszystkim gospodarczo.

Wy da je siê, ¿e od kry cie roz wo jo wej roli ka pi ta³u spo³ecz ne go otwie ra ta k -
¿e nowe mo ¿ li wo œci dla pol skich spo³ecz no œci – per spe kty wy kon stru o wa nia
no wych stra te gii roz wo jo wych opa r tych na ka pi ta le spo³ecz nym. Prze pro wa -
dzo ne po wy ¿ej roz wa ¿a nia daj¹, jak siê wy da je, uza sa d nion¹ pod sta wê do
sfo r mu³owa nia ki l ku za³o¿eñ, któ re po win ny le ¿eæ u pod staw tego typu stra te gii.

1. Ka pi ta³ spo³ecz ny jest czyn ni kiem roz wo ju spo³eczno -go spoda rcze go.
Jego zna cze nie jest tym wiê ksze, im mnie j sza jest do stê p noœæ in nych ty pów
ka pi ta³u. Ka pi ta³ spo³ecz ny nie za stê pu je in nych form ka pi ta³u, ale po zwa la
po nie siê gaæ i efe kty w niej je wy ko rzy staæ.

2. Bu do waæ ka pi ta³ spo³ecz ny, to prze de wszy stkim two rzyæ powi¹za nia,
bu do waæ re la cje; po wsta nie re la cji jest wa run kiem pod jê cia wspó³pra cy, ta
zaœ jest nie zbêd na, by po ja wi³o siê za ufa nie. O ile za wsze jest ja kiœ po ziom
ka pi ta³u wi¹¿¹cego, któ ry po zwa la prze trwaæ, o tyle ni g dy nie doœæ ka pi ta³u
pomo sto we go, któ ry po ma ga roz wi jaæ siê; wy zwa nie, któ re wy ma ga szcze gó l -
nej tro ski i zaan ga ¿o wa nia, to bu do wa ka pi ta³u po mo sto we go.

3. Stra te gia roz wo jo wa opa r ta na ka pi ta le spo³ecz nym wy ma ga wspó³ -
dzia³ania pa ñ stwa i grup oby wa te l skich; ini cja ty wy od gó r ne, je œli nie s¹ osa -
dzo ne w spo³ecz no œciach, nie dadz¹ ocze ki wa ne go prorozwojowego impulsu.

4. Ka pi ta³ spo³ecz ny dzia³a pro pu b li co bono, gdy sy stem po li ty cz ny dzia -
³a pro pu b li co bono.
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Bar bara Fe dys zak-Ra dziej owska

Czy ka pita³ spo³ecz ny bez spo³ecz nego za ufan ia
jest mo ¿liwy? Przyk³ady pol skich gmin wiej skich

1. Wpro wad zenie

Py ta nie, któ re sta no wi mo tyw prze wod ni mo ich roz wa ¿añ nad ka pi ta³em
spo³ecz nym pol skiej wsi ma cha ra kter nie co kon tro wer syj ny, ale bez nie go
trud no o wia ry godn¹ dia g no zê sta nu te go¿ ka pi ta³u. Przes³anki do sfo r mu -
³owa nia od po wie dzi – „tak, jest mo ¿ li wy” – wy pro wa dzam z wie lu mo ich ba -
dañ zrea li zo wa nych w IR WiR PAN w osta t nich la tach, w tym ta k ¿e na pod -
sta wie ba dañ bêd¹cych fra g men tem prac ze spo³u IR WiR PAN, któ ry pod kie -
run kiem Kry sty ny Sza fra niec w 2002 roku skoncentrowa³ siê na ludzkim
i spo³ecznym kapitale polskiej wsi1.

Przy stê puj¹c do ba dañ, ko rzy sta li œmy z ty po lo gii gmin skon stru o wa nej
przez ze spó³ prof. An drze ja Ro s ne ra2, tak do bie raj¹c po szcze gó l ne przy pa d ki
lo ka l nych wspól not, by mo ¿ li we sta³o siê ze sta wie nie gmin o ró ¿ nych chara k te -
ry sty kach spo³eczno -go spoda r czych (sy g na li zuj¹cych po ziom roz wo ju go -
spo dar cze go) z ich spo³ecz nym, psy cho logi cz nym i edu ka cy j nym po ten cja³em.

Jed no z py tañ ba da w czych zmie rza³o do we ry fi ka cji, a mo¿e skro mniej
rzecz uj muj¹c, egze mpli fi ka cji tezy mówi¹cej, ¿e „po my œl noœæ go spo da r cza
na ro dów i ich zdo l noœæ kon ku ro wa nia uwa run ko wa ne s¹ przez jedn¹ ce chê –
po ziom za ufa nia spo³ecz ne go”3. Przed mio tem na szych ba dañ by³y, rzecz ja s -
na, nie na ro dy, lecz spo³ecz no œci wie j skie sze œciu gmin bêd¹cych od 2004
roku w za siê gu dzia³ania dwóch eg zo gen nych czyn ni ków: po li ty ki ro l nej

1 Ra port pod re dakcj¹ prof. K. Sza fra niec: Psy cho logi cz ny, spo³ecz ny i edu ka cy j ny po -
ten cja³ pol skiej wsi (KBN 5HO1FO1921) za wie ra mój, licz¹cy 60 stron, roz dzia³ za ty tu³owa ny 
Ka pi ta³ spo³ecz ny w gmi nach wie j skich – wiê zi, no r my i spo³ecz ne za ufa nie. Po miê dzy kon so li -
dacj¹ a atro fi¹ wspól no ty. W ni nie j szej eks per ty zie odwo³ujê siê ta k ¿e do wy ni ków za wa r tych
w tym ra po r cie.

2 A. Ro s ner (red.): Wie j skie ob sza ry ku mu la cji ba rier roz wo jo wych, IR WiR PAN, Wa r -
sza wa 2002.

3 F. Fu ku y a ma: Za ufa nie. Ka pi ta³ spo³ecz ny a dro ga do do bro by tu, Wy daw ni c two Na u -
ko we PWN, Wa r sza wa–Wroc³aw 1997.



i stru ktu ra l nej UE oraz zna cz ne go bez ro bo cia w III RP. To, któ ry z nich ode -
gra w roz wo ju pol skiej wsi rolê de cy duj¹c¹ za le ¿eæ bê dzie w ogro mnym sto p -
niu, je œli wie rzyæ Fran ci so wi Fu ku y a mie i Ro be r to wi Pu t na mo wi, od czyn ni -
ków endogennych, czyli od zasobów kapita³u ludzkiego i spo³ecznego
w wiejskich spo³ecznoœciach.

Po dej muj¹c pro blem spo³ecz ne go ka pi ta³u pol skiej wsi, nie ocze ki wa³am, 
¿e w spo sób jed noz na cz ny dane mi bê dzie od kryæ i opi saæ naj wa ¿ niejsz¹
przy czy nê su kce sów i nie po wo dzeñ jej mie sz ka ñ ców, mia³am je dy nie nad zie jê,
¿e zna j dê siê bli ¿ej uzy ska nia od po wie dzi na te py ta nia. Wie dza o przesz³oœci, 
w któ rej wieœ mia³a a¿ nad to po wo dów, by sk¹po ob da rzaæ za ufa niem „in nych 
lu dzi”, nie sk³ania³a do sta wia nia hi po tez o bo ga c twie spo³ecz ne go ka pi ta³u
na pol skiej wsi. Kli mat nie uf no œci, z któ rym przez dzie si¹tki lat mu sie li so bie
ra dziæ mie sz ka ñ cy wsi, g³ów nie ro l ni cy, kli mat bêd¹cy kon se k wencj¹ po li ty -
ki „re pre sy j nej to le ran cji” pro wa dzo nej przez w³adze PRL prze ciw ko tra dy -
cy j nym no r mom i wa r to œciom ch³op skim, pry wa t nej w³as no œci zie mi, ryn ko -
wym me cha ni z mom oraz prze ciw ko ch³op skim eli tom – nie sprzy ja³ bu do wa -
niu spo³ecz ne go kapita³u.

Wspo mi na o tym Bar ba ra Pe re pe cz ko, roz wa ¿aj¹c kon se k wen cje ma so -
wych prze sie d leñ na tak zwa ne Zie mie Od zy ska ne oraz re fo r mê roln¹ PKWN, 
któ rej to wa rzy szy³y nie uf noœæ, za zdroœæ, za wiœæ, prze ku p stwa i inne fo r my
nie ucz ci wo œci4. Ko le j ne ele men ty po li ty ki ro l nej, czy li kole kty wi za cja, obo -
wi¹zko we do sta wy, li k wi da cja au ten tycz ne go przed stawi cie l stwa ro l ni ków
w ¿y ciu po li ty cz nym, cha o ty cz nie pro wa dzo na w la tach sie dem dzie si¹tych
ubieg³ego wie ku po li ty ka mode r ni za cji, nie mia³y po zy tyw ne go wp³ywu na
dzi siejsz¹ kon dy cjê ka pi ta³u spo³ecz ne go pol skiej wsi5. Je œli bo wiem przyj¹æ, 
za Fu ku y am¹, ¿e „za ufa nie to me cha nizm opa r ty na za³o¿e niu, ¿e in nych
cz³on ków da nej spo³ecz no œci ce chu je ucz ci we i koo pera ty w ne za cho wa nie
opa r te na wy zna wa nych no r mach”6, to ani okres PRL-u, ani pie r wsze 14 lat
III RP, ani spo sób ko men to wa nia w me diach pro ce su ne go cja cji wa run ków
wej œcia pol skie go ro l ni c twa w ob szar od dzia³ywa nia Wspó l nej Po li tyki Ro l nej
nie sprzy ja³ bu do wa niu za ufa nia ro l ni ków do pa ñ stwa, jego elit, a w re zu l ta cie 
do „wiêkszoœci ludzi”.

Okres po prze dzaj¹cy nasz¹ akce sjê do UE nie po pra wi³ wza je mnych re la -
cji wsi z po za wie j skim i poza ro l ni czym „cen trum”7 i nie zmie ni³ kli ma tu nie -
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4 B. Pe re pe cz ko: Re fo r ma ro l na w pa miê ci ro l ni ków, „Wieœ i Ro l ni c two” 2003, nr 1.
5 B. Pe re pe cz ko: Po wo jen ne uwa run ko wa nia ka pi ta³u spo³ecz ne go wspó³cze s nych ro l ni -

ków pol skich, „Wieœ i Ro l ni c two” 2003, su p le ment do nr 3.
6 F. Fu ku y a ma: op. cit., s. 38.
7 B. Fedy szak- Radzie jo wska: Miê dzy eu ro fo bi¹ ro l ni ków i agro fo bi¹ elit. Spo³ecz ne

pro ble my akce sji pol skiej wsi do Unii Eu ro pe j skiej, w: Z.W. Pu œle cki, M. Wa l ko wski (red.):
Ro l ni c two pol skie we Wspó l nej Po li ty ce Ro l nej Unii Eu ro pe j skiej, Wy daw ni c two Na uko we
IN PiD UAM, Po znañ 2004.



uf no œci w ku l tu rê za ufa nia8. S¹ przes³anki, by wie rzyæ, ¿e okres po akce sji
wraz z unijn¹ po li tyk¹ spó j no œci i pra kty ko wa niem za sa dy soli da r no œci sto p -
nio wo, wol no i bez gwa³to w ne go przyp³ywu uczuæ przy czy ni siê do po pra wy
atmosfery i wzmocnienia spo³ecznego kapita³u wsi.

Fu ku y a ma pi sze, ¿e gro ma dze nie ka pi ta³u spo³ecz ne go to skom pli ko wa -
ny i nie do ko ñ ca zba da ny pro ces ku l tu ro wy. Po li ty ka pa ñ stwa mo¿e wzma c -
niaæ ist niej¹cy ka pi ta³ spo³ecz ny, jed nak od bu do wa nie za ufa nia pub li cz ne go,
któ re uleg³o de stru kcji, jest trud ne i nie zna my sku te cz nych spo so bów jego
rewi ta li za cji9. Ka pi ta³ spo³ecz ny zwiê ksza siê, gdy jest u¿y wa ny, obu mie ra,
gdy u¿y wa ny nie jest10. Pa miê ta j my, ¿e wzma c nia nie ka pi ta³u lu dz kie go jest
zna cz nie pro stsze. De cy zja jed no stki o kon tynu o wa niu edu ka cji nie wy ma ga
spo³ecz nej akce p ta cji, cho cia¿ ³atwiej podj¹æ j¹ przy sprzy jaj¹cej po li ty ce pa ñ -
stwa. Sk³on noœæ do za cho wañ spo³ecz nych ro œ nie wo l niej ni¿ za so by ka pi ta³u 
lu dz kie go – o tym wa r to pa miê taæ, gdy roz wa ¿a my Ÿród³a jego s³aboœci.

Do bu do wy ka pi ta³u spo³ecz ne go po trze b na jest bo wiem wspól no ta akce p -
tuj¹ca ta kie wa r to œci jak: wza je m ne za ufa nie, wspó³pra ca, dzia³ania na rzecz
in nych. Two rze niu i prze ka zy wa niu tych wa r to œci s³u¿¹ szcze gó l nie z³o¿o ne
i sta bi l ne me cha ni z my oraz in sty tu cje ku l tu ro we: tra dy cja, re li gia i oby cza je.
Pa ñ stwo, jak pi sze Fu ku y a ma11, mo¿e je dy nie po móc w zwiê ksze niu ka pi ta³u
spo³ecz ne go, ale ska la i sku te cz noœæ tej in ter we ncji za le¿¹ od ku l tu ry i stru k -
tu ry da ne go spo³ecze ñ stwa. S¹ bo wiem dwie przy czy ny s³abo œci ka pi ta³u
spo³ecz ne go: z jed nej stro ny ist nie nie stru ktur pañstw socja li sty cz nych/ko -
mu ni sty cz nych, któ re wbrew w³as nym de kla ra cjom wzmo c ni³y, a nie os³abi³y 
jed no stko wy ego izm, z dru giej – fami li sty cz ny typ spo³eczeñstw (np. Chi ny,
Fran cja, po³ud nio we W³ochy) do œwia d czaj¹cych bra ku za ufa nia poza ro -
dzin¹. Obie te przy czy ny s¹ obe c ne w na szej tra dy cji po li ty cz nej i ku l tu ro wej. 
Nic wiêc dzi w ne go, ¿e do strze ga my kon se k wen cje tej obe cno œci ta k ¿e,
a mo¿e prze de wszy stkim, w spo³ecz no œciach wiejskich.

Dla te go przy jê ta hi po te za ba da w cza nie zak³ada³a bo ga c twa ka pi ta³u
spo³ecz ne go wsi, bar dziej pra wdo podo b ne wy da wa³o siê po twier dze nie tezy
o wci¹¿ si l nych, tra dy cy j nych wiê ziach ro dzin nych i s¹sie dz kich, o go to wo œci 
do spon ta ni cz nej, nie sfor mali zowa nej po mo cy i wspó³pra cy mie sz ka ñ ców
wsi. Jed nym s³owem, ocze ki wa³am ra czej spo³ecz nych za so bów, a nie spo³e -
cz ne go ka pi ta³u. Ce lo wy do bór gmin, w któ rych zrea li zo wa no ba da nia, s³u -
¿yæ mia³ we ry fi ka cji hi po te zy zak³adaj¹cej ist nie nie za le ¿ no œci miê dzy kon -
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8 P. Szto m p ka: So cjo lo gia. Ana li za spo³ecze ñ stwa, Spo³ecz ny In sty tut Wy da w ni czy
Znak, Kra ków 2002.

9 F. Fu ku y a ma: op. cit., s. 27, 39.
10 R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji. Tra dy cje oby wa te l skie we wspó³cze s -

nych W³oszech, Spo³ecz ny In sty tut Wy da w ni czy Znak, Kra ków 1995.
11 F. Fu ku y a ma: op. cit., s. 27.



dycj¹ go spo darcz¹, de mo gra ficzn¹, sta nem in fra stru ktu ry te ch ni cz nej i oœwia -
to wej gmin a po zio mem ka pi ta³u spo³ecz ne go w ich spo³ecz no œciach.

Na rzê dzia ba da w cze two rzy³ blok kwe stio na riu sza na zwa ny Wieœ, spo³e cz -
noœæ lo ka l na, licz¹cy 21 py tañ zmie rzaj¹cych do zdia gno zo wa nia po zio mu
uogó l nio ne go za ufa nia spo³ecz ne go, si³y wiê zi ³¹cz¹cych mie sz ka ñ ców ba da -
nych gmin, ich po czu cia wp³ywu na spra wy w³as nej wsi oraz gmi ny. Pyta³am
ta k ¿e o go to woœæ do wspó³pra cy z in ny mi, o przy na le ¿ noœæ do or ga ni za cji
i sto wa rzy szeñ oraz akty w noœæ w nich, a ta k ¿e o spo sób fun kcjo no wa nia stru k -
tur sa morz¹do wych.

Do da t ko we Ÿród³o in fo r ma cji sta no wi³y wy wia dy prze pro wa dzo ne z dzie -
siê cio ma li de ra mi w ka ¿ dej z ba da nych gmin, wska za ny mi przez pra co w ni -
ków i w³adze gmi ny, pe³ni¹cych fun kcjê eks per tów- sê dziów12. Dziê ki wy -
wia dom po zna li œmy mo ty wa cje dzia³ania, su kce sy i po ra ¿ ki lu dzi, któ rzy
w ba da nych wspól no tach od gry wa li rolê ani ma to rów i kata li za to rów wspól -
no to wej akty w no œci.

Osta t nim Ÿród³em na szej wie dzy o kon dy cji ka pi ta³u spo³ecz ne go w ba da -
nych gmi nach wie j skich oka za³y siê dwa wa ¿ ne wy da rze nia, któ re mia³y mie j s -
ce tu¿ po ba da niach te re no wych, a mia no wi cie wy bo ry sa morz¹dowe 2002
oraz re fe ren dum w spra wie in te gra cji Pol ski z UE z cze r w ca 2003 roku. Dane
o fre k wen cji, prze bie gu i wy ni kach wy bo rów oraz re fe ren dum po zwo li³y
pod daæ we ry fi ka cji de kla ro wan¹ przez na szych re spon den tów oby wa telsk¹
akty w noœæ, a wiêc le piej po znaæ rze czy wist¹ kon dy cjê spo³ecze ñ stwa oby -
wate l skie go ba da nych gmin.

Ba da nia objê³y szeœæ wspól not, w któ rych za rów no za so by spo³ecz ne, jak
i ka pi ta³ spo³ecz ny tworz¹ szeœæ kon kre t nych rze czy wi sto œci spo³ecz nych.
Mo ¿ na usy tu o waæ je na ska li ³¹cz¹cej za mo ¿ noœæ i bie dê, ko rzy st ne i nie ko -
rzy st ne cha ra kte ry styki go spo da r cze oraz oœwia to we, do mi nuj¹c¹ fun kcjê
rolnictwa i wysoki stopieñ urbanizacji.

Bia³e B³ota (pod By d goszcz¹) i Dy wi ty (obok Ol szty na) zo sta³y do bra ne
jako gmi ny radz¹ce so bie naj le piej, Klu cze wsko (œwiê to krzy skie) i P³aska
(pod la skie) jako gmi ny zna j duj¹ce siê w naj trud nie j szej sy tu a cji, Giza³ki
(Wiel ko po l ska) i Otyñ (lu bu skie) zajê³y zaœ po zy cjê po œred ni¹. Na omó wio ne 
ju¿ od mien no œci na³o¿y³y siê do da t ko we ró ¿ ni ce wy ni kaj¹ce z do mi nuj¹cego
ro dza ju ro l ni c twa – to wa ro we go, ch³op skie go w wiel ko po l skich Giza³kach,
pope gee ro wskie go w gmi nie Otyñ oraz ro l ni c twa s³abe go, przy nosz¹cego
nie wie l kie do cho dy, jak w pod la skiej gmi nie P³aska i œwiê to krzy skiej gmi nie
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12 Pra co w ni ka (lub pra co w ni ków gmi ny) pro szo no o po da nie na zwisk osób, któ re w da -
nej gmi nie za³o¿y³y lub pro wadz¹ or ga ni za cje, sto wa rzy sze nia na rzecz gmi ny, albo po pro stu
w nich dzia³aj¹. Je œli w gmi nie nie by³o li de rów dzia³aj¹cych w kon kre t nych or ga ni za cjach,
pro szo no o wska za nie osób, któ rych dzia³ania na rzecz in nych s¹ znacz¹ce, wa ¿ ne, wi do cz ne
dla mie sz ka ñ ców.



Klu cze wsko. Pope e ge ro wski Otyñ oka za³ siê zró¿ ni co wa ny we wnê trz nie: du -
¿ym, sto sun ko wo zamo¿nym gospodarstwom rolnym towarzyszy³o wysokie
bezrobocie i niski status materialny wiêkszoœci mieszkañców.

Po nie wa¿ py ta nia an kie ty œwia do mie nawi¹zuj¹ do son da ¿y CBO S -u z 2002
i 2004 roku, mo ¿ li we by³y po rów na nia re zu l ta tów na szych ba dañ ze wspo m -
nia ny mi son da ¿a mi13. Na le ¿y jed nak do daæ, ¿e w ba da nych przez nas gmi -
nach nadre pre zento wa ne by³y eli ty wie j skie z³o¿o ne z przed siê bio r ców, in te -
li gen cji wie j skiej oraz li de rów sto wa rzy szeñ i or ga ni za cji, co jak siê oka za³o,
mia³o wp³yw na re la ty w nie wy ¿sze ni¿ w son da ¿ach CBO S -u wska Ÿ ni ki po -
zio mu za ufa nia spo³ecz ne go i go to wo œci do wspó³pra cy.

Osta t nia re fle k sja wstê p na do ty czy przy jê tych na u¿y tek ba dañ spo so bów
ro zu mie nia naj wa¿ nie j szych po jêæ – za so bów spo³ecz nych i kapita³u spo³ecz -
ne go.

Za so by spo³ecz ne to „sieæ powi¹zañ (in ter akcji), któ re po zo staj¹ do dys -
po zy cji jed no stek/grup i ewen tu a l nie mog¹ zo staæ zmo bili zo wa ne do re a li za -
cji indy widu a l nych b¹dŸ gru po wych in te re sów”14. Tym sa mym, naj bar dziej
pod sta wo wym za so bem spo³ecz nym dla ka ¿ dej jed no stki jest ro dzi na, s¹sie -
dz two oraz, jak pisz¹ wy mie nie ni au to rzy – wspól no ty lu dzi po³¹czo nych
wiê zi¹ „pra cy”. W tra dy cy j nych spo³ecz no œciach wie j skich wszy stkie te gru -
py ³¹czy³a si l na, pie r wo t na, wspól no to wa wiêŸ krwi, mie j s ca i oby cza ju15;
pra ca ro l ni ka wy ko ny wa na przez wiê kszoœæ mie sz ka ñ ców wsi wzma c nia³a
bo wiem wiê zi ro dzin ne i s¹sie dz kie wiê zia mi za wo do wy mi. Dzi sie j sza wieœ
nie jest jed no rodn¹ wspól not¹, w mnie j szym lub wiêkszym stopniu obj¹³ j¹
proces przekszta³cania siê wiêzi pierwotnych we wtórne, a wspólnot w sto wa -
rzy sze nia.

Tra dy cy j ne za so by spo³ecz ne, by mog³y staæ siê fun kcjo na l nym ka pi -
ta³em spo³ecz nym, po trze buj¹ no wych form orga niza cy j nych i no wych stru k -
tur fo r ma l nych. Dla ce lów ba da nia przy jê³am ro zu mie nie ka te go rii ka pi ta³u
spo³ecz ne go zbie ¿ ne z kon ce pcja mi Ro be r ta Pu t na ma i Fran ci sa Fu ku y a my,
czy Ja me sa Co le ma na, w któ rych klu czo wy mi wa r to œcia mi s¹: uo gó l nio ne za -
ufa nie, lo ja l noœæ i go to woœæ do wspó³pra cy oraz sieæ od do lnych or ga ni za cji
i sto wa rzy szeñ s³u¿¹cych re a li za cji wspó l nych in te re sów (ne tworks, norms,
so cial trust).

Uzna³am jed nak, ¿e ze wzglê du na spe cy fi kê spo³ecz no œci wie j skich ko -
nie cz ne jest roz ró ¿ nie nie tego, co two rzy za so by spo³ecz ne wsi, od tego, co
œwia d czy, ¿e spo³ecz noœæ jest zdo l na do prze kszta³ce nia swo ich za so bów
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13 Ko mu ni ka ty z ba dañ CBO S -u: Kon dy cja pol skie go spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go
(BS/35/2002) oraz Czy Po la cy s¹ spo³ecz ni ka mi? (BS/27/2004).

14 A. Giza -Po le sz czuk, M. Ma ro dy, A. Ry chard: Stra te gie i sy stem. Po la cy w ob li czu
zmia ny spo³ecz nej, Wy daw ni c two IFiS PAN, Wa r sza wa 2000, s. 32 i n.

15 F. To en nies: Wspól no ta i sto wa rzy sze nie, PWN, Wa r sza wa 1988.



w ka pi ta³. Za so by spo³ecz ne obe j muj¹ to wszy stko, co po zo sta je w dys po zy cji 
jed no stki lub gru py, ka pi ta³ zaœ, to za so by uru cho mio ne i wyko rzy sty wa ne
w kon kre t nych dzia³aniach przez jed no stki i gru py. Za so by staj¹ siê ka pi -
ta³em, gdy jest na nie po pyt, gdy uru cha mia ne s¹ w dzia³aniach i przy nosz¹
efe kty (zysk)16. St¹d w na szych ba da niach py ta nia mierz¹ce za rów no po ziom
za so bów spo³ecz nych (uo gó l nio ne za ufa nie, go to woœæ do wspó³pra cy, nie -
sfor mali zo wan¹ akty w noœæ), jak i po ziom ka pi ta³u spo³ecz ne go (li cz bê i akty w -
noœæ wie j skich or ga ni za cji, fre k wen cjê wy borcz¹ oraz wie dzê o pra cach sa -
morz¹du)17.

Wa r to w tym mie j s cu przy po mnieæ, ¿e ka pi ta³ spo³ecz ny mo¿e byæ ta k ¿e
spo so bem ra dze nia so bie z tra um¹ zmian spo³ecz nych, po zwa la na ko le kty w -
ne, sku te cz ne po dej mo wa nie akcji zbio ro wych skie ro wa nych prze ciw wa run -
kom trau ma to gen nym, a ta k ¿e wzma ga po czu cie za ko rze nie nia, to ¿ sa mo œci
gru po wej, mocy i si³y prze bi cia po stro nie po je dyn czych oby wa te li18. Pe³ni
tym sa mym rolê stra te gii za ra d czej, wspo ma gaj¹cej pro ces wy cho dze nia
z traumy.

Spo³ecz no œci wie j skie, któ re dzi siaj zna j duj¹ siê u pocz¹tku zmia ny, po le -
gaj¹cej – w du ¿ym skró cie – na dywe rsy fi ka cji Ÿró de³ utrzy ma nia, sty lów ¿y -
cia i oby cza ju, pro wadz¹cej do pro ce su ró¿ ni co wa nia siê grup in te re sów
i instru menta lizo wa nia wiê zi spo³ecz nych, z ca³¹ pe w no œci¹ po trze bo waæ
bêd¹ stra te gii za ra d czych mi ni ma li zuj¹cych natê¿enie traumy towarzysz¹cej
tym przeobra¿eniom.

2. Za soby spo³ecz ne wsi – wiê zi, za ufan ie 
i go towo œæ do wspó³pra cy

Pre zen ta cjê wy ni ków ba dañ po zwo lê so bie po prze dziæ re zul ta ta mi ogól -
no po l skich son da ¿y CBO S -u z lat 2002 i 2004, po twier dzaj¹cymi pra wdzi -
woœæ tezy o ni skim po zio mie za ufa nia spo³ecz ne go Po la ków oraz o mnie j -
szym od œred niej krajo wej za ufa niu, któ rym darz¹ „wszy stkich lu dzi” ro l ni cy.
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Ta be la 1. Po ziom za ufa nia spo³ecz ne go (w %)

Któ ra opi nia jest bli ¿ sza Pana(i) pogl¹dom?

Ogó l nie rzecz
bior¹c wiê kszo œci
lu dzi mo ¿ na ufaæ 

W sto sun kach 
z in ny mi trze ba

byæ bar dzo 
ostro ¿ nym 

Trud no 
po wie dzieæ

Pol ska    2002 19 79 2

Wieœ       2002 15 83 2

Ro l ni cy  2002 16 84 0

Pol ska     2004 17 81 2

Wieœ       2004 14 83 3

Ro l ni cy  2004    9 91 0

•ród³o: dane CBO S -u: BS/40/2002 oraz BS/27/2004.

Po ziom spo³ecz ne go za ufa nia jest w Pol sce ni ski i, co go r sza, zda je siê ra -
czej zmnie j szaæ, ni¿ zwiê kszaæ. Ta ten den cja obe c na jest ta k ¿e w po sta wach
mie sz ka ñ ców wsi i ro l ni ków. Spa dek po zio mu za ufa nia ro l ni ków do „wiê k -
szo œci lu dzi” miê dzy 2002 a 2004 rokiem mo¿e budziæ niepokój.

Jed nak za so by spo³ecz ne wsi, mie rzo ne za ufa niem do s¹sia dów i w³adz sa -
morz¹do wych, s¹ zna cz nie wiê ksze. Na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je wy so ki
i wy ra Ÿ nie rosn¹cy po ziom za ufa nia ro l ni ków i mie sz ka ñ ców wsi do w³adz gmi ny.

Ta be la 2. Za ufa nie do s¹sia dów, w³adz gmi ny i pa r tii po li ty cz nych (w %)

Czy, ogó l nie rzecz bior¹c, ma Pan(i) za ufa nie, czy te¿ nie ma
Pan(i) za ufa nia do s¹sia dów, w³adz gmi ny, pa r tii po li ty cz nych?

Mam za ufa nie do
s¹sia dów

Mam za ufa nie do
w³adz gmi ny

 Mam za ufa nie do
pa r tii po li ty cz nych

Pol ska 2002 72 43 15

Pol ska 2004 74 53 13

  

Wieœ 2002 74 56 17

Wieœ 2004 72 62 12

Ro l ni cy 2002 76 52 13

Ro l ni cy 2004 73 70 20

•ród³o: dane CBO S -u: BS/40/2002 i BS/39/2004.
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Cie ka we wy da je siê rosn¹ce za ufa nie ro l ni ków do pa r tii po li ty cz nych. Ta
ten den cja nie zna j du je ana lo gii w ¿ad nej in nej gru pie spo³ecz no- zawo do wej,
nie po dzie laj¹ jej ta k ¿e mie sz ka ñ cy wsi. Pra wdo podo b nie spo sób, w jaki w la -
tach 2002–2004 PSL i Sa mo ob ro na re pre zen to wa³y in te re sy ro l ni ków w ne -
go cjo wa niu wa run ków akce sji do UE spra wi³, ¿e po li ty cy tych pa r tii tra kto -
wa ni s¹ jako swoi, a wiêc zas³uguj¹cy na za ufa nie. Son da¿ PBS z li sto pa da
2004 roku19 po twier dza sta bi li za cjê po pa r cia ro l ni ków dla tych dwu pa r tii na
po zio mie pra wie iden ty cz nym z tym, któ ry uzy ska³y w wy bo rach w 2001
roku.

Jed nak mnie j sze mu za ufa niu to wa rzy szy na pol skiej wsi zna cz nie wiê -
ksza go to woœæ do wspó³pra cy w roz wi¹zy wa niu pro ble mów w³as ne go œro do -
wi ska. Co cie ka we, opi nia o tym, ¿e wa r to dzia³aæ wspó l nie z in ny mi, zy ska³a
w osta t nich dwu la tach zwo len ni ków wœród mie sz ka ñ ców wsi i wœród ro l ni -
ków (u tych ostatnich a¿ o 14 punktów procentowych).

Ta be la 3. Go to woœæ wspó³dzia³ania i po czu cie wp³ywu na rze czy wi stoœæ
spo ³eczn¹ (w %)

Któ ra z opi nii do tycz¹cych ¿y cia spo³ecz ne go jest bli ¿ sza
Pana(i) pogl¹dom? Lu dzie tacy jak ja:

...dzia³aj¹c wspó l nie 
z in ny mi mog¹ po móc 

po trze buj¹cym lub
roz wi¹zaæ nie któ re
pro ble my swo je go

œrodowiska

...na wet dzia³aj¹c
wspó l nie z in ny mi 

nie s¹ w sta nie po móc 
po trze buj¹cym ani

roz wi¹zaæ pro ble mów 
swo je go œrodowiska

 Trud no 
po wie dzieæ 

Pol ska   2002 50 38 12

Wieœ     2002 43 45 12

Ro l ni cy 2002 41 50   9

Pol ska   2004 54 35 11

Wieœ     2004 52 34 14

Ro l ni cy 2004 55 34 11

•ród³o: dane CBO S -u: BS/35/2002 i BS/27/2004.

Tak w œwie t le son da ¿y CBO S -u wygl¹da po ziom spo³ecz nych za so bów
Po la ków w osta t nich la tach. Po rów na j my te wy ni ki z re zul ta ta mi ba dañ
IR WiR PAN prze pro wa dzo nych w 2002 roku. Jest to mo ¿ li we, na szym re s -
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pon den tom po sta wi li œmy bo wiem py ta nia sfo r mu³owa ne dok³ad nie tak, jak
w son da ¿ach CBO S -u, za rów no w 2002, jak i w 2004 roku.

Ta be la 4. Po ziom uogó l nio ne go za ufa nia (w %)

Któ ra opi nia jest bli ¿ sza Pana(i) pogl¹dom?

Ogó l nie rzecz
bior¹c 

wiê kszo œci lu dzi
mo ¿ na ufaæ

W sto sun kach 
z in ny mi trze ba byæ 
bar dzo ostro ¿ nym

Trud no 
po wie dzieæ 

i brak da nych

Pol ska* 19 79 2 100

Ba da ne gmi ny
wie j skie
ogó³em**

24 70 6 100

Bia³e B³ota 25 67 8 100

Dy wi ty 28 67 5 100

Giza³ki 6 91 3 100

Otyñ 39 49 12  100

Klu cze wsko 17 80 3 100

P³aska 28 68 4 100

*   CBOS BS/40/2002.
** Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.

Za uwa ¿ my, ¿e gmi ny o naj bar dziej ko rzy st nych chara kte ry sty kach spo³e -
czno -go spoda r czych, czy li zur bani zo wa ne i za mo ¿ ne Bia³e B³ota oraz Dy wi -
ty, po do b nie jak po pe ge e rowsk¹ gmi nê Otyñ oraz ro l nicz¹ gmi nê o naj bar -
dziej nie ko rzy st nych chara kte ry sty kach go spo da r czych ce chu je naj wy ¿szy
po ziom za ufa nia spo³ecz ne go. Ro l ni cze i œred nio za mo ¿ ne Giza³ki to gmi na,
w któ rej wiê kszo œci lu dzi ufa ty l ko 6% ba da nych. Czy ¿ by Fu ku y a ma nie mia³
ra cji? A mo¿e polska wieœ buduje zasoby spo³eczne na innym – ni¿ spo³eczne
za ufa nie – fun da men cie?

Po rów na nie wy ni ków po ka zu je ta k ¿e wy ¿szy po ziom za ufa nia spo³ecz -
ne go w gmi nach ba da nych przez IR WiR PAN ni¿ ogó l nie w Pol sce. Przy po -
mni j my, ¿e przy czy na tkwi we  wspo mnia nej wcze œ niej nadre pre zen ta cji elit
wie j skich. Na 1017 ba da nych, a¿ 21%, czy li 215 osób, sta no wi li przed siê bio r -
cy, in te li gen cja wie j ska i li de rzy, któ rzy czê œciej ufaj¹ innym ludziom ni¿
pozostali mieszkañcy wsi.

Czy ka pita³ spo³ecz ny bez spo³ecz nego za ufan ia jest mo ¿liwy? Przyk³ady... 73



Ta be la 5. Po ziom za ufa nia do wiê kszo œci lu dzi wœród elit wie j skich (w %)

Któ ra opi nia jest bli ¿ sza Pana(i) pogl¹dom:

Ogó l nie rzecz
bior¹c wiê kszo œci 
lu dzi mo ¿ na ufaæ

W sto sun kach 
z in ny mi trze ba
byæ ostro ¿ nym

Trud no 
po wie dzieæ

Eli ty 31 64   5

Mie sz ka ñ cy wsi 22 72   6

Czy ogó l nie rzecz bior¹c ma Pan(i) za ufa nie do s¹sia dów?

Mam za ufa nie Nie mam za ufa nia
Trud no 

po wie dzieæ

Eli ty 77 12 11

Mie sz ka ñ cy wsi 72 17 11

Czy ogó l nie rzecz bior¹c ma Pan(i) za ufa nie do w³adz gmi ny?

Mam za ufa nie Nie mam za ufa nia
Trud no 

po wie dzieæ

Eli ty 41 35 24

Mie sz ka ñ cy wsi 35 40 25

•ród³o: ba da nia IR WiR PAN i PTS z maja i cze r w ca 2002 roku.

Ta be la 6. Po ziom za ufa nia do s¹sia dów, w³adz gmi ny i pa r tii po li ty cz nych (w %)

Czy ogó l nie rzecz bior¹c ma Pan(i) za ufa nie, czy te¿ nie ma
Pan(i) za ufa nia do s¹sia dów, w³adz gmi ny, pa r tii po li ty cz nych?

Mam za ufa nie do
s¹sia dów

Mam za ufa nie do
w³adz gmi ny

Mam za ufa nie 
do pa r tii 

po li ty cz nych

Pol ska* 72 43 15 

Ba da ne gmi ny
wie j skie
ogó³em**

73 36 4

Bia³e B³ota 73 35    3,5

Dy wi ty 82 22    3,5

Giza³ki 70 56 4

Otyñ 69 29 6

Klu cze wsko 74 43 5

P³aska 71 32 1

*   CBOS BS/40/2002.
** Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.
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Wró æ my jed nak do za sad ni czej kwe stii: czy rze czy wi œcie ka pi ta³ spo³ecz -
ny na na szej wsi jest bu do wa ny na za ufa niu ty l ko do „swo ich”, a nie do „wiê k -
szo œci lu dzi”. Ko le j ne py ta nie do ty czy³o osób, któ re nasi re spon den ci sk³onni
s¹ da rzyæ za ufa niem.

Wszy s cy, nie ty l ko mie sz ka ñ cy wsi, wiê kszym za ufa niem darz¹ tych, któ -
rych znaj¹, tym wiê kszym za ufa niem, im z bli ¿ szej per spe kty wy przygl¹daj¹
siê ich dzia³al no œci. Po ziom za ufa nia do s¹sia dów za rów no w Pol sce, jak
i w ba da nych gmi nach jest wy so ki. Ni ¿ szy i zró¿ ni co wa ny jest po ziom za ufa -
nia dla w³adz gmi ny – naj wy ¿szy w ch³op skiej gmi nie Giza³ki (któ ra, przy po -
mi nam, nie ufa wiê kszo œci lu dzi), naj ni ¿ szy w po³o¿o nej w po bli ¿u Ol szty na
gmi nie Dy wi ty, w któ rej z ko lei ufa siê wiê kszo œci lu dzi czê œciej ni¿ w po zo -
sta³ych gmi nach.

Po nie wa¿ w wy bo rach sa morz¹do wych 2002 roku w gmi nie Giza³ki doty ch -
cza so wy wójt wy gra³ ry wa li za cjê ju¿ w pie r wszej tu rze, a w gmi nie Dy wi ty
wó j tem zo sta³a nowa oso ba, oz na czaæ to mo¿e, ¿e po ziom za ufa nia do w³adz
jest kon se k wencj¹ kon kre t nej sy tu a cji i kon kre t nych œro do wi sko wych uwa -
run ko wañ. Dla te go wa r to kon fron to waæ wy ni ki son da ¿y z ana liz¹ ja ko œcio -
w¹, wy wia da mi i Ÿród³ami o cha ra kte rze mono gra fi cz nym.

Ko le j ny wska Ÿ nik spo³ecz ne go za ufa nia, to go to woœæ ob da rze nia za ufa -
niem lu dzi, któ rzy dzia³aj¹ na rzecz gmi ny, oka za nia sza cun ku w³as nym eli -
tom i li de rom. Opi nia o oso bach dzia³aj¹cych na rzecz gmi ny jest wœród na -
szych re spon den tów po zy ty w na: pra wie 40% do strze ga ich obe cnoœæ i da rzy
ich sza cun kiem. Szcze gó l nie dwie gru py: przed siê bio r cy (56%) oraz spe cja li -
œci i me na d¿e ro wie (58%), a ta k ¿e nie co rza dziej ro l ni cy (46%) przyznaj¹, ¿e
s¹ w ich otoczeniu osoby zas³uguj¹ce na szacunek.

Ta be la 7. Opi nia mie sz ka ñ ców ba da nych gmin o oso bach dzia³aj¹cych na
rzecz gmi ny (w %)

Czy w Pana(i) gmi nie s¹ oso by, któ rych dzia³al noœæ
na rzecz gmi ny zas³ugu je na szcze gó l ny sza cu nek

Tak Nie
Brak da nych 

i trud no po wie dzieæ

Bia³e B³ota 35 29 36 100

Dy wi ty 29 44 27 100

Giza³ki 73 13 14 100

Otyñ 19 40 41 100

Klu cze wsko 40 31 29 100

P³aska 33 52 15 100

Ba da ne gmi ny ogó³em* 38 35 27 100

* Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.
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Po no w nie, na li œcie gmin de kla ruj¹cych sza cu nek dla swo ich elit, pie r wsze
mie j s ce za j muj¹ re spon den ci z ro l ni czej gmi ny Giza³ki. Osta t ni s¹ mie sz ka ñ -
cy pope ge e ro wskiej gmi ny Otyñ ufaj¹cy, przy po mi nam, wiê kszo œci lu dzi,
któ rzy w swo im oto cze niu nie do strze gaj¹ osób zas³uguj¹cych na sza cu nek.

Nasi re spon den ci, pro sze ni o wy mie nie nie osób zas³uguj¹cych na sza cu -
nek z po wo du dzia³al no œci na rzecz gmi ny, wska zy wa li prze de wszy stkim
dzia³aczy sa morz¹do wych – 26% ba da nych, a na stê p nie spo³ecz ni ków i lu dzi, 
któ rych za wód po le ga na s³u¿ bie in nym – 9% ba da nych. Ty l ko 2% re spon -
den tów wy bra³o przed siê bio r ców. Co cie ka we, a¿ 62% mie sz ka ñ ców gmi ny
Giza³ki po da je, ¿e oso ba mi zas³uguj¹cymi na sza cu nek ze wzglê du na zas³ugi
dla gmi ny s¹ dzia³acze sa morz¹dowi; w Dy wi tach, nie co czê œciej ni¿ w in -
nych gmi nach, wy mie nia no spo³ecz ni ków (18%); natomiast w Bia³ych
B³otach i Kluczewsku – przedsiêbiorców (5%).

Ko le j ny wska Ÿ nik za so bów spo³ecz nych, to po zy ty w na oce na wspó l ne go
dzia³ania jako spo so bu osi¹ga nia le p szych rezultatów.

Ta be la 8. Go to woœæ do wspó³pra cy (w %)

Któ ra opi nia bli ¿ sza jest Pana(i) pogl¹dom:

Wspó³pra ca 
z in ny mi lu dŸ mi

to na ogó³ 
ma r no wa nie

cza su

Dzia³aj¹c 
wspó l nie 

z in ny mi lu dŸ mi
mo ¿ na osi¹gn¹æ

wiê cej ni¿ 
sa me mu

Trud no 
po wie dzieæ 

i brak da nych

Pol ska*   9 78 13 100

Ba da ne gmi ny
wie j skie**

  7 90   3

Bia³e B³ota   6 91   3

Dy wi ty   1 97   2

Giza³ki   6 92   2

Otyñ 15 79   6

Klu cze wsko 10 85   5

P³aska   2 96   2

*   CBOS BS/40/2002.
** Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.

Pogl¹d, ¿e „dzia³aj¹c wspó l nie z in ny mi mo ¿ na osi¹gn¹æ wiê cej ni¿ sa me -
mu” wy zna je zde cy do wa na wiê kszoœæ ba da nych. W gmi nach wie j skich jest
on nie co bar dziej po pu la r ny ni¿ w pol skim spo³ecze ñ stwie. Po no w nie pogl¹d
ten ró ¿ ni cu je mie sz ka ñ ców ba da nych gmin, nie zu pe³nie zgod nie z ich chara k -
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tery sty ka mi spo³eczno -go spoda rczy mi. Re kor dzi œci to za mo ¿ na, zur bani zo -
wa na gmi na Dy wi ty i bied na, ro l ni cza gmi na P³aska. Na uwa gê zas³ugu je fakt, 
¿e tro chê czê œciej ni¿ po zo sta³e gru py spo³ecz no- zawo do we o wspó³pra cy z in -
ny mi jako ma r no wa niu cza su mówi¹ przed siê bio r cy (10%) oraz pra co w ni cy
na je m ni o ni skich kwa li fi ka cjach (9%).

Ko le j ne, po do b ne py ta nie spra w dza³o za rów no go to woœæ do wspó³pra cy,
jak i po czu cie wp³ywu re spon den tów na ota czaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ.

Ta be la 9. Go to woœæ wspó³dzia³ania i po czu cie wp³ywu na rze czy wi stoœæ
spo ³e czn¹ (w %)

Któ ra z opi nii do tycz¹cych ¿y cia spo³ecz ne go jest bli ¿ sza
Pana(i) pogl¹dom? Lu dzie tacy jak ja:

...dzia³aj¹c wspó l nie 
z in ny mi mog¹ po móc 

po trze buj¹cym lub
roz wi¹zaæ nie któ re
pro ble my swo je go

œro do wi ska

...na wet dzia³aj¹c
wspó l nie z in ny mi 

nie s¹ w sta nie po móc 
po trze buj¹cym ani

roz wi¹zaæ pro ble mów 
swo je go œro do wi ska

Trud no 
po wie dzieæ

Pol ska* 50 38 12

Ba da ne gmi ny
wie j skie** 73 21   6

Bia³e B³ota 62 28 10

Dy wi ty 71 21   8

Giza³ki 84 11   5

Otyñ 59 36   5

Klu cze wsko 74 19   7

Pla ska 88 21   1

*   CBOS BS/35/2002.
** Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.

Prze ko na nie o po trze bie wspó l ne go dzia³ania na rzecz in nych po no w nie
jest zde cy do wa nie wy ¿sze za rów no w ba da nych gmi nach wie j skich, jak i na
pol skiej wsi ni¿ w ca³ej Pol sce20. Wy ra Ÿ nie czê œciej tak¹ po sta wê uja w niaj¹
mie sz ka ñ cy gmin ro l ni czych, czy li P³aska, Giza³ki, Klu cze wsko. Spo³ecz -
noœæ naj bar dziej zur bani zo wa nej gmi ny – Bia³e B³ota oraz pope gee ro wskie go 
Oty nia przy po mi na w swo ich opi niach Polskê „miejsk¹”, mniej sk³onn¹ do
takich deklaracji.
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Prze ko na nie o mo ¿ li wo œci po ma ga nia in nym dziê ki wspó l nym dzia³a -
niom czê œciej de kla ruj¹ przed siê bio r cy (81%), spe cja li œci i me na d¿e ro wie
(86%) oraz pra co w ni cy na je m ni o œred nich kwa li fi ka cjach (89%), a wiêc oso -
by wspó³tworz¹ce elitê badanych wsi.

2.1. Za soby spo³ecz ne wsi – pod sum owa nie

Od po wie dzi na py ta nia wska Ÿ ni ko we, mierz¹ce po ziom ka pi ta³u spo³ecz -
ne go zgod nie z de fi ni cja mi kla sy ków, ucz¹ po ko ry: ani za le ¿ no œci nie s¹ jed -
noz na cz ne, ani pra wid³owo œci nie wy daj¹ siê prze ko nuj¹ce. Po ka zuj¹, jak
³atwo o nie tra f ne, upra sz czaj¹ce pro blem uo gó l nie nia. Po zo r nie – za ufa nie
spo³ecz ne oka zu je siê po staw¹ obecn¹ czê œciej wœród mie sz ka ñ ców gmin zur -
bani zo wa nych i gmi ny pope ge e ro wskiej, rza dziej – w gmi nach z do mi nacj¹
ro l ni c twa. Ta kie mu uo gó l nie niu zda je siê jed nak prze czyæ wy so ki po ziom za -
ufa nia obe c ny w po sta wach mie sz ka ñ ców ro l ni czej, bied nej gmi ny P³aska.
We wszy stkich gmi nach to eli ty zdo l ne s¹ do oka zy wa nia za ufa nia w wiê k -
szym sto p niu ni¿ po zo sta li mie sz ka ñ cy wsi.

Wszê dzie ufa siê prze de wszy stkim s¹sia dom. Na to miast za ufa nie do
w³adz gmi ny zda je siê byæ obe c ne g³ów nie w gmi nach ro l ni czych. Po do b nie
przed sta wia siê sza cu nek dla w³as nych elit, ale obok ro l ni czych gmin Giza³ki, 
Klu cze wsko, P³aska zbli ¿o ne wy ni ki odno to wu je my w zur bani zo wa nej gmi -
nie Bia³e B³ota. Sy tu a cjê do da t ko wo kom p li ku je zwi¹zek miê dzy sto sun kiem
do w³adz gminy a opini¹ o jakoœci pracy samorz¹du.

Go to woœæ wspó³pra cy i po czu cie wp³ywu na sy tu a cjê w naj bli ¿ szym oto -
cze niu naj czê œciej oka zuj¹ mie sz ka ñ cy gmin ro l ni czych, tj. gmi ny Giza³ki
i P³aska, naj rza dziej – re spon den ci pope gee ro wskie go Oty nia. Po zo sta³e gmi -
ny nie s¹ ju¿ tak wy ra Ÿ nie zró¿ ni co wa ne. Do da j my, ¿e re spon den ci wszy stkich (!)
ba da nych gmin oka zuj¹ go to woœæ wspó l ne go dzia³ania w celu roz wi¹zy wa nia
pro ble mów swo je go œro do wi ska i po mo cy in nym w sto p niu da le ko wy ¿szym ni¿
ba da ni przez CBOS Po la cy. Ró ¿ ni ca wy no si a¿ 23 pun kty pro cen to we.

3. Ka pit ali zow anie za sob ów spo³ecz nych wsi – akt ywnoœæ
spo³ecz na, sto war zysz enia, li der zy

Kapi tali zo wa nie za so bów oz na cza u¿y wa nie ich dla osi¹ga nia wspó l nych
ce lów i dla re a li za cji wspó l nych in te re sów. Naj bar dziej prze ko nuj¹c¹ i wia ry -
godn¹ in fo r macj¹ o rze czy wi stej akty w no œci mie sz ka ñ ców ba da nych gmin
jest fre k wen cja w wy bo rach sa morz¹do wych i re fe ren dum akce sy j nym. Ob -
raz za cho wañ wy bo r czych do sta r cza ra czej py tañ, ni¿ od po wie dzi.
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Ta be la 10. Ba da ne gmi ny wed³ug sy tu a cji go spo da r czej, fre k wen cji w wy bo -
rach sa morz¹do wych 2002 roku oraz za cho wañ w re fe ren dum
akce sy j nym 2003 roku

Gmi ny od 
naj le p szej, po

naj mniej 
ko rzystn¹ 

cha ra kte ry stykê 
go spo darcz¹

Gmi ny od 
naj wy ¿szej, po 

naj ni¿sz¹
fre k wen cjê 

w re fe ren dum
uni j nym

Gmi ny od
naj wiê ksze go, 
po naj ni ¿ sze

po pa r cie dla UE

Gmi ny od
naj wy ¿szej, 
po naj ni¿sz¹
fre k wen cjê 

w wy bo rach wó j ta

1. Bia³e B³ota 1. Bia³e B³ota 59% 1. Otyñ                 84% 1. Giza³ki         66%

2. Dy wi ty 2. Dy wi ty          56% 2. Dy wi ty           81% 2. Klu cze wsko 58%

3. Giza³ki 3. Giza³ki          54% 3. Bia³e B³ota 79% 3. P³aska           56%

4. Otyñ 4. Otyñ                52% 4. P³aska             72% 4. Otyñ              55%

5. Klu cze wsko 5. Klu cze wsko 51% 5. Giza³ki           63% 5. Dy wi ty         52%

6. P³aska 6. P³aska             47% 6. Klu cze wsko 61% 6. Bia³e B³ota 44%

•ród³o: http://wy bo ry2002.pkw.gov.pl/; http://re fe ren dum.pkw.gov.pl/sww/kraj/in de xA.html.

Za uwa ¿ my in te re suj¹c¹ pra wid³owoœæ: oto ko le j noœæ gmin wed³ug cha ra k -
te ry styki go spo da r czej po kry wa siê ide a l nie z ko le j no œci¹ gmin wed³ug fre k -
wen cji w re fe ren dum akce sy j nym. Jed nak po ziom po pa r cia dla in te gra cji Pol -
ski z UE by³ ju¿ inny – gmi ny z „le p szym” ro l ni c twem po par³y in te gra cjê zna -
cz nie ostro ¿ niej ni¿ gmi ny z ro l ni c twem pope ge e ro wskim, gmi ny zur bani zo -
wa ne i ro l ni cza gmi na P³aska, o najs³ab szych chara kte ry sty kach go spo da r -
czych. Mie sz ka ñ cy gmin po³o¿o nych w bez po œred nim s¹sie dztwie du ¿ych
miast po pa r li in te gra cjê jak ich mie j s cy s¹sie dzi. W Dy wi tach po pa r cie dla na -
szej akce sji do UE wy nios³o 81%, w nie da le kim Ol szty nie – 86%. Mie sz ka ñ -
cy Bia³ych B³ot po pa r li UE nie co s³abiej – 79%, ale po do b nie wygl¹da³o to
w po bli skiej By d go sz czy (83%). Na to miast gmi na Otyñ, po³o¿o na w Lu bu -
skiem, po par³a in te gra cjê (84%) dok³ad nie w ta kim sto p niu, co wiê kszoœæ wy -
bo r ców tego wo je wó dz twa (84%).

Zupe³nie ina czej wygl¹da ob raz akty w no œci w wy bo rach sa morz¹do wych:
naj wy¿sz¹ fre k wen cjê odno to wu je my w gmi nach ch³op skich, ro l ni czych. Naj -
mniej zain tere so wa ni wy bo rem wó j ta oka za li siê naj le piej wy ksz ta³ ceni, naj -
bar dziej za mo ¿ ni, mie sz kaj¹cy w po bli ¿u By d go sz czy mie sz ka ñ cy gmi ny
Bia³e B³ota.

Ko le j ny wska Ÿ nik kon dy cji spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go w ba da nych
gmi nach, któ ry wa r to wy ko rzy staæ, to ana li za wia ry god no œci de kla ra cji i po -
rów na nie ich ze spo so bem g³osowania w referendum akce sy j nym21.
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Ta be la 11. Po pa r cie mie sz ka ñ ców ba da nych gmin dla in te gra cji Pol ski z UE
(w %)

Po pa r cie dla in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹:

De kla ra cje „ZA” 
w ba da nych

gmi nach 
(maj, cze r wiec

2002)

Po pa r cie udzie lo ne
in te gra cji 

w re fe ren dum
akce sy j nym 

(cze r wiec 2003)

Fre k wen cja
w re fe ren dum

(cze r wiec
2003)

Bia³e B³ota 49 79 59

Dy wi ty 36 81 56

Giza³ki 48 63 54

Otyñ 59 84 52

Klu cze wsko 28 61 51

P³aska 58 72 47

Wieœ 2003* 65 51

Ba da ne gmi ny** 46 73 53

*   Rze czy wi ste wy ni ki re fe ren dum akce sy j ne go.
** Œred nia dla ba da nych gmin wie j skich wg da nych IR WiR PAN i PTS z maja i cze r w ca 2002
roku.

Za uwa ¿ my, ¿e rok po ba da niach mie sz ka ñ cy wszy stkich ba da nych gmin
oka za li siê zna cz nie bar dziej pro uni j ni ni¿ mo ¿ na by³o przy pu sz czaæ w 2002
roku. Wiê kszoœæ (oprócz gmin ro l ni czych Klu cze wsko i Giza³ki) udzie li³a
pro ce so wi in te gra cji Pol ski z UE po pa r cia na po zio mie wy ¿szym ni¿ œred nia
dla pol skiej wsi. Po pa r cie dla in te gra cji w gmi nie Bia³e B³ota (79%) by³o wy ¿ -
sze ni¿ w ca³ym wo je wó dztwie kuja wsko- pomo r skim (77%), a w gmi nie Dy -
wi ty (81%), zbli ¿o ne do wy ni ków re fe ren dum w wo je wó dztwie wa r mi ñ sko-
-ma zu r skim (82%). Mo ¿e my przy pu sz czaæ, ¿e mie sz ka ñ cy tych dwu zur bani -
zo wa nych gmin, po pie raj¹c w re fe ren dum in te gra cjê, wy ka za li wiêksz¹ iden -
ty fi ka cjê z s¹sia duj¹cymi mia sta mi ni¿ ze œro do wi ska mi ro l ni czy mi i wie j ski -
mi. Na to miast mie sz ka ñ cy ro l ni czych gmin Klu cze wsko i Giza³ki g³oso wa li
po do b nie, jak spo³ecz no œci wiejskie.

Wska Ÿ ni kiem akty w no œci mie sz ka ñ ców ba da nych gmin jest ta k ¿e li cz ba
ko mi te tów wy bo r czych powo³anych w po szcze gó l nych œro do wi skach dla
pro mo wa nia kan dy da tów na rad nych. W gmi nach po³o¿o nych w po bli ¿u du -
¿ych miast po bi te zo sta³y wsze l kie re kor dy: mie sz ka ñ cy Bia³ych B³ot zor -
gani zo wa li 29 ko mi te tów, a Dy wit – 19. W po zo sta³ych gmi nach zg³oszo no
po 8 ko mi te tów wy bo r czych, w gmi nie Otyñ zaœ – 11. Jed nak w Bia³ych
B³otach a¿ 18 ko mi te tów po wsta³o wy³¹cz nie w celu lan so wa nia jed ne go kan -
dy da ta i z tej osiem na stki ty l ko je den uzy ska³ man dat rad ne go. Czy wiêc li cz -

80 Bar bara Fe dys zak-Ra dziej owska



ba ko mi te tów œwia d czy o zdo l no œci do samo orga ni za cji, czy ra czej o ato mi za cji
spo³ecz no œci, któ ra pro mu je indy widu a l ne po sta ci i nie ko nie cz nie efe k ty w nie 
bu du je trwa³e wiê zi i sta bi l ne sto wa rzy sze nia?

Sy g na³em wska zuj¹cym na akty w noœæ lo ka l nych elit jest ta k ¿e zdo l noœæ
do wy da wa nia lo ka l nej pra sy. I zno wu, za mo ¿ nej i zur bani zo wa nej gmi nie
Bia³e B³ota, w któ rej uka zuj¹ siê dwie lo ka l ne ga ze ty, to wa rzysz¹ dwie ro l ni -
cze gmi ny wy daj¹ce po jed nej ga ze cie – naj bied nie j sza, ro l ni cza gmi na
P³aska i wzglêd nie za mo ¿ na, ta k ¿e ro l ni cza, gmi na Giza³ki. Mie sz ka ñ cy gmi -
ny Klu cze wsko czy tuj¹ ga ze tê wy da wan¹ w s¹sied niej gmi nie, któ ra za wie ra
wk³adkê po œwiê con¹ ich pro ble mom. W pope ge e ro wskiej gmi nie Otyñ i zur ba -
ni zo wa nej, za mo ¿ nej gmi nie Dy wi ty nie uka zu je siê ¿ad na lo ka l na pra sa.

Ko le j ny wska Ÿ nik, to li cz ba dzia³aj¹cych w gmi nach or ga ni za cji i sto wa -
rzy szeñ. Pod staw¹ do opi su sto p nia zor gani zo wa nia mie sz ka ñ ców ba da nych
gmin s¹ wy wia dy z mie js co wy mi li de ra mi i in fo r ma cje zdo by te od w³adz gmin.

Sto pieñ samo orga ni za cji, mie rzo ny liczb¹ dzia³aj¹cych sto wa rzy szeñ,
jest naj wy ¿szy w gmi nach zur bani zo wa nych – Bia³e B³ota i Dy wi ty, oraz
w mnie j szym sto p niu – w ro l ni czych Giza³kach. W dwóch pie r wszych spo ty -
ka my or ga ni za cje nowe, po wsta³e po 1989 roku; w Giza³kach zaœ za rów no
tra dy cyjn¹ Ocho t nicz¹ Stra¿ Po ¿arn¹, jak i nowe: Sto wa rzy sze nie na rzecz
Edu ka cji i Roz wo ju Wsi oraz Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Trzo dy. Po zo -
sta³e gmi ny oka za³y siê nie co ubo ¿ sze w or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia: w gmi -
nie Klu cze wsko powo³ano Sto wa rzy sze nie Agro tury sty cz ne, a w gmi nie
P³aska dzia³a w spo³ecz nej pró ¿ ni Ocho t ni cza Stra¿ Po ¿a r na.

Gmin¹, w któ rej w œwie t le na szych ba dañ nie dzia³a ¿ad na po zarz¹dowa
or ga ni za cja jest pope ge e ro wski Otyñ. Na le ¿y jed nak do daæ, ¿e ba da nia li de -
rów w tej gmi nie spra wi³y an kie te rom wie le trud no œci i ich re zu l tat nie wy da je 
siê w pe³ni wia ry god ny.

Li de rzy i or ga ni za cje, w któ rych dzia³aj¹, to ko le j ny wska Ÿ nik po zio mu
ka pi ta³u spo³ecz ne go w po szcze gó l nych gmi nach.

Naj bar dziej znacz¹c¹ grup¹ li de rów (57%) wska zan¹ przez eks per tów
oka za li siê przed sta wi cie le stru ktur sa morz¹do wych: rad ni, cz³on ko wie
w³adz gmi ny, so³tysi oraz de le ga ci sa morz¹du ro l ni cze go (izb ro l ni czych).
Oz na cza to, ¿e sa morz¹d, za rów no tery to ria l ny, jak i ro l ni czy, a ta k ¿e jego
so³ecka fo r mu³a, czy li so³tys i Rada So³ecka tworz¹ stru ktu ry orga niza cy j ne,
w któ rych dzia³a wiê kszoœæ wie j skich li de rów. Oko³o 14% li de rów to przed -
sta wi cie le or ga ni za cji o cha ra kte rze go spo da r czym lub sto wa rzy szeñ dzia -
³aj¹cych na rzecz roz wo ju gmi ny, po wsta³ych po 1989 roku. Spo³ecz ni cy
dzia³aj¹cy w or ga ni za cjach oœwia to wych, cha ryta ty w nych i kul tu ra l nych sta -
no wi¹ ³¹cz nie 12% ba da nych. Na to miast naj sta r sze or ga ni za cje, obe c ne na
pol skiej wsi nie ja ko od za wsze, czy li OSP, klu by i or ga ni za cje spo r to we s¹
po lem dzia³ania dla 11% li de rów. Osta t ni¹ gru pê (5%) tworz¹ dzia³acze pa r -
ty j ni i zwi¹zko wi.

Czy ka pita³ spo³ecz ny bez spo³ecz nego za ufan ia jest mo ¿liwy? Przyk³ady... 81



Ta be la 12. Li de rzy i or ga ni za cje (w %)

Li de rzy i or ga ni za cje, z któ ry mi s¹ zwi¹zani:

Rad ny gmi ny lub po wia tu 28

Wójt, bu r mistrz lub inny cz³onek w³adz gmi ny   5

So³tys 17

De le gat izby ro l ni czej   7

OSP i inne or ga ni za cje przy OSP   9

Sto wa rzy sze nia go spo da r cze   9

Sto wa rzy sze nia lub fun da cje na rzecz roz wo ju gminy   5

Sto wa rzy sze nia oœwia to we i kul tu ra l ne   7

Sto wa rzy sze nia i fun da cje cha ryta ty w ne   5

Pa r tie po li ty cz ne i zwi¹zki za wo do we   5

Klu by i or ga ni za cje spo r to we   2

Inne   1

Wiê kszoœæ, bo 66% wszy stkich li de rów, dzia³a ty l ko w jed nej or ga ni za cji
lub sto wa rzy sze niu, 2% w wiê cej ni¿ dwu or ga ni za cjach. Po zo sta li, czy li 32% 
li de rów, pra cuj¹ rów no le gle w dwu strukturach organizacyjnych.

Prze wa ga dzia³aczy sa morz¹do wych mo¿e byæ za rów no prost¹ kon se k -
wencj¹ za sto sowa ne go klu cza do bo ru pró by (przed sta wi cie le urzê du gmi ny
w roli „sê dziów”), jak i kon se k wencj¹ wy bie ra nia do rad gmin nych i in nych
stru ktur sa morz¹do wych lu dzi od gry waj¹cych w spo³ecz no œciach wie j skich
role przy wó d ców, orga ni za to rów ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.

Nowi li de rzy, akty w ni w or ga ni za cjach za³o¿o nych i dzia³aj¹cych po
1989 roku, sta no wi¹ 38% ca³ej gru py; 24% to li de rzy sta rych or ga ni za cji,
o po zo sta³ych zaœ nie po sia da my in fo r ma cji po zwa laj¹cych okre œliæ ich or ga -
ni za cyjn¹ przy na le ¿ noœæ. Bu do wa nie spra w nych stru ktur orga niza cy j nych to
umie jê t noœæ po sia da na i pra kty ko wa na przez mniej ni¿ po³owê wie j skich li -
de rów. Po zo sta li opie raj¹ siê ra czej na przy ja cio³ach i lu dziach bli skich lub na 
doraŸnie mobilizowanych do poszczególnych akcji wspó³mieszkañcach.

Li de rzy wraz z przed siê bior ca mi i wiejsk¹ in te li gencj¹ tworz¹ spo³ecz ne22

eli ty ba da nych gmin. S¹ le piej wy kszta³ceni, za mo¿ nie j si i bar dziej akty w ni –
nie rza d ko ucze st nicz¹ w pra cach sa morz¹du gmi ny i dzia³aj¹ w po li ty cz nych
or ga ni za cjach. Wy ni ki ba dañ po ka zuj¹, ¿e w tych w³aœ nie œro do wi skach ro dzi 
siê ka pi ta³ spo³ecz ny wie j skich wspól not.
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Ta be la 13. Po czu cie wp³ywu wœród przed sta wi cie li elit wie j skich (w %)

Czy Pana(i) zda niem tacy lu dzie jak Pan(i) maj¹ wp³yw na 
spra wy: (pro cent od po wie dzi TAK)

W³as nej
wsi

W³as nej
gmi ny

Po wia tu 
i wo je wó dz twa

Kra ju

Eli ty 73 61 30 20

Mie sz ka ñ cy wsi 54 33  9  9

Œred nia w ba da nych
gmi nach*

58 39 13 11

* Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 roku.
•ród³o: ba da nia IR WiR PAN i PTS z maja i cze r w ca 2002 roku.

Nie ma w¹tpli wo œci, ¿e eli ty wie j skie uja w niaj¹ si l ne po czu cie pod mio to -
wo œci i wp³ywu na to, co dzie je siê w ich wsiach, gmi nach, a na wet w po wie -
cie i wo je wó dztwie. To po czu cie wp³ywu przek³ada siê ta k ¿e na akty w noœæ,
za rów no tê spon ta niczn¹, nie zor gani zo wan¹, jak i œwia do mie po dej mo wan¹
w ra mach organizacji, której jest siê cz³onkiem.

Ta be la 14. Eli ty a dzia³al noœæ na rzecz in nych i cz³on ko stwo w or ga ni za cjach
(w %)

Dzia³al noœæ na rzecz in nych i cz³on ko stwo 
w or ga ni za cjach:

Do bro wo l nie i bezp³at nie 
pra co wa³ na rzecz

swo je go œro do wi ska

Na le ¿y do or ga ni za cji 
zrze szaj¹cej ro l ni ków

i mie sz ka ñ ców wsi

Eli ty* 83  23

Mie sz ka ñ cy wsi* 71    9

Œred nia w ba da nych gmi nach* 74  12

Ogó³em Pol ska     58**         21***

Ogó³em wieœ     60**         23***

Mia sto pow. 500 tys. mieszk.     58**         26***

*    Œred nia dla ba da nych gmin z maja i cze r w ca 2002 r. wg da nych IR WiR PAN i PTS z maja
i cze r w ca 2002 roku.
**   Ko mu ni kat z ba dañ CBO S -u: Kon dy cja pol skie go spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go
(BS/35/2002).
*** Ko mu ni kat z ba dañ CBO S -u: Prze mia ny gru po wej akty w no œci spo³ecz nej Po la ków w la -
tach 1998–2002; dane na pod sta wie Ta be li 3. Od se t ki an kie to wa nych pra cuj¹cych spo³ecz nie
co naj mniej w jed nej or ga ni za cji.
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Za uwa ¿ my, ¿e zde cy do wa na wiê kszoœæ ba da nych, w tym nie ty l ko eli ty,
lecz ta k ¿e po zo sta li mie sz ka ñ cy wsi, de kla ru je do bro woln¹ i bezp³atn¹ pra cê
na rzecz swo je go œro do wi ska. W œwie t le son da ¿y CBO S -u rea li zo wa nych na
ogól no po l skiej pró bie lo so wej, wska Ÿ nik tej spon ta ni cz nej, nie sfor mali zowa -
nej akty w no œci w spo³ecz no œciach wie j skich jest zwy kle wy so ki – nie co wy ¿ -
szy ni¿ w wie l kich mia stach i w Pol sce ogó³em. Jed nak sta bi l na dzia³al noœæ
w fo r ma l nych or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach nie jest tak czê stym zja wi -
skiem na na szej wsi.

Ge ne ra l nie, sto pieñ zor gani zo wa nia pol skie go spo³ecze ñ stwa nie jest wy -
so ki, a ba da ne przez nas gmi ny oka za³y siê mniej sk³onne do akty w no œci w ra -
mach sfor mali zo wa nych or ga ni za cji ni¿ mia sto23. Je ¿e li ju¿ taka akty w noœæ
ma mie j s ce, to jej akto ra mi s¹ prze de wszy stkim przed sta wi cie le wie j skich
elit. Ty l ko co dzie si¹ty re spon dent (z ba da nych przez nas gmin) za de kla ro wa³
cz³on ko stwo w or ga ni za cji zrze szaj¹cej mie sz ka ñ ców wsi lub rolników;
wœród przedstawicieli elit uczyni³ to co czwarty badany.

Wy da je siê, ¿e na pod sta wie tych wy ni ków mo ¿ na sfo r mu³owaæ za rów no
tezê o sto sun ko wo wy so kim po zio mie spo³ecz nych za so bów wsi (mie rzo nych 
go to wo œci¹ do wspó³dzia³ania), jak i tezê o ni skim sto p niu ich kapi ta li za cji
(mie rzon¹ liczb¹ or ga ni za cji i spo³ecz nym za ufa niem). Wieœ ro l ni cza nie bu -
du je sta bi l nych, sfor mali zo wa nych stru ktur dla wspól no to we go dzia³ania;
rolê sto wa rzy szeñ i or ga ni za cji zda je siê w du ¿ym sto p niu od gry waæ sa mo -
rz¹d gmi ny. W gmi nach po³o¿o nych w bez po œred niej bli sko œci miast li cz ba
or ga ni za cji i spo³ecz ne za ufa nie s¹ wiê ksze, ale wi daæ wy ra Ÿ nie mniejsz¹
iden ty fi ka cjê z samorz¹dem. Mniejsze jest te¿ poczucie wp³ywu i gotowoœæ
dzia³ania na rzecz w³asnej wspólnoty.

4. Ka pita³ spo³ecz ny wsi – pa rad oksy i sp rze czno œci

W mo men cie, gdy ana li zu je my wy ni ki na szych ba dañ na po zio mie po je -
dyn czych gmin, po ja wiaj¹ siê sprze cz no œci po le gaj¹ce, w du ¿ym skró cie, na
rów no cze s nej obe cno œci wska Ÿ ni ków chara ktery sty cz nych dla wy so kie go
i ni skie go po zio mu ka pi ta³u spo³ecz ne go. Trzy gmi ny zas³uguj¹ na szcze -
góln¹ uwa gê: bied na i ro l ni cza gmi na P³aska, za mo ¿ na i zur bani zo wa na gmi -
na Bia³e B³ota oraz re la ty w nie za mo ¿ na, ro l ni cza gmi na Giza³ki.

4.1. Ka pita³ spo³ecz ny wsi zur ban izo wan ych – gmi na Bia³e B³ota

Przy po mni j my cha ra kte ry sty kê tej gmi ny: najko rzyst nie j sze wska Ÿ ni ki
go spo da r cze, demo gra fi cz ne i infra stru ktura l ne; naj le piej wœród ba da nych
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gmin wy kszta³ceni mie sz ka ñ cy (20% ba da nych ma wy ¿sze wy kszta³ce nie),
o wy so kim sta tu sie ma te ria l nym. Sto sun ko wo ko rzy st nej stru ktu rze agra r nej
(du¿e go spo da r stwa ro l ne) to wa rzy szy wy so kie bez ro bo cie. Gmi na s¹sia du je
bez po œred nio z mia stem wo je wó dz kim – By d goszcz¹ i wcho dzi w sk³ad gmin 
po wia tu by d go skie go. Na jej te re nie wy da wa ne s¹ dwie lo ka l ne ga ze ty i dzia³a
naj wiê ksza li cz ba or ga ni za cji po zarz¹do wych. Ki l ka z nich po wsta³o po 1989
roku: Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom Nie pe³no spra w nym, Klub Bi z ne su,
Pol skie Sto wa rzy sze nie Agro bi z ne su, Spó³ka Wod na, Klub Se nio ra, któ ry
jest now¹ fo r mu³¹ dla Ko³a Go spo dyñ Wie j skich oraz Ko³o SLD.

W wy bo rach sa morz¹do wych 2002 roku, przy naj ni ¿ szej wœród ba da nych 
gmin fre k wen cji (44%), g³osa mi 54% wy bo r ców wy bra ny zo sta³ w II tu rze
nowy wójt. Zwy ciê ¿y³a ko bie ta, po wy rów na nej wa l ce to czo nej przez 6 kan -
dy da tów, po pie ra na przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmi ny. O bo -
ga tym ¿y ciu oby wa te l skim tej gmi ny mo¿e œwia d czyæ li cz ba ko mi te tów wy -
bo r czych (a¿ 29!) re pre zen tuj¹cych ró ¿ ne oso by i œro do wi ska kan dy duj¹ce do 
Rady Gmi ny. Taka li cz ba ko mi te tów by³a ab so lu t nym re kor dem wœród na -
szych gmin. Jed nak a¿ 18 z nich powo³ano je dy nie po to, by lansowaæ
konkretn¹ osobê. Tylko jeden kandydat z tego grona uzyska³ mandat radnego.

Przy po mni j my te¿, ¿e mie sz ka ñ cy tej gmi ny oka zuj¹ in nym swo je za ufa -
nie (25%) czê œciej od po zo sta³ych; pra wie 60% wziê³o udzia³ w re fe ren dum
i pra wie 80% po par³o in te gra cjê z UE. Wy da wa³oby siê, ¿e oce na ka pi ta³u
spo³ecz ne go w tej gmi nie wy pa da bar dzo ko rzy st nie. Fran cis Fu ku y a ma ma
ra cjê – ka pi ta³ spo³eczny i rozwój gospodarczy „id¹ w parze”.

Jed nak inne wska Ÿ ni ki mierz¹ce ka pi ta³ spo³ecz ny przecz¹ tak jed noz na -
cz nej dia g no zie – naj ni ¿ sza fre k wen cja w wy bo rach wó j ta, naj ni ¿ sze po czu -
cie wp³ywu na spra wy w³as nej wsi (47%) i nie mal rów nie ni skie po czu cie
wp³ywu na spra wy gmi ny (32%). To wa rzy szy temu ma³a (re la ty w nie) zna jo -
moœæ na zwisk lu dzi pia stuj¹cych w gmi nie wa ¿ ne fun kcje, ni ska (re la ty w nie)
sk³on noœæ do do bro wo l nej i bezp³at nej pra cy na rzecz swo je go œro do wi ska
oraz naj ni ¿ szy po ziom (5%) przy nale ¿ no œci do wie j skich i ro l ni czych or ga ni -
za cji. Mo ¿ na od nieœæ wra ¿e nie, ¿e pro ces ur ba ni za cji oz na cza dla tej wie j skiej 
gmi ny deruralizacjê, rozumian¹ jako utratê spo³ecznych zasobów chara k tery -
sty cz nych dla wiejskiej wspólnoty.

4.2. Ka pita³ spo³ecz ny bied nych wsi rol nic zych – gmi na P³aska

Gmi na P³aska, po do b nie jak Klu cze wsko, zo sta³a wy bra na ze wzglê du na
bar dzo nie ko rzy st ne cha ra kte ry styki eko no mi cz ne, demo gra fi cz ne, infra stru k -
tura l ne i edu ka cy j ne. Pra wie po³owa (46%) re spon den tów w tej gmi nie to ro l -
ni cy; czê œciej spo ty ka my w niej oso by o ni skich do cho dach i ni skim po zio mie 
wy kszta³ce nia. Po do b nie jak w trzech po zo sta³ych ro l ni czych, nie zurba nizo -
wa nych gmi nach, pro cent bez ro bo t nych nie jest wy so ki (9%).
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W wy bo rach sa morz¹do wych w 2002 roku fre k wen cja by³a wy ¿sza ni¿
w Bia³ych B³otach i wy nios³a 56%. Na sta no wi sko wó j ta kan dy do wa³y trzy
oso by i w II tu rze, po dra ma ty cz nej wa l ce, wy bo ry wy gra³ ty l ko 3 g³osa mi
doty ch cza so wy wójt (uzy skuj¹c 50,1% g³osów), po pie ra ny przez Ko mi tet
Wy bo r czy Wy bo r ców „Sa morz¹d Zie mi Au gu sto wskiej”. Jego prze gra nym
ry wa lem by³ kan dy dat SLD–UP. „Sa morz¹d Zie mi Au gu sto wskiej” wy gra³
ta k ¿e wy bo ry do Rady Gmi ny, zdo by waj¹c 10 man da tów. Spo œród po zo -
sta³ych 7 ko mi te tów wy bo r czych 2 man da ty uzy ska³a LPR, a po jed nym man -
da cie ko mi te ty wy bo r cze „Wspól noœæ”, „Wspó l na Spra wa” i „Na sza Gmi na”. 
Dwie sta r tuj¹ce pa r tie po li ty cz ne, czy li Sa mo ob ro na i SLD–UP, nie uzy ska³y
w Ra dzie Gmi ny ani jed ne go man da tu. Naj wiê ksze po pa r cie (67%) otrzyma³
komitet odwo³uj¹cy siê do samorz¹dnoœci i do wspólnoty szerszej ni¿ gmina – 
do ziemi augustowskiej.

Jed nak gmi na P³aska wy da je siê byæ pu sty ni¹ in sty tu cjo naln¹. Je dy ny mi
stowa rzy sze nia mi, poza wy mie nio ny mi wcze œ niej ko mi te ta mi wy bo r czy mi,
s¹ tam: Ocho t ni cza Stra¿ Po ¿a r na i Ko³o Pszcze la r skie, któ re mu li de ru je eme -
ryt. To ta k ¿e je dy na gmi na, któ rej li de rzy mówi¹ g³ów nie o nie po wo dze niach: 
„nie uda³o siê ura to waæ szko³y, ...ma³ych szkó³”, „s¹ szko le nia, ale nic spe cja l -
ne go dziê ki nim nie osi¹gn¹³em”, „nie wa r to byæ spo³ecz ni kiem”, „naj wiê k -
szym su kce sem jest to, ¿e na ra dzie nie ma ¿ad ne go po dzia³u”, „bar dzo opo r -
nie id¹ spra wy”.

To, co siê uda je, to „ro dzin na at mo s fe ra we wsi, in te gra cja wsi”. Za ufa nie
do w³adz gmi ny jest ni skie, brak lu dzi ciesz¹cych siê sza cun kiem, mie sz ka ñ -
cy gmi ny nie na le¿¹ do or ga ni za cji i sto wa rzy szeñ, zbio r czy wska Ÿ nik akty w -
no œci w tej gmi nie jest ni ski. Cech¹ wy ró ¿ niaj¹c¹ gmi nê P³aska na tle in nych
ba da nych gmin jest ta k ¿e naj ni ¿ sza fre k wen cja w re fe ren dum akce sy j nym
(47%) oraz sto sun ko wo wy so kie po pa r cie dla integracji tych, którzy w re fe -
ren dum wziêli udzia³ (72%).

Mo ¿e my wiêc uz naæ, ¿e s³abe mu ka pi ta³owi spo³ecz ne mu w tej gmi nie to -
wa rzysz¹ ni skie wska Ÿ ni ki roz wo ju go spo dar cze go. Jed nak pe³ny ob raz jest
bar dziej skom pli ko wa ny. Gmi na P³aska wy da je w³asn¹, lo kaln¹ ga ze tê. Po -
ziom za ufa nia spo³ecz ne go jest tam za ska kuj¹co wy so ki (28%), wy ¿szy ni¿
w Bia³ych B³otach (25%), ale spo³ecz noœæ mimo to przy po mi na in sty tu cjo -
naln¹ pu sty niê. Mie sz ka ñ cy tej gmi ny, le piej ni¿ Bia³ych B³ot, znaj¹ lu dzi pia -
stuj¹cych wa ¿ ne fun kcje w gmi nie i po tra fi¹ pra wid³owo po daæ ich na zwi ska.
Zna cz nie czê œciej de kla ruj¹ do bro woln¹ i bezp³atn¹ pra cê na rzecz swo je go
œro do wi ska (80%) oraz maj¹ du¿e poczucie wp³ywu na sprawy w³asnej wsi
(66%) i gminy (44%).

Za so by spo³ecz ne w tej gmi nie (na po zio mie wiê zi, za ufa nia, po czu cia
wspól no ty lu dzi, któ rzy so bie po ma gaj¹) wy daj¹ siê spo re, ale uœ pio ne, nie -
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akty wo wa ne w sto wa rzy sze niach i or ga ni za cjach. Bez wiê kszych kon fli któw
pra cu je sa morz¹d, ale to wszy stko, na co mog¹ liczyæ mieszkañcy tej gminy.

4.3. Ka pita³ spo³ecz ny wsi z do brym rol nict wem – gmi na Giza³ki

Gmi na Giza³ki ma ro l ni czy, ch³op ski cha ra kter, ra czej prze ciê t ne cha ra k -
te ry styki roz wo ju go spo dar cze go, demo gra ficz ne go i infra stru ktura lne go,
a ta k ¿e prze ciêtn¹ sy tu a cjê w gmin nej oœwia cie. To jed na z trzech gmin,
w któ rej wy so ki udzia³ w gru pie ba da nych maj¹ ro l ni cy (41%), a znacz¹co
nie wie l ki – bez ro bo t ni (12%). Jest to za ra zem gmi na, w któ rej do cho dy ba da -
nych mie sz ka ñ ców s¹ naj ni ¿ sze. Ty l ko 10% re spon den tów tej gmi ny ma wy ¿ -
sze wy kszta³ce nie. W gmi nie wy da wa na jest jed na lo ka l na ga ze ta.

Ch³op ski cha ra kter gmi ny ukszta³towa³ spo sób ucze st ni cze nia jej mie sz -
ka ñ ców w re fe ren dum akce sy j nym. Do syæ wy so ka jak na spo³ecz noœæ
wiejsk¹ fre k wen cja – 54% i ra czej ni skie, na tle in nych ba da nych gmin, po pa r -
cie dla in te gra cji – ty l ko 63% – œwiadcz¹, ¿e o spo so bie g³oso wa nia w re fe ren -
dum za de cy do wa³o w wiê kszym sto p niu po czu cie przy nale ¿ no œci do ch³op -
skiej, a nie ponad lo ka l nej wspól no ty.

W wy bo rach sa morz¹do wych fre k wen cja w gmi nie Giza³ki by³a naj wy ¿sza
za równo w po wie cie ple sze wskim, jak i wœród ba da nych przez nas gmin i wy -
nios³a 66%. Ju¿ w pie r wszej tu rze, przy po pa r ciu 66% wy bo r ców, wy bo ry
wy gra³ doty ch cza so wy wójt, kan dy dat PSL. Jego je dy nym prze ciw ni kiem by³ 
kan dy dat SLD–UP. Po do b nie wygl¹da³y wy bo ry do Rady Gmi ny. Zg³oszo no
8 list ko mi te tów wy bo r czych, w tym 3 li sty stri c te po li ty cz ne i 5 nie poli ty cz -
nych (m.in. Fo rum Sa morz¹dowe Zie mi Ple sze wskiej, Œwie r czy na, Wspó l ne
S³owo). Mia¿d¿¹ce zwy ciê stwo od nie œli w wy bo rach sa morz¹do wych po li ty -
cy: dwa man da ty zdo by³a Sa mo ob ro na, 6 man da tów SLD–UP i 7 man da tów
PSL. Tak wiêc wy bo ry w ch³op skiej gmi nie Giza³ki wy gra³y pa r tie po li ty cz -
ne, o któ rych nie da siê po wie dzieæ, ¿e s¹ no wy mi stru ktu ra mi orga niza cyj ny -
mi (poza Sa mo ob ron¹), wy ra Ÿ nie na to miast prze gra³y je sto wa rzy sze nia sa -
morz¹dowe.

Kim, w tak upo lity cz nio nej gmi nie, s¹ jej li de rzy, ja kie or ga ni za cje two -
rz¹ jej spo³ecz ny ka pi ta³? Od po wiedŸ na to py ta nie wy da je siê rów nie in te re -
suj¹ca, co za ska kuj¹ca. Lo ka l ni li de rzy dzia³aj¹ w or ga ni za cjach po wsta³ych
za rów no przed 1989 ro kiem, jak i pó Ÿ niej. S¹ to miê dzy in ny mi: Sto wa rzy sze -
nie na rzecz Edu ka cji i Roz wo ju Wsi, Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Trzo dy,
izba ro l ni cza, gmin na Ko mi sja Roz wi¹zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
Rada Pa ra fia l na, Ocho t ni cza Stra¿ Po ¿a r na, Zwi¹zek Eme ry tów oraz Zwi¹zek 
Na uczy cie l stwa Pol skie go. Ki l ku li de rów to rad ni i za ra zem dzia³acze wy -
mie nio nych or ga ni za cji. Py ta ni o naj wa¿ nie j sze cele i efe kty dzia³ania wy -
mie niaj¹ prze de wszy stkim po pra wê sy tu a cji w oœwia cie, czy li po wsta nie no -
we go gi mna zjum, sali kom pu te ro wej i la bo ra to rium jê zy ko we go. Naj wy ra Ÿ -
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niej szko³a i edu ka cja m³od zie ¿y jest dla li de rów tej gmi ny spraw¹ naj wa ¿ -
niejsz¹, a wspo ma ga nie i wy po sa ¿a nie szkó³ w nowoczesny sprzêt – przed -
mio tem najwiêkszego zainteresowania. W szkole powsta³ zespó³ muzyczny,
podjêto tak¿e próbê reaktywacji zespo³u pieœni i tañca.

Mie sz ka ñ cy gmi ny Giza³ki w naj wiê kszym sto p niu de kla ro wa li pra cê
spo³eczn¹ na rzecz swo je go œro do wi ska (80%) oraz przy na le ¿ noœæ do or ga ni -
za cji wie j skich i ro l ni czych (25%); naj bar dziej ufaj¹ w³ad zom gmi ny i naj le -
piej je znaj¹ (99%). Po tra fi¹ ta k ¿e pra wid³owo wy mie niæ na zwi sko wó j ta
(99%). Do strze gaj¹ wokó³ sie bie lu dzi god nych sza cun ku, maj¹ naj wiê ksze
po czu cie wp³ywu na spra wy wsi (72%) i gmi ny (55%), de kla ruj¹ go to woœæ
wspó³dzia³ania z in ny mi dla roz wi¹zy wa nia wspó l nych pro ble mów. Kom p le t -
nie jed nak nie ufaj¹ „wiê kszo œci lu dzi” (ufa im 6%) i mniej chê t nie po pa r li in -
te gra cjê z UE. Or ga ni za cji jest co pra wda w tej gmi nie wiê cej ni¿ w ufaj¹cej
lu dziom gmi nie P³aska, lecz ta k ¿e zde cy do wa nie mniej ni¿ w ufaj¹cej lu -
dziom gmi nie Bia³e B³ota.

Dla dope³nie nia ob ra zu tej gmi ny trze ba wy ra Ÿ nie po wie dzieæ, ¿e klu -
czow¹ rolê od gry wa tam sa morz¹d, w któ rym wa¿n¹ fun kcjê pe³ni¹ or ga ni za -
cje po li ty cz ne oraz wy bra ny po no w nie wójt, maj¹cy si l ne polityczne poparcie 
PSL.

Czy wiêc o gmi nie Giza³ki mo ¿e my jed noz na cz nie po wie dzieæ, ¿e jej ka -
pi ta³ spo³ecz ny, mimo dra ma ty cz nie ni skie go po zio mu spo³ecz ne go za ufa nia,
ma siê do brze? Czy te¿ do brze maj¹ siê je dy nie spo³ecz ne za so by tej ch³op -
skiej wspól no ty? Czy rola pa r tii po li ty cz nych bu du je ka pi ta³ spo³eczny, jak
s¹dz¹ jed ni, czy te¿ prze szka dza, jak pisz¹ inni, w jego two rze niu?

I rzecz naj wa¿ nie j sza, czy ten szcze gó l ny ro dzaj ka pi ta³u spo³ecz ne go
(a mo¿e ty l ko za so bów?) ch³op skiej wsi oka ¿e siê wy sta r czaj¹cy w cza sach
prze mian, czy po mo ¿e przy sto so waæ siê tej spo³ecz no œci do zmian zwi¹za -
nych z in te gracj¹ z UE? Czy wspól no to wy, ro l ni czy cha ra kter spo³ecze ñ stwa
oby wate l skie go tej gmi ny wy trzy ma pró bê dywe rsy fi ka cji Ÿró de³ utrzy ma nia
oraz sty lów ¿ycia i z³agodzi traumê towarzysz¹c¹ transformacji?

5. Pod sum owa nie

Czy mo ¿ li wy jest wiêc ka pi ta³ spo³ecz ny bez spo³ecz ne go za ufa nia? Wy -
da je siê, ¿e pol ska wieœ nie ma in ne go wyj œcia. Hi sto ry cz nie ukszta³to wa ny
i wspó³cze œ nie utrwa lo ny ogro m ny de fi cyt za ufa nia musi zo staæ od bu do wa ny 
akty w no œci¹ elit oraz two rzo nych przez nie or ga ni za cji i sto wa rzy szeñ, ta k ¿e
wte dy, gdy po wstan¹ one prze de wszy stkim w od po wie dzi na in stru men ty po -
li ty ki ro l nej i po li ty ki kie ro wa nej na ob sza ry wie j skie przez Uniê Eu ro pejsk¹.
Para do ksa l nie, to nie pol skie pa ñ stwo, lecz Wspó l na Po li ty ka Ro l na zda je siê
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byæ dzisiaj katalizatorem przyspieszaj¹cym kapitalizacjê zasobów spo³ecz -
nych polskiej wsi.

Pol ska wieœ s¹sia duj¹ca z mia stem, wieœ si l na swo im ro l ni c twem lub po -
szu kuj¹ca roz pa cz li wie poza ro l ni czych Ÿró de³ utrzy ma nia, czy w ko ñ cu wieœ
pope ge e ro wska bêd¹ bu do waæ ten ka pi ta³ w ró ¿ ny spo sób, ko rzy staj¹c z od -
mien nych in stru men tów po li ty ki spó j no œci i soli da r no œci Unii Eu ro pe j skiej
oraz jej fun du szy stru ktu ra l nych. Bêd¹ ko rzy staæ z in nych do œwia d czeñ i two -
rzyæ ró ¿ ne wi zje w³as nej przysz³oœci. Wszy stkie dla efe kty w ne go wy ko rzy -
sta nia zew nê trz ne go wspa r cia bêd¹ zmu szo ne odwo³aæ siê do en do gen nych
czyn ni ków roz wo ju, do lu dz kie go i spo³ecz ne go ka pi ta³u. De fi cyt ka pi ta³u lu -
dz kie go, mie rzo ny edu kacy j ny mi aspi ra cja mi i po zio mem zdo by te go wy -
kszta³ce nia, pol ska wieœ ju¿ za czê³a wy ra Ÿ nie zmnie j szaæ. Zja wi sko kon wer -
sji ka pi ta³ów po zwa la wie rzyæ, ¿e po do b nie sta nie siê z ka pi ta³em spo³ecznym 
– mimo dominuj¹cego klimatu nieufnoœci i nik³ego wsparcia udzielanego
polskiej wsi przez elity polityczne, naukowe i opiniotwórcze.

Ten po zo r nie nie uza sad nio ny op ty mizm wy ni ka z prze ko na nia, i¿ pol ska
wieœ od cho dzi dzi siaj od cze r pa nia z tra dy cy j nych za so bów spo³ecz nych
w kie run ku ich przy spie szo nej kapi ta li za cji, a nie ku atro fii. Prze ma wia za
tak¹ ocen¹ sy tu a cji ki l ka ar gu men tów. Li cz ba or ga ni za cji po zarz¹do wych
dzia³aj¹cych na wsi wy ra Ÿ nie ro œ nie: do strze gaj¹ to zja wi sko ta k ¿e obse r wa -
to rzy w Sto wa rzy sze niu Klon/Ja wor. Orga ni zo wa ne przez Fo rum Akty wi za -
cji Ob sza rów Wie j skich (FAOW) ogól no po l skie spo t ka nia lo ka l nych, wie j -
s kich or ga ni za cji po zarz¹do wych ciesz¹ siê ogro mnym po wo dze niem.

Wy mu sze nie, naj pierw na Ko mi sji Eu ro pe j skiej, a po tem na Mi ni ste r -
stwie Ro l ni c twa i Roz wo ju Wsi, wpro wa dze nia w Pol sce pro gra mu LEADER+
do wo dzi sku te cz no œci œro do wisk zor gani zo wa nych dzi siaj w FAOW, czy li
w fo rum wspó³pra cy ogól no po l skich i lo ka l nych or ga ni za cji po zarz¹do wych
dzia³aj¹cych na rzecz roz wo ju pol skiej wsi. Akty w noœæ œro do wisk wie j skich,
któ re przy po mo cy Fe de ra cji Ini cja tyw Oœwia to wych ura to wa³y ponad 200
lik wi do wa nych szkó³, do pro wa dzi³y do zmia ny usta wy i powo³a³y ponad 200
lo ka l nych sto wa rzy szeñ pro wadz¹cych Ma³e Szko³y, jest do brym wska Ÿ ni -
kiem zdo l no œci wsi do kapi tali zo wa nia swo ich zasobów.

Na wet wy nik wy bo rów do se j mu w 2001 roku, gdy nie zwy kle akty w ny
ele kto rat ro l ni czy wpro wa dzi³ do pa r la men tu swoj¹ „po pu li styczn¹” re pre -
zen ta cjê, jest do wo dem sku te cz no œci tej gru py. Za uwa ¿ my, ¿e 2 496 283
g³osy od da ne w 2001 roku na PSL i Sa mo ob ro nê (³¹cz nie 19,18% po pa r cia),
to naj le p szy re zu l tat, jaki po 1989 roku uzy ska³y pa r tie odwo³uj¹ce siê do wie j -
skie go ele kto ra tu. Z ca³¹ pe w no œci¹ taki wy nik wy bo rów mia³ zna cze nie dla
po my œl ne go prze bie gu ne go cja cji z UE w kwe stii dop³at bez po œred nich, kwo -
ty mle cz nej, po wie rz ch ni ba zo wej i tym po do bnych, a wiêc oka za³ siê dzia -
³aniem efe kty w nym.
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Czy Fu ku y a ma, Pu t nam i Co le man maj¹ ra cjê, wi¹¿¹c roz wój spo³eczno -
-go spoda r czy z po zio mem ka pi ta³u spo³ecz ne go? Za pe w ne tak, ale pol ska
wieœ wpro wa dzi pewn¹ mo dy fi ka cjê do stwier dzo nej przez nich za le ¿ no œci.
Bê dzie mu sia³a osi¹gn¹æ i roz wój, i wy so ki po ziom ka pi ta³u spo³ecz ne go, nie
tyle ko rzy staj¹c ze spo³ecz ne go za ufa nia, co od bu do wuj¹c je. Bo tego osta t -
nie go dzi siaj, po do b nie jak ca³e polskie spo³eczeñstwo, nie posiada zbyt
wiele.

Tekst zo sta³ za mó wio ny przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych na po trze by ni nie j szej pu b li -
ka cji. Jego wstê p na wer sja, za zgod¹ ISP, zo sta³a opub li ko wa na w in ter ne cie na stro -
nie www.ekono mia spole cz na.pl.
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Czêœæ II
Ekon omia spo³ecz na



To masz Ka Ÿmierczak

Zr ozumieæ ek onomiê spo³eczn¹

Eko no mia spo³ecz na ¿adn¹ miar¹ nie jest za gad nie niem no wym. Po raz
pie r wszy zain tere so wa no siê ni¹ na pocz¹tku XIX wie ku. Po tem, jako przed -
miot pub li cz ne go dys ku r su po wró ci³a – na kró cej – pod ko niec pie r wszej
po³owy XX wie ku. Wspó³cze s ne zain tere so wa nie jest wiêc ju¿ trze ci¹ z ko lei
fal¹; na ra staj¹co trwa ono od do brych dwóch de kad1.

1. Ka riera ekon omii spo³ecz nej w za rys ie

Pa ra fra zuj¹c nie co opi niê Ro be r ta Ni s be ta, mo ¿ na by po wie dzieæ, i¿ dzie -
wiêt na sto wieczn¹ eko no miê spo³eczn¹ naj le piej zro zu mieæ jako pró bê upo ra -
nia siê z pro ble mem ³adu stwo rzo ne go na pocz¹tku XIX wie ku przez upa -
dek da w ne go ustro ju pod na po rem indu stria li z mu i rewo lu cy j nej de mo -
kra cji2. Jak za uwa ¿a Je rzy Sza cki: „Pra kty cz na do nios³oœæ pro ble mu ³adu
spo³ecz ne go w sy tu a cji, w któ rej – jak siê wy da wa³o – nic nie zna j du je siê na
swo im mie j s cu, spra wi³a, ¿e po dej mo wa no go wte dy we wszy stkich dzie dzi -
nach re fle ksji o œwie cie spo³ecz nym. Jedn¹ z ta kich dzie dzin by³a myœl po li ty -
cz na, w któ rej co raz czê œciej sta wia no fun da men tal ne py ta nia do tycz¹ce sa -
mych pod staw ¿y cia spo³ecz ne go”3. Z ko lei jed nym z ta kich fun da men tal -
nych py tañ by³o py ta nie w³aœci we dla eko no mii po li ty cz nej, czy li o – dziœ
powie dzie li by œmy: spo³eczno -poli ty cz ne – za sa dy i wa run ki pro du kcji oraz
dys try bu cji dóbr i us³ug. Roz wi¹za niem tej kwe stii, któ re w ko ñ cu zdo by³o
po zy cjê do mi nuj¹c¹ – i w te o rii i w pra kty ce – by³ li be ra lizm, sym boli zo wa ny
przez pra ce m.in. Ada ma Smi t ha i Jo h na Stu a r ta Mil la. W po le mi cz nej re a kcji

1 D. De mo u stier, D. Ro us se lie re: So cial Eco no my as So cial Scien ce and Pra cti ce: Hi sto -
ri cal Per spe c ti ves on Fran ce, w: J. Cla ry, W. Do lfsma, D. Fi gart (red.): Et hics and the Mar ket – 
In sights from So cial Eco no mics, Rou t le d ge, Ad van ces in So cial Eco no mics Se ries, Lon don &
New York 2005; tekst do stê p ny na stro nie http://so cia leco no mics.org/up lo ads/de mou s ro uss.
doc.

2 W ory gi na le Ni s bet mówi o „pod sta wo wych ide ach eu ro pe j skiej so cjo lo gii”; cyt. za:
J. Sza cki: Hi sto ria my œli so cjo logi cz nej, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2002, s. 136.

3 J. Sza cki: op. cit., s. 136.



na li be raln¹ wer sjê ka pi ta liz mu, we Fran cji po ja wi³a siê eko no mia spo³ecz na,
za rów no jako te r min, jak i ukry waj¹ca siê za nim myœl teo re ty cz na i pra kty ka
go spo daro wa nia. I to g³ów nie w³aœ nie we Fran cji roz wi nê³a siê eko no mia
spo³ecz na.

Cha ra kte ry zuj¹c eko no miê spo³eczn¹ przez jej re la cjê do kla sy cz nej li be -
ra l nej eko no mii po li ty cz nej, mo ¿ na wska zaæ trzy jej wersje:

– Pie r wsza wy ra sta z my œli li be ra l nej i tra ktu je eko no miê spo³eczn¹ jako
swo i ste uzu pe³nie nie i roz sze rze nie kla sy cz nej eko no mii po li ty cz nej.
W szcze gó l no œci po stu lu je siê tu, by w ana li zo wa niu Ÿró de³ bo ga c twa
i za spo ka ja nia lu dz kich po trzeb uw z glêd niaæ ta k ¿e inne œro d ki ni¿ pro du k -
cja wy mien nych wa r to œci; eko no mia spo³ecz na to nie ty l ko stu dio wa nie
dla cze go spo³ecze ñ stwo sta je siê bo ga te, ale ta k ¿e wed³ug ja kich praw or -
ga nizm spo³ecz ny swo bod nie pe³ni wszy stkie swo je fun kcje i dziê ki cze -
mu cz³owiek mo¿e wy ko rzy sty waæ pe³niê swo ich si³. Eko no mia spo³ecz -
na, wy kra czaj¹c poza doty ch cza so we gra ni ce eko no mii po li ty cz nej, obe j -
mo wa³aby wszy stko to, co jest ko rzy st ne z pun ktu wi dze nia za spo ko je nia
lu dz kich po trzeb i aspi ra cji. Przyk³adem s¹ opie ka zdro wo t na i edu ka cja,
bar dzo isto t ne za rów no dla do bra jed no stek, jak i dla do bra zbio ro wo œci.
Wa r to za uwa ¿yæ, i¿ jedn¹ z pra kty cz nych ini cja tyw wy ra staj¹cych z tak
ro zu mia nej eko no mii spo³ecz nej by³ pa tro na ge, po le gaj¹cy na two rze niu
in sty tu cji wza je mnych ko rzy œci po zwa laj¹cych na po pra wê wa run ków
¿y cio wych ro bo t ni ków (np. domy mie sz ka l ne, ogro dy pu b li cz ne, opie ka
nad dzie æ mi).

– Dru ga wer sja eko no mii spo³ecz nej ma swo je Ÿród³a w my œli chrze œci ja ñ -
skiej i so cja li sty cznej. W tym ujê ciu to „na uka, któ rej ce lem jest taka or -
ga ni za cja pra cy, któ ra naj do sko na lej chro ni spo³ecze ñ stwo i jed no stkê
oraz wol noœæ, rów noœæ i bra te r stwo”4. Tym ra zem eko no mia spo³ecz na
sta no wi kry ty kê kla sy cz nej eko no mii po li ty cz nej. Pod sta wo wym przed -
mio tem kry ty ki jest kon ku ren cja – je den z fun da men tal nych atry bu tów
go spo dar ki wol no ryn ko wej – w któ rej upa tru je siê przy czyn wsze l kie go
z³a do œwia dcza ne go przez ro bo t ni ków, m.in.: bie dy, wy zy sku, bra ku pe w -
no œci pra cy. Po nie wa¿ eko no mia spo³ecz na ma s³u¿yæ ge ne ra l nej za sa dzie 
spra wied li wo œci, nie mo¿e po prze staæ na kry ty ce. W jej po zy ty w nym pro -
gra mie klu czo wym po jê ciem jest aso cja cja (zrze sze nie); rzecz wsza k ¿e
nie w zrze sze niach ka pi ta³u, ale pra cy, któ re nie bêd¹ pod le gaæ ani alie na -
cji, ani po dzia³owi. Zak³ada no, i¿ zrze sze nia pra cy, usu waj¹c po dzia³y
kla so we, w szcze gó l no œci po dzia³ na ka pi ta li stów i ro bo t ni ków, usun¹ ta k -
¿e „piek³o i za le ¿ noœæ klas pra cuj¹cych oraz mog¹ po wstrzy maæ te na du -
¿y cia kon ku ren cji, któ re pro wadz¹ do ob ni ¿a nia cen pro du któw, ale ty l ko
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4 De fi ni cja Auguste’a Otta (1814–1903) z 1851 roku; za: D. De mo u stier, D. Ro us se lie re: 
op. cit.



ko sztem ¿y cia ro bo t ni ka”5. Zrze sze nia pra cy mia³yby byæ fra g men tem
wiê kszej re fo r my spo³ecz nej. W jej ra mach po wsta wa³yby spe cja l ne, fun -
do wa ne przez pa ñ stwo, ban ki kre dy to we dla sto wa rzy szeñ. W ten spo sób
pa ñ stwo pe³ni³oby fun kcje re gu la cyj ne, ponad to dba³oby o po stêp te ch ni -
cz ny w s³u¿ bie spo³ecze ñ stwa. Z pro wa dzo nej dys ku sji nad eko no mi¹
spo³eczn¹ zacz¹³ te¿ wy³aniaæ siê alte rna ty w ny fran cu ski mo del ka pi ta liz -
mu: od rzu caj¹c kon ku ren cjê, opie ra³ siê on „na g³êbo kim za ufa niu w de -
mo kra ty cz ne pa ñ stwo i mo ra le ro bo t ni ków, w pie ni¹dze i kre dyt, w przysz -
³oœæ i zdo l noœæ zrze szeñ pra cy do prze j mo wa nia i roz po wszech nia nia po -
stê pu tech ni cz ne go”6.

– Trze cia wer sja eko no mii spo³ecz nej kon ty nu u je kry ty kê kla sy cz nej eko -
no mii po li ty cz nej, ale w ra mach roz wi jaj¹cej siê my œli so cja li sty cznej.
W po³owie XIX wie ku so cja lizm oz na cza³ prze ciw sta wie nie siê li be ral ne -
mu indy widua liz mo wi przez po sta wie nie w cen trum swo ich zain te re so -
wañ za gad nie nia do bra i or ga ni za cji spo³ecze ñ stwa jako ca³oœci, a nie pro -
b le ma ty ki jed no stki i wol no œci. Ów cze s na myœl so cja li sty czna wy ra sta³a
na trzech pod sta wo wych za³o¿e niach: pry ma cie tzw. kwe stii so cja l nej;
prze œwia d cze niu, i¿ dla jej roz wi¹za nia nie zbêd ny jest nowy ³ad spo³e -
czno -go spoda r czy opa r ty na wspó³pra cy (zrze sze nia) i po zba wio ny wa l ki
kon ku ren cyj nej; akcen to wa niu roli spo so bu or ga ni za cji pro du kcji i po -
dzia³u dóbr oraz wy cho wa nia, przy jed no cze s nym margi nali zo wa niu po -
li ty ki7. So cja li sty czna eko no mia spo³ecz na skon cen tro wa³a swoj¹ uwa gê
na stu diach nad kon kre t ny mi stru ktu ra mi wspó³pra cy (ro zu mia nej jako
prze ciw ie ñ stwo kon ku ren cji). Nowy przed miot zain te re so wañ eko no mii
spo³ecz nej poci¹gn¹³ za sob¹ znacz¹ce zmia ny na po zio mie jê zy ka: po -
cz¹wszy od lat sze œ æ dzie si¹tych XIX stu le cia we Fran cji za czê to pos³ugi -
waæ siê za po ¿y czo nym z an gie l skie go te r mi nem ko o pe ra cja (spó³dzie l -
czoœæ) dla od ró ¿ nie nia zrze sze nio wych przed siê biorstw (ko o pe ra tyw, tj.
spó³dzie l ni) od zrze szeñ po li ty cz nych (pa r tii).
Na prze³omie XIX i XX wie ku kwe stie po ru sza ne pod has³em eko no mii

spo³ecz nej od naj du je my w wie lu mie j s cach. Po pie r wsze – tra fiaj¹ do te o rii
eko no mi cz nej za spraw¹ wy bi t ne go te o re ty ka eko no mii Léona Wa l ra sa, któ ry 
w swo im dzie le po œwiê co nym wa run kom rów no wa gi ogó l nej (eko no mi cz nej
te o rii do bro by tu), oprócz eko no mii czy stej i sto so wa nej wy ró ¿ nia eko no miê
spo³eczn¹ jako na ukê o po dzia le bo ga c twa spo³ecz ne go8. Po dru gie – wzma c -
niaj¹ ruch spó³dzie l czy (ko o pe ra tyzm), któ ry za nim tra fi³ do Fran cji zacz¹³
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5 Ibi dem.
6 D. De mo u stier, D. Ro us se lie re: op. cit.
7 J. Sza cki: op. cit., s. 154.
8 Cho dzi o pra cê: Éléments d’économie po li ti que pure wy dan¹ po raz pie r wszy w 1874

roku; za: M. Bla ug: Te o ria eko no mii. Ujê cie re tro spe ktyw ne, Wy daw ni c two Na uko we PWN,
Wa r sza wa 2000.



roz wi jaæ siê w Wie l kiej Bry ta nii. Koo pe ra ty œci wie rzy li, i¿ zak³ada nie
spó³dzie l ni jest drog¹ do wy zwo le nia spo³ecz ne go i spra wied li we go ustro ju.
Teo re ty cz ne pod sta wy spó³dzie l czo œci da³ Cha r les Gide9. Wre sz cie, da siê do -
strzec œla dy eko no mii spo³ecz nej w ru chu komu ni sty cz nym. Sam Ka rol
Marks by³ zwo len ni kiem zrze szeñ pra cy, choæ uwa ¿a³, ¿e wy zwo le nie ro bo t ni -
kom mo¿e daæ je dy nie ich samo orga ni za cja po li ty cz na10. Ten punkt wi dze nia,
jak wia do mo, zwy ciê ¿y³ – ruch komu ni sty cz ny od rzu ci³ eko no miê spo³eczn¹
jako me to dê wa l ki o w³adzê. Ale eko no mia spo³ecz na po wró ci³a w inny spo -
sób: jej klu czo we idee leg³y u pod staw dwu dzie sto wiecz nego pro je ktu go spo -
dar ki, któ ra mia³a za pe w niæ le p szy œwiat – go spo dar ki so cja li sty cz nej – po zba -
wio nej kon ku ren cji i w³as no œci pry wa t nej, za to cen tra l nie planowa nej i opa r tej
na uspo³ecz nio nej w³as no œci, tj. pa ñ stwo wej lub ko le kty w nej11.
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9 W Pol sce najwy bit nie j szym ko o pe ra tyst¹ by³ Ed ward Ab ra mo wski.
10 Sto su nek Mar ksa do ru chu spó³dzie l cze go od daj¹ na stê puj¹ce jego s³owa: „Mia³o jed nak

nie ba wem nast¹piæ je sz cze wiê ksze zwy ciê stwo eko no mii po li ty cz nej pra cy nad eko no mi¹ po li -
tyczn¹ w³as no œci i ka pi ta³u. Mamy na my œli ruch spó³dzie l czy, a zw³asz cza fa bry ki spó³dzie l cze,
za³o¿o ne dziê ki zupe³nie sa mo dzie l nym wysi³kom nie li cz nych œmia³ych ‘r¹k roboczych’. Trud -
no prze ce niæ wa r toœæ tych do nios³ych eks pe ry men tów spo³ecz nych. Nie s³owem, lecz czy nem
do wiod³y one, ¿e pro du k cja na wielk¹ ska lê, od po wia daj¹ca wy mo gom wspó³cze s nej na uki,
mo¿e siê oby waæ bez ist nie nia kla sy przed siê bio r ców, któ rzy za trud niaj¹ kla sê ro bo t ni ków; wy -
ka za³y, ¿e po to, aby pro du ko waæ, na rzê dzia nie musz¹ byæ mono poli zo wa ne jako œro d ki pa no -
wa nia nad ro bo t ni kiem i wy zy ski wa nia go i ¿e pra ca na je m na, po do b nie jak pra ca nie wo l ni cza
i pra ca pañ sz czyŸ nia na, jest ty l ko prze j œciow¹ i ni¿sz¹ form¹ spo³eczn¹, któ ra musi ust¹piæ mie j s -
ca pra cy zrze szo nej, wype³nia nej chê t nie, z umys³em œwie ¿ym i w po god nym na stro ju. […] Za -
ra zem jed nak do œwia d cze nie okre su od 1848 do 1864 roku wy ka za³o niew¹tpli wie to, co najin -
teli gent niej si przy wó d cy kla sy ro bo t ni czej za rzu ca li ju¿ w la tach 1851–1852 ru cho wi spó³dzie l -
cze mu w An glii: ¿e jak ko l wiek pra ca spó³dzie l cza jest do sko na³a w za sa dzie i po ¿y te cz na w pra kty -
ce, to do pó ki po zo sta nie ogra ni czo na do w¹skie go krê gu spo ra dy cz nych pry wa t nych usi³owañ
ro bo t ni ków, ni g dy nie bê dzie ona w sta nie po wstrzy maæ do ko nuj¹cego siê w po stê pie geo me try -
cz nym wzro stu mo no po li, wy zwo liæ mas czy cho cia ¿ by zmnie j szyæ w od czu wa l ny spo sób brze -
mie nia ich nê dzy. […] Aby wy zwo liæ masy pra cuj¹ce, pra ca spó³dzie l cza musi roz win¹æ siê na
ska lê ogól no na ro dow¹, a wiêc ko rzy staæ ze œro d ków ogól nona ro do wych. Ale po ten ta ci zie mi
i ka pi ta³u bêd¹ za wsze wy ko rzy sty waæ swo je przy wi le je po li ty cz ne do ob ro ny i uwie cz nie nia
swych eko no mi cz nych mo no po li. Nie ty l ko nie bêd¹ przy czy niaæ siê do wy zwo le nia pra cy, lecz
prze ciw nie, bêd¹ temu na dal sta wia li wsze l kie mo ¿ li we prze szko dy. […] To te¿ zdo by cie w³adzy
po li ty cz nej sta³o siê wie l kim obo wi¹zkiem kla sy ro bo t ni czej. Zro zu mie li to wi do cz nie ro bo t ni cy, 
gdy w An glii, w Nie mczech, we W³oszech i we Fran cji roz po czê³o siê jed no cze œ nie ich o¿y wie -
nie i jed no cze œ nie pod jê to wysi³ki w celu po li ty cz nej reor ga ni za cji pa r tii lu dzi pra cy”. (Fra g men -
ty Inau gura cyj ne go ma ni fe stu Miê dzyna rodo we go Sto wa rzy sze nia Ro bo t ni ków z 1864 roku, cyt.
za: http://gfdl.ma r xists.org.uk/ pol ski/mar ks -en gels/1864/10/ma ni fest_msr.htm).

11 Po jê cie eko no mii spo³ecz nej wy ra Ÿ nie od no si siê do ko le kty w nych form go spo daro wa nia,
a wiêc jest to w isto cie go spo dar ka uspo³ecz nio na. Rzecz w tym, ¿e go spo dar ka uspo³ecz nio na to
jed no z klu czo wych po jêæ w eko no mii po li ty cz nej so cja li z mu; co cie ka wsze – pod sta wo wa cha ra k -
te ry styka eko no mii spo³ecz nej w pe³ni od po wia da cha ra kte ry styce so cja li sty cznej go spo dar ki (tzn.
¿e jej ce lem jest za spo ka ja nie po trzeb, a nie ge ne ro wa nie zy sku). Oczy wi œcie, czymœ zupe³nie in -
nym jest se ktor go spo dar ki uspo³ecz nio nej (eko no mii spo³ecz nej) dzia³aj¹cy w oto cze niu go spo -
dar ki wol no ryn ko wej, a co in ne go, gdy oto cze nie two rzy go spo dar ka upa ñ stwo wio na.



Po raz dru gi jako przed miot de ba ty eko no mia spo³ecz na po wró ci³a we
Fran cji w okre sie Wie l kie go Kry zy su lat trzy dzie s tych ubieg³ego wie ku12.
Oka za³o siê, i¿ spó³dzie l nie le piej dawa³y so bie wów czas radê (m.in. dziê ki
do stê po wi do ryn ków pu b li cz nych), co da³o asumpt do bar dziej fun da men tal -
nych roz wa ¿añ do tycz¹cych wad go spo dar ki kapi tali sty cz nej i – na tym tle –
przy mio tów eko no mii spo³ecz nej ro zu mia nej prze de wszy stkim jako go spo -
dar ka spó³dzie l cza. Zwra ca no uwa gê, i¿ spó³dzie l czoœæ daje mo ¿ li woœæ ko -
nie cz ne go po³¹cze nia wa r to œci eko no mi cz nych i spo³ecz nych. Ge o r ges Fa u -
qu et, jed na z klu czo wych po sta ci ów cze s nej de ba ty, pisa³: „kapi tali sty cz na
go spo dar ka ryn ko wa sto p nio wo roz³¹cza³a [to co] go spo da r cze od [tego co]
spo³ecz ne, co czy ni³o ¿y cie lu dz kie co raz ciê ¿ szym, eko no mi stom zaœ s³u¿y³o 
jako mo del do bu do wa nia abs tra kcji. In sty tu cje spó³dzielcze czyni¹ na
odwrót: restytuuj¹ zrzeszonym utracone funkcje, […] reintegruj¹c [to co]
gospodarcze [w tym co] spo³ecz ne”13.

Byæ mo¿e roz wój spo³eczno -go spoda r czy po to czy³by siê tro pem wska zy -
wa nym przez koo pe ra ty stów, gdy by nie John Ma y nard Ke y nes i jego pra ce,
któ re da³y eko no mi cz ne pod sta wy inter we ncjo niz mu pa ñ stwo we go i do ktry -
ny we lfa re sta te. W tej sy tu a cji eko no mia spo³ecz na usu nê³a siê na ki l ka dzie -
siê cio le ci w cieñ, po zo sta wiaj¹c w spu œci Ÿ nie:

– do œwia d cze nie, i¿ kwe stia eko no mii spo³ecz nej po wra ca wów czas, gdy na 
sku tek roz mi ja nia siê mo ¿ li wo œci go spo dar ki z kie ro wa ny mi wo bec niej
spo³ecz ny mi ocze ki wa nia mi na nowo sta je siê aktu a l na kwe stia ³adu
spo³eczno -go spoda rcze go;

– ko le kty w ne fo r my go spo daro wa nia (spó³dzie l nie, to wa rzy stwa po mo cy
wza je mnej, sto wa rzy sze nia/zrze sze nia) jako fo r mu³ê godz¹c¹ in te res
eko no mi cz ny ze spo³ecz nym.
Kwe stia eko no mii spo³ecz nej po wró ci³a do dys ku r su pub li cz ne go na

prze³omie lat sie dem dzie si¹tych i osiem dzie si¹tych ubieg³ego wie ku. Po ja -
wi³y siê te¿ nowe te r mi ny: eko no mia lo ka l na, eko no mia soli dar no œcio wa,
go spo dar ka alte rna ty w na, a w ko ñ cu przed siê bio r czoœæ spo³ecz na. W la -
tach osiem dzie si¹tych eko no mia spo³ecz na, pod tak¹ czy inn¹ nazw¹, by³a ju¿ 
obe c na w wie lu kra jach eu ro pe j skich (np. we W³oszech, w Wie l kiej Bry ta nii,
we Fran cji, w Nie mczech), ale te¿ w Sta nach Zjed no czo nych i Ka na dzie za -
rów no jako ob szar pra kty ki, jak i przed miot re fle ksji inte le ktua l nej. W la tach
dzie wiê æ dzie si¹tych sta³a siê obie ktem bar dzo du ¿e go zain tere so wa nia klu -
czo wych or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: Unii Eu ro pe j skiej i OECD, któ re
do strzeg³y w jej po ten cja le szan se na za ra dze nie tera Ÿ nie j szym i przysz³ym
pro b le mom. Po³¹czy³a te¿ bar dzo wie le or ga ni za cji po zarz¹do wych w sie ci
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na ro do wej i ponad na ro do wej wspó³pra cy. Co za tem sta³o siê ta kie go, ¿e zno -
wu siê g niê to po eko no miê spo³eczn¹?

2. Powrót ekon omii spo³ecz nej

Spró bu j my do ko naæ przegl¹du klu czo wych oko li cz no œci, któ re spo wo do -
wa³y, i¿ kwe stia eko no mii spo³ecz nej po wró ci³a do dys ku r su pub li cz ne go po
ki l ku dzie si¹tkach lat po zo sta wa nia na ma r gi ne sie zain te re so wañ.

2.1. Pro blem bez rob ocia

Wspó³cze œ nie pro blem bez ro bo cia wi¹¿e siê z g³êb szym zja wi skiem –
wy klu cze nia spo³ecz ne go w na stê p stwie po zo sta wa nia poza ryn kiem pra cy
(lub na jego ma r gi ne sie). Co wiê cej, za rów no bez ro bo cie, jak i wy klu cze nie
sta no wi¹ w isto cie ele men ty je sz cze sze r sze go pro ce su – na ra sta nia nie rów -
no œci eko no mi cz nych: z jed nej stro ny ku mu la cji bo ga c twa w¹skiej gru py,
z dru giej – roz sze rza nia siê ubó stwa w gru pach wy klu czo nych lub naj bar dziej 
za gro ¿o nych wy klu cze niem, przy jed no cze s nym ku r cze niu siê kla sy œred niej. 
U pod staw tego zja wi ska le¿¹ pro ce sy trans fo r ma cji wspó³cze s ne go ka pi ta liz -
mu, któ re mia³y swój pocz¹tek w la tach sie dem dzie si¹tych XX wie ku i – in -
ten sy fi kuj¹c siê – trwaj¹ do dziœ.

Trans fo r ma cja ta do ko nu je siê w zwi¹zku z dwo ma zja wi ska mi: re wo -
lucj¹ te ch no lo giczn¹ (w szcze gó l no œci roz wo jem te ch no lo gii info rma ty cz -
nych), któ ra od po wia da za zmnie j sza nie siê ilo œci pra cy do wy ko na nia oraz
w zwi¹zku z glo ba li zacj¹ go spo dar ki, w na stê p stwie któ rej zmia nom ule gaj¹
wzo ry po dzia³u pra cy, zy sków i ko sztów w prze kro jach spo³ecz nym (dys try -
bu cja bo ga c twa/ubóstwa w strukturze spo³ecznej) i terytorialnym (geo gra fi -
cz nym).

Wy da je siê, ¿e wspó³cze œ nie eko no mi œci nie spie raj¹ co do sa me go fa ktu,
i¿ ka pi ta lizm zna j du je siê w fa zie prze³omu – prze cho dze nia od epo ki in du -
stria l nej do po stin du stria lnej – ale co do in ter pre ta cji. Mar ksi œci, któ rych ele -
men ty œwia to pogl¹dowe w zna cz nej mie rze przej¹³ ruch alter glo ba li stów
uwa ¿aj¹, i¿ to z czym mamy obe c nie do czy nie nia, to nic in ne go jak ko le j ny
cy kli cz ny kry zys, któ ry jest im ma nentn¹ w³aœci wo œci¹ ka pi ta liz mu i któ re go
po ja wia nie siê wpi sa ne jest w kapi tali sty cz ny mo del pro du kcji. Wie l ki ka pi ta³ 
roz krê ci³ pro ce sy glo ba li za cji, szu kaj¹c no wych ryn ków i no wych Ÿró de³ zy -
sku. Zna laz³ je w trzech ob sza rach: zad³u¿a nia pañstw na ro do wych, spe ku la -
cji ka pi ta³owych (wo l ny przep³yw ka pi ta³u) oraz tzw. delo ka li za cji (prze no -
sze nie pro du kcji tam, gdzie jest naj ta ñ sza si³a ro bo cza). W efe kcie po tra fi³
zwie lo kro t niæ zy ski, mimo i¿ w tym sa mym cza sie brak by³o wzrostu
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gospodarczego; w konsekwencji akumulacja kapita³u i wzbogacenie jednych
– nast¹pi³y kosztem pauperyzacji i wykluczenia in nych14.

Kla sy cz ni eko no mi œci pod kre œlaj¹ na to miast, i¿ glo ba li za cja go spo dar ki
za sad ni czo oz na cza nowy, miê dzy naro do wy po dzia³ pra cy; pro du k cja prze -
mys³owa sta je siê do men¹ prze de wszy stkim Azji Po³udnio wo- Ws chod niej,
do men¹ go spo dar ki eu ro pe j skiej zaœ – us³ugi. Rzecz w tym, ¿e po szcze gó l ne
go spo dar ki eu ro pe j skie z ró¿n¹ efe kty w no œci¹ przy sto so wuj¹ siê do no wej
sy tu a cji. Oka za³o siê, ¿e naj bar dziej kon ku ren cyj nymi, a wiêc naj le piej ad ap -
tuj¹cymi siê, s¹ go spo dar ki kra jów, w któ rych œwia d cze nia spo³ecz ne nie
obci¹¿aj¹ ko sztów pra cy, gdzie – in ny mi s³owy – pa ñ stwo opie ku ñ cze op³aca -
ne jest z kie sze ni oby wa te li. I to jest przy pa dek Wie l kiej Bry ta nii oraz pañstw
skan dy na wskich, a wiêc – nawi¹zuj¹c do kla sy cz nej ty po lo gii Go sty Espin -
ga-An de rse na – mo de lu li be ral ne go oraz socjal demo kraty czne go. Nie konku -
rency j ne zaœ s¹ go spo dar ki Fran cji i Nie miec (mo del kon ser waty w ny). W kon -
se k wen cji te pie r wsze kra je od nosz¹ obe c nie su kce sy, te dru gie – pogr¹¿aj¹
siê w pro ble mach. Nie za le ¿ nie wszak od efe kty w no œci po szcze gó l nych mo -
de li, cech¹ eko no mii opa r tej na us³ugach jest roz wa r stwie nie – na wy ma -
gaj¹ce wy so kich kwa li fi ka cji i bar dzo do brze op³aca ne przez ry nek us³ugi
spe cja li sty czne oraz na us³ugi sto sun ko wo pro ste, a jed no cze œ nie s³abiej
p³atne – go spo dar ka us³ug jest za tem go spo dark¹ ge ne ruj¹c¹ po la ry za cjê do -
cho dów15. Ponad to w go spo da r ce tej two rze nie no wych miejsc pra cy bê dzie
mo ¿ li we o tyle, o ile uda siê zi den tyfi ko waæ/roz win¹æ nowe ryn ki us³ug.

Trans fo r ma cja ka pi ta liz mu ro dzi, jako tzw. w eko no mii efekt ze w nê trz ny, 
da le ko id¹ce kon se k wen cje dla stru ktu ry spo³ecz nej: wp³ywa na po³o¿e nie
spo³ecz ne, wa run ki ¿y cia i szan se ¿y cio we po szcze gó l nych ka te go rii spo³ecz -
nych. Ka ¿ de go sta wia w sy tu a cji ry zy ka i nie pe w no œci16, a poza tym po œred -
nio ge ne ru je pro ce sy wy klu cze nia spo³ecz ne go jako re zu l tat swo i stej wa l ki
grup o za jê cie/utrzy ma nie naj le p szych po zy cji, prze de wszy stkim w do stê pie
do dóbr klu czo wych z punktu widzenia szans na rynku pracy. Oto dwie
ilustracje tej ostatniej tezy:

– Zy g munt Ba u man pi sze o spo³ecz nych kon se k wen cjach glo ba li za cji, któ -
re okre œla te r mi nem glo ka li za cja: „Glo ka li za cja – pro ces wy bie raj¹cy
i ze s pa laj¹cy or ga ni cz nie glo ba li zuj¹ce i lo ka li zuj¹ce tren dy – po le ga
prze de wszy stkim na re dy stry bu cji przy wi le jów i upo œle dzeñ, bo ga c twa
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i ubó stwa, za so b no œci w œro d ki i im po ten cji, mocy i bez si l no œci, wol no œci
i znie wo le nia. Glo ka li za cja, rzec mo ¿ na, jest pro ce sem re- stra tyfi ka cji
œwia ta, czy li po no w ne go jego, na in nych za sa dach opa r te go uwa r stwie -
nia, i pro ce sem bu do wa nia no wej sa mo od twa rzaj¹cej siê hierar chii o ogól -
no œwia to wym za siê gu. Zró¿ ni co wa nie wspól no to wych to ¿ sa mo œci, któ re
glo ba li za cja ryn ków i obie gu in fo r ma cji czy ni za ra zem mo ¿ li wym i nie -
uni k nio nym, nie jest ró¿ no rod no œci¹ rów nych pa r t ne rów. Co dla jed nych
jest wo l nym wy bo rem, jawi siê in nym jako zrz¹dze nie okru t ne go losu.
A jako ¿e owi ‘inni’ nie ub³aga nie rosn¹ li cze b nie i pogr¹¿aj¹ siê co raz
g³êbiej w roz pa czy wy nik³ej z po zba wio nej wi do ków eg zy sten cji, wol no
my œleæ o glo ka li za cji jako o pro ce sie kon cen tra cji ka pi ta³u, œro d ków fi -
nan so wych i in nych za so bów nie zbêd nych dla sku te cz nych po czy nañ –
ale i jako o mono po li za cji szans swo bod ne go dzia³ania”17.

– Eu ge niusz Kwia t ko wski opi su je bo daj naj nowsz¹ eko no miczn¹ te o riê
bez ro bo cia – te o riê insi der-o ut si der: „Pun ktem wyj œcia jest wyod rê b nie -
nie dwu grup si³y ro bo czej. Gru pa in si de rów to do œwia d cze ni pra co w ni -
cy, po sia daj¹cy wa ¿ ne kwa li fi ka cje i umie jê t no œci za wo do we. Ich wy da j -
noœæ kszta³tuje siê na sto sun ko wo wy so kim po zio mie. Na to miast gru pa
ou t si de rów obe j mu je prze de wszy stkim bez ro bo t nych, a ta k ¿e tych pra -
cuj¹cych, któ rzy po sia daj¹ nie zbyt sta bi l ne mie j s ca pra cy w se kto rze nie -
for ma l nym. […] Pod czas gdy in si de rzy mog¹ bez po œred nio wp³ywaæ na
wy so koœæ swych p³ac ucze st nicz¹c w ne go cja cjach p³aco wych z pra coda -
w ca mi, a ponad to mog¹ wp³ywaæ na wy da j noœæ nowo przy jê tych pra co w -
ni ków, to ou t si de rzy maj¹ w isto cie mo c no ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci od -
dzia³ywa nia na p³ace za tru d nio nych. […] [Z te o rii outsi der -in si der] prze -
de wszy stkim wy ni ka, ¿e ist nie nie bez ro bo cia zwi¹zane jest z siln¹ po -
zycj¹ in si de rów. To w³aœ nie dziê ki ta kiej po zy cji ou t si de rzy nie s¹ w sta -
nie do pro wa dziæ do ob ni ¿ ki p³ac i wzro stu za trud nie nia. In si de rzy mog¹
bo wiem nie ty l ko wp³ywaæ na wzrost ko sztów ro ta cji pra co w ni ków, ale
rów nie¿ zmnie j szaæ wy da j noœæ pra cy nowo przy j mo wa nych ou t si de rów
po przez od mo wê wspó³pra cy z nimi, b¹dŸ na wet ich szy ka no wa nie.
Z tych wzglê dów fi r my akce p tuj¹ po stê po wa nie in si de rów i godz¹ siê na
p³ace sto sun ko wo wy so kie, ge ne ruj¹ce bez ro bo cie. Sko ro ou t si de rzy nie
s¹ w sta nie – w œwie t le oma wia nej te o rii – prze li cy to waæ w dó³ p³ac, to
musz¹ po zo sta waæ poza krê giem pie rwo t ne go ryn ku pra cy. Te o riê insi -
der-o ut si der mo ¿ na w zwi¹zku z tym po tra kto waæ jako uza sad nie nie dla
ist nie nia du a l ne go ryn ku pra cy: ryn ku pie rwo t ne go, zdo mino wa ne go
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17 Z. Ba u man: Glo ka li za cja, czy li komu glo ba li za cja, a komu lo ka li za cja, „Stu dia So cjo -
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przez in si de rów, oraz ryn ku wtó r ne go, zare zer wowa ne go dla ou t si de -
rów”18.
Maj¹c na uwa dze wska za nie zwi¹zków miê dzy pro ce sa mi prze bie -

gaj¹cymi wewn¹trz trans fo r muj¹cej siê go spo dar ki a ich zew nê trz ny mi efe k -
ta mi w po sta ci wy klu cze nia, wa r to za uwa ¿yæ, i¿ wa l ka, o któ rej mowa po wy -
¿ej, to szcze gó l ny przy pa dek zja wisk opi sy wa nych przez Bil la Jor da na – au -
to ra jed nej z naj cie ka wszych te o rii bie dy -e ksklu zji (pove rty- re la ted ex c lu -
sion). Jor dan wy ja œ nia wy klu cze nia w ka te go riach pro ce sów miê dzy- i wew -
n¹trzgru po wych. Dla Jor da na cen traln¹ ka te go riê ana li zy sta no wi eko no mi ka
kole kty w ne go dzia³ania grup, po jê cie z za kre su eko no mii po li ty cz nej. Przy j -
mu je on, ¿e w sy tu a cji ryn ko wej wsze l kie ko le kty w ne dzia³ania grup ogra ni -
czaj¹ kon ku ren cjê miê dzy cz³on ka mi i wy klu czo ny mi niecz³on ka mi w imiê
eko no mi cz nych do cho dów (eco no mi cal rent). „Wsze l kie go typu ko a li cje na
rzecz roz dzia³u dóbr s¹ w tej sy tu a cji zmow¹, po przez któr¹ zor gani zo wa ne
in te re sy szu kaj¹ ko rzy œci ko sztem niezo rgani zo wa nych jed no stek. S³abi s¹,
mówi¹c pre cy zy j nie, dla te go s³abi, bo w wa run kach ryn ko wych nie za j muj¹
po zy cji po zwa laj¹cych na zor gani zo wa nie siê. Ryn ki pro wo kuj¹ zmo wy, któ -
re blo kuj¹ bied nym po ten cja l ne ko rzy œci [wy ni kaj¹ce] z kon ku ro wa nia. St¹d
te¿ ubó stwo i wy klu cze nie spo³ecz ne od zwie rcie d laj¹ su kces dzia³ania zbio -
ro we go, po dej mowa ne go przez gru py po szu kuj¹ce zy sku (rent) w kon ku ren -
cyj nym œro do wi sku eko no mi cz nym i po li ty cz nym. [...] Bru ta l nie rzecz uj -
muj¹c, bied ni s¹ wy klu cza ni, po nie wa¿ nie s¹ w sta nie wnieœæ licz¹cego siê
wk³adu i w kon se k wen cji trac¹ ko rzy œci wy ni kaj¹ce z cz³on ko stwa”19.

2.2. Wy czerp anie siê mo ¿liwo œci pa ñstwa na rod owe go

Drug¹ oko li cz no œci¹ po wro tu zain tere so wa nia eko no mi¹ spo³eczn¹ jest
kwe stia wy cze r pa nia siê mo ¿ li wo œci pa ñ stwa na ro do we go w sku te cz nym re -
gu lo wa niu pro ble mów ge ne ro wa nych przez me cha ni z my ryn ko we (tj. bez ro -
bo cie) i za ra dza niu im. To wy cze r pa nie ma cha ra kter za rów no fi nan so wy –
ko szty opie ki staj¹ siê zbyt wy so kie, by go spo dar ki na ro do we by³y w sta nie je 
udŸwign¹æ, jak i stru ktu ra l ny – zglo bali zo wa ny ry nek po zo sta je poza sfer¹
sku te cz ne go od dzia³ywa nia pañstwa.

Od cza su Jo h na Ma y nar da Ke y ne sa w te o rii eko no mi cz nej i Wie l kie go
Kry zy su lat trzy dzie s tych w pra kty ce po li ty ki go spo da r czej, po bu dza nie po -
py tu na to wa ry i us³ugi by³o sku te cz nym spo so bem prze ciw dzia³ania bez ro -
bo ciu/wa l ki z nim. Za sad ni czo by³o to za da nie pa ñ stwa i rz¹dom, któ re to czy -
ni³y, uda wa³o siê – w la tach piê æ dzie si¹tych i sze œ æ dzie si¹tych – pra wie ca³ko -
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wi cie wy eli mi no waæ bez ro bo cie20. Rzecz w tym, i¿ wraz z na ra sta niem pro ce -
sów glo ba li za cji stra te gia ta tra ci³a na sku te cz no œci. W wa run kach wzglêd nie
za mkniê tych go spo da rek na ro do wych zwiê ksza nie ilo œci pie ni¹dza w kie sze -
niach oby wa te li, na wet ko sztem nie rów no wa gi bu d¿e to wej, po bu dza³o
krajow¹ pro du kcjê i two rzy³o nowe mie j s ca pra cy, bo lu dzie chcie li ku po waæ
to wa ry i mie li za co je na byæ. Me cha nizm ten prze sta³ jed nak dzia³aæ w wa -
run kach go spo dar ki glo ba l nej; co pra wda zwiê ksza nie po py tu w da nym kra ju
i tym ra zem bêdzie prowadzi³o do wzrostu inwestycji, ale terenem, gdzie
w efekcie powstan¹ nowe miejsca pracy nie musi ju¿ byæ krajowy rynek,
a dowolne miejsce na œwiecie.

Wy cze r pa nie siê mo ¿ li wo œci pro po py to wej po li ty ki spo³eczno -go spoda r -
czej, co nast¹pi³o w la tach sie dem dzie si¹tych ubieg³ego wie ku, zmu si³o do
szu ka nia no wych sty lów go spo daro wa nia i no wych roz wi¹zañ w sfe rze po li -
ty ki spo³ecz nej i go spo da r czej. Na tu ra l nym alte rna ty w nym ob sza rem owych
po szu ki wañ i zmian mog³a byæ je dy nie po da ¿o wa stro na go spo dar ki. Wska ¿ -
my tu dwa efe kty tych pro ce sów, któ re s¹ szcze gó l nie isto t ne z pun ktu wi dze -
nia eko no mii spo³ecz nej. Cho dzi tu o: re ne sans przed siê bior czo œci oraz za -
sad nicz¹ reorientacjê polityki spo³ecznej, przede wszystkim w obszarze
zatrudnienia i rynku pracy.

Przed siê bio r czoœæ nie by³a klu czow¹ dla su kce su go spo dar cze go po staw¹
tak d³ugo, jak d³ugo trwa³ roz wój go spo da r czy wy ra staj¹cy z eko no mii Ke y -
ne sa21. By³ on sta bi l ny i insty tucjo na l nie wzglêd nie auto no mi cz ny wo bec œro -
do wi ska spo³ecz ne go, spra w noœæ przed siê biorstw gwa ran to wa³y zhie rar -
chizo wa ne or ga ni za cja i zarz¹dza nie. Gdy jed nak stan ten wy cze r pa³ siê, bo
ry nek sta wa³ siê co raz bar dziej zmien ny oraz sfrag menta ryzo wa ny i po ja wi³a
siê si l na po trze ba inno wacy j no œci, ela sty cz no œci i spe cja li za cji, pod mio ty go -
spo da r cze mu sia³y zacz¹æ wy ka zy waæ siê przed siê bior czo œci¹ jako po staw¹
al te r na tywn¹ wo bec zarz¹dza nia. W na stê p stwie zy ska³y na zna cze niu mnie j -
sze przed siê bio r stwa i roz wi nê³a siê ko o pe ra cja miê dzy nimi oraz miê dzy
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Za Jo se p hem A. Schu m pe te rem: przed siê bio r czoœæ to wpro wa dza nie
no wych roz wi¹zañ do pro ce su pro du kcji. Przed siê biorc¹ jest oso ba, któ ra: 

• wpro wa dza nowy pro dukt lub now¹ ja koœæ pro du ktu; 
• wpro wa dza nowe me to dy pro du kcji; 
• otwie ra nowe ryn ki; 
• siê ga po nowe Ÿród³a su ro w ców; 
• reor ga ni zu je se kto ry dzia³añ.

20 M. Bla ug: op. cit. (w szcze gó l no œci roz dzia³ XVI po œwiê co ny te o rii Ke y ne sa).
21 C. Tri gi lia: So cial Ca pi tal and Lo cal De ve lo p ment, „Eu ro pe an Jo u r nal of So cial The o -

ry” 2001, nr 4.



nimi a wie l ki mi kor po ra cja mi, któ rym stra te gia wspó³pra cy z ma³ymi fi r ma mi 
po zwa la³a zwiê kszyæ zdo l no œci ad ap ta cyj ne do no wych wy ma gañ ryn ku.

Wy pa da pod kre œliæ, ¿e re ne sans przed siê bior czo œci byæ mo¿e by³ oko li -
cz no œci¹ klu czow¹ dla od kry cia ka pi ta³u spo³ecz ne go – do strze ¿e nia i uz na -
nia wp³ywu oraz roli kon te kstu spo³ecz ne go, spo³eczno -kul turo we go i/lub
insty tucjo nal ne go na osa dzo ne w nim pro ce sy go spo da r cze (i po li ty cz ne), a ta k ¿e 
od wro t nie. Przed siê bio r czoœæ bo wiem wy ma ga wspó³pra cy i wspó³dzia³ania,
te zaœ mog¹ prze bie gaæ ³atwiej lub trud niej, spra w niej lub opo r niej, szy b ciej
lub wo l niej, ta niej lub dro ¿ej, w za le ¿ no œci od oto cze nia – uk³adu czyn ni ków
okre œla nych wspó³cze œ nie mia nem ka pi ta³u spo³ecz ne go. Im oto cze nie to jest
bar dziej sprzy jaj¹ce, tzn. im wiê kszy jest ka pi ta³ spo³ecz ny, tym le piej roz wi -
ja siê przed siê bio r czoœæ. Tak oto ka pi ta³ spo³ecz ny, jako czyn nik si l nie sprzy -
jaj¹cy su kce so wi na no wym ryn ku, zo sta³ w³¹czo ny do dys ku r su eko nomi cz -
ne go i poli ty cz ne go oraz po li ty ki roz wo ju spo³eczno -go spoda rcze go22.

W po li ty ce spo³ecz nej zna kiem re o rien ta cji z pro po py to wej na pro po da -
¿ow¹ by³o po ja wie nie siê kon ce pcji tzw. akty w nej po li ty ki spo³ecz nej23. Cho -
dzi w niej o ta kie prze kszta³ca nie ³adu insty tucjo nal ne go, aby wbu do wa ne
weñ zo sta³y si l ne za chê ty do po dej mo wa nia/kon tynu o wa nia akty w no œci eko -
no mi cz nej, tj. by z pun ktu wi dze nia oby wa te la do ko nuj¹cego wy bo ru, bar -
dziej op³aca³o siê pra co waæ ni¿ nie pra co waæ. W pra kty ce akty w na po li ty ka
spo³ecz na po le ga na wpro wa dza niu pro gra mów ad re so wa nych do bez ro bo t -
nych i/lub ubo gich nie akty w nych za wo do wo, któ re maj¹ po móc im wejœæ/po -
wró ciæ na ry nek pra cy. W pro gra mach tych wi¹¿e siê upra w nie nia do ko rzy sta -
nia ze œwia d czeñ spo³ecz nych z pod jê ciem rze czy wi s tych form akty w no œci na
rzecz po wro tu na ry nek pra cy, czy li: z in ten sy w nym po szu ki wa niem pra cy,
ucze st ni c twem w pro gra mach szko le nio wych, ucze st ni c twem w pro gra mach
za trud nie nia pub li cz ne go lub sub sy dio wane go. Pod jê cie po wy ¿szych czyn no -
œci jest obo wi¹zkiem oso by ko rzy staj¹cej ze œwia d czeñ, z któ re go mog¹ zwo l -
niæ ty l ko szcze gó l ne oko li cz no œci; ponad to pra wo do otrzy my wa nia wy mie nio -
nych œwia d czeñ mo¿e byæ ogra ni czo ne do ki l ku lat. W Eu ro pie aktywn¹ po li ty -
kê spo³eczn¹ za czê to wpro wa dzaæ na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych; w Sta -
nach Zjed no czo nych za sad ni cza re fo r ma mia³a mie j s ce w 1996 roku24.

Jak do tej pory akty w na po li ty ka spo³ecz na obe j mu je prze de wszy stkim
ob sza ry prze ciw dzia³ania bez ro bo ciu, bie dzie i wy klu cze niu spo³ecz ne mu.
Mo ¿ na by za tem s¹dziæ, i¿  jej za sa dy od nosz¹ siê je dy nie do pe w ne go se kto ra 
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z 13 cze r w ca 2003 roku o za trud nie niu so cja l nym.



dzia³añ pu b li cz nych. W rze czy wi sto œci jed nak, u pod staw akty w nej po li ty ki
spo³ecz nej le¿y wizja zredefiniowanego paradygmatu obywatelskoœci.

We lfa re sta te mia³o w isto cie dwóch oj ców: John Ma y nard Ke y nes sfo r -
mu³owa³ jego pod sta wy eko no mi cz ne, Tho mas Hu m p hrey Ma r s hall zaœ –
pod sta wy spo³eczno -poli ty cz ne. Ma r s hall chcia³ spo³ecze ñ stwa rów nych
oby wa te li, oby wa te li w pe³ni do œwia d czaj¹cych swo jej oby wate l sko œci, tj.
w pe³ni ko rzy staj¹cych ze swych praw po li ty cz nych i cy wi l nych. Oby wa te le
mog¹ byæ w tym sen sie rów ni, s¹dzi³ Ma r s hall, je œli zmie nio ne zo stan¹ wzo ry
nie rów no œci spo³ecz nych. To zaœ sta nie siê wów czas, gdy w ob rêb oby wate l -
sko œci jako jej in te gra l ny ele ment w³¹czo ne zo stan¹ ta k ¿e pra wa spo³ecz ne
(so cja l ne), czy li „po wszech ne pra wa do rze czy wi ste go do cho du, któ ry nie
jest pro po rcjo nal ny do wa r to œci ryn ko wej [osi¹gaj¹cej go oso by]”25. W ten
spo sób, pod ko niec lat czter dzie s tych ubieg³ego wie ku, zo sta³ sfo r mu³owa ny
przez Ma r s hal la pa ra dy g mat oby wate l sko œci, wdra ¿a ny po tem na ró ¿ ne spo -
so by w ra mach po szcze gó l nych pañstw opie ku ñ czych. Na pa ra dy g mat ten
z³o¿y³y siê pra wa cy wi l ne, po li ty cz ne oraz spo³ecz ne, któ re pe³ni¹ wo bec
dwóch pie r wszych grup praw rolê nie ja ko s³u¿ebn¹. Dla pod kre œle nia swo i -
sto œci Mar s hal lo wskiej kon ce pcji oby wate l sko œci mo ¿ na by po wie dzieæ, i¿
w tej tra dy cji oby wa te l skoœæ, tj. cz³on ko stwo w po li ty cz nej wspól no cie jak¹
jest pa ñ stwo, oz na cza prze de wszy stkim posiadanie uprawnieñ.

Ob ser wo wa ny pro ces zmia ny tego pa ra dyg ma tu, cze go naj wyra zi st szym
prze ja wem jest po wszech noœæ siê ga nia po aktywn¹ po li ty kê spo³eczn¹, wy ra -
sta z kry ty ki przy jê tej w nim re la cji miê dzy oby wate l ski mi upra w nie nia mi
i zo bo wi¹za nia mi26. Kry ty ka ta zo sta³a za pocz¹tko wa na w la tach osiem dzie -
si¹tych ubieg³ego wie ku przez ame ry ka ñ skich neo konse rwa ty stów. Uwa ¿a li
oni, ¿e upra w nie nie do œwia d czeñ, któ re nie jest uwa run ko wa ne po dej mo wa -
niem obo wi¹zków, uczy nieod powie dzial no œci za sie bie i ro dzi nê, nie po sza -
nowa nia praw in nych i os³abia mo ty wa cjê do pra cy: „Tym, co pod ko puje go s -
po dar kê – pisa³ La w ren ce Mead, je den z g³ów nych przed sta wi cie li neo konse -
rwaty w nej kry ty ki pod staw we lfa re sta te – s¹ nie tyle obci¹¿e nia [po da t ko we] 
dla se kto ra pry wa t ne go, ile wia do moœæ za wa r ta w rz¹do wych pro gra mach
[po mo cy], i¿ od Ame ry ka nów ju¿ nie wy ma ga siê ciê ¿ kiej pra cy”27. W isto cie
wiêc za kwe stio nowa no pry mat praw nad obo wi¹zka mi. Twier dzo no bo wiem, 
i¿ nie rów no wa ga ta za wie ra w so bie mo ment g³êbo kie go ha zar du (ry zy ka)
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25 T.H. Ma r s hall: Ci ti zen s hip and So cial Class, w: T.H. Ma r s hall: So cio lo gy at the Cros s -
ro ads and Ot her Es sa ys, He i ne mann, Lon don 1963, s. 100.

26 M. Ro che: Re t hin king Ci ti zen s hip: We lfa re, Ide o lo gy and Chan ge in Mo dern So cie ty,
Po li ty Press, Ca m bri d ge 1992.

27 L. Mead: Be y ond En ti t le ment: So cial Ob li ga tions of Ci ti zen s hip, Free Press, New York 
1986, s. 3; cyt za: L. Mor ris: Dan ge ro us Clas ses. The Un de r c lass and So cial Ci ti zen s hip, Rou t -
le d ge, Lon don 1994; o neo konse rwaty w nej kry ty ce patrz te¿: Ch. Mur ray: Bez ko rze ni, Zysk
i S-ka, Po znañ 2001.



mo ra l ne go, któ ry po le ga na nie bez pie czeñ stwie wy pie ra nia po staw akty w ne -
go wspó³dzia³ania dla do bra wspó l ne go przez po sta wê „ja z dy na gapê” – bra -
nia bez uprzed nie go da nia cze goœ od sie bie, a wiêc na mo ra l nie nie upra -
womoc nio nym ro sz cze niu ko rzy œci28.

Nie za ska ku je w tej sy tu a cji, i¿ w no wym para dy g ma cie oby wa te l skoœæ
oz na cza³aby prze de wszy stko zo bo wi¹za nia (odpo wie dzial no œci) – zo bo -
wi¹za nia do po dej mo wa nia akty w no œci na rzecz do bra wspó l ne go i w³as ne go: 
akty w no œci na ryn ku pra cy, akty w no œci w ¿y ciu pu b li cz nym i po li ty cz nym.
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e zmia nie mo de lu oby wa te la to wa rzy szy re ne sans pro ble -
ma ty ki spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go i od kry cie spo³ecze ñ stwa oby wate l -
skie go jako zbio ro we go podmiotu wspó³kszta³tuj¹cego, obok pañstwa i ryn -
ku, ¿ycie wspólnot politycznych.

2.3. Kon iecznoœæ two rzen ia no wego ³adu in styt ucj onal nego

Trze cia oko li cz noœæ, w zwi¹zku z któr¹ eko no mia spo³ecz na po wró ci³a do 
dys ku r su pub li cz ne go, ³¹czy siê z dwo ma po prze dni mi. Naj ogó l niej rzecz
bior¹c, wy cze r pa nie siê mo ¿ li wo œci sta re go ³adu im p li ku je ko nie cz noœæ zna -
le zie nia no wych roz wi¹zañ, two rze nia no we go insty tucjo nal ne go ³adu, któ ry
po zwo li³by zmi nima li zo waæ/zre du ko waæ nie roz wi¹zane pro ble my i da³ szan -
se (zrów nowa ¿o ne go i trwa³ego) rozwoju zgodnie z aksjologi¹ równoœci
i sprawiedliwoœci spo³ecznej.

W da l szych czê œciach ni nie j sze go opra co wa nia pró bu jê spra wo z daæ, ja -
kie od po wie dzi na po wy ¿sze wy zwa nie po ja wiaj¹ siê wspó³cze œ nie. Wy da je
siê bo wiem, i¿ œwia do moœæ do ko nuj¹cej siê zmia ny spo³ecz nej (od po zio mu
glo ba l ne go po lo ka l ny) stwa rza naj le p sze mo ¿ li wo œci wy ja œ nie nia i zro zu -
mie nia fenomenu wspó³czesnej ekonomii spo³ecznej.

3. Sta ra i nowa ekon omia spo³ecz na

Wspó³cze s na eko no mia spo³ecz na za sad ni czo ró ¿ ni siê od tej dzie wiêtna -
stowie cz nej. Od mien ny jest kon tekst i typ pro ble mów, któ rym eko no mia
spo³ecz na ma za ra dziæ, od mien ny cha ra kter sta wia nych jej ce lów spo³ecz -
nych i sto su nek do ryn ku (patrz: ta be la 1). St¹d te¿ uza sa d nio ne jest rów nie¿
wy pra co wa nie no we go jê zy ka eko no mii spo³ecz nej, któ ry od zwie rcie d la³by
owe ró ¿ ni ce. Mówi siê za tem o no wej eko no mii spo³ecz nej, przed siê bior -
czo œci spo³ecz nej i przed siê bio r stwie spo³ecz nym29. Wy da je siê, ¿e wa r to
ten pie r wszy te r min za cho waæ dla okre œle nia ob sza ru re fle ksji teo re ty cz nej
od nosz¹cej siê do ob sza ru pra kty ki go spo daro wa nia, w sto sun ku do któ re go
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28 Na te mat zja wi ska mo ra l ne go ha zar du patrz wiê cej: K. Ta r cha l ski: Ha zard mo ra l ny
jako pro blem w go spo da r ce. Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go, Kra ków 1999.

29 E. Leœ: Nowa eko no mia spo³ecz na. Wy bra ne kon ce pcje, „Trze ci Se ktor” 2005, nr 2.



z ko lei co raz mo c niej ugrun to wu je siê sto so wa nie dwóch po zo sta³ych te r mi -
nów: przed siê bio r stwa spo³ecz ne go i przed siê bior czo œci spo³ecz nej. Te dwa
okre œle nia ju¿ do mi nuj¹ w USA i w Wie l kiej Bry ta nii i, jak siê wy da je, za czy -
naj¹ do mi no waæ ta k ¿e w Eu ro pie kon ty nen tal nej, wy pie raj¹c sta ry te r min
eko no mia spo³ecz na.

Ta be la 1. Po rów na nie sta rej (XIX w.) i no wej (XX/XXI w.) eko no mii spo³e cz nej

Sta ra go spo dar ka 
spo³ecz na

Nowa go spo dar ka
spo³ecz na

Na ja kie pro ble my 
ge ne ro wa ne przez
go spo dar kê
sta no wi re a kcjê?

wy zysk, alie na cja wy klu cze nie, bez ro bo cie

Zysk a cele
spo³ecz ne

zysk co naj mniej rów nie
wa ¿ ny jak cele spo³ecz ne

cele spo³ecz ne
zde cy do wa nie wa ¿ nie j sze

ni¿ zysk

Na tu ra ce lów
spo³ecz nych

• typ pro du ktu:

brak spe cy fi cz nych

• typ pra co bio r cy:

brak spe cy fi cz nych

• po zy ty w ne efe kty 
ze w nê trz ne: 

zlik wi do wa nie wy zy sku 
i alie na cji w efe kcie

go spo daro wa nia 
w ko le kty w nych fo r mach

w³as no œci

• typ pro du ktu: do bra
(prze de wszy stkim

us³ugi), któ ry mi nie s¹
zain tere so wa ne ry nek 

i se ktor pu b li cz ny

• typ pra co bio r cy:
za trud nia nie osób 

o najs³ab szej po zy cji 
na ryn ku pra cy 

• po zy ty w ne efe kty 
ze w nê trz ne: roz wój

ka pi ta³u spo³ecz ne go,
roz wój lo ka l ny

Fo r my

spó³dzie l nie,
sto wa rzy sze nia,

to wa rzy stwa po mo cy
wzajemnej

ró ¿ ne fo r my
przed siê biorstw

spo³ecz nych: fi r my
spo³ecz ne, spó³dzie l nie

so cja l ne i inne

Rola pa ñ stwa wspie ra nie (po stu lo wa ne)
po pie ra nie, do to wa nie,

ochro na

Sto su nek do ryn ku kon ku ren cja
ope ru je w ob sza rach
nie udo l no œci rynku

Efe kty
makro stru ktura l ne

os³abia nie kon fli ktu
kla so we go

wzrost spó j no œci spo³ecz nej

•ród³o: ze sta wie nie w³asne.
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Niew¹tpli wie w Eu ro pie, w popu la ry za cji te r mi nu przed siê bio r stwo
spo³ecz ne, du¿y udzia³ mia³ (i ma) pro jekt EMES, byæ mo¿e naj wa¿ nie j sze
w osta t nich la tach przed siê w ziê cie ba da w cze z tego za kre su. Jego rola wsza k -
¿e nie spro wa dza siê je dy nie do in no wa cji termi nolo gi cz nych; rzecz w tym, i¿ 
in no wa cje te do ku men tuj¹ za chodz¹ce zmia ny, daj¹c wy raz (i na zwê) no wym 
jakoœciowo zjawiskom.

„Pra wie we wszy stkich uprze mys³owio nych kra jach – pi sze Ja c qu es De -
fo u r ny w pra cy spra wo z daj¹cej wy ni ki pro je ktu EMES – ob se r wu je siê
znacz¹cy wzrost trze cie go se kto ra, tj. w za kre sie spo³eczno -eko nomi cz nych
ini cja tyw, któ re nie s¹ po dej mo wa ne przez mo ty wo wa ny zy skiem ry nek ani
przez se ktor pu b li cz ny. Ini cja ty wy te na ogó³ wy wodz¹ siê z or ga ni za cji do -
bro wo l nych (vo lun ta ry) i przy j muj¹ zró¿ ni co wa ne fo r my pra w ne. W wie lu
przy pa d kach sta no wi¹ one nowy wy raz spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go w ob -
liczu kry zy su eko nomi cz ne go, s³abn¹cych wiê zi spo³ecz nych i trud noœci we lfa -
re sta te”30. Ini cja ty wy te za czê³y po ja wiaæ siê w ró ¿ nych kra jach Eu ro py: od
Hi sz pa nii i Po rtu ga lii – przez Gre cjê, W³ochy, Szwa j ca riê, Fran cjê, kra je Be -
ne lu ksu, Wielk¹ Bry ta niê, Ir lan diê, Skan dy na wiê – po Ro sjê ju¿ w la tach
osiem dzie si¹tych. Jak za uwa ¿a Karl Birkhölzer – mia³y one w isto cie cha ra kter
eko no mi cz nej sa mo po mo cy, po któr¹ siê ga li, nie tyle z wy bo ru, co z ko nie cz -
no œci, mie sz ka ñ cy ob sza rów (cz³on ko wie spo³ecz no œci) do tkniê tych kry zy -
sem go spo da r czym i ma so wym bez ro bo ciem. Ich ini cja ty wy go spo da r cze
nada³y nowy sens po jê ciu lo ka l ne go roz wo ju go spo dar cze go, któ ry w tym
kon te k œcie oz na cza³by:

– bu do wa nie na niewy korzy sty wa nych za so bach lo ka l nych;
– kon cen tro wa nie siê na nieza spo ko jo nych po trze bach lo ka l nych;
– two rze nie/re kon stru owa nie sie ci go spo da r czych wewn¹trz spo³ecz no œci;
– kre o wa nie spo³ecz nie u¿y te cz nych miejsc pra cy dla lo ka l nych mie sz ka ñ -

ców31.
Pod kre œla siê, ¿e owa go spo da r cza sa mo po moc, któ rej or ga ni za cyjn¹

form¹ s¹ przed siê bio r stwa spo³ecz ne, choæ zro dzi³a siê w ob rê bie trze cie go
se kto ra, nie jest z nim to ¿ sa ma32. Wy ni ka to z ro zu mo wa nia33, ¿e trze ci se ktor
mo¿e byæ konce ptua lizo wa ny na dwa pod sta wo we spo so by: jako eko no mia
spo³ecz na oraz jako se ktor non - pro fit. ¯aden z nich nie chwy ta w pe³ni fe no -
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30 J. De fo u r ny: From Third Se c tor to So cial En te r pri se w: J. De fo u r ny, C. Bo rza ga (red):
The Eme r gen ce of So cial En te r pri se, Rou t le d ge, Lon don 2001, s. 1–2.

31 K. Birkhölzer: Lo cal Eco no mic De ve lo p ment. A Euro pean - wi de mo ve ment to wards
more eco no mic de mo c ra cy and so cial ju sti ce, „Lo cal Eco no my” 1999, nr 1.

32 Por. J. De fo u r ny: From Third Se c tor…, op. cit.; C. Bo rza ga: So cial Eco no my Or ga ni -
sa tions in the The o ry of the Firm, w: The So cial Eco no my as a Tool of So cial In no va tions and
Lo cal De ve lo p ment, Ba c k gro und re port, OECD LEED, Tren to 2005.

33 J. De fo u r ny: From Third Se c tor…, op. cit.



me nu spo³ecz nej przed siê bior czo œci, któ ra nie jest ani eko no mi¹ spo³eczn¹,
ani se kto rem non - pro fit, ale czymœ po miê dzy jed nym i dru gim.

Kon ce p cja trze cie go se kto ra jako eko no mii spo³ecz nej ma fran cusk¹ pro -
we nie ncjê, przy czym, co zro zu mia³e, te r min eko no mia spo³ecz na ro zu mia -
ny jest tu w nawi¹za niu do dzie wiêtna stowie cz nych tra dy cji. Eko no miê spo ³e -
czn¹, pre cy zy j nie mówi¹c star¹ eko no miê, wy ja œ nia siê w ka te go riach
prawno -insty tucjona l nych i nor ma ty w nych, tzn. wska zuj¹c za sa dy wspó l ne
dla or ga ni za cji w³aœci wych eko no mii spo³ecz nej. Z pun ktu wi dze nia prawno -
-insty tucjona lne go eko no miê spo³eczn¹ tworz¹ trzy pod sta wo we ko m po nen ty:

– przed siê bio r stwa spó³dzie l cze – spó³dzie l nie roz wi jaj¹ siê od po³owy
XIX wie ku i jest wie le ich ro dza jów: ro l ni cze, oszczêd noœcio wo-kre dyto -
we, ubez pie cze nio we, han d lu deta li cz ne go, mie sz ka nio we i inne; zna cz na 
czêœæ spó³dzie l ni dzia³a na kon ku ren cyj nych ryn kach, ry wa li zuj¹c z fi r -
ma mi kome rcy j ny mi; wie le spó³dzie l ni za cho wa³o jed nak swój spe cy fi -
cz ny cha ra kter; w osta t nich la tach ruch spó³dzie l czy od¿y³ – po ja wi³o siê
wie le no wych ini cja tyw typu: spó³dzie l nie pra co w ni cze lub so cja l ne;

– or ga ni za cje (to wa rzy stwa) po mo cy wza je mnej – dzia³aj¹ prze de wszy st -
kim w ob sza rze ube z pie czeñ; maj¹ chro niæ zor gani zo wa ne gru py/zbio ro -
wo œci przed ry zy ka mi typu: utra ta zdro wia, œmieræ ¿y wi cie la ro dzi ny, po -
grzeb, z³e zbio ry i po³owy;

– sto wa rzy sze nia – dzia³aj¹ce w ró ¿ nych fo r mu³ach pra wnych, okre œla ne
m.in. jako: sto wa rzy sze nia, or ga ni za cje non - pro fit, or ga ni za cje ocho t ni -
cze (vo lun ta ry), or ga ni za cje po zarz¹dowe – do bro wo l ne zrze sze nia osób
po wsta³e po to, by pro du ko waæ do bra lub us³ugi dla w³as nych cz³on ków,
in nych osób lub ca³ych spo³ecz no œci, bez zy sku jako isto t ne go mo ty wu.
Z nor maty w ne go pun ktu wi dze nia eko no mia spo³ecz na obe j mu je go spo -

da r cze ini cja ty wy po dej mo wa ne przez spó³dzie l nie, to wa rzy stwa po mo cy
wza je mnej i sto wa rzy sze nia, któ re dzia³aj¹ zgodnie z poni¿szymi zasadami:

– ce lem jest s³u¿e nie swo im cz³on kom lub spo³ecz no œci, nie zaœ ge ne ro wa -
nie zy sku (zysk mo¿e byæ wy pra cowy wa ny, ale nie mo¿e byæ g³ów nym
mo ty wem);

– nie za le ¿ ne zarz¹dza nie (g³ówna ce cha od ró ¿ niaj¹ca or ga ni za cje eko no mii 
spo³ecz nej od or ga ni za cji dzia³aj¹cych w se kto rze pu b li cz nym);

– demo kra ty cz ny pro ces po dej mo wa nia de cy zji;
– pry mat po trzeb spo³ecz nych i pra co w ni czych nad aku mu lacj¹ ka pi ta³u

przy dys try bu cji przy cho dów.

Obie cha ra kte ry styki sta rej eko no mii spo³ecz nej s¹ rów nie wa ¿ ne i po -
win ny byæ bra ne pod uwa gê ³¹cznie.

Z ko lei po jê cie trze cie go se kto ra jako se kto ra non - pro fit ma g³êbo kie ko -
rze nie ame ry ka ñ skie; w prze ciw ie ñ stwie do tra dy cji eu ro pe j skiej, w Sta nach
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Zjed no czo nych or ga ni za cje non - pro fit od gry wa³y pod sta wow¹ (a nie uzu -
pe³niaj¹c¹ w sto sun ku do pa ñ stwa) rolê w za spo ka ja niu po trzeb pu b li cz nych.
„Anty pa ñ stwo woœæ” tra dy cji ame ry ka ñ skiej wy ra ¿a te r min se ktor nie za le ¿ -
ny, sto so wa ny ta k ¿e w od nie sie niu do se kto ra non - pro fit. Se ktor non - pro fit
wyod rê b nio ny jest na pod sta wie za pi sów pra wa po dat ko we go; ko deks po da t -
ko wy wska zu je 26 ty pów or ga ni za cji wy³¹czo nych z fe de ral ne go sy ste mu po -
da t ku do cho do we go; ¿ad na czêœæ przy cho dów tych or ga ni za cji nie mo¿e sta -
no wiæ ko rzy œci dla ich pra co w ni ków ani cz³on ków rad nad zo r czych, co musi
byæ ja s no za wa r te w sta tu cie. W pra kty ce se ktor non - pro fit tworz¹ m.in.:
szko³y, uni wer sy te ty, szpi ta le, mu zea, bi b lio te ki, oœro d ki opie ki dzien nej,
agen cje s³u¿b spo³ecz nych i inne.

Tym cza sem przed siê w ziê cia go spo da r czej sa mo po mo cy wy kra czaj¹
poza gra ni ce sta rej eko no mii spo³ecz nej oraz se kto ra non - pro fit. Z jed nej stro -
ny maj¹ one par ex cel len ce przed siê bio r czy cha ra kter, to bo wiem jest wa run -
kiem sku te cz ne go kon ku ro wa nia z ryn kiem i se kto rem pu b li cz nym. Z dru giej
stro ny jest to go spo daro wa nie o cha ra kte rze spo³ecz nym, to bo wiem sta no wi
o ra cji jego fun kcjo no wa nia. Wy ra ¿a siê ono trze ma ce cha mi:

– pry ma tem ce lów spo³ecz nych nad ge ne ro wa niem zy sku; wy móg „uspo -
³ecz nia nia” nad wy ¿ki przy cho dów;

– nie kome rcy j nym cha ra kte rem za so bów; mobi li zo wa nie za so bów (sub we n -
cje, da ro wi z ny, pra ca ocho t ni cza) na rzecz po ¿y t ku spo³ecz no œci lub grup
ce lo wych;

– sto so wa niem szcze gó l nych me tod orga niza cy j nych: au to no mia (czy na wet
ca³ko wi ta nie za le ¿ noœæ), demo kra ty cz noœæ pro ce su po dej mo wa nia de cy zji.
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Prze ja wy przed siê bior czo œci spo³ecz nej
• Nowe pro du kty lub nowa ja koœæ pro du któw – in no wa cyj ne spo so by za -

spo ka ja nia po trzeb w ob sza rach, w któ rych ry nek i pa ñ stwo nie s¹ w sta nie 
zna leŸæ saty s fa kcjo nuj¹cych roz wi¹zañ, np.: in te gro wa nie z ryn kiem pra cy 
osób bez kwa li fi ka cji za wo do wych, us³ugi w za kre sie opie ki i po mo cy
spo³ecz nej.

• Nowe me to dy or ga ni za cji i/lub pro du kcji – na przyk³ad: an ga ¿o wa nie
we wspó l ne pro je kty naj ró¿ nie j szych pa r t ne rów: per so ne lu p³at ne go i wo -
lon ta riu szy, pro du cen tów i kon su men tów, w³adz pu b li cz nych i firm kome r -
cy j nych; par t ne r stwa pro du cen tów i kon su men tów w orga ni zo wa niu us³ug
dla da nej spo³ecz no œci i zarz¹dza niu nimi.

• Nowe czyn ni ki pro du kcji – wo lon ta riat jako pe³nowa r to œcio wy czyn nik
pro du kcji; roz wój ela sty cz nych i nie ty po wych form za trud nie nia (p³at ne go).

• Nowe sto sun ki ryn ko we – prze³amy wa nie mo no po li se kto ra pub li cz ne go 
i ro dzi ny; kon ku ro wa nie na qu a si-ryn kach; prze j mo wa nie przez or ga ni za -
cje trze cie go se kto ra cech tra dy cy j nych or ga ni za cji kome r cy j nych, ta kich
jak: umie jê t noœæ kon ku ro wa nia, stru ktu ry zarz¹dza nia wzo ro wa ne na se k -
to rze ko mer cy j nym.



Ro zu mo wa nie to pro wa dzi do na stê puj¹cej kon klu zji: spo³ecz ne przed -
siê bio r stwa, w od ró ¿ nie niu od tra dy cy j nych or ga ni za cji non - pro fit, nie
za j muj¹ siê rze cz ni c twem in te re sów (ad vo ca cy ac ti vi ties) jako g³ów nym
ce lem ani re dy stry bucj¹ œro d ków fi nan so wych (jak np. fun da cje przy -
znaj¹ce gran ty), ale s¹ bez po œred nio i trwa le zaan ga ¿o wa ne w pro du kcjê
dóbr i œwia d cze nie us³ug dla ró ¿ nych ka te go rii osób. Sta no wi to pod sta -
wo wy po wód (albo je den z g³ów nych po wo dów) ich ist nie nia.

Przed siê bio r stwo spo³ecz ne ce chu je:
– wy so ki po ziom au to no mii – przed siê bio r stwo spo³ecz ne po wsta je jako

do bro wo l na ini cja ty wa gru py lu dzi, jest przez nich zarz¹dza na w ra mach
auto nomi cz ne go pro je ktu i oni de cy duj¹ o jej trwa niu lub za ko ñ cze niu,
choæ fi nan so wo mo¿e za le ¿eæ od pu b li cz nych sub sy diów;

– znacz¹cy po ziom ry zy ka eko nomi cz ne go – fi nan so wa zdo l noœæ do ¿y cia
przed siê bio r stwa spo³ecz ne go za le ¿y od wysi³ków jego cz³on ków i pra co w -
ni ków oraz ich umie jê t no œci po zy ska nia nie zbêd nych za so bów;

– mi ni ma l ny po ziom p³at nej pra cy.
Spo³ecz ny wy miar przed siê biorstw spo³ecz nych (PS) tworz¹ na stê puj¹ce

w³as no œci:
– za sad ni czym ce lem przed siê bio r stwa spo³ecz ne go jest s³u¿e nie spo³ecz -

no œci lub spe cy fi cz nej gru pie lu dzi; do tej ro dzi ny ce lów na le ¿y ta k ¿e
chêæ pro mo wa nia na szcze b lu lo ka l nym odpo wie dzial no œci spo³ecz nej;

– przed siê bio r stwo spo³ecz ne po wsta je w wy ni ku kole kty w ne go dzia³ania
osób na le¿¹cych do da nej spo³ecz no œci lub osób dziel¹cych te same po -
trze by lub cele;

– w³adza de cy zy j na zna j du je siê w rê kach cz³on ków/udzia³ow ców przed -
siê bio r stwa spo³ecz ne go, a nie w³aœci cie li ka pi ta³u;

– zarz¹dza nie opa r te jest na par ty cy pa cji i demo kra ty cz nych pro ce du rach;
– dys try bu cja zy sków od by wa siê je dy nie w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie.

Przy zna nie przed siê bior czo œci spo³ecz nej sta tu su zja wi ska, któ re choæ
po ja wi³o siê w trze cim se kto rze, to ma swoj¹ od rêbn¹ to ¿ sa moœæ, a wiêc nie
jest po pro stu dzia³al no œci¹ go spo darcz¹ pro wa dzon¹ przez or ga ni za cje
non-pro fit, zda je siê mieæ wiê ksze kon se k wen cje, ni ¿ by to z po zo ru wygl¹ da -
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• Nowe fo r my przed siê biorstw – na przyk³ad: spó³dzie l nie so cja l ne we
W³oszech, spó³ki o ce lach spo³ecz nych w Be l gii, spó³dzie l nie soli da r no œci
spo³ecz nej w Po rtu ga lii, spó³dzie l nie so cja l ne o ogra ni czo nej odpo wie -
dzial no œci w Gre cji; ogó l nie – fo r mu³y prawno -orga nizacy j ne maj¹ce
wspie raæ przed siê bio r cze i ko mer cy j ne ko m po nen ty pro je któw spo³ecz -
nych.

•ród³o: J. De fo u r ny: From Third Se c tor…, op. cit.



³o34. Mo ¿ na bo wiem s¹dziæ, i¿ pro ces po ja wia nia siê przed siê bior czo œci
spo³ecz nej jest w isto cie wy ra zem ewo lu cji sa me go trze cie go se kto ra – ró¿ ni -
co wa nia siê jego stru ktu ry i fun kcji. Naj ogó l niej rzecz bior¹c, cho dzi tu o po -
dzia³ na trze ci se ktor go spo da r czy (przed siê bio r czoœæ spo³ecz na) i trze ci se k -
tor po li ty cz ny (or ga ni za cje rze cz ni c twa in te re sów) jako ob sza ry od do lnej
akty w no œci oby wa te li, wzglêd nie auto no mi cz ne i po sia daj¹ce w³asn¹ lo gi kê
dzia³ania.

4. Prz edsiêbiorstwa spo³ecz ne

W cen trum pro ble ma ty ki no wej eko no mii spo³ecz nej le¿y kwe stia przed -
siê bio r stwa spo³ecz ne go. Wy pa da od razu za uwa ¿yæ, i¿ miê dzy po dej œciem
pra kty ków i ba da czy do przed siê bio r stwa spo³ecz ne go w Eu ro pie i w USA,
ist niej¹ doœæ od mien ne zda nia35, choæ nie do tycz¹ one kwe stii za sad ni czych.
Tu i tam bez ro bo cie, bie da i wy klu cze nie spo³ecz ne uza sad niaj¹ siê g niê cie po
in stru men ty eko no mii spo³ecz nej, tu i tam œro d ki pu b li cz ne na fi nan so wa nie
us³ug spo³ecz nych s¹ li mi to wa ne36.

Przed sta wio ny wcze œ niej spo sób ro zu mie nia przed siê bio r stwa spo³ecz ne -
go, wy pra co wa ny w ra mach pro je ktu EMES, na le ¿y uz naæ za re pre zen taty wny
dla po dej œcia euro pe j skie go. Kon sty tu u je go prze ko na nie, i¿ z przed siê bio r -
stwem spo³ecz nym mamy do czy nie nia wów czas, gdy go spo daro wa nie, któ -
re mu przy œwie caj¹ cele spo³ecz ne, ma cha ra kter ko le kty w ny za rów no pod
wzglê dem w³as no œci, jak i (demo kra tycz ne go) spo so bu zarz¹dza nia. Nie trud -
no za uwa ¿yæ, i¿ ten punkt wi dze nia jest bar dzo si l nie zwi¹zany z tra dycj¹
dzie wiêtna stowie cz nej fran cu skiej eko no mii spo³ecz nej oraz ru chu koope -
raty stycz ne go i wska zu je na spó³dzie l niê jako fo r mu³ê naj bar dziej od po wied -
ni¹ dla przed siê bio r stwa spo³ecznego.

Niew¹tpli wie, nowa eko no mia spo³ecz na da³a spó³dzie l czo œci bar dzo si l -
ny im puls rewi tali zacy j ny. Sta³o siê tak po okre sie kil ku dzie siê ciu lat, w cza -
sie któ rych spó³dzie l nie, fun kcjo nuj¹c na no r ma l nym ryn ku, po wo li za tra ca³y
swój spo³ecz ny cha ra kter. By³o to sku t kiem zmian wy mu sza nych po trzeb¹
konku rency j no œci, w efe kcie któ rych spó³dzie l nie co raz bar dziej upo da b nia³y 
siê do firm kome r cy j nych. Zmia ny te do ty czy³y za rów no stru ktu ry w³as no œci,
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34 Uto ¿ sa mia nie eko no mii spo³ecz nej z trze cim se kto rem wy da je siê w Pol sce doœæ po -
wszech nym prze ko na niem; por. W. Kwa œ ni cki: Go spo dar ka spo³ecz na z per spe kty wy eko no -
mii li be ra l nej, „Trze ci Se ktor” 2005, nr 2.

35 Por. J. Ke r lin: So cial En te r pri se in the Uni ted Sta tes and Eu ro pe: Un de r stan ding and
Le a r ning from our Dif fe ren ces (www.cri da-fr.org/03_ac tu a li tes/stre ams.html).

36 Wy pa da jed nak za zna czyæ, i¿ w USA roz wój przed siê bior czo œci spo³ecz nej nast¹pi³
wcze œ niej ni¿ w Eu ro pie na sku tek wy czer py wa nia siê tra dy cy j nych Ÿró de³ fi nan so wa nia or ga -
ni za cji non - pro fit, a samo po jê cie przed siê bio r stwa spo³ecz ne go po ja wi³o siê tam ju¿ w la tach
sie dem dzie si¹tych ubieg³ego wie ku.



we wnê trz nych za sad cz³on ko stwa i zarz¹dza nia, jak i stra te gii dzia³ania,
w któ rych cele spo³ecz ne tra kto wa no co raz mar gi na l niej37. Trend ten od wró -
ci³ siê wraz z po wro tem eko no mii spo³ecz nej, któ ra po trze bo wa³a spó³dzie l ni
w jej nie ja ko kla sy cz nej fo r mu le, tj. daj¹cej prio ry tet ce lom spo³ecz nym nad
ce la mi eko nomi cz ny mi. W na stê p stwie tego spó³dzie l czoœæ wesz³a w now¹
fazê roz wo jow¹, cha ra kte ry zuj¹c¹ siê po no w nym zwi¹za niem tego, co spo³e -
cz ne z tym, co eko no mi cz ne.

Nie za ska ku je za tem, i¿ przed siê bio r stwa spo³ecz ne po wstaj¹ce w Eu ro -
pie w ci¹gu osta t nich dwóch de kad, to na ogó³ spó³dzie l nie38. Ale, co chara k -
tery sty cz ne, s¹ to ju¿ czê sto spó³dzie l nie no we go typu. Sztan da ro wym przy -
k³adem s¹ bez w¹tpie nia w³oskie coo pe ra ti ve so cia li, ale jest tych przyk³adów 
wiê cej: coo pe ra ti va de tra ba jo aso cia do w Hi sz pa nii, société cooperativé
d’intéret col le c tif we Fran cji, po rtu ga l skie spó³dzie l nie soli da r no œci spo³ecz -
nej i wie le in nych39. Wszy stkie te przyk³ady wy ra ¿aj¹ ewo lu cjê, któ rej pod le -
ga spó³dzie l czoœæ w ra mach no wej eko no mii spo³ecz nej. Po pie r wsze cho dzi
tu o plu ra lizm form orga niza cy j nych. Po dru gie – o po dej mo wa nie dzia³añ
wy ra Ÿ nie wy kra czaj¹cych poza in te res w³asny cz³on ków spó³dzie l ni, a wiêc
kie ro wa nie siê do brem pu b li cz nym, in te re sem spo³ecz no œci lo ka l nej i tym po -
do b ne. Po trze cie – o orien ta cjê na pro du kcjê us³ug u¿y te cz no œci pu b li cz nej
(ge ne ral in te rest), w tym us³ug z za kre su s³u¿b spo³ecz nych40.

Za uwa ¿yæ wy pa da je sz cze jedn¹ doœæ szcze góln¹ ce chê no wych spó³dzie l -
ni, a mia no wi cie ich so cjo lo giczn¹ hete roge ni cz noœæ. Tra dy cy j ne spó³dzie l -
nie zak³ada li i two rzy li lu dzie na le¿¹cy do tej sa mej ka te go rii spo³ecz nej
(sin gle- stake hol der mo del). Tym cza sem nowe spó³dzie l nie dzia³aj¹ w opa r ciu 
o wspó³pra cê oraz zaan ga ¿o wa nie osób i in sty tu cji o ró ¿ nej przy nale ¿ no œci
i po zy cji spo³ecz nej; re pre zen tuj¹ one za tem multi -sta keho l ders mo del. Wy -
da je siê s³usz na opi nia, i¿ hete roge ni cz noœæ i wie lo stron noœæ ucze st ni c twa
cha ra kte ry zuj¹ce now¹ spó³dzie l czoœæ s¹ tym wyra Ÿ nie j sze, im si l nie j sza jest
jej orien ta cja na cele i do bro pu b li cz ne41.

Przed siê bio r stwa spo³ecz ne wy³oni³y siê z trze cie go se kto ra i roz wi nê³y
na sku tek po ja wie nia siê ryn ku, na któ rym oka za³y siê one nie ja ko le p sze ni¿
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37 R. Spe ar: From co-o pe ra ti ve to so cial en te r pri se: trends in Eu ro pe an ex pe rien ce, w:
C. Bo rza ga, R. Spe ar (red.): Trends and Chal len ges for Co-o pe ra ti ves and So cial En te r pri ses
in De ve lo ped and Trans ition Co un tries, wyd. 31, Tren to 2004.

38 Por. np. K. Birkhölzer: op. cit.; E. Leœ: op. cit.
39 R. Spe ar: op. cit.; wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w ten trend wpi su je siê ta k ¿e pol ska spó³dzie l nia

so cja l na.
40 G. Ga le ra: The evo lu tion of co-o pe ra ti ve form: an in ter na tio nal per spe c ti ve, w: C. Bo r -

za ga, R. Spe ar (red.): op. cit.
41 C. Bo rza ga, R. Spe ar (red.): op. cit.



or ga ni za cje ko mer cy j ne i/lub or ga ni za cje na le¿¹ce do se kto ra pub li cz ne go42.
Cho dzi tu o ry nek us³ug cha ra kte ry zuj¹cych siê na stê puj¹cymi ce cha mi: te ch -
no lo giczn¹ pra coch³on no œci¹, klu czo wym zna cze niem ja ko œci re la cji œwiad -
cze nioda w ca–œwiad cze nio bior ca, nie zdo l no œci¹ kon su men tów do po kry cia
pe³nych ko sztów us³ugi43. W naj wiê kszym sto p niu kry te ria te spe³niaj¹ us³ugi 
spo³ecz ne, st¹d te¿ one sta³y siê do mi nuj¹cym ob sza rem go spo da r czej eks -
pan sji i inno wacy j no œci przed siê biorstw spo³ecz nych44. Przed siê bio r stwa spo -
³e cz ne spra w noœæ w œwia d cze niu us³ug spo³ecz nych za wdziê czaj¹ spe cy fi ce
swej stru ktu ry insty tucjo na l nej. Z tego pun ktu wi dze nia za sad ni cze zna cze nie 
maj¹ na stê puj¹ce jej cechy:

– ja w nie wy ra ¿o ny cel spo³ecz ny – w szcze gó l no œci po wo du je on, i¿ pra co w -
ni cy (p³atni i ocho t ni czy), iden ty fi kuj¹c siê z nim, kie ruj¹ siê czê sto we -
wnêtrzn¹ mo ty wacj¹;

– bli skoœæ œwiad cze nioda w ców i œwiad cze nio bior ców – wy ni kaj¹ca m.in.
z fa ktu przy nale ¿ no œci do tej sa mej spo³ecz no œci lo ka l nej;

– we wnê trz na or ga ni za cja – opa r ta na demo kra ty cz nym zarz¹dza niu i de -
mo kra ty cz nej kon tro li zain tere so wa nych stron45.
Szcze gó l nym ty pem us³ug spo³ecz nych roz wi ja nych w ra mach no wej

eko no mii spo³ecz nej s¹ us³ugi, któ rych ce lem jest spo³ecz na i za wo do wa in te -
gra cja bez ro bo t nych. Ini cja ty wy z tego za kre su do cze ka³y siê ju¿ na wet swo -
jej spe cja l nej na zwy: Work In te gra tion So cial En te r pri ses (WI SEs)46.
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42 Omó wie nie eko no mi cz nych te o rii wy ja œ niaj¹cych fun kcjo no wa nie se kto ra non - pro fit,
w tym i przed siê bior czo œci spo³ecz nej, mo ¿ na zna leŸæ w: T. Mi cha lak, J. Wi l kin: Ry nek,
spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie, pa ñ stwo a sy tu a cja grup zmar gina lizo wa nych – ujê cie eko no mi -
cz ne, w: T. Ka Ÿ mie r czak, M. Ry m sza (red.): W stro nê akty w nej po li ty ki..., op. cit.; D.F. Bu r lin -
ga me: Dla cze go or ga ni za cje non pro fit? Ame ry ka ñ ski punkt wi dze nia, w: B. Sy nak, M. Ru zi ca
(red.): Se ktor po zarz¹dowy w zmie niaj¹cym siê spo³ecze ñ stwie, In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii
Uni wer sy te tu Gda ñ skie go, In dia na Uni ve r si ty Cen ter of Phi lan t hro py, Gdañ sk-In diana po lis
1996.

43 A. Bac chie ga, C. Bo rza ga: So cial En te r pri ses as In cen ti ve Stru c tu res: An Eco no mic
Ana ly sis, w: J. De fo u r ny, C. Bo rza ga, (red.): The Eme r gen ce…, op. cit.

44 Po jê cie us³ug spo³ecz nych (zwa nych te¿ us³uga mi so cja l ny mi) jest wy so ce nie ostre
i obe j mu je bar dzo sze ro kie spe ktrum us³ug maj¹cych na celu za spo ka ja nie spe cy fi cz nych po -
trzeb (np. opie ka, reha bi li ta cja, te ra pia, po rad ni c two i inne) i/lub ad re so wa nych do spe cy fi cz -
nych ka te go rii osób (np. lu dzie sta rzy, dzie ci po zba wio ne opie ki, bez do m ni).

45 A. Bac chie ga, C. Bo rza ga: So cial En te r pri ses…, op. cit.
46 C. Da vi ster, J. De fo u r ny, O. Gre go i re: op. cit.



Ry su nek 1. Usy tu o wa nie eko no mii spo³ecz nej na ma pie go spo dar ki

•ród³o: K. Birkhölzer: Fo r men und Re i chwe i te Lo ka ler Ökonomien, w: H. Ih ming: Wo chen -
markt und We ltmarkt. Kom mu na le Alte r na ti ven zum glo ba len Ka pi tal. Do ku men ta tion zur
Kon fe renz am 12–14.11.1998, Kle i ne Ve r lag, Bie le feld 2000.

114 To masz Ka Ÿmierczak

Mo de le spo³ecz nych przed siê biorstw pra cy inte gra cy j nej

• Przed siê bio r stwa daj¹ce prze j œcio we za jê cie; ce lem jest umo ¿ li wie nie
gru pom defa wory zo wa nym zdo by cia do œwia d cze nia za wo do we go (prze j -
œcio we za trud nie nie) lub tre nin gu przy war szta towe go po to, by po pra wiæ
ich emp loya bi li ty i zwiê kszyæ szan se za trud nie nia na otwa r tym ryn ku pra cy.

• Przed siê bio r stwa tworz¹ce sta³e, sa mo fi nan suj¹ce siê mie j s ca pra cy; ce -
lem jest utwo rze nie sta bi l nych i go spo da r czo uza sa d nio nych miejsc pra cy 
w per spe kty wie œred niote rmi no wej dla osób defa wory zo wa nych na ryn ku
pra cy; na ogó³ przed siê bio r stwa te ko rzy staj¹ z sub sy diów, ale ty l ko
w pocz¹tko wej fa zie, pó Ÿ niej musz¹ utrzy maæ siê z w³as nych do cho dów.

• Przed siê bio r stwa in te gra cji za wo do wej z per ma nent ny mi sub sy dia mi;
prze zna czo ne s¹ dla osób w naj trud nie j szej sy tu a cji, któ rych in te gra cja na 
otwa r tym ryn ku pra cy jest ma³o pra wdo podo b na – prze de wszy stkim cho -
dzi tu o oso by nie pe³no spra w ne, ale ta k ¿e z ciê ¿ kim upo œle dze niem spo -
³ecz nym; sta bi l noœæ za trud nie nia gwa ran tuj¹ sub sy dia.

• Przed siê bio r stwa so cja li zuj¹ce przez akty w noœæ pro du kcyjn¹; ce lem jest
tu nie tyle in te gra cja na ryn ku pra cy, ale (re)so cja li za cja przez kon ta kty
gru po we, prze strze ga nie za sad i tym po do b ne, nie ja ko przy oka zji wy ko -
ny wa nia pra cy; ad re sa tem s¹ oso by z po wa ¿ ny mi pro ble ma mi: al ko ho li cy, 
na rko ma ni, a ta k ¿e oso by z ciê ¿ ki mi za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

•ród³o: C. Da vi ster, J. De fo u r ny, O. Gre go i re: Work In te gra tion So cial En te r pri ses in the Eu ro -

pe an Union: An Ove r view of Exi sting Mo dels, „EMES Wor king Pa pers Se ries” 2004, nr 4

(www:emes.net).



Z pun ktu wi dze nia pro ce sów makro stru ktura l nych, tj. od nosz¹c pro ble -
ma ty kê przed siê bio r stwa spo³ecz ne go do wy³aniaj¹cej siê kwe stii no we go
³adu insty tucjo nal ne go, wy pa da zgo dziæ siê ze sta no wi skiem, wed³ug któ re go 
eko no mia spo³ecz na (z tworz¹cymi j¹ w pra kty ce przed siê bior stwa mi spo -
³ecz ny mi) sta no wi³aby ele ment go spo dar ki wspól no to wej (com mu ni ty eco no -
my), s¹sia duj¹cy z jed nej stro ny z ryn kiem i se kto rem pu b li cz nym, z dru giej
zaœ – z go spo dark¹ nie fo r maln¹: ro dzinn¹, samo po mo co wo-s¹sie dzk¹, „szar¹
stref¹”. 

Ry su nek 2. Eko no mia spo³ecz na i inne sub se kto ry go spo dar ki lo ka l nej

•ród³o: K. Birkhölzer: Fo r men und Re i chwe i te..., op. cit.

4.1. Bry tyjs ka kon cepc ja prz edsi êbiorstwa spo³ecz nego

Kon ce p cja przed siê bio r stwa spo³ecz ne go i jego ro zu mie nie pre zen to wa -
ne przez EMES zda je siê „kon ku ro waæ” z po dej œciem bry ty j skim. Bry ty j czy -
cy, za spraw¹ ga bi ne tu Tony’ego Bla i ra, do strze gli w roz wo ju przed siê -
biorstw spo³ecz nych bar dzo znacz¹cy in stru ment bu do wy go spo dar ki in klu -
zy j nej i – w œlad za tym – do cze ka li siê uru cho mie nia spe cja l ne go pro gra mu
rz¹do we go. W za wie raj¹cym jego za³o¿e nia do ku men cie So cial En te r pri se:
A stra te gy for suc cess przed siê bio r stwo spo³ecz ne jest de fi nio wa ne jako „or -
ga ni za cja go spo da r cza (bu si ness) o ce lach œci œle spo³ecz nych, któ ra wy pra co -
wa ne nad wy ¿ki z za sa dy re in we stu je na rzecz owych ce lów lub na rzecz

Zr ozumieæ ek onomiê spo³eczn¹ 115



spo³ecz no œci, za miast kie ro waæ siê po trzeb¹ maksy mali zo wa nia zy sku akcjo -
na riu szy lub w³aœci cie li”47. Przed siê bio r stwo spo³ecz ne jest – jak wy ja œ niaj¹
au to rzy do ku men tu – prze de wszy stkim bi z ne sem. Oz na cza to, i¿ jest ono
zaan ga ¿o wa ne w wy mia nê han d low¹ i jak ka ¿ dy bi z nes d¹¿y do ge ne ro wa nia
nad wy ¿ki, ale pie r wo t nym mo ty wem dzia³al no œci han d lo wej i prze zna cze -
niem osi¹gniê tej nad wy ¿ki jest wspie ra nie celu spo³ecz ne go i do bro spo³ecz -
no œci. W po dej œciu tym, w po rów na niu z – na zwi j my to – wersj¹ kon ty nen -
taln¹, za uwa ¿a l ne jest po mi niê cie kole kty w ne go go spo daro wa nia jako ce chy
kon sty tuty w nej przed siê bio r stwa spo³ecz ne go, któ re naj wy ra Ÿ niej w ujê ciu
bry ty j skim jest zna cz nie bli ¿ sze ryn ko wi. Dla Bry ty j czy ków fo r ma przed siê -
bio r stwa spo³ecz ne go mo¿e byæ roz ma i ta i mo¿e ono fun kcjo no waæ na ró ¿ -
nych szcze b lach, za rów no jako lo ka l ne przed siê bio r stwo dzia³aj¹ce na rzecz
spo³ecz no œci (tzw. com mu ni ty en te r pri ses), or ga ni za cja opa r ta na wza je mno -
œci (spó³dzie l nia), jak i wie l ka or ga ni za cja ope ruj¹ca w ska li na ro do wej lub
miê dzy naro do wej. To, co je ³¹czy, to wspó l ne zo bo wi¹za nie, by spro staæ
dwóm kry te riom: spo³ecz ne mu i fi nan so we mu, do któ rych cza sem do da je siê
trze cie – œro do wi sko na tu ra l ne48. Ten spo sób zde fi nio wa nia dif fe ren tia spe ci fi -
ca przed siê bio r stwa spo³ecz ne go sta no wi o po do bie ñ stwie po dej œcia bry ty j -
skie go do spo so bu uj mo wa nia tej pro ble ma ty ki w Sta nach Zjed no czo nych.

4.2. Prz eds iêbiorstwo spo³ecz ne w ujê ciu ame rykañskim

W Sta nach Zjed no czo nych – zda niem Ja nel le Ke r lin, au to rki stu dium po -
rów naw cze go – przed siê bio r stwo spo³ecz ne jest ro zu mia ne sze rzej ni¿ w Eu -
ro pie i bar dziej bi z ne so wo49. Wed³ug jed nej z syn te ty zuj¹cych de fi ni cji po jê -
cie to obe j mu je: „ka ¿ dy in te res (ven tu re) ge ne ruj¹cy do chód, po sia da ny nie
dla zy sku, któ ry zo sta³ stwo rzo ny z po wo dów i dla ce lów spo³ecz nych, ope -
ruj¹cy zgod nie z w³aœciw¹ bi z ne so wi na sta wio ne mu na zysk dys cy p lin¹,
inno wacy j no œci¹ i de te r mi nacj¹”50. Przed siê bio r stwo spo³ecz ne jest w tym
ujê ciu insty tucjo na l nym przed siê biorc¹ spo³ecz nym.
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47 So cial En te r pri se: A stra te gy for suc cess, De pa r t ment of Tra de and In du stry, Lon don
2002.

48 So cial En te r pri se: A stra te gy for suc cess, op. cit.
49 J. Ke r lin: op. cit.
50 K. Al ter: So cial En te r pri se Ty po lo gy, Vi r tue Ven tu res LLC, Wa s hin g ton, DC 2004

(www.vir tue ven tu res.com/ty po lo gy); Ÿród³o to sta no wi pod sta wê dla cha ra kte ry styki ame -
ryka ñ skie go przed siê bio r stwa spo³ecz ne go za wart¹ w da l szej czê œci opra co wa nia.
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Ki l ka uœci œleñ termi nolo gi cz nych

Ró ¿ ni ca miê dzy tra dy cy j nym przed siê biorc¹ a przed siê biorc¹
spo ³ecz nym
• Tra dy cy j ni przed siê bio r cy czê sto dzia³aj¹ w spo³ecz nie odpo wie dzia l ny

spo sób: prze ka zuj¹ or ga ni za cjom non - pro fit da ro wi z ny, nie ucze st nicz¹
w pe w ne go typu in te re sach, u¿y waj¹ bez pie cz nych dla œro do wi ska ma te -
ria³ów i te ch no lo gii, tra ktuj¹ swo ich pra co w ni ków z sza cun kiem i god no -
œci¹. Dzia³ania te s¹ wa r te po dzi wu, ale po dej muj¹c je, tra dy cy j ni przed -
siê bio r cy je dy nie po œred nio do ty kaj¹ pro ble mów spo³ecz nych. Ró ¿ ni¹ siê
od nich przed siê bio r cy spo³ecz ni, któ rzy stra te gie zaro b ko wa nia ³¹cz¹
bez po œred nio z misj¹ spo³eczn¹: albo za trud niaj¹ oso by z za bu rze nia mi
roz wo jo wy mi, chro ni cz nie cho re psy chi cz nie, fi zy cz nie nie pe³no spra w ne,
do tkniê te nêdz¹ lub upo œle dzo ne w inny spo sób, albo te¿ sprze daj¹ pro -
du kty lub us³ugi maj¹ce bez po œred ni wp³yw na spe cy fi cz ne pro ble my
spo³ecz ne (np. pra ca z waga ro wi cza mi, by za trzy maæ ich w szko le, wy -
twa rza nie urz¹dzeñ po mo c nych oso bom fi zy cz nie nie pe³no spra w nym,
pro wa dze nie do mo wych us³ug opie ku ñ czych po zwa laj¹cych lu dziom sta -
rym unikn¹æ opie ki rezy den cja l nej).

• Osta teczn¹ miar¹ wa r to œci tra dy cy j nych przed siê bio r ców s¹ ich wy ni ki fi -
nan so we: su kces lub upa dek ich firm zde ter mino wa ny jest zdo l no œci¹ ge -
ne ro wa nia zy sku dla ich w³aœci cie li. Przed siê bio r ca spo³ecz ny kie ru je siê
za sad¹ do ub le bot tom line, wi r tu aln¹ mie szank¹ fi nan so wych i spo³ecz -
nych zy sków. Zy sko w noœæ po zo sta je w da l szym ci¹gu ce lem, ale nie je dy -
nym; zy ski s¹ ra czej rein we sto wa ne w dzia³al noœæ mi syjn¹ ni¿ dys try buo -
wa ne wœród akcjo na riu szy.

Ró ¿ ni ca miê dzy in no wa to rem, przed siê biorc¹ i pro fe sjo nal nym
me ne d¿e rem
• In no wa to rzy s¹ ma rzy cie la mi: tworz¹ pro to ty py, fan ta zjuj¹ – a po tem staj¹

siê znu dze ni i nie spo ko j nie cze kaj¹, by wró ciæ do tego, co robi¹ naj le piej,
tj. wy my œla nia no wych pro to ty pów. In no wa to rzy rza d ko troszcz¹ siê o fi -
nan sow¹ zdo l noœæ do ¿y cia tego, co wy myœl¹.

• Przed siê bio r cy s¹ budo w ni czy mi: za mie niaj¹ pro to ty py w dzia³aj¹cy in te -
res – a po tem staj¹ siê znu dze ni. Za pe w nie nie fi nan sów to dla nich naj -
wa¿ nie j szy, po je dyn czy aspekt tego, co robi¹.

• Pro fe sjo nal ni me ne d¿e ro wie s¹ po wier ni ka mi: za bez pie czaj¹ przysz³oœæ,
in sta luj¹c sy ste my i in fra stru ktu rê, któ re za pe w niaj¹, ¿e roz krê co ny in te -
res bê dzie fun kcjo no wa³ da lej.

Za: J. Bo s chee, J. McClurg: To ward a bet ter un de r stan ding of so cial entre prene ur -
s hip: Some im po r tant di stin c tions, 2003, ar ty ku³ on li ne (http://www:se -al lian ce.org/bet -
ter_un de r stan ding.pdf).



Naj bar dziej wy ró ¿ niaj¹c¹ cech¹ przed siê bio r stwa spo³ecz ne go – zda niem
Ame ry ka nów – jest jego hy bry do wy cha ra kter: po³¹cze nie w jed nym or ga ni za -
cji fo r - pro fit i non - pro fit. Mo ¿ na by po wie dzieæ, i¿ wy two rzy³o ono nowy ob -
szar go spo daro wa nia ulo ko wa ny miê dzy go spo dark¹ ko me r cyjn¹ a fi lan tro pi¹.

Ta be la 2. Spe ktrum pra kty ki go spo daro wa nia

Praktyka czysto 
filantropijna

Praktyka
hybrydowa

Praktyka czysto
komercyjna

Motywy dobra wola mieszane motywy w³asny interes

Metody
podporz¹dkowane

misji
równowaga misji 

i rynku
podporz¹dkowane

rynkowi

Cele
tworzenie
wartoœci

spo³ecznej

tworzenie wartoœci
spo³ecznej 

i ekonomicznej

tworzenie
wartoœci

ekonomicznej

Przeznaczenie
dochodu/zysku

kierowany na
realizacjê misji

organizacji
(wymaganej

przez prawo lub
politykê

organizacji)

reinwestowany na
rzecz dzia³alnoœci

misyjnej lub
wydatków

operacyjnych i/lub
przetrzymywany 

z przeznaczeniem na 
wzrost i rozwój

dystrybuowany
wœród

akcjonariuszy 
i w³aœcicieli

•ród³o: K. Al ter: op. cit., opra co wa ne przez Au to rkê na pod sta wie prac: G. De esa, L. Da vis
i N. Et chart.

Ta be la 3. Ob szar pra kty ki hy bry do wej

Spe ktrum pra kty ki hy bry do wej

Tradycyjne
organizacje
non-profit

Organizacje
non-profit

prowadz¹ce
dzia³ania

generuj¹ce
dochód

Przedsiê-
biorstwa

spo³eczne

Spo³ecznie
odpowiedzial- 

ny biznes

Korporacje
praktykuj¹ce 

spo³eczn¹
odpowiedzial- 

noœæ

Tradycyjne
organizacje
for-profit

• mo ty wa cja – mi sja

spo³ecz na

• odpo wie dzia l noœæ wo bec 

inte re sa riu szy

• do chód rein we sto wa ny

na rzecz ce lów

spo³ecz nych lub na cele

ope ra cy j ne

• mo ty wa cja – osi¹ganie 

zysku

• odpo wie dzia l noœæ wo bec

akcjo na riu szy

• do chód dzie lo ny wœród

akcjo na riu szy

•ród³o: K. Al ter: op. cit.
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W ob sza rze pra kty ki hy bry do wej mieszcz¹ siê nie ty l ko przed siê bio r stwa
spo³ecz ne, ale rów nie¿ inne typy or ga ni za cji ró ¿ ni¹ce siê na si le niem trzech
cech: mo ty wu, odpo wie dzial no œci i wyko rzy sty wa nia do cho du.

Przed siê bio r stwo spo³ecz ne, jako or ga ni za cja hy bry do wa na sta wio na na
jed no czesn¹ re a li za cjê ce lów spo³ecz nych i eko no mi cz nych, po sia da na stê -
puj¹ce w³as no œci:

– wy ko rzy stu je na rzê dzia i spo so by w³aœci we bi z ne so wi dla osi¹ga nia ce -
lów spo³ecz nych;

– mie sza spo³ecz ny i ko mer cy j ny ka pi ta³ oraz me to dy;
– two rzy spo³ecz ne i eko no mi cz ne wa r to œci;
– ge ne ru je do cho dy z dzia³al no œci ko mer cy j nej, aby fi nan so waæ pro gra my

spo³ecz ne;
– ryn kow¹ ene r giê ukie run ko wu je na re a li za cjê mi sji spo³ecz nej;
– spra w dza efe kty fi nan so we i spo³ecz ne;
– cele fi nan so we re a li zu je w spo sób przy czy niaj¹cy siê do do bra pub li cz ne go;
– po sia da wol noœæ fi nan sow¹ dziê ki mo ¿ li wo œci nie ogra niczo ne go do cho du;
– przed siê bio r stwo sta no wi stra te giê re a li za cji mi sji spo³ecz nej.

Przed siê bio r stwa spo³ecz ne, ro zu mia ne jako in te re sy ge ne ruj¹ce do chód,
mog¹ byæ kla syfi ko wa ne m.in. ze wzglê du na po ziom in te gra cji miê dzy pro -
gra ma mi spo³ecz ny mi a dzia³al no œci¹ bi z ne sow¹.

Po pie r wsze wiêc, s¹ ta kie przed siê bio r stwa (Kim Al ter na zy wa je em bed -
ded so cial en te r pri ses), w któ rych pro gra my spo³ecz ne i dzia³al noœæ bi z ne so -
wa to jed no i to samo. Przyk³adem mo¿e tu byæ sy tu a cja, gdy misj¹ spo³eczn¹
or ga ni za cji jest za trud nia nie osób o najs³ab szej po zy cji na ryn ku pra cy i – by
ten cel osi¹gn¹æ – two rzy siê przed siê bio r stwo, któ re jed no cze œ nie jest
Ÿród³em samo finan so wa nia.

Po dru gie, ist niej¹ przed siê bio r stwa (in te gral so cial en te r pri ses), gdzie
pro gram spo³ecz ny po kry wa siê w czê œci z dzia³al no œci¹ bi z ne sow¹, czê sto
dziel¹c wspó l nie ko szty i œro d ki pro du kcji. Ten przy pa dek ilu stru je dzia³al -
noœæ or ga ni za cji, któ rej mi sja po le ga na bezp³at nym do ¿y wia niu ubo gich
dzie ci, a œro d ki na ten cel cze r pie ona z ko mer cy j nej sprze da ¿y posi³ków dla
od bio r ców insty tucjo na l nych.

W ko ñ cu s¹ te¿ przed siê bio r stwa (ex te r nal so cial en te r pri ses) powo³ywa -
ne nie ja ko na zewn¹trz or ga ni za cji, by zdo by waæ œro d ki na fi nan so wa nie
swo ich pro gra mów spo³ecz nych i na swe utrzy ma nie; in ny mi s³owy – pro -
gram spo³ecz ny i dzia³al noœæ bi z ne so wa s¹ od sie bie nie za le ¿ ne, nie maj¹
wspó l nych pun któw, a je dy ne co je ³¹czy to fakt, i¿ z zy sków fi nan su je siê rea -
li zo wa nie ce lów spo³ecz nych.

Na le ¿y za zna czyæ, i¿ ka ¿ de z tych przed siê biorstw mo¿e dzia³aæ w opa r -
ciu o ró ¿ ne mo de le ope ra cy j ne i po sia daæ fo r ma l ny sta tus za rów no or ga ni za -
cji non - pro fit, jak i fo r - pro fit (w zna cze niu ame ryka ñ skie go sy ste mu po dat ko -
we go). Oz na cza to, i¿ o to ¿ sa mo œci przed siê bio r stwa spo³ecz ne go nie prze -
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s¹dza jego sta tus pra w ny, ale ro dzaj wa r to œci, któ re oso by powo³uj¹ce je do
¿y cia chc¹ two rzyæ lub któ rym chc¹ one s³u¿yæ.

Ta be la 4. Pro wa dze nie przed siê bio r stwa spo³ecz ne go – ry zy ko i ko rzy œci

Ryzyko Korzyœci

Finanse

• utrata pieniêdzy

• zbyt wysokie koszty rozruchu

• mo¿liwe zmniejszenie wsparcia

ze strony tradycyjnych

fundatorów

• opportunity cost (przychody

zarobione kontra fundraising)

• generuje stabilne Ÿród³o dochodu

• dywersyfikuje Ÿród³a

przychodów

• redukuje zale¿noœæ od donatorów

• podnosi wartoœæ posiadanych

œrodków produkcji

• nieograniczone fundusze

• wzrost wiarygodnoœci

Misja

• misja i reputacja mog¹ byæ

skompromitowane, jeœli interes

jest postrzegany jako nies³u¿¹cy

sprawie

• w przypadku trudnoœci 

w zbilansowaniu misji 

i pieniêdzy mo¿e nast¹piæ

zbytnie przesuniêcie aktywnoœci

w kierunku dzia³añ biznesowych

• przedsiêbiorstwo mo¿e mieæ

negatywny wp³yw na klientów

• stabilne warunki programowania

• odpowiedzialnoœæ za osi¹ganie

celów spo³ecznych

• dŸwiga dzia³ania misyjne

Dzia³alnoœæ 
operacyjna

• interes mo¿e zbyt anga¿owaæ

zarz¹dzanie i poch³aniaæ uwagê

personelu

• wzrost organizacyjnej z³o¿onoœci

• potrzeby zwi¹zane 

z prowadzeniem

przedsiêbiorstwa zwiêkszaj¹

koszty

• prowadzenie przedsiêbiorstwa

mo¿e wymagaæ zatrudnienia

odpowiednio

wykwalifikowanego personelu

• jednoczy rozwój organizacyjny 

i narzêdzia prowadzenia biznesu 

z organizacj¹ non-profit

• z zasady double bottom line

czyni kontekst zarz¹dzania

obowi¹zuj¹cy we wszystkich

jego funkcjach

• wymaga organizacji, by

zarz¹dzaæ interesami

spo³ecznymi, œrodkami produkcji 

i inwestycjami

• potêguje strategiczne myœlenie,

by funkcjonowaæ na

dynamicznym rynku

• podnosi wydajnoœæ 

i efektywnoœæ

• poprawia umiejêtnoœæ

reagowania na sygna³y rynku
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Kultura

• napiêcia w wyniku ró¿nic

miêdzy kultur¹ biznesu a kultur¹

programów spo³ecznych

• personel mo¿e odejœæ z pracy,

nie akceptuj¹c kultury biznesu

• cz³onkowie i personel mog¹ czuæ 

siê „sprzedani”

• opór wobec zmiany

• innowacje

• przedsiêbiorczoœæ

• zarz¹dzanie zmian¹

• orientacja rynkowa

• orientacja na rezultaty

•ród³o: K. Al ter: op. cit.; opra co wa ne przez Au to rkê na pod sta wie: What are the Risks, Com -
mu ni ty We alth Ven tu res, Wa s hin g ton, DC 1998.

Ame ry ka nie, po do b nie jak Euro pe j czy cy, tra ktuj¹ przed siê bio r stwo spo -
³ecz ne jako now¹ ja koœæ, choæ w pun kcie wyj œcia pod kre œlaj¹ jego hy bry -
dow¹ na tu rê. Po do b nie te¿ post rze gaj¹ przed siê bio r stwo spo³ecz ne jako ele -
ment pro je ktu no we go ³adu insty tucjo nal ne go. W Eu ro pie – przy po mni j my –
przed siê bio r czoœæ spo³ecz na sta no wiæ ma fra g ment go spo dar ki wspól no to -
wej, za sad ni czo ope ruj¹cej w mi kro ska li; w Sta nach Zjed no czo nych na to -
miast przed siê bio r stwa spo³ecz ne, wraz z in ny mi hy bry do wy mi stru ktu ra mi,
mia³yby two rzyæ nowy se ktor, zwa ny cza sa mi czwa r tym se kto rem lub se kto -
rem for - be ne fit: 

Na le ¿a³oby s¹dziæ, i¿ cech¹ kon sty tu tywn¹ ju¿ nie ty l ko przed siê bio r stwa
spo³ecz ne go, ale ca³ego czwa r te go se kto ra by³by nowy typ wa r to œci – tzw.
wa r toœæ mie sza na (blen ded va lue), osi¹ga niu któ rej mia³yby s³u¿yæ or ga ni za -
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For - Be ne fits to nowa kla sa or ga ni za cji. S¹ one na sta wio ne na osi¹ga nie
celu spo³ecz ne go, s¹ eko no mi cz nie sa mo utrzy muj¹ce siê i chc¹ byæ odpo -
wie dzia l ne spo³ecz nie, ety cz nie i œro do wi sko wo.

Tak jak non - pro fits, For - Be ne fits or ga ni zuj¹ siê, by re a li zo waæ sze ro ki
za kres mi sji spo³ecz nych. Tak jak fo r - pro fits, For - Be ne fits mog¹ ge ne ro waæ
sze ro kie spe ktrum po ¿y te cz nych pro du któw i us³ug, któ re po pra wiaj¹ ja koœæ
¿y cia, tworz¹ mie j s ca pra cy, przy czy niaj¹ siê do roz wo ju go spo dar ki. For-
-Be ne fits d¹¿¹ do ma ksy mali za cji po ¿y t ku (be ne fit) udzia³ow ców (sta ke ho l -
ders), a 100% eko nomi cz ne go „zy sku”, któ ry wy twa rzaj¹, jest in wes to wa ne
w roz wi ja nie ce lów spo³ecz nych. Dziê ki swo jej ar chi te ktu rze For - Be ne fits
mog¹ ucie le œ niaæ nie któ re naj le p sze atry bu ty in nych form orga niza cy j nych.
Sta raj¹ siê byæ demo kra ty cz ne, in klu zy j ne, otwa r te, trans pa ren t ne, odpo wie -
dzia l ne, wy da j ne, koo pera ty w ne i ho li sty cz ne.

For - Be ne fits re pre zen tuj¹ nowy pa ra dy g mat or ga ni za cji. Na wszy stkich
po zio mach ich ce lem jest po³¹cze nie dwóch po jêæ, któ re w in nych mo de lach
wy stê puj¹ jako fa³szy wa dy cho to mia: in te res pry wa t ny i po ¿y tek pu b li cz ny.

•ród³o: www:four th se c tor.net.



cje for - be ne fit. Wa r toœæ mie sza na sk³ada siê z trzech ko m po nen tów: spo³ecz -
ne go, eko nomi cz ne go (fi nan so we go) oraz ochro ny œro do wi ska na tu ral ne go
i sta no wi in te graln¹ i nie po dzieln¹ ca³oœæ51. Pró ba iden ty fi ka cji akty w no œci
po dej mo wa nych z myœl¹ o osi¹ga niu owej wa r to œci mie sza nej uja w ni³a na stê -
puj¹ce jej fo r my52:

– przed siê bio r czoœæ spo³eczn¹;
– spo³eczn¹ odpo wie dzia l noœæ firm;
– spo³ecz nie odpo wie dzia l ne in wes to wa nie;
– spo³ecz ne in wes to wa nie na rzecz spo³ecz no œci i/lub w przed siê w ziê cia

typu do ub le bot tom line;
– stra te giczn¹/efe ktywn¹ fi lan tro piê, trwa³y roz wój.

Pie r wsze dwie fo r my obe j muj¹ pra kty ków go spo daro wa nia, dwie na stê p -
ne – in wes to rów, pi¹ta zaœ – za rów no jed nych, jak i dru gich.

5. Hi stor ia na tur alna pr zed siêw ziêcia spo³ecz nego

Przed siê bio r stwo spo³ecz ne sta no wi no vum nie ty l ko w pro ble ma ty ce no -
wej eko no mii spo³ecz nej czy w ob ra zie trze cie go se kto ra. To jed no cze œ nie ta k -
¿e nowy ucze st nik gry ryn ko wej. W kon se k wen cji po ja wia siê ko le j na kwe -
stia, a mia no wi cie dy na mi ki ryn ków mie sza nych, tj. ta kich, na któ rych ko e g -
zy stuj¹/kon ku ruj¹ przed siê bio r stwa ko mer cy j ne, or ga ni za cje non - pro fit oraz
se ktor pu b li cz ny. Zwra ca siê uwa gê, i¿ teo re ty cz ne zro zu mie nie pro ce sów za -
chodz¹cych na ta kich mie sza nych ryn kach jest je sz cze sto sun ko wo s³abe, st¹d 
waga przed sta wio nej nie da w no pro po zy cji ram teo re ty cz nych po zwa laj¹cych 
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51 Kon ce p cja wa r to œci mie sza nej nawi¹zuje do za sa dy tri p le bot tom line, któ ra oz na cza
uw z glêd nia nie w oce nie efe któw go spo daro wa nia nie ty l ko tra dy cy j nych efe któw fi nan so -
wych, ale ta k ¿e spo³ecz nych i œro do wi sko wych. Sfo r mu³owa nie to spo pula ry zo wa³ John El kin g -
ton, któ ry w swo jej g³oœ nej ksi¹¿ce Can ni bals with Forks: the Tri p le Bot tom Line of 21st Cen -
tu ry Bu si ness, wy da nej w 1998 roku, za sta na wia³ siê, czy dzie wiêtna stowie cz ny ka pi ta lizm,
kie ruj¹c siê za sad¹ tri p le bot tom line, tj. go spo da r czym po wo dze niem, ja ko œci¹ œro do wi ska na -
tu ral ne go i spra wied li wo œci¹ spo³eczn¹, dzia³aæ bê dzie na rzecz po stê pu.

52 J. Eme r son, Sh. Bo ni ni, K. Brehm: The Blen ded Va lue Map: Tra c king the In ter sects
and Oppo r tu ni ties of Eco no mic, So cial and En vi ro men tal Va lue Cre a tion, Oc to ber 2003
(www:blen ded va lue.org); Jed Eme r son, niew¹tpli wy li der przed siê w ziê cia, tak pi sze we wstê -
pie do tego opra co wa nia: „W ga bi ne tach zarz¹dów, na ro gach ulic, w trans na ro do wych ko r po -
ra cjach i w od do lnych przed siê bio r stwach wy stê pu je kon wer gen cja no wych my œli i prze ³a -
muj¹cych doty ch cza so we ko le i ny pra ktyk. Daje to pocz¹tek dwudzie stopier wszowie cz nej wi -
zji in wes to wa nia i two rze nia in te re su za wie raj¹cej obie t ni cê pra wdzi wej prze mia ny i sta no wi
wy zwa nie dla spo sobów [go spo daro wa nia] w mi nio nych de ka dach. [Mapa] jest jedynie mi ga w -
ko wym zdjê ciem miê dzy naro do wej pa ra dy ró ¿ nych gra czy i in sty tu cji. Ta dy na mi cz na eks plo -
zja akty w no œci nie mo¿e byæ uchwy co na z jed nej per spe kty wy, przez jedn¹ gru pê obse r wa to -
rów – jest poza nasz¹ in dy wi du aln¹ mo ¿ li wo œci¹ rze te l ne œle dze nie (a tym bar dziej – zro zu mie -
nie pe³nych im p li ka cji) g³êbo kich zmian (de ep ly pro fo und) za chodz¹cych obe c nie na ca³ym
œwie cie”.



opi sy waæ i wy ja œ niaæ to, co siê na owych ryn kach dzie je53. Mo ¿ na, jak siê wy -
da je, na zwaæ j¹ hi sto ri¹ na tu raln¹ przed siê w ziê cia spo³ecz ne go54.

Hi sto ria na tu ra l na przed siê w ziê cia spo³ecz ne go sk³ada siê z piê ciu faz.
Pie r wsza z nich to iden ty fi ka cja ryn ku. Wy ma ga ona naj pierw do strze ¿e nia
po trze by pe w nej gru py, któ rej li cze b noœæ nie jest wy sta r czaj¹ca, by dzia³ania
pod jê³y or ga ni za cje ko mer cy j ne lub pa ñ stwo. Taka po trze ba spo³ecz na „ro -
dzi” ry nek, gdy spe³nio ne s¹ dwa wa run ki: nad wy ¿ka kon su men tów do bra za -
spo ka jaj¹cego dan¹ po trze bê w daj¹cej siê prze wi dzieæ przysz³oœci, oraz ne -
ga ty w na re la cja ko szty–cena, co oz na cza, i¿ ko szty œwia d cze nia owe go do bra
prze wy ¿sza³yby zdo l no œci p³at ni cze jego po ten cja l nych kon su men tów. Or ga -
ni za cja non - pro fit mo¿e wsza k ¿e zdo byæ bra kuj¹ce œro d ki od osób/in sty tu cji
trze cich i uru cho miæ ry nek, ofe ruj¹c kon su men tom po¿¹dane przez nich do bro,
pocz¹wszy od naj ni ¿ szej z mo ¿ li wych cen, czy li nie odp³at nie.

Dru ga faza to roz wój ryn ku. Na stê pu je ona wów czas, gdy or ga ni za cja
uzy sku je legi ty mi za cjê swo jej dzia³al no œci, tj. uz na nie i po twier dze nie, i¿ za -
pro pono wa ny przez ni¹ spo sób za spo ka ja nia po trze by jest od po wied ni i sku -
te cz ny. Legi ty mi za cja sta no wi wa ru nek po zy ski wa nia nie zbêd nych œro d ków
fi nan so wych55. W mo men cie, gdy legi ty mi za cja prze kra cza gra ni ce or ga ni za -
cji ini cjuj¹cej i pie r wszych fun da to rów – in ny mi s³owy, gdy przy by wa pro du -
cen tów da ne go do bra i fun da to rów, a w kon se k wen cji wzra sta li cz ba kon su -
men tów – ro œ nie te¿ ry nek i mo¿e roz wi jaæ siê tak d³ugo, do pó ki nie zo sta nie
za spo ko jo ny popyt.

Faza trze cia to wzrost ko sztów. Ko szty rosn¹, bo w od po wie dzi na
rosn¹cy ry nek or ga ni za cja roz wi ja siê: stru ktu ry staj¹ siê bar dziej z³o¿o ne,
po trze ba wiê cej per so ne lu i prze strze ni. Ko nie cz noœæ spro sta nia na ra staj¹cym 
wy da t kom przy czy nia siê do na de jœcia czwa r tej fazy, któr¹ jest wzrost cen.
Mo ¿ li we s¹ tu trzy stra te gie: wiê ksze obci¹¿e nie kon su men tów, wiê ksze
obci¹¿e nie do na to rów, b¹dŸ jed no i dru gie. Je œli wsza k ¿e wzrost cen zo sta nie
za akce pto wa ny przez kon su men tów, mo¿e byæ to sy g na³ dla or ga ni za cji
kome r cy j nych, i¿ na da nym ryn ku mo ¿ na za ro biæ. Para do ksa l nie wiêc, je œli
or ga ni za cja non - pro fit od nie sie su kces i roz wi nie ja kiœ ry nek, to mo¿e siê
oka zaæ, i¿ czy ni to na w³asn¹ zgu bê – pie lê g nuj¹c bo wiem ów ry nek, œci¹ga
nañ uwa gê i zain tere so wa nie firm kome r cy j nych.
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53 N.P. Ma r well, P.-B. McI ne r ney: The No pro fit/Fo r - Pro fit Con ti nu um: The o ri zing the
Dy na mics of Mi xe d - Form Mar kets, „Non pro fit and Vo lun ta ry Se c tor Qua r te r ly” 2005, nr 1.

54 Na zwa nie kon ce pcji Ma r well i McI ne r ney hi sto ri¹ na tu raln¹ przed siê w ziê cia spo -
³ecz ne go jest moim (tj. TK) po mys³em, zain spi ro wa nym te r mi nem i kon cepcj¹ hi sto rii na tu ra l -
nej pro ble mu spo³ecz ne go.

55 Wiê cej na te mat Ÿró de³ fi nan so wa nia przed siê biorstw spo³ecz nych pi sze w ni nie j szej
pu b li ka cji Anna Kró li ko wska: Fi nan so wa nie in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej.



Osta t nia faza to kon ku ren cja miê dzy se kto rowa. Za czy na siê ona wów -
czas, gdy na dany ry nek, roz wi niê ty sta ra nia mi or ga ni za cji non - pro fit, wcho -
dz¹ fi r my ko mer cy j ne. Mo ¿ li we s¹ wów czas trzy sce na riu sze.

Po pie r wsze, fi r ma ko mer cy j na mo¿e wypchn¹æ z ryn ku or ga ni za cjê non -
- pro fit. To zja wi sko okre œla siê jako di sp la ced mar ket. Dzie je siê tak wów -
czas, gdy or ga ni za cja non - pro fit prze gry wa kon ku ren cjê, po nie wa¿ tra ci
przy cho dy od fun da to rów (albo nie mo¿e po zy skaæ ich wiê cej), na to miast fi r -
ma ko mer cy j na uda nie prze chwy tu je legi ty mi za cjê, a po sia da ne przez ni¹ za -
so by (w tym do stêp do ryn ku ka pi ta³owe go) po zwa laj¹ na po kry cie ko sztów
pro du kcji.

Po dru gie, mo¿e dojœæ do wzglêd nie nie za le ¿ nej koe g zy sten cji w wa run -
kach ryn ku po dzie lo ne go (stra ti fied mar ket). Ma to mie j s ce wte dy, gdy or ga -
ni za cje non - pro fit i fi r my ko mer cy j ne, dzia³aj¹c na tym sa mym ryn ku,
obs³uguj¹ inne se g men ty po pu la cji. Naj kró cej, ci pie r wsi, ko rzy staj¹c z sub -
sy diów, se r wuj¹ pro dukt o ni ¿ szej ja ko œci dla ubo gich kon su men tów, ci dru -
dzy na to miast – pro dukt o wy ¿szym stan dar dzie kie ruj¹ do bo ga tych, czy li
tych kon su men tów, któ rzy mog¹ za sie bie zap³aciæ.

Trze cia mo ¿ li woœæ to sce na riusz tzw. ryn ku ob ro nio ne go (de fen ded mar -
ket). Wy stê pu je on wów czas, gdy or ga ni za cji non - pro fit, dziê ki le p sze mu
fun drai sin go wi, ochro nie wy pra co wa nej te ch no lo gii i/lub za trzy ma niu przy
so bie legi ty mi za cji (oraz in nym tego typu me to dom), uda je siê zwa l czyæ in -
wa zjê fi r my ko mer cy j nej.

Jak ko l wiek ry nek mie sza ny, tak jak ka ¿ dy ry nek, sta wia swo im ucze st ni -
kom wy ma ga nia i nie ka ¿ dy wy cho dzi z tego zwy ciê sko, po zy ty w ne jest to, i¿ 
w przy pa d ku ka ¿ de go z po wy ¿szych sce na riu szy do ko nu je siê ja kaœ po zy ty w -
na zmia na. Za wsze spo³ecze ñ stwo odnosi pewien – mniejszy lub wiêkszy –
po¿ytek.

6. Re fleks ja ko ñcowa

Zre fe ro wa na pro ble ma ty ka no wej eko no mii spo³ecz nej, a prze de wszy st -
kim przed siê bio r stwa spo³ecz ne go, mia³a, zgod nie z przy jê tym za³o¿e niem,
daæ mo ¿ li woœæ do strze ¿e nia prób i prze ja wów kszta³to wa nia siê no we go ³adu
insty tucjo nal ne go, któ ry po zwo li³by upo raæ siê ze wspó³cze s ny mi pro ble ma -
mi i da³ szan se zrów nowa ¿o ne go oraz trwa³ego roz wo ju. Wy da je siê – choæ to 
ty l ko hi po te za – ¿e po wo li wy³aniaj¹ siê dwie ce chy tego no we go ³adu.

Pierwsz¹ tak¹ cech¹ kon sty tu tywn¹ staæ siê mo¿e nowy, ale wpi sa ny na
trwa³e se ktor go spo dar ki, zdo l ny two rzyæ efe kty w ne (w pe³ni lub w zna cz nej
mie rze) mie j s ca pra cy dla osób, dla któ rych nie sta r cza za trud nie nia na „no r -
ma l nym” ryn ku pra cy. W Eu ro pie, zw³asz cza kon ty nen tal nej, okre œla ny jest
on jako eko no mia spo³ecz na. Rzecz nie w na zwie, ale w sa mej isto cie. Jest to
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bo wiem, inna ni¿ ryn ko wa, lo gi ka dzia³ania pod porz¹dko wa na two rze niu/
osi¹ga niu wa r to œci, sta no wi¹ca in te gra l ne po³¹cze nie aspe któw spo³ecz ne go
i go spo dar cze go, co sta no wi dzie dzi c two dzie wiêtna stowie cz nej eko no mii
spo³ecz nej, a coraz czêœciej tak¿e ³¹cz¹ca trzeci – nowy komponent – ochronê
œrodowiska naturalnego.

Ce cha ta, sama w so bie, nie wy da je siê byæ prze³omo wa, w ko ñ cu mo ¿ na
po wie dzieæ, i¿ jest to w isto cie po wrót do po mys³ów z XIX wie ku, tyle ¿e
w no wym kon te k œcie i œro do wi sku cywi liza cy j nym. Na bie ra ona jed nak in ne -
go wy mia ru, gdy po³¹czy siê j¹ z drug¹ cech¹ no we go ³adu, któr¹ byæ mo¿e
bê dzie re gu la cyj na funkcja spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Ry su nek 3. Me cha ni z my re gu la cyj ne go spo dar ki

•ród³o: opra co wa nie w³asne.

W okre sie go spo dar ki przed indu stria l nej ro dzi na sta no wi³a pod sta wo wy
me cha nizm re gu la cji; z ko lei ka pi ta lizm prze mys³owy, „dzi ki” we wcze s nym
okre sie (XIX wiek), okie³zna³o (z cza sem) pa ñ stwo na ro do we, re a li zuj¹c do -
ktry nê we lfa re sta te. S¹ pod sta wy, by spo dzie waæ siê, i¿ w nad chodz¹cej epo -
ce go spo dar ki glo ba l nej nie gdy sie j sze fun kcje ro dzi ny i pa ñ stwa po dej mie
spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie. Z tego pun ktu wi dze nia kry ty cz ne go zna cze nia
na bie ra kwe stia si³y i aksjo lo gi cz nej trwa³oœci mo ty wa cji, któ ra od ró ¿ nia
dzia³ania spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go od dzia³añ po dej mo wa nych przez
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pod mio ty ryn ko we (mo tyw zy sku), pod mio ty pa ñ stwo we (mo ty wa cja le ga l -
na), czy przez ro dzi ny (lo ja l noœæ i so li da r noœæ opa r ta na wiê zi krwi). Czy
przed siê bio r stwo spo³ecz ne tak¹ si³ê i trwa³oœæ mo ty wa cji za pe w ni? To py ta -
nie po zo sta je otwarte.
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Izab ella Bu kraba-Ryl ska

Prz edsiêbiorczoœæ spo³ecz na w Pol sce 
dwu dzies tole cia miê dzywo jenn ego – przyk³ady 

Nie ty l ko so cjo lo gia, ale i opi nia po wszech na 
widz¹ we wsi coœ bie r ne go, 

coœ co ty l ko prze ¿y wa i prze ¿u wa, 
a nie two rzy i nie d¹¿y1.

W³adys³aw Gra b ski

We wspó³cze s nej pol skiej so cjo lo gii re fle k sja nad me cha niz ma mi trans -
fo r macji pod le ga zna mien nej ewo lu cji. Pie r wsze, doœæ ogó l ne i na sy co ne ide o -
wym pa to sem, kon sta ta cje tra kto wa³y za chodz¹ce pro ce sy jako wy raz nie -
uchron nych pra wid³owo œci o wia do mym z góry sku t ku. Oba le nie ko mu ni z mu 
i po wrót do Eu ro py auto ma ty cz nie mia³y za pe w niæ osi¹gniê cie stan dar dów
demo kra ty cz nych w³aœci wych spo³ecze ñ stwu oby wate l skie mu i roz kwit go s -
po dar ki wol no ryn ko wej wed³ug naj le p szych li be ra l nych wzo rów. Za sto so wa -
na per spe kty wa rych³o uja w ni³a swo je ogra ni cze nia: zbyt ogó l ni ko wa w wa r -
stwie opi su (przez skon cen tro wa nie siê na prze mia nach insty tucjo na l nych
z po zio mu makro stru ktura lne go) i doœæ ja³owa w aspe kcie teo re ty cz nym (na
sku tek akce p ta cji rze ko mo uni wer sal ne go sche ma tu prze mian) zdra dza³a jed -
no cze œ nie nie do sta t ki my œle nia hi sto rycz ne go (w wy ni ku sta wia nia w cen -
trum swych zain te re so wañ aktu a l ne go sta nu kra jów Eu ro py Za chod niej z po -
mi niê ciem ana li zy dia chro ni cz nej).

Na ma wiaj¹c do bu do wa nia od mien nej kon ce pcji „trans fo r ma cji na co
dzieñ”, An drzej Ry chard pisa³: „po wo li wy cze r pu je siê przy da t noœæ per spe k -
ty wy wy³¹cz nie ma kro sy ste mowej. Po wstaj¹ nowe zja wi ska w stru ktu rze
spo³ecz nej i insty tucjo na l nej. Ten pro ces stru ktura li za cji spo³ecz nej prze bie -
ga i prze bie gaæ bê dzie w du ¿ym sto p niu od do l nie, a czê sto wbrew in ten cjom
elit po li ty cz nych”2. Pro po zy cje od rzu ce nia „imi tacy j ne go” pa ra dyg ma tu

1 Cy tat z W. Gra b ski: Sy stem so cjo lo gii wsi, „Ro cz ni ki So cjo lo gii Wsi” 1936, s. 71.
2 A. Ry chard: Spo³ecze ñ stwo w trans fo r ma cji: kon ce p cja i pró ba syn te zy ana liz,

w: A. Ry chard, M. Fe de ro wicz (red.): Spo³ecze ñ stwo w trans fo r ma cji. Eks per ty zy i stu dia, IFiS
PAN, Wa r sza wa 1993, s. 21.



tran s fo r ma cji3 wy ni ka³y wiêc z fa ktu, i¿ do ko nu je siê ona nie ty l ko na dro dze
„od gó r nej insty tucjo nali za cji po li ty cz nej” lecz ta k ¿e „od gó r nej mo bi li za cji
spo³ecz nej”4, a to ro dzi³o po trze bê œle dze nia zja wisk na po zio mie mi kro -
spo³ecz nym. Zwró co no wte dy uwa gê na kon kre t ne dzia³ania lu dzi re a li -
zuj¹cych roz ma i te stra te gie ra dze nia so bie z rze czy wi sto œci¹ w ¿y ciu co dzien -
nym. Kon se k wencj¹ tego po dej œcia by³o z ko lei prze orien to wa nie dys ku r su
w du chu indy widu ali z mu meto dolo gicz ne go i sku pie nie uwa gi na opi niach,
po sta wach oraz za cho wa niach tzw. akto rów spo³ecz nych. Przy czyn zak³óceñ
i opóŸnieñ zaczêto dopatrywaæ siê w barierach mentalnych, pojawi³y siê
nawet twierdzenia o koniecznoœci gruntownej „rekonstrukcji aparatu psy -
cholo gicz ne go” Po la ków5.

Rów nie¿ to skra j ne ujê cie po wo li tra ci, jak siê wy da je, swoj¹ atra kcy j noœæ 
i moc eks pla na cyjn¹, co sk³ania ba da czy do po szu ki wañ bar dziej ade k wa t -
nych spo so bów ana li zy rze czy wi sto œci. Tym ra zem od naj duj¹ je na po zio mie
me zo spo³ecz nym – w ¿yciu spo³ecz no œci lo ka l nych i w od ci skaj¹cym na nich
swo je piê t no wp³ywie od leg³ej na wet przesz³oœci6. Ten punkt wi dze nia, w o wie le 
wiê kszym sto p niu ni¿ po prze d nie kon ce pcje trans fo r ma cji, sku pia uwa gê na
przesz³oœci – na bie gu nie „od” – a nie na przysz³oœci, na bie gu nie „do”. Wi¹¿e
siê z tym po trze ba roz pa try wa nia za chodz¹cych obe c nie prze mian w per spe k -
ty wie hi sto ry cz nej, a nie syn chro ni cz nej. Najw³aœci wszym kon te kstem roz -
wa ¿añ staj¹ siê za tem re a lia ro dzi me, nie zaœ stan dar dy osi¹gniê te na Za cho -
dzie. I wre sz cie, na mie j s ce abs tra kcy j nych sche ma tów roz wo jo wych wkra -
cza zain tere so wa nie kon kre tem – lo ka l nym, hi sto ry cz nym, ku l tu ro wym.

Roz wa ¿a nia nad czyn ni ka mi sprzy jaj¹cymi prze mia nom na wsi w zna cz -
nym sto p niu od zwie rcie d la³y ko le j ne na sta wie nia nauk spo³ecz nych wo bec
kwe stii trans fo r ma cji. Pocz¹tko wo kon cen tro wa no siê na two rze niu ram pra w -
nych oraz insty tucjo na l nych dla roz wo ju lo ka l nej sa morz¹dno œci na ob sza -
rach wie j skich i go spo dar ki li be ra l nej w ro l ni c twie. Na stê p nie, kie dy oka za³o
siê, ¿e za ko ñ cze nie fazy od gó r nej prze bu do wy ustro jo wej nie jest rów no zna -
cz ne z uru cho mie niem za cho wañ demo kra ty cz nych i wol no ryn ko wych,
uœwia do mio no so bie po trze bê wy kry cia ogra ni czeñ blo kuj¹cych akty w noœæ
po li tyczn¹ i eko no miczn¹ mie sz ka ñ ców wsi. Za ini cjo wa ne ba da nia za owo co -
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3 B.W. Mach: Trans fo r ma cja ustro jo wa a men ta l ne dzie dzi c two so cja li z mu, ISP PAN,
Wa r sza wa 1998.

4 W. Mo ra wski: Zmia na in sty tu cjo nal na. Spo³ecze ñ stwo. Go spo dar ka. Po li ty ka, Wy -
daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2000.

5 A. Mi sza l ska: Re a kcje spo³ecz ne na prze mia ny ustro jo we. Po sta wy, za cho wa nia i sa -
mo po czu cie Po la ków w pocz¹tkach lat dzie wiê æ dzie si¹tych, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu
£ódz kie go, £ódŸ 1996.

6 J. Ba r tko wski: Tra dy cja i po li ty ka. Wp³yw tra dy cji ku l tu ro wych pol skich re gio nów na
wspó³cze s ne za cho wa nia spo³ecz ne i po li ty cz ne, Wy daw ni c two Aka de mi c kie „¯ak”, Wa r sza -
wa 2003.



wa³y doœæ pe sy mi styczn¹ dia g noz¹ sta nu ka pi ta³u lu dz kie go, mie rzo ne go naj -
czê œciej po zio mem wie dzy, aspi ra cji i mo ty wa cji jed no stek. Do pie ro jed nak,
roz wi ja ne w osta t nich la tach, po jê cie ka pi ta³u spo³ecz ne go pod kre œla wagê
obe cnych w da nym œro do wi sku wzo rów, norm i umie jê t no œci wspó³pra cy,
któ re mog¹ isto t nie mo dy fi ko waæ za rów no od dzia³ywa nie czyn ni ków makro -
stru ktura l nych, jak te¿ indy widu a l nych pre dy spo zy cji poszczególnych
aktorów.

Jak siê wy da je, zja wi sko przed siê bior czo œci roz pa try wa ne w ta kim w³aœ -
nie sze ro kim kon te k œcie so cjo logi cz nym i ku l tu ro wym mo¿e staæ siê tym
przed mio tem do cie kañ, któ ry nie ty l ko do pro wa dzi do roz po zna nia isto t nych
me cha ni z mów prze mian na ob sza rach wie j skich i osza co wa nia fa kty cz ne go
sta nu za so bów spo³ecz nych ty ch ¿e œro do wisk, ale rów nie¿ za ofe ru je szan sê
sca le nia ró ¿ nych per spe ktyw ba da w czych (tra kto wa nych dot¹d alte rna ty w -
nie). Prze de wszy stkim zaœ uza sad ni propozycjê przejœcia od liberalnej do
konserwatywnej wizji czynników transformacji.

1. Pojêcie przedsiêbiorczoœci

Au to rzy pisz¹cy o przed siê bior czo œci ro zu miej¹ za zwy czaj pod tym te r -
mi nem szcze gó l ne ce chy oso bo wo œci, po staw czy za cho wañ cz³owie ka, po le -
gaj¹ce na „sk³on no œci do po dej mo wa nia no wych dzia³añ, ule p sza nia ist -
niej¹cych ele men tów œro do wi ska, na twó r czo akty w nej po sta wie wo bec ota -
czaj¹cej jed no stkê rze czy wi sto œci”7. Za kres po jê cia ule ga przy tym za wê ¿e -
niu b¹dŸ roz sze rze niu, za le ¿ nie od tego, czy uw z glêd nia ono ty l ko „kie ro wa -
nie przed siê bio r stwem”8, ogó l nie po j mo wan¹ „dzia³al noœæ go spo darcz¹”9,
czy te¿ jest uj mo wa ne jako pe wien spo sób na samo rea li za cjê, gdy¿ wy ni ka
„z po trze by nie zale ¿ no œci, mo ty wa cji osi¹gniê cia su kce su, indy widu ali z -
mu”10. Wspóln¹ cech¹ ró ¿ nych pro po zy cji defi ni cy j nych po zo sta je na to miast
kon cen tro wa nie uwa gi na jed no st ce, po dej mo wa nych przez ni¹ przed siê w ziê -
ciach o cha ra kte rze eko no mi cz nym (ob li czo nych na zysk) i akcen to wa nie no -
wa to r stwa jej po czy nañ. Uj mo wa ny w ten spo sób cz³owiek przed siê bio r czy
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7 M. Ducz ko wska- Piase cka: Przed siê bio r czoœæ na wsi, w: A. Woœ (red.): En cy klo pe dia
agro bi z ne su, Fun da cja In no wa cja, Wy ¿sza Szko³a Spo³eczno -Eko nomi cz na, Wa r sza wa 1998,
s. 634.

8 T. Hu nek: Makro ekono mi cz ne uwa run ko wa nia roz wo ju „small bu si nes su” na te re -
nach wie j skich, w: K. Ducz ko wska - Ma³ysz (red.): Przed siê bio r czoœæ na ob sza rach wie j skich.
W stro nê wsi wie lo fun kcyj nej, IR WiR PAN, Wa r sza wa 1993.

9 A.P. Wia trak (red.): Rola do ra dz twa w kre o wa niu przed siê bior czo œci na ob sza rach
wie j skich, IR WiR PAN, Wa r sza wa 1996.

10 B. Fedy szak- Radzie jo wska: Spo³ecz noœæ lo ka l na a roz wój przed siê bior czo œci,
w: M. K³od zi ñ ski, A. Ro s ner (red.): Roz wój przed siê bior czo œci na te re nach wie j skich wschod -
nie go i za chod nie go po gra ni cza, IR WiR PAN, Wa r sza wa 2000, s. 160.



sta je siê w³aœci wie sy no ni mem ulu bio ne go przez li be ra³ów fan to mu pod
nazw¹ homo oe co no mi cus, kie ruj¹cego siê wy³¹cz nie ra cjo naln¹ ka l ku lacj¹
i wy izo lowa ne go z kon te kstu spo³ecz ne go, hi sto rycz ne go oraz kul tu ro we go.
W skra j nych przy pa d kach pre fe ro wa ny wzór przed siê bio r cy zbli ¿a siê nie -
bez pie cz nie do cha ra kte ry styki „Le wan tyñ czy ka”, któ ry zna ny by³ z tego, ¿e
prze ja wia³ wpra w dzie du¿¹ ru chli woœæ, ale nie prze strze ga³ zbyt rygo ry sty cz -
nie regu³ ety ki za wo do wej i ope ro wa³ w kró t kim ho ry zon cie cza so wym prze -
wi dy wañ i dzia³añ, co z pun ktu wi dze nia doj rza³ego, nor ma l ne go ka pi ta liz mu
sy tu o wa³o go jed noz na cz nie po stro nie pa to lo gii11.

Dzi sie j si so cjo lo go wie wsi post rze gaj¹ ponad to przed siê bio r czoœæ jako
dzia³anie wy kra czaj¹ce poza akty w noœæ skon cen tro wan¹ na ro l ni c twie, co
wi¹¿e siê z za le ca nym (np. w kon ce pcji roz wo ju wielo fun kcyj ne go) kie run -
kiem prze kszta³ceñ ku dez agra ry za cji, depe zan ty za cji (odch³opie nia) i w kon -
se k wen cji do deru ra li za cji wsi. Ta k ¿e co raz popu lar nie j sze obe c nie po jê cie
przed siê bior czo œci spo³ecz nej nie za wie ra wie lu wa ¿ nych kie dyœ dla form ze -
spo³owe go wspó³dzia³ania na wsi aspe któw, ta kich np. jak na sta wie nie nie ty l -
ko na ko rzyœæ eko no miczn¹, ale i na cele wy ¿sze (kszta³to wa nie po staw oby -
wa te l skich i umie jê t no œci wspó³pra cy, krze wie nie oœwia ty, po stê pu, uczuæ
pa trio ty cz nych i spo³ecz nych, do sko na le nie mo ra l ne itp.). Po mi ja siê te¿ wy -
ra Ÿ ne w da w nie j szych ini cja ty wach odwo³ania do norm przy jê tych w œro do -
wi sku (nie rza d ko przy bie raj¹ce po staæ œwia do me go nawi¹zy wa nia do tra dy -
cy j nych form samo orga ni za cji i po mo cy wza je mnej) oraz œcis³y zwi¹zek tych
ini cja tyw z ro l ni c twem, jako naj wa¿ nie j szym ce lem dzia³al no œci indy widu a l -
nej, któ ra w pe w nym mo men cie do ma ga siê uzu pe³nie nia w dzia³aniach zbio -
ro wych na kie ro wa nych na ten sam priorytet.

Wszy stkie przy to czo ne za³o¿e nia sk³adaj¹ siê na taki ob raz przed siê bior -
czo œci, któ ry nie doœæ, ¿e jest od leg³y od re a liów spo ty ka nych w wie lu kra jach 
roz wi jaj¹cych siê oraz tam, gdzie ju¿ osi¹gniê to su kces, to w do da t ku nie po -
zwa la na uw z glêd nie nie sze re gu ty po wych dla da w nej wsi przed siê w ziêæ i, co 
za tym idzie, unie mo ¿ li wia odwo³anie siê (teo re ty cz ne i pra kty cz ne) do tych
do œwia d czeñ jako hi sto ry cz nie potwierdzonych spo³ecznych zasobów œro do -
wisk wiejskich.

Pro po no wa na tu pro je ktuj¹ca de fi ni cja przed siê bior czo œci12 bê dzie od no -
siæ siê do wsze l kich ini cja tyw po dej mo wa nych tak przez po je dyn cze oso by
(przed siê bio r czoœæ indy widu a l na), jak i wspó l nie z in ny mi, z myœl¹ o sze r -
szym gro nie be ne fi cjen tów (przed siê bio r czoœæ spo³ecz na), któ re, nie ko nie cz -
nie na ru szaj¹c obo wi¹zuj¹ce wa r to œci, sta raj¹ siê w nowy spo sób wy ko rzy -
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11 J. Be ksiak (red): Pa ñ stwo w pol skiej go spo da r ce lat dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku,
Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2001.

12 T. Paw³owski: Two rze nie po jêæ w na ukach huma ni sty cz nych, Wy daw ni c two Na uko we
PWN, Wa r sza wa 1986.



staæ do stê p ne za so by (ma te ria l ne i lu dz kie) w celu utrzy ma nia lub pod nie sie -
nia po zio mu ¿y cia ro dzi ny b¹dŸ ca³ej spo³ecz no œci. Isto t nym ele men tem tak
po j mo wa nej przed siê bior czo œci jest wiêc jej (wie lo ra ko ro zu mia ne) za ko rze -
nie nie w kon te k œcie lo ka l nym, kul ty wo wa nie, a nie eks ploa to wa nie czy tym
bar dziej de wa sto wa nie za so bów, w zna cz nej mie rze ko le kty w na i tra dy cy j na,
a nie wy³¹cz nie indy widua listy cz na i no wa to r ska orien ta cja oraz – bar dzo
czê sto uœwia da mia ne – d¹¿e nie do wy kre o wa nia wa r to œci do da t ko wej o cha -
ra kte rze spo³ecz nym (spe³nie nie po win no œci, zas³u¿e nie na sza cu nek i pre sti¿
oto cze nia, powo³anie do ¿y cia in sty tu cji wy ¿szej u¿y te cz no œci, za ini cjo wa nie 
no wych form wspó³dzia³ania i wiê zi w gru pie, któ re jed nak nawi¹zuj¹ do tych 
pra kty ko wa nych w przesz³oœci). To po sze rze nie za kre su po jê cia wy ni ka z –
opa r te go miê dzy in ny mi na przy wo³ywa nych ni ¿ej le ktu rach – prze œwia d cze -
nia, i¿ mo ¿ li wa jest przed siê bio r czoœæ mo ty wo wa na en do gen nie, a wiêc si³¹
rze czy nie oz na czaj¹ca bu rze nia za sta ne go porz¹dku i ni sz cze nia doty ch cza -
so wej men ta l no œci. Jak po ka¿¹ re fe ro wa ne da lej przy pa d ki, in no wa cja od ró ¿ -
niaj¹ca przed siê bio r czoœæ od zwyk³ej za rad no œci czy go spo dar no œci (któ re
z ko lei po le gaj¹ na jak naj skute cznie j szym ope ro wa niu ist niej¹cymi za so ba mi 
bez wy kra cza nia poza zna ne i akce p to wa ne wcze œ niej me to dy) nie musi byæ
na rzu ca na w spo sób bez wzglêd ny. Za miast sta no wiæ „twó r cze ni sz cze nie”,
mo¿e pod le gaæ ne go cja cji, a wiêc byæ niejako oswajana, prezentowana
w akceptowanych przez œrodowisko kategoriach. Dziêki zastosowaniu
„miêkkiej in¿ynierii spo³ecznej” dochodzi do os³abienia b¹dŸ nawet zni we lo -
wa nia efektu szoku, a nowe – niepostrze¿enie staje siê fragmentem tradycji,
a nie elementem zrywaj¹cym ci¹g³oœæ i naruszaj¹cym poczucie to¿samoœci.

Po ni ¿ej pre zen to wa ne roz wa ¿a nia pro po nuj¹ za tem roz pa try wa nie przed -
siê bior czo œci w ka te go riach dzia³añ eto so wych, przez któ re ro zu mie siê „styl,
spo sób ¿y cia, po sta wê da nej gru py spo³ecz nej wy ró ¿ nio ne pod k¹tem
ca³okszta³tu wy zna wa nych i rea li zo wa nych w pra kty ce wa r to œci, szcze gó l nie
mo ra l nych i oby cza jo wych”13. Za ta kim w³aœ nie sze ro kim tra kto wa niem
przed siê bior czo œci opo wia da siê np. Bri git te Be r ger, opi suj¹c ró ¿ ne fo r my
akty w no œci o cha ra kte rze kapi tali sty cz nym po dej mo wa ne w kra jach Azji.
Au to rka zwra ca uwa gê, i¿ w prze ciw ie ñ stwie do kla sy cz ne go mo de lu, sfo r -
mu³owa ne go przez Maxa We be ra, nie mo ¿ na w tym przy pa d ku mó wiæ o „kre -
w nia czych ka j da nach go spo dar ki”, wsze l kie ob ser wo wa ne przez ni¹ i gro no
jej wspó³pra co w ni ków ini cja ty wy zwi¹zane by³y bo wiem bar dzo si l nie
z orien tacj¹ na ro dzi nê i gru pê s¹siedzk¹ (przed siê bio r czy fa mi lizm). Fa kty -
cz ne fun kcjo no wa nie ta kiej przed siê bior czo œci nie daje siê jed nak wy ja œ niæ
ani przy po mo cy po jêæ za czer p niê tych z po zio mu ma kro stru ktu ry, ani te¿
w jê zy ku kon ce pcji od nosz¹cych siê do oso bo wo œci jed no stki. Przed siê bio r -
czoœæ nie jest, jak pi sze Be r ger, cech¹ „ory gi na³a” – in dy wi du um, wo bec któ -
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13 S. Je dy nak (red.): S³ow nik ety cz ny, Wy daw ni c two UMCS, Lu b lin 1990, s. 66.



re go da³oby siê za sto so waæ mo del Ro bin so na Cru zoe, ale cech¹ cz³owie ka
„g³êbo ko za nu rzo ne go w swo jej ku l tu rze, któ ry po tra fi szy b ko zro zu mieæ,
o czym to czy siê roz mo wa”14. Oz na cza to, ¿e za cho wa nia ryn ko we trze ba in -
ter pre to waæ nie w ka te go riach eko no mi cz nych, lecz ku l tu ro wych – wy mia ny
in fo r ma cji, prze ka zu sym bo li, ope ra cji na wa r to œciach. Wy ni ka z tego rów -
nie¿, ¿e osoby przedsiêbiorcze, niezale¿nie od sk³onnoœci do nowatorstwa,
powinny przejawiaæ tak¿e spor¹ dozê konformizmu, a wiêc byæ w miarê
typowymi reprezentantami swojej grupy. W przeciwnym razie nie mia³yby
szans zostaæ miejscowymi autorytetami, a ich dzia³ania nie by³yby na œla do -
wa ne.

Pi œmien ni c two do tycz¹ce pol skiej wsi (pa miê t ni ki ch³opów, wy po wie dzi
dzia³aczy - spo³ecz ni ków, opra co wa nia na uko we) do sta r cza w du ¿ej ob fi to œci
ma te ria³ów po twier dzaj¹cych s³usz noœæ ob se r wa cji po czy nio nych na Da le -
kim Wscho dzie. Dla te go w da l szych czê œciach opra co wa nia znajd¹ siê ta k ¿e
przyk³ady, cy to wa ne nie raz dos³ow nie, któ re w cha ra kte rze em pi ry cz nych
do wo dów po zwol¹ uza sad niæ fo r mu³owa ne oce ny. Za le ca ne ba da czom te re -
no wym in ten sy w ne ob se r wa cje, „wsi¹ka nie i niu cha nie”, jak pi sze Ro bert Pu t -
nam15, w od nie sie niu do przesz³oœci, mo ¿ na zast¹piæ in ten sywn¹ pe ne tracj¹
do stê p nych Ÿró de³, któ re oka zuj¹ siê bar dzo „ga da t li we”, je œli ty l ko po zwo liæ
im dojœæ do s³owa. Po nie wa¿, jak wia do mo, œwiat³o pada nie ty l ko z do ku -
men tów na ba da cza, ale i z ba da cza na do ku men ty, od da nie g³osu au to rom
ory gi na l nych te kstów – przy jed no cze s nym akty w nym po szu ki wa niu od po -
wie dzi na sta wia ne dziœ py ta nia – spra wia, ¿e ta ga da t li woœæ oka zu je siê bar -
dzo wy mo w na. Omó wie nie zi lu stro wa nych kon kre t ny mi egzem plifi ka cja mi
prze ja wów przed siê bior czo œci – naj pierw indy widu a l nej, a po tem spo³ecz nej
– ma na celu, poza wa lo rem doku men tacy j nym, ta k ¿e in ten cjê te o re tyczn¹:
za pro pono wa nie hi po te zy do tycz¹cej zwi¹zków miê dzy jedn¹ a drug¹ form¹
przed siê bior czo œci oraz za le ¿ no œci (me cha ni z mów trans po zy cji) ³¹cz¹cych
oba ro dza je ka pi ta³u (lu dz kie go i spo³ecz ne go) ze zja wi ska mi przed siê bior -
czo œci.

2. In dyw idu alna pr zed siê bio rcz oœæ wiej ska

Wœród ba da czy pa nu je zgo da co do tego, ¿e szcze gó l nie nie ko rzy st ne piê t -
no na psy chi ce ch³opa i na or ga ni za cji ¿y cia wie j skie go od ci s nê³a pañ sz czy z -
na, choæ co do na tê ¿e nia ne ga ty w nych kon se k wen cji i ich po wszech no œci
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14 B. Be r ger (red.): Ku l tu ra przed siê bior czo œci, Ofi cy na Li te ra tów Rój, Wa r sza wa 1994,
s. 46.

15 R.D. Pu t nam: Bu do wa nie spra w nej de mo kra cji. Tra dy cje oby wa te l skie we wspó³cze s -
nych W³oszech, Spo³ecz ny In sty tut Wy da w ni czy Znak, Kra ków 1995, s. 27.



trwaj¹ dys ku sje16. Przy jê³o siê jed nak uwa ¿aæ, ¿e tro ja kie pod da ñ stwo (oso bi -
ste, grun to we i s¹dowe) na d³ugo wy po sa ¿y³o ch³opa w „drug¹ du szê”,
wed³ug zna ne go okre œle nia Ja ku ba Bo j ki – po zba wion¹ ini cja ty wy, s³u¿alcz¹
i prze pe³nion¹ stra chem17. Ch³op, jak twier dzi³ Win cen ty Wi tos, uwa ¿a³ siê za 
„ni ¿ sze i mniej wa r to œcio we stwo rze nie od in nych... By³ nie wo l ni kiem tak
z krwi, tra dy cji, wy cho wa nia, jak i z w³as nej woli”18. Czte ry sta lat pater nali -
sty cz nych rz¹dów w³aœci cie li niew¹tpli wie od dzia³a³o nie ty l ko na men ta l -
noœæ jed no stek, ale te¿ po wa ¿ nie nad we rê ¿y³o ka pi ta³ spo³ecz ny wsi:
„w³oœcia nin odu czy³ siê zupe³nie zbio ro wo co œ ko l wiek po sta na wiaæ i wy ko -
ny waæ; sta³ siê luŸn¹ kup¹ ro dzin bez œwia do mo œci na le ¿e nia do zor gani -
zowa ne go spo³ecze ñ stwa” – pod su mo wy wa³ wp³yw ustro ju folwar czno-pa ñ -
szczyŸ niane go na ¿y cie wsi W³adys³aw Gra b ski19. Wte dy w³aœ nie ufo r mo -
wa³y siê ta kie ce chy, jak zge nera lizo wa ny brak za ufa nia i po dej rzli woœæ (nie
ty l ko wo bec pan ów i urzêd ni ków, ale na wet naj bli ¿ szych s¹sia dów), nie chêæ
do za kro jo nych na wiêksz¹ ska lê przed siê w ziêæ, zw³asz cza zbio ro wych, przy
si l nie roz wi niê tej za rad no œci co dzien nej (przy bie raj¹cej nie raz fo r my „kom -
bi no wa nia” i wrêcz pa to lo gii – np. po wszech nych kra dzie ¿y) oraz lêk przed
zmia na mi wzma c nia ny sza cun kiem dla au to ry te tów (lu dzi sta rych, obo -
wi¹ zuj¹cej mo ra l no œci i oby cza ju, a na wet kon kre t nych urz¹dzeñ i wy two rów
ku l tu ro wych).

We wspo mnie niach ch³opów nie trud no zna leŸæ fra g men ty po œwia d -
czaj¹ce wy stê po wa nie ta kich zja wisk. Wi tos tak cha ra kte ryzo wa³ ¿y cie w ro -
dzin nych Wie rz chos³awi cach: „ka ¿ dy ¿y³ dla sie bie, bar dzo nie raz za do wo lo -
ny, je œli siê móg³ od gro dziæ od in nych nie ty l ko sto sun ka mi, ale wy so kim i gê -
stym p³otem, któ re go nie mog³y prze j rzeæ cie ka we oczy... Zda rza³o siê prze -
cie¿ nie raz wie le rze czy, któ re na le ¿a³o ukryæ przed s¹sia dem. Mu sia³o siê
przy wie zio ne go z lasu bez pie niê dzy d¹bcza ka czy gra ba por¿n¹æ w kawa³ki.
Tra fi³o siê ta k ¿e cza sem z³apaæ zaj¹ca w krza kach, od biæ psom sa r nê. Je sie ni¹
uda³o siê cza sem z³apaæ parê ryb ze spu sz czo ne go sta wu dwo r skie go. Ka ¿ dy
wie dzia³, ¿e to nie by³o ani w porz¹dku, ani te¿ bez pie cz ne, wola³ wiêc ¿eby
za zdro s ny s¹siad tego nie doj rza³, bo wten czas za pe w ne ’z wy wie szo nym
jêzykiem’ pê dzi³by ze skarg¹ na le œ ni c two albo te¿ na po ste ru nek ¿an da r me -
rii”20. Z wyj¹tkiem tra dy cy j nych form wspó³dzia³ania (po moc przy ¿ni wach
lub w przy pa d ku klêsk ¿y wio³owych) bar dzo trud no by³o prze ko naæ mie sz ka ñ -
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16 M. Kula (red.): Li sty emi gran tów z Bra zy lii i Sta nów Zjed no czo nych (1890–1891), Lu -
do wa Spó³dzie l nia Wy da w ni cza, Wa r sza wa 1973.

17 J. Bo j ko: Dwie du sze, w: J. Bo j ko: Gor¹ce s³owa. Pi s ma wy bra ne, Uni ve r si tas, Kra ków 
2003.

18 W. Wi tos: Moje wspo mnie nia, In sty tut Li te ra cki, Pa ry¿ 1964, t. I, s. 83.
19 W. Gra b ski: Wp³yw ustro ju agra r ne go fol war cz ne go na ¿y cie spo³ecz ne wsi, „Ro cz ni ki

So cjo lo gii Wsi” 1938, s. 47.
20 W. Wi tos: op. cit., s. 90.



ców wsi do zaan ga ¿o wa nia siê w pra cê na rzecz do bra wspó l ne go (od wod nie -
nie pól, bu do wa dro gi, wy ko pa nie stud ni). Do sko na³¹ cha ra kte ry stykê ta kie -
go na sta wie nia ch³opów wo bec tego typu ini cja tyw przed sta wi³ Fran ci szek
Bu jak w mo no gra fii Ma sz kie nic: „brak po czu cia wspól no œci, brak soli da r no -
œci – pisa³ ba dacz – ¿ad ne przed siê w ziê cie wiê kszej ilo œci wspó l ni ków po trze -
buj¹ce nie uda³oby siê tu taj. Ka ¿ dy zdo bê dzie siê na wysi³ek, ale je ¿e li wie, ¿e 
to jemu ty l ko a nie komu in ne mu ma przy nieœæ ko rzyœæ. Sam bêd¹c ego ist¹,
ni ko mu lud tu te j szy nie ufa, nie wie rzy ab so lu t nie w bez inte reso w ne dzia³anie 
czy je ko l wiek, a je ¿e li siê prze ko na, ¿e kto ko l wiek robi co œ ko l wiek bez szu ka -
nia w tym w³as nej ko rzy œci, wy œmie wa go jako g³upca”21. Do cho dzi³o na wet
do tego, ¿e ch³op wola³ sam na ra ziæ siê na stra ty, ni¿ zro biæ coœ z cze go te¿
i inny móg³ mieæ po ¿y tek: „nie oœwie co ny ch³op, lê kaj¹c siê by przy pa d kiem
sw¹ prac¹ nie przy spo rzy³ ta k ¿e s¹sia do wi ko rzy œci, nie chce siê za braæ do
prze ko pa nia rowu, ba, cza sem nie do zwo li na wet dru gie mu”22. Nie rza d kie
by³y i ta kie przy pa d ki, ¿e kie dy wre sz cie uda³o siê prze pro wa dziæ po trzebn¹
in wes ty cjê, jej po mys³oda w ca przez d³ugie lata mu sia³ zno siæ na rze ka nia
s¹sia dów: „jak da w niej sta³a tu woda – t³uma czo no po zme lio ro wa niu grun tu
– to siê i by d lê mia³o gdzie na po iæ, cz³owiek so bie umy³ nogi, ko nie siê
wyp³awi³o, dzie ci mia³y ucie chê, gêsi siê k¹pa³y, tro chê siê przy tem po pas³o,
bo sp³owi ca ros³a, a te raz tego wszy stkie go nie ma, a je sz cze nam grunt zdziu -
ra wi li, na ro bi li mo stów, wa³ów i ró ¿ nych in nych nie po trze b nych k³opo -
tów”23.

Rów nie si l ny by³ opór przed in no wa cja mi sto so wa ny mi w ro l ni c twie.
Am bi t nych pre ku r so rów wy œmie wa no i kry ty ko wa no, nie raz do cho dzi³o do
kon fron ta cji miê dzy nimi a reszt¹ wsi. Je den z ro l ni ków wy ró ¿ nio nych
w kon ku r sie na opis go spo daro wa nia w go spo da r stwie kar³owa tym tak re la -
cjo nu je swo je do œwia d cze nia: „’Przewodnik’ do ra dza³ oraæ w sze ro kie sk³a -
dy, pierwsz¹ wiêc no wo œci¹ moj¹ by³o wpro wa dze nie orki w sze ro kie sk³ady,
ku wie l kie mu zgo r sze niu s¹sia dów – bo, jak mó wi li – mia³o wszy stko wy -
mokn¹æ. Drug¹ rzecz¹ by³o spra wie nie ¿e la z ne go p³uga, a wy nik na szych
wysi³ków by³ taki, ¿e zbo ¿e za czê³o siê nie mie œciæ w sto do le. Trze ci¹ no wo -
œci¹, do pro wa dzaj¹c¹ s¹sia dów do z³oœci, by³o za pro wa dze nie w³ócze nia
psze ni cy na wio s nê. Za no woœæ tê o ma³o s¹sie dzi nie obi li mnie ki ja mi, zmu -
sze ni by li œmy zje chaæ z pola, a w³óczyæ tak, a¿e by nie wi dzie li”24. Jak w ta -
kim ra zie do cho dzi³o do niew¹tpli we go po stê pu w pro wa dze niu w³as ne go go -
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spo da r stwa, do po dej mo wa nia de cy zji o mi gra cji na wet za oce an, do roz wi ja -
nia do da t ko wych, poza ro l ni czych za jêæ za ro b ko wych, któ ry mi nikt przed tem
w okolicy siê nie para³? Dok³adna analiza wiêkszej liczby przypadków
pozwala to zrozumieæ i tym samym nieco zmieniæ utrwalony, doœæ ste reo ty -
po wy obraz dawnej polskiej wsi.

Siê ga nie po za no to wa ne przez pa miêt ni ka rzy i au to rów mo no gra fii szcze -
gó³owe opi sy przy pa d ków, ta k ¿e w da l szej czê œci te kstu, ma s³u¿yæ nie ty l ko
przy bli ¿e niu wie j skich re a liów i re kon stru kcji w³aœci wych im „wspó³czyn ni -
ków huma ni sty cz nych”, ale ta k ¿e pe³nie jsze mu roz po zna niu me cha ni z mów
i uwa run ko wañ rze czy wi stej akty w no œci mie sz ka ñ ców wsi, prze ja wiaj¹cej
siê nie mal na za jutrz po znie sie niu pañ sz czy z ny, a na wet i wcze œ niej, choæ
w spo sób nie tak ja w ny. Mo ¿ na na wet od nieœæ wra ¿e nie, i¿ po ten cja³ lu dz ki
pol skiej wsi nie tyle uleg³ zni sz cze niu, ile za mro ¿e niu, a ta ku mu lo wa na przez 
wie ki ene r gia uja w ni³a siê przy pie r wszej oka zji jako ma so we, in ten sy w ne
i nie raz na du¿¹ ska lê po dej mo wa ne wysi³ki zmie rzaj¹ce do umo c nie nia i roz -
wi niê cia w³as ne go go spo da r stwa. Ob se r wa cji zo stan¹ pod da ne dwa ob sza ry,
na któ rych mo ¿ na œle dziæ niew¹tpli we i dy na mi cz ne prze ja wy przed siê bior -
czo œci indywidualnej oraz id¹ce w œlad za tym postêpy w dziedzinie przed siê -
bior czo œci zbiorowej. Bêd¹ to kolejno: migracje zarobkowe i rzemios³o
wiejskie.

2.1. Mi grac je za robk owe

Cho æ by po bie ¿ ne przy j rze nie siê fa kty cz nej mo bi l no œci ch³opów od cza -
sów pouw³asz cze nio wych, a na wet du¿o wcze œ niej, pod wa ¿a kate go ry cz noœæ
czê sto fo r mu³owa nych twier dzeñ o ich rze ko mo ma³ym dy na mi z mie, prze ja -
wiaj¹cym siê ja ko by w nie chê ci do po dej mo wa nia ry zy ka, zwi¹za ne go np. ze
zmian¹ ro dza ju pra cy czy mie j s ca po by tu. Opi nii tej nie po twier dzaj¹ dane hi -
sto ry cz ne, któ re przy po mi na pisz¹cy nie co ar cha i cz nym i gór no lo t nym sty -
lem Fe liks Ko ne cz ny. Jego zda niem, nie by³o tak z³ej kon ste la cji, w któ rej
ch³op pol ski nie umia³by so bie „po ra dziæ i wy wa l czyæ dla sie bie po pra wy wa -
run ków eko no mi cz nych. Emi gra cja pol ska za czy na siê ju¿ w XIII w., ju¿
wten czas brze gi Bzu ry i Wie prza za ru ni³y siê psze nic¹ pod pol skim p³ugiem.
Wia do mo, ¿e nasz ch³op ko lo ni zo wa³ na wet smo le ñ skie wo je wó dz two. Po -
mys³owoœæ jego ob cho dzi³a zrê cz nie wsze l kie usta wy, knu te prze ciw ko nie -
mu na se j mach; wten czas, kie dy na pa pie rze by³ ju¿ przy pi sa ny do gle by,
w rze czy wi sto œci prze sie d la³ siê je sz cze z pro win cji do pro win cji. Wy da wa³
spo œród sie bie re gu la r nie wa r stwê ni ¿ sze go mie sz cza ñ stwa i pol szczy³ nie -
mie c kie mia sta w Pol sce. Wcho dzi³ ch³op do mia sta jako wy ro b nik lub pa r -
tacz rze mie œl ni czy, a po ki l ku po ko le niach pol szczy³ to mia sto i spra wia³, ¿e
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pa try cju szo wskie rody za czê³y siê uczyæ jego jê zy ka. Nie one jego asy mi lo -
wa³y, ale on, ch³op je asy mi lo wa³”25. 

Do po do b nie opty mi sty cz nych wnio sków upo wa ¿ nia prze œle dze nie pro -
ce su mi gra cji za ro b ko wych z ziem pol skich – tej ist nej wê drów ki lu dów, któ -
ra zw³asz cza w osta t niej æwie r ci XIX w. oga r nê³a polsk¹ wieœ ko le j no we
wszy stkich trzech za bo rach. To zja wi sko, trud ne do pre cyzy j ne go osza co wa -
nia ilo œcio we go, mia³o dwie za sad ni cze od mia ny: mi gra cjê sta³¹ (wzglêd nie
pa ro le t ni¹ lub te¿ po na wian¹ kil ka kro t nie) i mi gra cjê se zo now¹, trwaj¹c¹ ki l -
ka mie siê cy w roku, ale rów nie¿ po dej mo wan¹ wie lo kro t nie. Mi gra cja sta³a,
w wiê kszo œci skie ro wa na do Ame ry ki (lecz i do Bra zy lii, Ka na dy oraz pañstw 
eu ro pe j skich), objê³a do 1914 roku mi ni mum 3 mln 700 ty siê cy osób (z za bo -
ru pru skie go 1 mln 200 ty siê cy, z ro sy j skie go 1 mln 400 ty siê cy, z au stria c kie -
go 1 mln 100 ty siê cy)26. Pie r wsza wo j na œwia to wa i okres po wo jen ny to ko le j -
ne 5 mln mi gran tów, w zde cy do wa nej wiê kszo œci mie sz ka ñ ców wsi. O na si le -
niu wy ja z dów œwiadcz¹ te¿ ob se r wa cje w mi kro ska li: „czê sto na wsi nie mo ¿ -
na by³o zna leŸæ ro dzi ny, któ ra by w Ame ry ce nie mia³a ko goœ ze swo ich –
pisa³ Wi tos – wy li czy³em, ¿e z jed ne go przy sió³ka gmi ny Wie rz chos³awi ce
w roku 1913 na 62 nu me ry do mów w nim siê zna j duj¹cych, emi gra cja do
Ame ry ki objê³a ich a¿ 56”27. Ruch mi gra cy j ny na si la³ siê w cza sie. Z roku na
rok po dej mo wa³o to ry zy ko wiê cej osób, za chê co nych przyk³adem s¹sia dów.
Po do b nie by³o w Ku rzy nie: o ile w 1896 r. wy ja z dy do Ame ry ki objê³y 2 3

go spo darstw, to po I wo j nie œwia to wej, jak no to wa³ mo no gra fi sta: „nie ma
domu, z któ re go nie bra³yby udzia³u w emi gra cji czte ry oso by, nie kie dy na -
wet i wiê cej”, a nie któ rzy wy je ¿ d¿a li do Ame ry ki na wet po dzie siêæ razy28.
Z ko lei mi gra cje se zo no we po wo do wa³y ruch lud no œci sza co wa ny na 2,6%
ogó³u mie sz ka ñ ców spo œród lud no œci pol skiej w za bo rze pru skim, 3,3% w ro -
sy j skim i 5–6% w au stria c kim (nie licz¹c 3% lud no œci ru skiej z te re nów
wschod niej Ga li cji). W re jo nach o du ¿ych tra dy cjach „obie ¿y sa stwa” od se tek 
wy je ¿ d¿aj¹cych wzra sta³ na wet czte ro kro t nie29. Ob li cze nia Fran ci sz ka Bu ja -
ka do ko na ne dla dzie siê ciu wsi za chod niej Ga li cji w roku 1911 po ka za³y, ¿e
œred nio wy ru sza³o z tych wsi na oko³o pó³ roku pra wie 13% mie sz ka ñ ców (od
5,25% do 20%). „Jak wi dzi my – kon sta to wa³ ba dacz – roz mia ry wy cho dŸ -
stwa s¹ bar dzo zna cz ne. Z dzie siê ciu wsi wy py cha po trze ba za ro b ku ósm¹
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czêœæ lud no œci”30. Je ¿e li wspó³cze œ nie ob li cza siê, ¿e oko³o 2% lud no œci œwia -
ta (ja kieœ 140 mln osób) prze by wa w kra ju nie bêd¹cym ich mie j s cem po cho -
dze nia i dane te maj¹ ob ra zo waæ dy na mi kê ru chli wo œci spo³ecz nej w do bie
glo ba li za cji31, to co na le ¿a³oby po wie dzieæ o sy tu a cji na zie miach pol skich,
kie dy to ty l ko na se zo no we wy cho dŸ stwo, a wiêc nie licz¹c wy ja z dów do
Ame ry ki, uda wa³o siê ro kro cz nie mi ni mum 700 ty siê cy lu dzi, czy li 4% wszy -
stkich mie sz ka ñ ców32!

Tak oto, do nie da w na je sz cze przy pi sa ny do zie mi, ch³op ma so wo opu sz -
cza swoj¹ wieœ i wy ru sza w œwiat, na wet za wielk¹ wodê. Tam, bêd¹c z dzia da
pra dzia da ro l ni kiem i wie œ nia kiem, zmu szo ny jest wieœæ ¿y cie w wie l kim
mieœcie i pra co waæ w no wo cze s nych fa bry kach. I stamt¹d, czê sto je sz cze an al -
fa be ta, œle do kra ju (poza po kaŸn¹ go tówk¹) ob sze r ne li sty pi sa ne nie rza d ko
wie r szem! Trud no o wiê ksze spiê trze nie nie spo dzia nek i pa ra do ksów, a za ra -
zem o le p sze po twier dze nie dete r mi na cji i umie jê t no œci sta wia nia czo³a no -
wym wy zwa niom. Z pe w no œci¹ ci pol scy ch³opi da wa li swy mi po czy na nia mi
wspa nia³e œwia de c two ogro mne go „za so bu przed indu stria l nej ene r gii”, wca le 
nie mnie j sze go ni¿ ten, któ ry za chod niej kla sie œred niej, roz po czy naj¹cej bu -
do wa nie ka pi ta liz mu, przy pi sa³ Ar nold To yn bee33.

Ru chy wy cho dŸ cze nie by³y by na j mniej zja wi skiem no wym w tra dy cjach 
pol skiej wsi. Nie mal za raz po uw³asz cze niu roz po czê³y siê bli ¿ sze i da l sze
wy ja z dy za ro b ko we ch³opów do prac dro go wych, na ko lei, w budo w ni c twie
i ko pa l niach – krajo we i za gra ni cz ne (Nie mcy, Wê gry, Au stria, Ru mu nia).
Go dzo no siê na s³u¿bê w mie œcie, po pu la r ne by³o te¿ „fu r ma nie nie”, fli sa c two 
oraz „cho dze nie na ban dos”. „Na flis sz³o st¹d tyle lu dzi, ile pó Ÿ niej wy cho -
dzi³o do Prus i Ame ry ki, z t¹ ty l ko ró ¿ nic¹, ¿e na flis szli ty l ko mê ¿ czy Ÿ ni.
Wy cho dzi li z domu za zwy czaj wczas na wio s nê, a wra ca li póŸn¹ je sie ni¹,
wiêc mówi³o siê, ¿e ’flisak wy cho dzi po lo dzie i wra ca po lodzie’. W tym cza -
sie, gdy ch³opi cho dzi li na flis, ko bie ty, dzie w ki i wy ro stki z mnie j szych go s -
po darstw cho dzi li st¹d na ro bo ty pol ne do Kró le stwa Pol skie go. Szli tam pie -
szo, w gro ma dach po ki l ka dzie si¹t, maj¹c w za j d kach od zie nie, chleb itp. Wy -
cho dzi li z domu na wio s nê, a wra ca li w je sie ni po wy ko pa niu zie mnia ków.
Na zy wa³o siê to ’chodzeniem na bandos’” – no to wa³ w swo ich pa miê t ni kach
w³oœcia nin Jan S³omka. Na sku tek tak re gu la r nych i ma so wych prze mie sz -
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czeñ mie sz ka ñ ców, za le ¿ nie od pory roku, pol skie wsie zmie nia³y siê (po do b -
nie jak osa dy Eski mo sów opi sa ne przez Ma r ce le go Ma us sa) nie do po zna nia:
„wieœ przed sta wia od mien ny ob raz w zi mie i w le cie – pod su mo wy wa³ roz wa -
¿a nia nad mi gra cja mi Bu jak – w po rze le t niej ci cho i bez lud nie, w dnie œwi¹te -
cz ne zja wiaj¹ siê ty l ko w pe w nej li cz bie mu ra rze i cie œle. W zi mo wej po rze za
to gwa r no i ru chli wie we wsi, kie dy obe c ni s¹ pra wie wszy s cy emi gran ci, któ -
rzy pra co wa li w Eu ro pie. Po pra co wi cie i prze wa ¿ nie osz czêd nie spê dzo nym
se zo nie ro bo czym przy cho dzi sto sun ko wo kró t ki okres wy po czyn ku zi mo -
we go. Pra cy w go spo da r stwie jest bar dzo ma³o, o za ro b ku ubo cz nym w ja -
kimœ rze mio œle myœl¹ bar dzo nie li cz ni, to te¿ m³od zie¿ wa³êsa siê bez czyn nie,
m³odzi mê ¿ czy Ÿ ni prze sia duj¹ prze wa ¿ nie w ka r cz mie i wy daj¹ pie ni¹dze na
trun ki”34.

Oce na zna cze nia mi gra cji za ro b ko wych nie jest ³atwa ani jed noz na cz na.
Niew¹tpli wie zja wi sko to do wo dzi ogro mnej od wa gi, wy trwa³oœci i ob ro t no -
œci mie sz ka ñ ców wsi. Na ile by³a to ten den cja ma so wa i od gry waj¹ca po -
wa¿n¹ rolê miê dzy na ro dow¹, wska zu je re a k cja ba da czy nie mie c kich, któ rzy
z du ¿ym nie po ko jem odno to wy wa li ska lê wy cho dŸ stwa i jego sku t ki, okre -
œla ne z ich per spe kty wy jako ost flucht, czy li co fa nie siê ¿y wio³u nie mie c kie -
go ze wscho du na za chód pod na po rem pol skie go ele men tu lud no œcio we go.
We ber w swo im wyk³ad zie „Pa ñ stwo na ro do we a na ro do wa po li ty ka go spo -
da r cza” z 1895 r. ana li zo wa³ ten pro ces w ka te go riach eko nomi cz ne go wy pie -
ra nia wy ¿ej cywi liza cy j nie stoj¹cych Nie mców przez maj¹cych ni skie wy ma -
ga nia ¿y cio we Po la ków. „Dla cze go jed nak pol scy ch³opi zdo by waj¹ te ren? –
za py ty wa³ – Czy spra wia to ich wy ¿sza in te li gen cja eko no mi cz na albo si³a ka -
pi ta³u? Ra czej prze ciw ie ñ stwo jed ne go i dru gie go... Pol ski ch³op ma³oro l ny
zdo by wa grun ty, po nie wa¿ w pe w nym sen sie ¿re tra wê, któ ra po ra sta te zie -
mie, a wiêc nie po mi mo, lecz z po wo du ni skie go po zio mu swo ich fi zy cz nych
i du cho wych przy zwy cza jeñ”35. Po ja wia³y siê ta k ¿e kon ce pcje (Lujo Bren ta -
no) mówi¹ce o tym, ¿e gdy by uda³o siê cho æ by na je den rok za trzy maæ za kor -
do nem te rze sze, daj¹c im na ten czas za trud nie nie, do pro wa dzi³oby to do ru i -
ny ro l ni c twa nie mie c kie go. Z tej szan sy jed nak nie skorzystano ni g dy36.

Pol scy ba da cze, przy znaj¹c i¿ „¿a den z kra jów Eu ro py Za chod niej nie po -
sia da tak œwie t ne go ma te ria³u na ko lo ni stów jak Pol ska w rze szach swo ich
ma³oro l nych”37, wska zy wa li jed no cze œ nie na wie le nie ko rzy st nych kon se k -
wen cji tak ma so we go mi gro wa nia. Mi gruj¹cy ule ga li nie rza d ko demo ra li za -
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cji, roz pa da³y siê ma³¿e ñ stwa, mno ¿y³y cho ro by i wy pa d ki przy pra cy, na
sku tek prze pra co wa nia spa da³a p³od noœæ, pó Ÿ nie j sze za wie ra nie ma³¿eñstw
te¿ pro wa dzi³o do spa d ku dzie t no œci. Oce niaj¹c wy cho dŸ stwo z per spe kty wy
ca³ego spo³ecze ñ stwa, pod kre œla no ta k ¿e ogro m ne stra ty fi nan so we – za rów -
no bez po œred nie (ko szty zwi¹zane z wy ja z dem za gra ni cê), jak i po œred nie
(utra ta ka pi ta³u lu dz kie go na rzecz cu dzych go spo da rek). Te pie r wsze, Le o -
pold Caro – w swej epo ko wej pu b li ka cji, któ ra zy ska³a „najen tuzja stycz niej -
szy po klask nie mie c kie go œwia ta na uko we go” – ty l ko za lata 1870–1910 wy -
li cza³ na 1,5 mld ko ron na szko dê Au strii, z cze go po³owa przy pa da³a na Ga li -
cjê38. Na to miast te dru gie, zwi¹zane z utrat¹ b¹dŸ zu ¿y ciem za so bów lu dz kich 
(ko szty wy cho wa nia jed ne go oso b ni ka li czo no skro m nie na ja kieœ 2000 ko -
ron), Adam Ja rzy na pod su mo wa³ na stê puj¹co: „co ro cz ny odp³yw dzie si¹tek
i se tek ty siê cy krze p kich lu dzi to nie b³aha spra wa. Je œli uw z glêd ni my, ¿e wy -
cho wa nie ka ¿ de go ubywaj¹cego cz³onka spo³eczeñstwa kosztowa³o tysi¹ce
z³, oprócz niezliczonych starañ i wysi³ków niematerialnej natury, dojdziemy
do przekonania, ¿e corocznie traciliœmy miliardowe wartoœci na rzecz innych
kra jów”39.

Dla pol skiej wsi mi gra cja (eu ro pe j ska i tym bar dziej ame ry ka ñ ska) nios³a
jed nak ze sob¹ ta k ¿e nie za prze czal ne sku t ki ko rzy st ne, po czy naj¹c od
niew¹tpli wych zy sków fi nan so wych („za pie ni¹dze ame ry ka ñ skie nie ty l ko
¿e posp³aca no uci¹¿li we d³ugi i ura to wa no dzie si¹tki go spo darstw od zu -
pe³nej ru i ny, lecz ponad to za ku pio no wie le grun tu z ob sza rów dwo r skich,
roz sze rzaj¹c ist niej¹ce ju¿ go spo da r stwa lub te¿ tworz¹c nowe” – pisa³
Wi tos40), a koñcz¹c na po zy ty w nych prze mia nach w sfe rze men ta l no œci. „To
ju¿ nie ch³op stwo sta roda w ne go typu, za wa dia c kie mo¿e nie kie dy ale na ogó³
nie za rad ne i bie r ne – pisa³ Bu jak w dru giej mo no gra fii Ma sz kie nic – roz sze -
rza siê ogro m nie jego ho ry zont umys³owy, wy ra bia per spe kty wa spo³ecz na
i krajo zna w cza dziê ki do œwia d cze niom w da le kich pod ró ¿ach, ze t k niê ciu
z tylo ma ró ¿ ny mi lu dŸ mi i sto sun ka mi. Nie za le ¿ noœæ du cho wa i pe w noœæ sie -
bie roz wi jaj¹ siê pod wp³ywem wie l kich wysi³ków, twar dych przejœæ i si l nych 
wzru szeñ, ja kich do sta r cza w nie zmie r nej ob fi to œci ta po zo r nie sza ra i jed no -
sta j na dola robot nika- wycho dŸ cy”41.

Mi gra cje niew¹tpli wie przy czy ni³y siê te¿ do po stê pu w ro l ni c twie i po -
pra wy stan dar du ¿y cia, wp³ywa³y rów nie¿ na indy widua lizo wa nie siê po staw
mie sz ka ñ ców oraz spo wo do wa³y prze su niê cia w stru ktu rze spo³ecz nej wsi.
Za ra zem jed nak, i fakt ten od no to wuj¹ zgod nie wszy s cy ba da cze, w pe wien
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szcze gó l ny spo sób kon se r wo wa³y tra dy cyjn¹ stru ktu rê ¿y cia wie j skie go,
uma c niaj¹c zna cze nie po sia da nia zie mi jako pod sta wy utrzy ma nia i g³ów ne -
go wy zna cz ni ka pre sti ¿u. Na wet mo ty wy de cy duj¹ce o wy je Ÿ dzie nie mia³y
nic wspó l ne go z pra gnie niem roz po czê cia zupe³nie no we go ¿y cia i ca³ko wi tej 
od mia ny losu. Przy czy ny mi gra cji wy ni ka³y ca³ko wi cie z lo gi ki ch³op skie go
go spo daro wa nia: „nie wy je ¿ d¿a li do Ame ry ki – pi sze Ka ta rzy na Du da - Dzie -
wierz w mo no gra fii o wp³ywie mi gra cji ame ry ka ñ skiej na wieœ ma³opolsk¹ –
pod wp³ywem nowatorskich d¹¿eñ spo³ecznych. Jechali dokupiæ krowê,
postawiæ stodo³ê, sp³aciæ brata lub sio strê”42.

Si l ny wp³yw tra dy cji i zwy cza jów wspól no ty wie j skiej od ci ska³ siê ta k ¿e
na ¿y ciu emi gran ta za oce a nem. Na dal pod le ga³ on kon tro li gru py ro dzin -
no-s¹sie dz kiej i nie prze sta wa³ czuæ siê cz³on kiem tej gru py. Wy mie nia ne
z du¿¹ czê stot li wo œci¹ li sty prze no si³y kon kre t ne in fo r ma cje, plo t ki i po ucze -
nia: „po do b no z pro siê ta mi by³aœ w Rze szo wie i Nie by l cu i nie sprze da³aœ ich, 
czy tak? Bo ja wiem ka ¿ dy ruch we wsi, co siê dzie je” – do py ty wa³ siê za tro -
ska ny o go spo da r stwo ma³¿o nek43. Nie by³o wca le rza d ko œci¹ od twa rza nie na
emi gra cji krê gu krew niaczo -para fialne go, sta no wi¹cego po mnie j szon¹ ko piê
wio ski: „wiêc tu taj jest te raz dru ga Ba bi ca” – in fo r mo wa³ naj bli ¿ szych w pod -
kra ko wskiej wio s ce Ba bi ca wy cho dŸ ca z te j ¿e miej s co wo œci, a emi gran ci ze
wsi Za bo rów osie d le ni w Chi ca go stwo rzy li tam tak œci œle wspó³pra cuj¹c¹
z ro dzim¹ wsi¹ gru pê, i¿ na zy wa siê ich ko lo ni¹ Za bo ro wa w Sta nach Zjed no -
czo nych44. Emi gra cja roz bu dza³a te¿ po sta wy pa trio ty cz ne i oby wa te l skie,
zwiê kszaj¹c zain tere so wa nie spra wa mi ca³ej wsi, a nie ty l ko naj bli ¿ szej ro dzi -
ny. Po dej mo wa no zbio ro we dzia³ania na rzecz spo³ecz no œci Za bo ro wa, wspie -
ra no fi nan so wo ró ¿ ne ini cja ty wy i fun kcjo no wa nie lo ka l nych in sty tu cji, wy -
wie ra no pre sjê na zachowanie tra dy cji45.

Ci z mi gran tów, któ rzy za oce a nem tra fia li do ro l ni c twa (jak np. w Ka na -
dzie) oka zy wa li siê nad wy raz od po r ni na mo de r ni zuj¹cy wp³yw no wo cze œ -
niej go spo da ruj¹cych s¹sia dów, a na wet ich „demo rali zo wa li”, trwaj¹c z upo -
rem przy tra dy cy j nej ch³op skiej fi lo zo fii upra wia nia wszy stkie go po tro chu
i na w³asne po trze by. Nie ko nie cz nie zreszt¹ mia³o to same ne ga ty w ne sku t ki.
„Poza nie li cz ny mi mo¿e wyj¹tka mi – pi sze Kry sty na Ro ma ni szyn – pol scy
fa r me rzy na ka na dy j skim grun cie po wie la li zna ny so bie typ kla sy cz nej,
ch³op skiej, samo wysta rcza l nej go spo dar ki. Wpra w dzie za skar bi³o im to opi -
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niê tra dy cy j nych i nie zdo l nych do in no wa cji fa r me rów, jed nak w la tach kry -
zy su oka za³o siê zba wien ne. Wraz ze spa d kiem cen na zbo ¿e i id¹cymi w œlad
za tym trud no œcia mi z jego zby tem, tym, co po zwo li³o tysi¹com ro dzin fa r me r -
skich uchro niæ siê od g³odu, by³a ¿y w noœæ pro du ko wa na za wsze obok g³ów -
nej upra wy”46. W efe kcie przy krych do œwia d czeñ nie doœæ, ¿e dy fu zja in no -
wa cji nie do ko ny wa³a siê, to je sz cze wbrew wsze l kim za³o¿e niom ule ga³
zmia nie kie ru nek wp³ywu: od ro l ni ków bar dziej za co fa nych do bar dziej po -
stê po wych: „gdy w 1935 r. pla ga rdzy zbo ¿o wej do tknê³a te re ny po³udnio -
wo- za chod niej Ma ni to by i po³udnio wo-za chod nie go Sa skat che wa nu, nisz -
cz¹c do szczê t nie za sie wy, ta m te j sze fa r my spe cja li zuj¹ce siê w pro du kcji
zbó¿ prze sta wi³y siê na ogóln¹ pro du kcjê, po wiê kszaj¹c pro cent farm niespe -
cjali sty cz nych”47.

Ota r cie siê o wie l ki œwiat nie po wo do wa³o na wet za nie dby wa nia tra dy cy j -
nych norm oby cza jo wych. Na dal pi l no wa no prze strze ga nia za sad po œwia d -
czaj¹cych sta tus ro dzi ny nie zale ¿ ne go rolni ka-go spo da rza, cho æ by i nie zbyt
za mo ¿ ne go: „oj ciec nam pisa³, ¿e Emi l ka do ogro du cho dzi. A nam bar dzo
mar ko t no, ¿e na sza sio stra w tak m³odych la tach na za ro bek cho dzi. To pro si -
my, niech ma t ka nie pose³a Emi l ki do ogro du. Niech siê nie mor du je dla paru
cen tów, bo my prze cie¿ je sz cze tyle za ro bim” – ape lo wa³ z Ame ry ki sta r szy
brat48. „Te raz do no szê ci, naj dro ¿ sza ¿o ne cz ko, o tym co py tasz, czy Ma ñ ka
po je dzie do Wa r sza wy, cho cia¿ jest córk¹ ro l ni ka. Wiêc od po wiem ci, ¿e ona
nie po je dzie, gdy¿ ja na to nie po zwo lê” – oœwia d cza³ kate go ry cz nie m¹¿ i oj -
ciec prze by waj¹cy za oce a nem49.

Rów nie¿ po po wro cie ¿y cie emi gran ta nie ule ga³o dia me tra l nej od mia nie. 
„Wra ca li do kra ju – pi sze Du da - Dzie wierz – do tych sa mych za jêæ za wo do -
wych, albo nie wra ca li w ogó le. Emi gra cja nie wp³ynê³a nie mal zupe³nie na
zmia nê za wo du. Ci co wró ci li do wsi, wró ci li do ro l ni c twa, a i ci nie po wra ca li 
z in no wa cja mi”50. Si l ny kon fo r mizm za zna cza³ siê cho cia ¿ by w za kre sie
ubio ru. Na ty ch miast po przy by ciu do wsi wê dro wa³y do skrzy ni ame ry ka ñ -
skie stro je, uwie cz nio ne na fo to gra fiach po ka zy wa nych zreszt¹ s¹sia dom,
a po wra ca no do ubrañ akce p to wa nych w œro do wi sku: „je ¿e li na wet – pi sze
o ¿y ciu re e mi gran tów Ka zi mie ra Zawi stowi cz-A dam ska – zdo bêd¹ siê na to,
by w³o¿yæ miejsk¹ su k niê czy p³aszcz, to mie j skie go na kry cia g³owy nie
w³o¿¹ w ¿ad nym ra zie: z chustk¹ na g³owie i z chustk¹ na plecach nie umiej¹
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siê rozstaæ. Wracaj¹ te¿ do wsiowskiego jad³a, do wiejskich sposobów go spo -
daro wa nia”51.

Ana li zuj¹c in ten sy w ne wê drów ki mie sz ka ñ ców Ma sz kie nic w po szu ki -
wa niu za ro b ku, Bu jak za da wa³ py ta nie: „Dla cze go wra caj¹, dla cze go nie po -
zo staj¹ tam, gdzie pra co wa li? Przy naj mniej pe w na czêœæ mog³aby zmie niæ za -
jê cie, po szu kaæ so bie sta³ego za ro b ku, wszak tacy wzo ro wi ro bo t ni cy za wsze
i wszê dzie do sta li by pra cê, wszak dwu na stu z nich w roku 1899 mia³o sta³e
za jê cie w œwie cie, a mimo to wszy s cy oni nie po zo stan¹ przy nim d³u¿ej jak
ki l ka lat. Do wo dzi to, ¿e Ma sz kie nia nie z za sa dy nie ufaj¹ za ro b kom cho æ by
naj œwiet nie j szym, ale za wsze ogl¹daj¹ siê na ten kawa³ek li chej zie mi, któ ry
po sia daj¹, choæ mo¿e on za spo ko iæ za le d wie drobn¹ czêœæ ich po trzeb, i na tê
marn¹ cha³upê; i we wszy stkich pla nach i przed siê w ziê ciach bior¹ to w ra chu -
bê, to je dy nie uwa ¿aj¹ za pewn¹ pod sta wê swe go bytu. Czy tego nie mo ¿ na
uwa ¿aæ za ob jaw dzie dzi cze nia za wo du ro l ni cze go i przy wi¹za nia do nie go?”
– za py ty wa³ uczo ny i tra kto wa³ tê ewen tu a l noœæ jako ca³kiem pra wdo po -
dobn¹ hi po te zê52. Ra cjê mia³ wiêc Ro man Dmo wski, kie dy po za po zna niu siê
z re a lia mi mi gra cji (m.in. w Brazylii) stwierdzi³, ¿e wychodŸstwo polskie
„wykazuje wybitnie odrêbny charakter w nadzwyczaj silnym rozwoju cza so -
we go wychodŸstwa za rob ko we go”53.

Jaki wnio sek p³ynie z prze œle dze nia tego zja wi ska, któ re prze³amuj¹c izo -
la cjê wsi i umo ¿ li wiaj¹c jej mie sz ka ñ com wy ru sze nie w sze ro ki œwiat, osta te -
cz nie tym mo c niej wi¹¿e ich z pie r wo t nym œro do wi skiem i tra dy cy j nym try -
bem ¿y cia? Wy da je siê, ¿e na le ¿a³oby in ter pre to waæ je jako prze jaw ta kiej za -
rad no œci spo³ecz nej, któ ra bêd¹c umie jê t no œci¹ „ra dze nia so bie w prze strze ni
wype³nio nej roz ma i ty mi in te re sa mi i aspi ra cja mi oraz do ktry na mi i pro gra -
ma mi”, po tra fi ³¹czyæ „grê o ad ap ta cjê” z „gr¹ o au ten ty cz noœæ”. „Sta ra nia
o trwa nie w to ¿ sa mo œci eto so wej s¹ po³¹cze niem ma ni fe sta cji opcji aksjo lo gi -
cz nej oraz prze my œl no œci i bieg³oœci pra kseo logi cz nej” – pod kre œla Ja nusz
Go æ ko wski54. Jed no cze œ nie ska la tej za rad no œci bez prze sa dy mo¿e byæ okre -
œ lo na jako im po nuj¹ca, do wodz¹c tym sa mym po ten cja³u ka pi ta³u lu dz kie go
i uru cho mio nej prze zeñ przed siê bior czo œci indywidualnej. Drugim obszarem, 
na którym daj¹ siê zaobserwowaæ podobne prawid³owoœci, jest pozarolnicza
aktywnoœæ zawodowa mieszkañców wsi.
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2.2. Rze mios³o do mowe i pr zed siêbiorstwa wiej skie

Wy ob ra ¿e nie, ja ko by wieœ za mie szki wa li wy³¹cz nie lu dzie pa raj¹cy siê
upraw¹ zie mi, jest oczy wi œcie da le ce nies³usz ne, choæ zna j du je wy raz w po to -
cz nych opi niach, zw³asz cza od nosz¹cych siê do od leg³ej przesz³oœci. Tym -
cza sem ju¿ za cza sów mo na r chii wczes no pia sto wskiej utwo rzo no oko³o
czter dzie stu od rê b nych grup za wo do wych, zo bo wi¹za nych do pro du ko wa nia
wy ro bów rze mie œl ni czych i pe³nie nia wyspe cjali zo wa nych pos³ug55, a i gru pa 
„zwyk³ych” ch³opów nie by³a jed no li ta. Mie œci li siê tu smer do wie, ra ta je, go -
œcie, wo l ni kmie cie i dzie dzi ce roli. We wzo ro wo zarz¹dza nych fo l war kach
An ze l ma Go sto m skie go, au to ra pie r wsze go pol skie go pod rê cz ni ka ro l ni c twa
(z roku 1588), pra co wa³y m³yny, go rze l nie, bro wa ry, ta r ta ki, smo la r nie, ce gie l -
nie, zak³ady bed na r skie, t³ocza r nie ole ju, wa r szta ty przê dza l ni cze, tka c kie,
gar ba r skie i ku œ nie r skie obs³ugi wa ne przez wykwa lifi ko wa nych pod da nych,
a zarz¹dza niem, pro wa dze niem re je strów i ra chun ka mi za j mo wa li siê w³oda -
rze i klu cz ni cy. W po³owie XIX wie ku, je sz cze przed uw³asz cze niem, polsk¹
wieœ za mie sz ki wa³a lud noœæ pod le gaj¹ca pañ sz czy Ÿ nie, ale te¿ ch³opi wo l ni
od tych obci¹¿eñ; byli w³oœcia nie po sia daj¹cy w³oœci, czy li go spo da r stwa
i bez ro l ni; byli go spo da rze ³ano wi (ro l ni cy) oraz pó³³ano wi (pó³ro l ni cy),
æwieræ³ano wi i tak da lej, a¿ do za grod ni ka, cha³up ni ka i ko mo r ni ka56. Ju¿ wte -
dy we wsiach kwit³a wy twó r czoœæ rze mie œl ni cza: „w kra jach na szych s¹ oko -
li ce – opi su je Jó zef Su pi ñ ski – gdzie czêœæ ro dzi ny g³ów nie ro l ni czej wy ra bia
ga r n ki, p³ótna, ob ru sy, ma zie, smo³y; s¹ ca³e wsie tra czy, to ka rzy, sze w ców,
ku œ nie rzy, bed na rzy; s¹ inne wy ra biaj¹ce sita, k³ódki, szczo t ki, któ re siê roz -
chodz¹ po Eu ro pie pod firm¹ wy ro bów an gie l skich lub nide r lan dz kich”57.

Ba da nia nad stru ktur¹ spo³eczn¹ i za wo dow¹ prze pro wa dzo ne przed
drug¹ wojn¹ œwia tow¹ wy ka za³y, ¿e wœród lud no œci wie j skiej do mi no wa li
wpra w dzie sa mo dzie l ni ro l ni cy (ponad 70%), ale obe c ni byli te¿ pra co w ni cy
na je m ni za trud nie ni w ro l ni c twie oraz nie ro l ni cy: pra co w ni cy umys³owi, wy -
ro b ni cy, ren ci œci, eme ry ci i do ¿y wot ni cy (wy cu gan ci) oraz przed siê bio r cy
wie j s cy i tzw. pro ce de rzy œci – gru pa obe j muj¹ca „tê czêœæ lud no œci nie ro l ni -
czej, któr¹ wy ró ¿ nia w³aœ nie rys przed siê bior czo œci, pe w ne go ro dza ju po -
mys³owoœæ, sa mo dzie l noœæ, a na wet ry zy ko po czynañ”58. W ka ¿ dym go spo da r -
stwie, poza upraw¹ zie mi i ho dowl¹, tru d nio no siê prze mys³em do mo wym na
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w³asne po trze by, a re gu la r ne zaro b ko wa nie rze mios³em pra kty ko wa no tym
czê œciej, im go spo da r stwo by³o mnie j sze (a¿ w 86% go spo darstw kar³owa -
tych – do 2 ha – ro l ni c two sta no wi³o za jê cie ubo cz ne; w go spo da r stwach
ma³ych – do 5 ha – by³o tak w 73% przy pa d ków59). Roz ma i toœæ owych za jêæ
by³a du¿a, a po szcze gó l ne wsie mo ¿ na œmia³o na zwaæ wielo fun kcyj ny mi. Na
szczy cie hie ra r chii sta³o cie sie l stwo („naj wa¿ nie j sze rze mios³o wie j skie, tak
¿e na wet nie wie l ka wieœ po tra fi daæ za jê cie do bre mu ma j stro wi cie sie l skie -
mu”60). Bar dzo po pu la r ne by³o tka c two, wy ma gaj¹ce jed nak spe cja l nych pre -
dy spo zy cji psy chi cz nych („tka cze pra wie wszy s cy na by wa li przy tej ro bo cie
fleg maty cz no œci; cho le ry cy i ne r wo wi pra wie ¿e nie mo gli by siê temu za wo -
do wi od da waæ, bo w na pa dzie po rwa li by nici”61). Nie mal ka ¿ da wieœ, a przy -
naj mniej pa ra fia, mia³a paru ko wa li, sze w ców, ko³od zie ja, bed na rza, ry ma rza, 
za j mo wa no siê ku œ nie r stwem, szy to ka pe lu sze, ro bio no rê ka wi cz ki, wy pla ta -
no ko szy ki, byli pie ka rze, ma sa rze, cy ru li cy i bab ki-z na chor ki. Tam, gdzie
ho do wa no owce, kwit³o su kien ni c two i sta wa³y fo lu sze. Nie bra ko wa³o ga r n -
ca rzy, ole ja rzy, gar ba rzy, dru cia rzy, sto la rzy, mu ra rzy, bla cha rzy i po wro Ÿ ni -
ków. Po wsiach re gu la r nie kr¹¿yli mi œ ka rze, trze bi¹cy zwie rzê ta.

Nie któ re miej s co wo œci sta wa³y siê wyspe cjali zowa ny mi oœro d ka mi prze -
mys³owy mi. I tak w Rud ni ku nad Sa nem hra bia Ho m pesch za³o¿y³ w 1878 r.
pie r wsze wa r szta ty ko szy ka r skie, za trud ni³ za wo do we go in stru kto ra, a ki l ku
mie j s co wych wys³a³ na pra kty kê do wiê kszych oœro d ków. Na pocz¹tku XX w.
w sa mej fa bry ce pra co wa³o oko³o 100 ro bo t ni ków, a cha³up ni ków, ta k ¿e
z oko li cz nych wsi, by³o dwa tysi¹ce. Po³owa pro du kcji tra fia³a na eks port, na -
wet do Ame ry ki.

W ̄ mi¹cej ju¿ pod ko niec XVIII w. ist nia³a huta, gdzie wy ra bia no po rce -
la nê, fla sz ki i gru be szk³a do okien, dzia³a³a tu ta k ¿e ce gie l nia i wa pien nik.
Ponad to w licz¹cej nie spe³na 900 osób wsi zna j do wa³o za trud nie nie piê æ dzie -
siê ciu su kien ni ków, trzech tka czy, je den ku œ nierz, rê ka wi cz nik, ³agie w nik
(robi¹cy dre w nia ne ³y¿ki), sto larz wy twa rzaj¹cy g³ów nie tru m ny, sze œciu cie œ -
li, dwu mu ra rzy, trzech ko wa li, je den œlu sarz, sie d miu sze w ców, czte rech kraw -
ców i je den ko mo r nik, któ ry zna laz³ so bie ory gi na l ne za trud nie nie – wy spe -
cja lizo wa³ siê mia no wi cie w prze wod ni cze niu na od pu stach i „wy pro wa dza -
niu zmar³ych”, czy li od pra wia niu mod³ów po grze bo wych62. Oczy wi œcie,
wszy s cy oni obs³ugi wa li nie ty l ko ¯mi¹c¹, ale i oko li cz ne wsie.
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Inna je sz cze wieœ, Œwi¹tni ki Gó r ne z po wia tu kra ko wskie go, ju¿ w XIX w.
sta³a siê ty pow¹ wsi¹ rze mie œl nicz¹, gdy¿ wiê kszoœæ jej mie sz ka ñ ców trud -
ni³a siê wy ro bem k³ódek. Dzia³a³y tu trzy wa r szta ty, ka ¿ dy daj¹cy pra cê
10–40 ro bo t ni kom, fun kcjo no wa³o 50 ma³ych wy twó r ni i szko³a œlu sa r ska,
któ rej ab so l wen ci z ³atwo œci¹ zna j do wa li za jê cie na wet w Bu da pe sz cie,
Wied niu, Be r li nie, Bru kse li i we Fran cji. Ku pcy ze Œwi¹tnik ze swo im to wa -
rem pod ró ¿o wa li wów czas na Wê gry i S³owa cjê, do Czech, Au strii, Bo œ ni
i Her ce go wi ny, Ser bii, Bu³ga rii i Mo³da wii, a po pie r wszej wo j nie œwia to wej
opa no wa li ry nek w Pol sce, do cie raj¹c do naj da l szych zak¹tków kra ju. Wi do -
cz ny by³ te¿ po dzia³ pra cy: poza rze mie œlni ka mi i ku pca mi dzia³ali pu t nio rze,
upra wiaj¹cy dro b ny han del do mokr¹¿ny, roz wi ja³y siê za jê cia sym bio ty cz ne,
np. wy rób œwiec, chê t ni zna j do wa li pra cê jako s³u¿ba do mo wa i po moc w go -
spo da r stwie, bo lo ka l ne przed siê bio r stwa ku pie c kie sk³ada³y siê ze skle pu,
wozu trans po rto we go, du ¿e go domu, a ta k ¿e spo re go (oko³o 10 ha) go s po da r -
stwa63.

W mnie j szych wio skach regu³¹ by³o ³¹cze nie ki l ku umie jê t no œci, gdy¿ je -
den fach nie dawa³ wy sta r czaj¹cego do cho du. Przyk³ad dywe rsy fi ka cji Ÿró de³ 
utrzy ma nia po da je te¿ W³adys³aw Kwa œ nie wicz w mo no gra fii wsi Œwi¹tni ki:
je den z jej mie sz ka ñ ców „w so bo tê i nie dzie lê rano strzyg³ i goli³, a tak to
k³ódki robi³”64. Nie raz jed nak ³¹cze nie ro l ni c twa z po boczn¹ dzia³al no œci¹ nie 
by³o spo wo do wa ne nie do sta tecz nym po zio mem uzy ski wa nych z go spo da r -
stwa do cho dów, lecz sta³a za tym prze my œla na kon ce p cja (dziœ powie dzie li -
by œmy – bi z ne sp lan) i œwia do ma de cy zja do brze pro spe ruj¹cego przedsiê bio r -
cy. „Sam m³ynarz, któ ry by³ do tego bo ga tym go spo da rzem z przed siê bio r -
stwa tego ci¹gn¹³ œwie t ne zy ski – opi su je Gu œcio ra lo ka l ne go biz ne s me na –
Z otr¹b, któ re otrzy my wa³ jako od sy p kê od zmie lo ne go zia r na, ho do wa³ na
wielk¹ ska lê nie roga ci z nê, z któ rej cze r pa³ nad zwy cza j ne do cho dy. M³ynarz
ten w pó Ÿ nie j szych la tach w sta wie obok m³yna za³o¿y³ ra cjo naln¹ go spo dar -
kê rybn¹”65.

Zupe³nie wyj¹tko wa – i co do swej spe cy fi ki, i co do ska li przed siê w ziê cia 
– by³a ini cja ty wa pod jê ta przez S³omkê, opi sa na w jego Pa miê t ni kach
w³oœcia ni na. Go spo da ruj¹c na sy ste maty cz nie po wiê ksza nym ob sza rze zie mi 
(zacz¹³ od 4 mo r gów, a z cza sem do ro bi³ siê 13), S³omka rozgl¹da³ siê ca³y
czas za do da t ko wym za ro b kiem. Jego uwa gê zwró ci³ kawa³ek grun tu trud ny
do upra wy, po nie wa¿ za le ga³a tam gli na. Prze ko na wszy siê, ¿e z³o¿a s¹ zna cz -
ne, za³o¿y³ ce gie l niê, któ ra przez 10 lat przy no si³a mu ogro m ne zy ski. Za j -
muj¹c siê bi z ne sem, nie za nie dby wa³ jed nak go spo dar ki. Na te re nie po wy do -
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by ciu gli ny za³o¿y³ ogród wa rzy w ny i owo co wy oraz staw odp³ywo wy. Jed -
no cze œ nie do sta r czy³ pra cy oko li cz nym mie sz ka ñ com, otrzy muj¹c w za mian
ich ¿y cz li woœæ i za ufa nie. In te res szed³ do brze, ale po ja wi³a siê nie prze wi -
dzia na prze szko da w po sta ci si l nej kon ku ren cji mo no po li sty z po bli skie go
Ta r no brze ga. Ra tuj¹c siê przed upa d kiem, S³omka za³o¿y³ fa bry cz kê do wy -
pa la nia wa p na. Aby tego dopi¹æ, mu sia³ jed nak uzy skaæ zgo dê ze Lwo wa na
sp³awia nie wa p na Wis³¹, po zwo le nie od dzie dzi ca na sk³ado wa nie ka mie nia
wa pien ne go na brze gu Wis³y, no i zna leŸæ do sta w cê su ro w ca a¿ w Kra ko wie.
Za³atwi wszy wszy stkie for ma l no œci we Lwo wie i u dzie dzi ca, S³omka wy ru -
szy³ do Kra ko wa. Ju¿ na sta cji zo rien to wa³ siê, ¿e jest œle dzo ny przez swo je go
kon ku ren ta. Przez dwa dni klu czy³ po uli cz kach Kra ko wa, a¿ w ko ñ cu uda³o
mu siê go zgu biæ i szczê œli wie do biæ ta r gu z kra ko wskim ku pcem. Zde spe ro -
wa ny ry wal pró bo wa³ je sz cze prze szko dziæ w wy³ado wa niu pie r wsze go
trans po rtu su ro w ca, a gdy i to mu siê nie uda³o roz pocz¹³ ta r gi o odst¹pie nie
od in te re su w za mian za co raz wiê ksze sumy pie niê dzy. S³omka jed nak po zo -
sta³ nie ugiê ty: „a ja ust¹piæ nie my œla³em i po wie dzia³em, ¿e im wiê cej
dok³ada, tym wiêksz¹ mam chêæ do pro wa dze nia fa bry ki, bo musi to byæ do b -
ry in te res, sko ro wart tyle od stê p ne go”. Kie dy roz po czê to sta wia nie pie ców
wa pien nych, kon ku rent prze ku pi³ oko li cz nych s¹sia dów, ¿eby wno si li sprze -
ci wy i pro te sty do sta ro stwa pod pre te kstem szko d li wo œci dymu i po pio³ów na 
ich upra wy. Wy zna cze ni przez sta ro stwo rze czoz na w cy przy zna li jed nak ra -
cjê S³omce i ten uzy ska³ kon ce sjê. Za bie ra siê te¿ za raz do wy pa la nia wa p na,
ale tu za czy na siê naj ciê ¿ sza wa l ka. „Pan cer bo wiem, ¿eby miê zni sz czyæ,
zni ¿a³ ceny u sie bie tak, ¿e mu sia³em sprze da waæ bez ¿ad ne go za ro b ku, on zaœ 
w za ciek³oœci scho dzi³ na wet po ni ¿ej ceny fa bry cz nej. ¯eby so bie u³atwiæ
kon ku ren cjê z nim, spro wa dza³em wszy stkie ma te ria³y, któ re on mia³ na
sk³ad zie, wiêc nie ty l ko ka mieñ wa pien ny, ale ta k ¿e ce ment, gips, wê giel ka -
mien ny, koks ko wa l ski, sól wie lick¹. [...] W cza sie wa l ki kon ku ren cyj nej
z Pan ce rem ceny rze czy, któ ry mi han d lo wa³, spad³y w Ta r no brze gu i oko li cy
pra wie do po³owy. Pan cer robi³ mi kon ku ren cjê do osta t ka, bo siê za przy si¹g³, 
¿e mnie musi zgnê biæ i pu œciæ – jak mówi³ – bez po rtek. [...] wa l ka wiêc, któ ra
trwa³a miê dzy nami przez piêæ lat [...] sko ñ czy³a siê tak, ¿e Pan cer stra ci³ go -
tów kê, jak¹ po sia da³ i umar³ pra wie bied ny, ja te¿ do³o¿y³em na czy sto ki l ka
stó wek, nie licz¹c tego, com siê przez ten czas na pra co wa³ – ale przy swo im
go spo da r stwie utrzy ma³em siê. In ne go wyj œcia nie by³o, bo kon ku ren cja by³a
na rzu co na, trze ba by³o bro niæ siê do osta t ka”. Co szcze gó l nie wa ¿ ne w tej
opo wie œci, to fakt, ¿e ro l nik tak za an ga ¿o wa³ siê w tê d³ugo trwa³¹ i za ciek³¹
wo j nê nie o zie miê, lecz o swo je przed siê bio r stwo i ho nor przed siê bio r cy. Jak
s³usz nie za uwa ¿a Ed ward Pie tra szek, „pod ma³ym mia ste cz kiem ga li cy j skim
roze gra³a siê wa l ka pol skie go ch³opa z do œwia d czo nym przed siê biorc¹ ¿y do w -
skim wed³ug ame ry ka ñ skich regu³ wo l nej kon ku ren cji, o któ rej S³omka mo¿e
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coœ czy ta³ ju¿ w ga ze tach, lecz z do œwia d cze nia nie zna³ jej ani na wet z ob se r -
wa cji”66.

Oczy wi œcie, tak samo jak w przy pa d ku mi gra cji, wsze l ki do da t ko wy za -
ro bek li czy³ siê dla mnie j szych i wiê kszych wie j skich przed siê bio r ców ty l ko
jako uzu pe³nie nie do cho dów z go spo da r stwa, a nad wy ¿ki fi nan so we prze zna -
cza no w pie r wszej ko le j no œci na do ku pie nie zie mi, co – jak siê oka za³o
w przy pa d ku S³omki – mog³o ode graæ cza sa mi de cy duj¹c¹ rolê. Nie rza d kie
by³y wiêc przy pa d ki, ¿e „rze mie œl ni cy uciu³awszy jaki taki grosz i zdo by wszy 
pe w ne za bez pie cze nie, po rzu ca li swe da w ne za jê cie, po wra caj¹c do pra cy na
roli”67, a mie sz ka ñ cy pod mie j skich wsi, któ rzy na wet za nie dby wa li upra wê
zie mi w okre sie ko niun ktu ry w prze my œle, by na j mniej nie wy zby wa li siê jej,
lecz w cza sie kry zy su po wra ca li do go spo dar ki. S³omka rów nie¿ in wes to wa³
prze de wszy stkim w go spo da r stwo, do pro wa dzaj¹c je do roz kwi tu, gdy mia³
bli sko 50 lat. Wte dy te¿, na sku tek po ja wie nia siê ta ñ sze go wa p na do wo ¿o ne -
go z Kra ko wa do pie ro co uruchomion¹ kolej¹, zrestrukturyzowa³ swoje
przedsiêbiorstwo, podj¹³ siê jednoczeœnie prowadzenia sklepiku, do koñca
jednak pozostaj¹c na gospodarstwie.

Ten fakt upo r czy we go trwa nia ch³opów przy zie mi nie zwy kle in try go wa³
au to rów pisz¹cych o wsi. In ter pre towa no go (i na dal tak siê czy ni) jako wy raz
„po wszech nej chci wo œci ludu na zie miê”68 i „psy cho zê po sia da nia”69, ata wi -
sty cz ny „zmi tolo gizo wa ny agra ryzm”70 b¹dŸ „prze jaw dzie dzi cze nia za wo du
ro l ni ka”71. Mo ¿ na tu jed nak za pro po no waæ je sz cze inne wy ja œ nie nie i do ta -
kie go ucie ka siê Bu jak w dru giej mo no gra fii Ma sz kie nic. W³as noœæ zie mi,
t³uma czy³ ba dacz, „jest ase ku racj¹ przysz³oœci i nie za wis³oœci, jest po niek¹d
kas¹ osz czêd no œci. G³ówn¹ pod staw¹ utrzy ma nia jest dla ch³opa jego pra ca
za rów no we w³as nym go spo da r stwie, jak i w go spo da r stwach (przed siê bio r -
stwach) cu dzych, ale w³as noœæ zie mi jest dla nie go gwa rancj¹, ¿e pe rio dy cz ny 
czy chwilowy brak pracy bêdzie móg³ przetrzymaæ, ¿e bêdzie siê móg³ broniæ
przeciw obni¿aniu ceny swojej pra cy”72.
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O tej ase kura cy j nej fun kcji zie mi pisa³a te¿ Ka zi mie ra Ben t le wska, ba -
daj¹ca wie j skich przed siê bio r ców i pro ce de rzy stów. „Zw³asz cza ro dzi ny go s -
po da rzy kar³owa tych wy ka zuj¹ szcze gó l nie na piêt¹ d¹¿noœæ do po sia da nia
w³as ne go kawa³ka zie mi, któ ry jest zreszt¹ ich je dy nym za bez pie cze niem na
sta roœæ, na wy pa dek bez ro bo cia czy œmierci przedwczesnej ojca ro dzi ny”73.

Wi daæ wiêc, ¿e u pod staw przy wi¹za nia do zie mi le¿a³y jak naj bar dziej
ra cjo na l nie wyka lku lo wa ne wzglê dy, zw³asz cza, ¿e inne mo ¿ li wo œci lo ko wa -
nia nad wy ¿ko wych pie niê dzy nie by³y zbyt atra kcy j ne (np. opro cen to wa nie
wk³adów wy no si³o na pocz¹tku XX w. 4%, a po ¿y czek 8% – pisa³ Bu jak
w mo no gra fii Ma sz kie nic). Oma wiaj¹c zja wi sko okre œla ne jako przy wi¹za nie 
do zie mi, na le ¿y zwró ciæ uwa gê na je sz cze jedn¹ oko li cz noœæ. Pro wa dze nie
kar³owa te go i ma³ego go spo da r stwa, a ta kie prze wa ¿a³y, w naj le p szym ra zie
dawa³o bar dzo skro m ne utrzy ma nie cz³on kom ro dzi ny, a ty l ko wyj¹tko wo
do sta r cza³o œro d ków na in wes to wa nie w jego roz wój (nie mówi¹c ju¿ o p³ace -
niu po da t ków, ko nie cz no œci wy po sa ¿e nia dzie ci i in nych wy da t kach). D¹¿¹c
do po wiê ksze nia go spo da r stwa i zin tensy fiko wa nia pro du kcji, ch³op mu sia³
dys po no waæ do dat ko wy mi Ÿród³ami fi nan so wa nia i temu s³u¿y³o po dej mo -
wa nie ubo cz ne go za trud nie nia na mie j s cu, se zo no we „obie ¿y sa stwo”, a zw³a -
sz cza pa ro le t nie wy ja z dy do Ame ry ki. Ska la uzy ski wa nych spo za ro l ni c twa
do cho dów by³a, jak na wa run ki pol skiej wsi, ogro m na. Przyk³ado wo, dla Ma -
sz kie nic z prze³omu XIX i XX w. Bujak wyliczy³ tê sumê na minimum
12 tysiêcy z³ rocznie, podczas gdy dochód z ziemi i gospodarstwa domowego
wynosi³ w tym samym czasie maksimum 10 tysiêcy z³ (dla ca³ej wsi)74.

Do ja kich wnio sków pro wa dzi po wy ¿szy przegl¹d ró ¿ nych form przed -
siê bior czo œci, roz wi ja nej przez ch³opów szu kaj¹cych do da t ko wych Ÿró de³
do cho du bez opu sz cza nia swo jej wsi? Po do b nie jak mia³o to mie j s ce w przy -
pa d ku mi gra cji, na le ¿y pod kre œliæ, i¿ ob ro t noœæ, po mys³owoœæ i pra co wi toœæ
naj drob nie j szych na wet pro ce de rzy stów jest im po nuj¹ca. Przy mu sze ni skraj -
n¹ nie raz ko nie cz no œci¹ ¿y ciow¹, po wo do wa ni chê ci¹ awan su w stru ktu rze
spo³ecz nej wsi i po trzeb¹ za pe w nie nia dzie ciom przysz³oœci, ima li siê naj roz -
mai t szych za jêæ i pro fe sji. Wy ka zy wa li przy tym nie ty l ko za rad noœæ i zmys³
go spo dar no œci (ca sus m³yna rza – sen so w ne ³¹cze nie komp lemen ta r nych
przed siê w ziêæ), ale ta k ¿e z po wo dze niem sta wa li do wa l ki kon ku ren cyj nej
z bar dziej do œwia d czo nym, zamo ¿ nie j szym i le piej usto sun ko wa nym prze -
ciw ni kiem (ca sus S³omki).

I tym ra zem jed nak, tak jak da³o siê to do strzec przy ana li zie przy czyn
i sku t ków mi gra cji, oka za³o siê, ¿e wsze l kie dzia³ania ini cjo wa ne by³y naj czê œ -
ciej z myœl¹ o po zo sta niu na wsi. Tym sa mym tra dy cy j ny kszta³t ¿y cia nie ty l -
ko nie oka zy wa³ siê prze szkod¹ w po dej mo wa niu no wych wy zwañ, ale wrêcz
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mo ty wo wa³ do akty w no œci. Efe ktem wsze l kich wysi³ków mia³o byæ umo c -
nie nie swo jej po zy cji w spo³ecz no œci, a nie kon te sto wa nie obo wi¹zuj¹cych
tam norm, czy tym bar dziej ze r wa nie z ni¹ wsze l kich wiê zów. Z ca³¹ pe w no -
œci¹ ta k ¿e te za cho wa nia zas³uguj¹ na mia no eto so wych oraz re a li zuj¹ rów no -
cze œ nie za sa dy „gry o ad ap ta cjê” i „gry o au ten ty cz noœæ”, zgod nie z przy -
wo³an¹ wcze œ niej kon cepcj¹ Go æ ko wskie go. Zaob ser wo wa ne dot¹d pra -
wid³owo œci su ge ruj¹ ko nie cz noœæ uw z glêd nia nia w ba da niu prze ja wów
przed siê bior czo œci (indy widu a l nej i spo³ecz nej) tego pod sta wo we go fa ktu, ¿e 
wy ra sta³a ona z po trzeb i wa r to œci ¿y cia wie j skie go i na nie te¿, jako na swój
cel, by³a na kie ro wa na. Spo j rze niu na po szcze gó l ne przy pa d ki przed siê bior -
czo œci spo³ecz nej na pol skiej wsi w pie r wszej po³owie XX w. musi wiêc to wa -
rzy szyæ œwia do moœæ, ¿e sta³y siê one mo ¿ li we dziê ki roz bu dzo nym wsku tek
mi gra cji i wie lo stron nej akty w no œci za wo do wej aspi ra cjom, któ re jed nak na -
dal kon cen tro wa³y siê na go spo da r stwie ro l nym, a przez to wa run ko wa ne
by³y w swo im kszta³cie przez tra dy cy j ne za sa dy obo wi¹zuj¹ce w wiejskiej
spo³ecznoœci.

3. Spo³ecz na prz edsiêbiorczoœæ na wsi

Uw³asz cze nie, któ re po sta wi³o ch³opa w bez po œred niej re la cji ju¿ nie do
w³aœci cie la fo l war ku, do ma gaj¹cego siê g³ów nie œwia d czeñ w na tu rze, lecz
do pa ñ stwa, eg ze k wuj¹cego po da t ki, spo wo do wa³o ko nie cz noœæ prze sta wie -
nia siê go spo darstw ro l nych na tory go spo dar ki pie niê ¿ nej. In ten syfi ka cja
pro du kcji sta³a siê dla nich ce lem za sad ni czym. S³u¿y³ temu ma so wy udzia³
ch³opów w pa r ce la cjach maj¹tków zie m skich (przy wo ¿o ne z emi gra cji pie -
ni¹dze umo ¿ li wia³y za kup zie mi, ale jed no cze œ nie spo wo do wa³y bar dzo
znaczn¹ pod wy ¿kê cen). Po ja wi³o siê te¿ zapo trze bo wa nie na in sty tu cje
spó³dzie l cze, kre dy to we i han d lo we, maj¹ce obs³ugi waæ roz wi jaj¹ce siê ro l ni -
c two. Przy stê puj¹c do ta kich wspó l nych przed siê w ziêæ, rów no cze œ nie z ce la -
mi eko nomi cz ny mi fo r mu³owa no za mie rze nia ogó l nie j sze – przy czy nie nie
siê do po stê pu spo³ecz ne go, kul tura l ne go i cywi liza cyj ne go wsi, do sko na le -
nie jed no stek i tym po do b ne. Zda wa no so bie spra wê z tego, ¿e tak samo wa ¿ -
ne jak uma c nia nie pod staw ¿y cia go spo dar cze go po szcze gó l nych ro dzin
i ca³ej spo³ecz no œci wie j skiej, jest bu do wa nie ka pi ta³u spo³ecz ne go – tre ning
w umie jê t no œci ze spo³owe go dzia³ania dla dobra wszystkich.

Wbrew czê sto fo r mu³owa nym twier dze niom, wy ni kaj¹cym z obie go -
wych opi nii o trady cjona li z mie pol skie go ch³opa, zain tere so wa nie in no wa -
cja mi w ro l ni c twie nie by³o zja wi skiem odo so b nio nym, choæ oczy wi œcie wy -
ma ga³o dete r mi na cji pre ku r so rów oraz uzy ska nia przez nich po my œl nych efe k -
tów. Co wiê cej, szy b koœæ upo wsze ch nia nia siê no wo œci, jak o tym œwiadcz¹
roz sia ne po li cz nych mo no gra fiach, niby to przy pa d ko we, zby te cz ne (re dun -
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dan t ne) z pun ktu wi dze nia opi su ca³oœci uwa gi, nie ustê po wa³a w ni czym te m -
pu dy fu zji obse rwo wa ne mu wœród wspó³cze s nych ro l ni ków ame ry ka ñ skich
i eu ro pe j skich – no wo cze s nych, ko rzy staj¹cych z me diów, oto czo nych tro -
skliw¹ opiek¹ in stru kto rów. „Pie r wszy p³ug ¿e la z ny do Ry b nej – pi sze au tor
mo no gra fii po rów na w czej dwu s¹sia duj¹cych wsi – mia³ spro wa dziæ oko³o
1860 r. Fran ci szek Ja kó bik, mie j s co wy ko wal. Wszy s cy na nie go zagl¹dali
i po dzi wia li, ale prze wa ¿ nie os¹dzi li, ¿e na mie j s co we wa run ki nie bê dzie
zda t ny, bo za ciê ¿ ki i ¿e jako ¿e la z ny ze p su je zie miê. Wnet jed nak nast¹pi³a
prze mia na w za pa try wa niach i p³ugi o ¿e la z nych odk³ad ni cach do syæ szy b ko
po czê³y siê upo wsze ch niaæ tak, ¿e ju¿ w roku 1870 pra wie wszy s cy je po sia -
da li”75. Po do b ne in fo r ma cje zna leŸæ mo ¿ na ta k ¿e w pa miê t ni kach ch³opów.
Jan S³omka wspo mi na, jak za na mow¹ te œcia od wa ¿y³ siê po sa dziæ zie mnia ki
tam, gdzie dot¹d ros³o ty l ko zbo ¿e, nie zwa ¿aj¹c na ostrze ¿e nia sta rych i sza -
no wa nych go spo da rzy. „Przysz³a je sieñ, zie mnia ki po ros³y nad po dziw.
Wszy s cy siê temu dzi wi li, [...] od tego cza su co raz œmie lej zry wa³em
z przes¹dami”. Rów nie¿ w pod gó r skiej wio s ce ¯mi¹ca, jak to od no to wa³ Bu -
jak, „w roku 1892 pie r wszy go spo darz za sa dzi³ ki l ka na œcie bia³ych, wie l kich
zie mnia ków [...], a w oœm lat po tem ju¿ wszyscy je sa dzi li”76.

Wy sta r czy po rów naæ te ob se r wa cje z wy ni ka mi ba dañ nad dy fuzj¹ in no -
wa cji, z któ rych wy ni ka, ¿e w po³owie XX wie ku, wspo ma ga ni przez in stru k -
to rów i ca³e oto cze nie in sty tu cjo nalne agro bi z ne su, fa r me rzy ame ry kañ s cy
w sta nie Iowa po trze bo wa li a¿ 14 lat na za akce pto wa nie no wej od mia ny ku -
ku ry dzy77. Fran cu skim ro l ni kom z re gio nu Nay wy mia na lo ka l ne go ga tun ku
zia r na na im por to wa ny zajê³a zaœ ca³e 10 lat78. Wi daæ z tego wy ra Ÿ nie, ¿e opi -
nie o za cho waw czo œci polskiego ch³opa s¹ niczym wiêcej jak nie upra wnio ny -
mi i krzywdz¹cymi stereotypami.

Po do b nie rzecz siê ma z kla sy cz nym ju¿ przyk³adem upo r czy we go ob sta -
wa nia ludu przy pos³ugi wa niu siê sie r pem, a nie kos¹, jako do wo dem na trzy -
ma nie siê tra dy cji na prze kór ra cjo na l nym ar gu men tom. Tym cza sem ¿ê cie
sie r pem mia³o sze reg oczy wi s tych plu sów: by³a to pra ca, któ rej podo³aæ
mog³y ko bie ty, zbo ¿e œciê te by³o rów niej, a wiêc eko no mi cz niej, co w do da t -
ku umo ¿ li wia³o u³o¿e nie ³ad nie jszych sto gów – punkt ho no ru ka ¿ de go go spo -
da rza, no i wre sz cie czyn nik nie baga te l ny i ja k ¿e aktu a l ny: sierp za pe w nia³
za trud nie nie wiê kszej li cz by osób, co przy no to ry cz nym prze lud nie niu pol -
skiej wsi mia³o nie zwy kle wa ¿ ne zna cze nie79. Na prze³omie dru gie go i trze -
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cie go tysi¹cle cia, kie dy wi d mo ma so we go bez ro bo cia tech nolo gicz ne go spê -
dza sen z po wiek po li ty kom i so cjo lo gom (wi zja spo³ecze ñ stwa 1

5 – wed³ug
zna ne go okre œle nia Han sa- Pe te ra Ma r ti na i Ha ra l da Schu man na), wiel ko du -
sz ne i prze wi duj¹ce dzie le nie siê prac¹ przez mie sz ka ñ ców ga li cy j skiej wio -
ski zas³ugu je na baczn¹ uwa gê. Nie mal sto lat przed Je re mym Ri f ki nem do ko -
na li oni tra f ne go i w pe³ni œwia do me go wy bo ru, pod czas gdy wspó³cze œ nie
trud no o taki rozs¹dek i kon se k wen cjê.

O wie le go rzej przed sta wia³a siê kwe stia zmia ny na sta wie nia mie sz ka ñ -
ców wsi wo bec zbio ro wych dzia³añ. Pod tym wzglê dem dzie dzi c two pañ -
sz czy z ny zde cy do wa nie mo c niej i trwa lej upo œle dzi³o polsk¹ wieœ. Nie mniej
jed nak i tu dawa³o siê re a li zo waæ za mie rze nia, choæ wy ma ga³o to spe cja l nych
za bie gów i wa run ków. Prze de wszy stkim do ko naæ siê to mog³o dziê ki po wa -
¿a niu, ja kie mie li ini cja to rzy ta kich przed siê w ziêæ (lo ka l ne au to ry te ty) oraz –
co rów nie wa ¿ ne – na sku tek umie jê t nie sto so wa nej przez ta kie oso by ta kty ki, 
któ ra œwia d czy³a o tym, ¿e byli to lu dzie „g³êbo ko za nu rze ni w swo jej ku l tu -
rze” i umie li „szy b ko zro zu mieæ, o czym to czy siê roz mo wa”, co akcen to wa³a
cy to wa na wcze œ niej Bri git te Be r ger. Przyk³adów tego ro dza ju prze ni kli wo œci
i zrê cz ne go po stê po wa nia do sta r czaj¹ miê dzy in ny mi wspo mnie nia Wi to sa,
a zw³asz cza opo wie dzia na przez nie go hi sto ria po sze rza nia dro gi w przy -
sió³ku Dwud nia ki. Sta no wi ona po uczaj¹cy, mo de lo wy wrêcz przyk³ad
„miêk kiej” in ¿y nie rii spo³ecz nej, to zna czy ta kiej, któ ra nie wy œmie wa lu dzi,
nie kry ty ku je ist niej¹cych oby cza jów, nie na rzu ca ob cych wzo rów po stê po -
wa nia, lecz odwo³uje siê do przy jê tych w da nym œro do wi sku za sad i umie od -
gadn¹æ ocze ki wa nia pa r t ne rów. Na po sze rze nie dro gi wszy s cy wy ra zi li zgo -
dê, do pie ro gdy na ich grun ty wes zli ro bo t ni cy – zacz¹³ siê pro blem. „Wy -
szed³em na wieœ, zd¹¿aj¹c do jed ne go z opo r nych, sta r sze go i bar dzo
rozs¹dne go go spo da rza. ’No có¿, Wa w rzy ñ cze, bê dzie my dro gê ro biæ?’ – za -
gadn¹³em go. ’A niech wam te¿ wó j cie pan Je zus da zdro wie, bo ju¿ nie mo ¿ -
na ani by d lê cia prze gnaæ, ani ku p ki gno ju wy wieŸæ, ani sno p ka do sto do³y
sprowadziæ’ – od po wie dzia³ mi za ga d nio ny. ’No, ale mu si cie metr wa sze go
ogró d ka odst¹piæ, bo ina czej dro gi nie bê dzie, a ase sor mi do niós³, ¿e wy siê
upie ra cie, czy to pra wda? – za py ta³em. Ja siê tam nie upie ram, bom siê zgo dzi³ 
i wiem, ¿e dro ga po trze b na, ale prze cie¿ mo gli œcie wzi¹æ wiê cej grun tu mo je -
mu s¹sia do wi, po ta m tej stro nie, a nie mnie psuæ ogró d ka, bo ¿ona ma w nim
kwia ty i stra sz nie la men tu je. Ja rano zacz¹³em ju¿ p³ot od gra dzaæ, a ona
wsiad³a na mnie z gêb¹, ¿e siê tak palê, gdy u was, co ma cie daæ pola naj wiê -
cej, je sz cze nic nie ruszone’. Zro zu mia³em w lot, o co cho dzi³o. Za chwi lê
wszy s cy ro bo t ni cy byli ju¿ na moim grun cie. Za sy pa li stud niê z bar dzo dobr¹
wod¹, wy ko pa li dwie œli cz ne lipy, œciê li zbo ¿e, wy rzu ci li p³ot i roz po czê li
roz sze rza nie dro gi od mo je go grun tu. Jak lu dzie uj rze li, ja kie spu sto sze nie
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robi siê u wó j ta, rzu ci li siê hurm¹ i za parê dni dro ga by³a go to wa”80. Fra g -
ment ten do sko na le ilu stru je tzw. dy le ma ty zbio ro we go dzia³ania i po ka zu je,
¿e do ich roz wi¹za nia nie wy sta r cza au to ry tet ini cja to ra, naj traf nie j sze ar gu -
men ty, czy na wet po wszech na akce p ta cja ce lów. Prze de wszy stkim de cy du je
wy³onie nie ocho t ni ka, któ ry bie rze na sie bie naj wiê ksze ry zy ko i po œwiê ca
dla spra wy swo je do bra. Przy wo³ana hi sto ria do wo dzi te¿, jak wa ¿ na jest
orien ta cja w spo so bie my œle nia zbio ro wo œci, z któr¹ po dej mu je siê dane
przed siê w ziê cie oraz ¿e „miêk ka” in ¿y nie ria spo³ecz na ma swo je nie za prze -
czal ne za le ty. W pre zen to wa nych da lej ana li zach kon kre t nych przy pa d ków
umie jê t ne nawi¹za nie do za sad uz na wa nych w œro do wi sku i wyko rzy sty wa -
nie pra kty ko wa nych, tra dy cy j nych form dzia³ania nie jed no krot nie po twier -
dz¹ swoj¹ za sad noœæ. Na pocz¹tek jed nak kró t ki rys roz wo ju przed siê bior czo -
œci spo³ecz nej i bu do wa nych przez ni¹ in sty tu cji w ska li ca³ego kra ju,
pocz¹wszy od dru giej po³owy XIX wie ku.

3.1. Roz wój in styt ucji na wsi

Po trze ba i mo ¿ li wo œci two rze nia or ga ni za cji wœród ro l ni ków pol skich za -
ry so wa³y siê do pie ro po znie sie niu pañ sz czy z ny, a wiêc po za gwa ran towa niu
nie zale ¿ no œci oso bi stej i w³as no œci zie mi. Dla po wsta wa nia zrze szeñ w³oœcia ñ -
skich ko nie cz ne te¿ by³o uz na nie przez pa ñ stwa za bo r cze za sad no œci spo³ecz -
nych or ga ni za cji, po ja wie nie siê dzia³aczy oraz roz bu dze nie zain tere so wa nia
wœród sa mych ch³opów.

Pie r wsze kó³ka ro l ni cze po wsta³y w za bo rze pru skim w la tach sze œ æ dzie -
si¹tych XIX wie ku, w au stria c kim w la tach osiem dzie si¹tych, a w ro sy j skim – 
na prze³omie XIX i XX wie ku. Tu¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwia tow¹ na le ¿a³o
do nich od po wie d nio: 15%, 9% i 4% ogó³u go spo da rzy w ka ¿ dym z za bo rów81.
W bez poœred nim zwi¹zku z kó³kami zak³ada no spó³ki go spo da r cze: spó³dzie l -
nie kre dy to we, han d lo we, skle py wie j skie, spó³ki par cela cy j ne i mle cza r nie.
Dzia³al no œci¹ ró ¿ ne go ro dza ju ban ków, naj czê œciej nawi¹zuj¹cych swy mi za -
sa da mi do kas Schu l ze go i Ra if fei se na (pó Ÿ niej tzw. kasy Ste f czy ka), ob jê -
tych by³o w za bo rze pru skim oko³o 30% pol skich go spo darstw, w au stria c kim 
ponad 25% i w ro sy j skim z gór¹ 10%. Spo œród ini cja tyw han d lo wych na le ¿y
wy mie niæ „Ro l ni ki” ksiê dza Waw rzy ñ cza ka zak³ada ne w za bo rze pru skim od 
1900 roku. Na po wiat przy pa da³y œred nio po dwie ta kie spó³ki, ale po wo j nie
zna cz na ich czêœæ pod upad³a, a spo wo do wa ne to by³o, jak t³uma czy Bro ni ko w -
ski, du¿¹ bie r no œci¹ „ogó³u w³oœcian po zna ñ skich, przy zwy cza jo nych do tro -
skli we go po stê po wa nia w³adz, usta lo nych sto sun ków i wy so kie go po zio mu
mo ra l no œci pu b li cz nej”, co w no wych wa run kach mu sia³o za wo dziæ82. W za -
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bo rze au stria c kim roz wi ja³y siê dy na mi cz nie skle pi ki wie j skie, na sta wio ne
prze de wszy stkim na kon ku ren cjê z han d lem ¿y do wskim (do pie r wszej wo j ny 
œwia to wej po wsta³o ich oko³o trzech ty siêcy, ale z bra ku kre dy tów, ni skich
umie jê t no œci orga ni za to rów, nie rza d ko nie ucz ci wo œci sprze da w ców prze -
trwa ³o ich ty l ko 476). Nie zbyt in ten sy w ny by³ te¿ roz wój mle cza r ni (do 1914 r.
– 109). W za bo rze ro sy j skim do brze fun kcjo no wa³y spó³dzie l nie mle cza r skie
(177 przed wojn¹).

Okres po wo jen ny cha ra kte ryzo wa³ siê sca la niem roz pro szo nych dzia³añ
i ujed no li ca niem od mien nych form orga niza cy j nych, do sto so wa nych do po -
prze dnich, mo c no ró ¿ ni¹cych siê miê dzy sob¹ wa run ków. W roku 1927 ist -
nia³o 3539 spó³dzie l ni kre dy to wych z 1 043 012 cz³on ka mi. Rów na³o siê to
pra wie 20% wszy stkich go spo darstw ro l nych (w Po zna ñ skiem spó³dzie l nie
objê³y 43,3% go spo darstw, na Po mo rzu 35,3%, w Ma³opo l s ce 30%, w wo je -
wó dztwach cen tra l nych 12%, a na Wile ñsz czy Ÿ nie 45,3%). Spó³dzie l nie han -
d lo we li czy³y 781 jed no stek i sku pia³y 111 227 cz³on ków (na le ¿a³o do nich
2,7% go spo darstw). Zwi¹zko wych spó³dzie l ni mle cza r skich by³o 1142 i mia³y
one 168 841 cz³on ków (co sta no wi³o 5,1% go spo darstw)83.

W sta tu tach or ga ni za cji, zwi¹zków i spó³dzie l ni pod kre œla no po trze bê
roz wi ja nia dzia³al no œci go spo da r czej, ale rów nie¿ prze strze ga nia za sad mo ra l -
no œci chrze œci ja ñ skiej, wy cho wa nia w du chu so li da ryz mu na ro do we go,
kszta³to wa nia cha ra kte rów, d¹¿e nia do samo dzie l no œci, wspie ra nia ini cja tyw
maj¹cych na celu u¿y te cz noœæ pu b liczn¹ (bu do wê szpi ta li, ko œcio³ów, szkó³)
i bu dze nie pa trio ty z mu (ma³opo l skie kasy spó³dzie l cze wy sta wi³y i wy po sa -
¿y³y dwa tysi¹ce ¿o³nie rzy Le gio nów Pol skich). Dla te go bez prze sa dy mo ¿ na
stwier dziæ, i¿ ruch spó³dzie l czy, oprócz uzy ski wa nia efe któw eko no mi cz -
nych, by³ ta k ¿e „wy born¹ szko³¹ oby wate l skie go i pub li cz ne go ¿y cia na
wsi”84.

Po za po zna niu siê z dzia³ania mi z za kre su przed siê bior czo œci spo³ecz nej
w ska li ca³ego kra ju pora na bli ¿ sze ich scha rakte ryzo wa nie w ska li lo ka l nej.
W tym celu przy wo³ane zo stan¹ opi sy ki l ku wsi, w któ rych pod jê to tego typu
przed siê w ziê cia, to zna czy ini cja ty wy rea li zo wa ne przy udzia le sze r sze go
gro na ucze st ni ków i na kie ro wa ne na po ¿y tek ogó³u. Szcze gó l ny na cisk bê -
dzie po³o¿o ny na na stê puj¹ce ele men ty: oso bê ini cja to ra, kr¹g jego wspó³pra -
co w ni ków (lub cza sem ty l ko wy ko na w ców na kre œlo nych przez nie go pla -
nów), typy powo³ywa nych do ¿y cia in sty tu cji oraz ko le j noœæ ich po wsta wa -
nia, fo r mu³owa ne cele, spo so by dzia³ania (zw³asz cza – wy ko rzy sta nie tra dy -
cy j nych form ka pi ta³u spo³ecz ne go). Gdy by po ku siæ siê o pró bê pro wizo ry cz -
nej ty po lo gii przy wo³anych stu diów przy pa d ku, mo ¿ na by okre œliæ Li sków
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jako przyk³ad ilu struj¹cy rolê jed no stko we go au to ry te tu (ksi¹dz Bli zi ñ ski),
Han dz lów kê jako modelowy obraz dzia³añ elity lokalnej, a Zaborów jako
przejaw aktywnoœci aktora kolektywnego, czyli wsi poddanej wp³ywom
migracji.

3.2. Stu dia prz ypadków

Li sków
Li sków w Ka li skiem nie mal od pocz¹tku XX w. sta no wi po wszech nie uz -

na ny przyk³ad „wsi wzo ro wej”, w któ rej uda³o siê o¿y wiæ lo kaln¹ spo³ecz -
noœæ i jej si³ami zre a li zo waæ wie le za mie rzeñ przy nosz¹cych ko rzyœæ wszy st -
kim mie sz ka ñ com. Pun ktem zwro t nym by³o po ja wie nie siê tam w roku 1900
ks. Wac³awa Bli zi ñ skie go (ty po we go mie sz czu cha wy cho wa ne go w Wa r sza -
wie) – w tej omi ja nej dot¹d jak „gnia z do z³od zie j skie” miej s co wo œci85, pre -
zen tuj¹cej „stan zupe³nego rozk³adu mo ra l ne go i mate ria l ne go”86. Sy ste maty -
cz na pra ca pro bo sz cza pragn¹cego swym pa ra fia nom „przy chy liæ nie ba, ale
i chle ba” za czê³a po wo li przy no siæ wy ni ki, choæ „ów cze s ne wa run ki by³y jak
naj go r sze”87 – z³a ko mu ni ka cja z naj bli ¿ szy mi miej sco wo œcia mi, cie mno ta
(87% an al fa be tów), roz lu Ÿ nio ne wiê zi spo³ecz ne i ro dzin ne na sku tek bli sko -
œci Prus i ³atwej oka zji do mi gra cji za ro b ko wej, nie uf ny sto su nek oko li cz nych 
dwo rów, nie przy chy l noœæ zaborcy.

Pie r wszym po mys³em by³o za³o¿e nie skle pi ku, gdy¿ w³adze nie wy ra -
zi³yby zgo dy na zor gani zo wa nie sto wa rzy sze nia. Cho dzi³o ponad to o wy pa r -
cie skle pi ka rzy po cho dze nia ¿y do wskie go („dziœ nie mamy ju¿ ani jed ne go” – 
z dum¹ pod kre œla³ ksi¹dz na spo t ka niu zwi¹zku spó³dzie l ni ro l ni czych w 1928 r.).
Ten sklep spó³kowy pos³u¿y³ jako „ma t ka in nych in sty tucji” i fa kty cz nie pe³ni³ 
rolê go spo dy i ch³op skie go klu bu, daj¹c mie sz ka ñ com „mo ¿ li woœæ po ru sza -
nia naj roz mai t szych spraw in nych, u³atwiaj¹cych ¿y cie na wsi”. Ko lejn¹ in -
wes tycj¹ by³a pie ka r nia, w któ rej pie karz, poza wy na gro dze niem, otrzy my -
wa³ dwa ki lo gra my chle ba dzien nie („bo zreszt¹ gdy by nie do sta³, to i tak za -
pe w ne wzi¹³by so bie”). Pó Ÿ niej po ja wi³a siê spó³dzie l nia rolni czo- hand lo wa
i m³yn (od 1916 r. pa ro wy), a w 1911 r. – po dwu la tach usi l nych na ma wiañ –
spó³dzie l nia mle cza r ska, pocz¹tko wo z dzie wiê cio ma cz³on ka mi (ksi¹dz,
or ga ni sta, zie mia nin, ko œcie l ny i piê ciu go spo da rzy), ale po mie si¹cu ju¿
z osiem na sto ma. Pod ko niec lat dwu dzie s tych li czy³a 1220 cz³on ków i mia³a
dzie wiêæ fi lii; wpro wa dzo no te¿ wza je m ne ube z pie cze nie krów.
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Prze ko na nie pol skich ch³opów do zin tensy fiko wa nia pro du kcji mle ka
by³o, z cze go dziœ nie zda je my so bie do sta te cz nie spra wy, istn¹ re wo lucj¹
o kon se k wen cjach nie ty l ko eko no mi cz nych, ale i ku l tu ro wych. Do ty ch czas
bo wiem ho do wa no kro wy prze de wszy stkim dla na wo zu nie zbêd ne go do
u¿y Ÿ nia nia pól. Skro m ne ilo œci mle ka, da wa ne go przez kie p sko pie lê g no wan¹ 
kro wê, tra kto wa no jako pro dukt ubo cz ny, któ ry o ile nie szed³ na w³asne po -
trze by, a by³ sprze da wa ny, sta no wi³ do chód go spo dy ni. Mo ¿ li woœæ po zy ski -
wa nia do dat ko we go, i to zna cz ne go, do cho du z po sia da nej kro wy prze ko na³a
ch³opów do sen so w no œci in wes to wa nia w jej utrzy ma nie, ale za ra zem spo wo -
do wa³a zmia nê w oby cza jo wym wzo rze po dzia³u go spo da r stwa na czêœæ
kobiec¹ i mêsk¹. Dochodem ze sprzeda¿y mleka – teraz ju¿ regularnym
i pokaŸnym – ¿ony musia³y dzieliæ siê z mê ¿a mi88.

Od roku 1910 dzia³a w Li sko wie kasa Ste f czy ka i oso b na kasa dla dzie ci.
Na stê p nie za³o¿o no spó³dzie l niê bu do w lan¹, ce gie l niê i be to nia r niê, wy bu do -
wa no Dom Lu do wy (choæ ks. Bli zi ñ ski mu sia³ to czyæ pa ro le t ni pro ces z pa ra -
fia na mi o zie miê, na któ rej Dom po sta wio no), ³aŸ niê pa row¹, przy tu³ek dla
sta r ców. Roz po czê³y te¿ dzia³al noœæ: Stra¿ Og nio wa, Kó³ko Ro l ni cze i Ko³o
Go spo dyñ Wie j skich, któ re pro wa dzi³o ochron kê. Li sków zas³yn¹³ rów nie¿
szko³ami (od 1913 r. ro l nicz¹, ofe ruj¹c¹ piê cio mie siêcz ne ku r sy ho do w la ne,
mle czarsk¹, któ ra przy ci¹ga³a zw³asz cza m³od zie¿ z Kre sów i rze mie œl ni czo-
-prze mys³ow¹, kszta³c¹c¹ œlusa rzy- mecha ni ków i za ba w ka rzy; pro wa dzo no
tu te¿ ku r sy kro ju, szy cia, ha f tu, kili m ka r stwa, tka c twa i go spo da r stwa do mo -
we go, g³ów nie dla przy je z d nych spo za Li sko wa). W roku 1920 mie j s co wa
ochron ka prze kszta³ci³a siê w sie ro ci niec z w³as nym szpi ta lem i opiek¹ de nty -
styczn¹. W Li sko wie fun kcjo no wa³ ta k ¿e teatr amatorski i chór, odbywa³y siê
loterie, jase³ka oraz ró¿ne akcje, z których pieni¹dze zasila³y konto instytucji
oœwiatowych i opiekuñczych.

Wszy stkie te im po nuj¹ce do ko na nia za wdziê cza no g³ów nie ini cja ty wie
pro bo sz cza, jego nie stru dzo nej ene r gii i cier p li wo œci. Jak sam pisa³, wa run -
kiem po wo dze nia ta kiej pra cy spo³ecz nej, jak¹ podj¹³ w Li sko wie, jest prze de
wszy stkim oso bi sta ofia r noœæ ani ma to ra, wy trwa³a pra ca nad i z lu dŸ mi, wy -
klu cze nie po li ty ki oraz przy ci¹gniê cie ko biet. Sam ks. Bli zi ñ ski prze ko na³ siê
zreszt¹ szy b ko, ¿e „u nas ko bie ta ma w ogó le bar dzo du¿y wp³yw na mê¿a
i ro dzi nê”. Kie dy pra co wa³ ty l ko z mê¿ czy z na mi, ich ¿ony, jak wspo mi na,
wprost ter ro ry zo wa³y mê ¿ów pó Ÿ no wra caj¹cych z ze brañ. Ch³opi wiêc za -
czê li wy pi sy waæ siê ze spó³dzie l ni. Do pie ro za pro sze nie ko biet do wspó³pra -
cy zdy na mi zo wa³o dzia³al noœæ spó³ki, gdy¿ nie tylko one same zaczê³y
przejawiaæ inicjatywê, ale nakaza³y te¿ aktywnoœæ swoim mê¿om.

Li sków by³ po twier dze niem zna nej pra wid³owo œci, ¿e naj trud niej zacz¹æ.
Ks. Bli zi ñ ski uœwia da mia³ swo im pa ra fia nom, i¿ zrea li zo wa ne in wes ty cje
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przy nosz¹ nie ty l ko bez po œred ni¹ ko rzyœæ eko no miczn¹, ale te¿ przy czy niaj¹
siê do roz wo ju in fra stru ktu ry i przed siê w ziêæ o charakterze spo³ecznym
i kulturalnym.

Mimo wie lu zwie ñ czo nych po wo dze niem przed siê w ziêæ w Li sko wie, ich
jed noz na cz na oce na nie jest ³atwa. Nikt nie od ma wia³ ks. Bli zi ñ skie mu
osi¹gniêæ w pra cy ani wy mie r nych re zu l ta tów w po sta ci fun kcjo nuj¹cych in -
sty tu cji. W¹tpli wo œci do ty czy³y cze goœ in ne go. Za da wa no mia no wi cie py ta -
nie, na ile te do ko na nia mo ¿ na przy pi saæ ty l ko dzia³al no œci ksiê dza, a na ile
udzia³ w nich mie li sami mie sz ka ñ cy. Bli ¿ sze przy j rze nie siê sy tu a cji na mie j -
s cu pro wa dzi³o do na stê puj¹cej dia g no zy: „wy da waæ by siê mog³o, patrz¹c
z dala na tê gêst¹ sieæ in sty tu cji, ¿e sami Li sko wia nie musz¹ staæ na bar dzo
wy so kim po zio mie kul tu ra l nym – pisa³a Ste fa nia Bo ja r ska, ob je ¿ d¿aj¹ca wsie 
we wszy stkich trzech za bo rach – tym cza sem po stêp w tym za kre sie poza
lepsz¹ ku l tur¹ roln¹ po low¹ jest bar dzo, bar dzo nie zna cz ny, a wszy stko na co
z po dzi wem w oczach w Li sko wie pa trzy my, œwia d czy jeno o wie l kim
nak³ad zie ene r gii i nie wy czer pa nym wprost ka pi ta le op ty mi z mu ks. Bli zi ñ -
skie go. Te wszy stkie urz¹dze nia, któ re oce niæ s¹ zdo l ni inte li gen t ni w³oœcia -
nie jako wy cie czko wi cze zwie dzaj¹cy Li sków z ró ¿ nych oko lic kra ju, maj¹
nie ste ty tê jedn¹ wielk¹ wadê: oto nie wy ros³y one z pra gnieñ zbio ro wych pa -
ra fian li sko wskich – one tam spad³y ’jakby z nieba’ i to siê rzu ca w oczy
z oœle piaj¹c¹ ja skra wo œci¹ ka ¿ de mu, kto umie ob se r wo waæ zja wi ska na tu ry
spo³ecz nej”89. Dla te go pra cê ksiê dza Bli zi ñ skie go au to rka za kwa lifi ko wa³a
na stê puj¹co: „jest to pra ca ide a li sty kon ser waty wne go kie run ku, szla che t ne -
go fi lan tro pa. Jest to pra ca wed³ug woli i po mys³u jed no stki, przez tê¿ jed no -
stkê spe³nia na, bez tego uspo³ecz niaj¹cego i wy so ce demo kra tycz ne go pie r -
wia stka, ja kim jest wspó³pra ca bli Ÿ nich z oto cze nia naj bli ¿ sze go”90.

Zast¹pie nie au ten ty cz nej od do lnej akty w no œci pasj¹ spo³ecz ni kowsk¹
pro bo sz cza nie sty mu lo wa³o wiêc ka pi ta³u spo³ecz ne go mie sz ka ñ ców, a to
oz na cza³o, i¿ wszy stko, co uda³o siê w tej wsi stwo rzyæ na ra ¿o ne by³o na upa -
dek wraz z ode jœciem pro mo to ra prze mian. Tak w³aœ nie sta³o siê w in nej „wsi
wzo ro wej” – w Al bi go wej. Wraz z przy by ciem tam ks. Ty czy ñ skie go roz -
pocz¹³ siê dy na mi cz ny roz wój miej s co wo œci, któ ra nie ste ty znów po pad³a
w za stój, gdy pro bo sz cza prze nie sio no gdzie in dziej. Przy czy na le¿a³a w tym,
¿e ksi¹dz Ty czy ñ ski wszy stko co robi³, ob my œla³ i prze pro wa dza³ sam. Od
roku 1885, kie dy to po ja wi³ siê we wsi, zbu do wa³ szko³ê, powo³a³ do ¿y cia
kó³ko ro l ni cze i trzy pry wa t ne skle py, spó³ki dre narsk¹ i prze mys³owo - ro l -
nicz¹ oraz ocho t nicz¹ stra¿ po ¿arn¹. W 1898 r. zor ga ni zo wa³ szko³ê ko szy -
karsk¹, w 1901 r. – kasê Ra if fei se na, w 1902 r. mle cza r niê oraz kurs dla mle -
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cza rek i pierwsz¹ w kra ju szko³ê go spo da r stwa wie j skie go, za bie ga³ te¿
o kszta³ce nie m³od zie ¿y. „Nie za sta³ we wsi lu dzi do pra cy spo³ecz nej na -
daj¹cych siê, zreszt¹ nie tro sz czy³ siê o wy szu ka nie ta kich jed no stek i o roz -
bu dza nie ich do ¿y cia spo³ecz ne go – pisa³ pro fe sor In glot po chodz¹cy z Al bi -
go wej – on wola³ sam da waæ ini cja ty wê, na rzu caæ swoj¹ wolê, sprze ci wu nie
zno si³, dba³ je dy nie o dok³adne wy ko na nie wszy stkich swo ich za le ceñ. Isto t -
nie zna laz³ pos³uch nawet wzorowy, jednak nie wychowa³ wspó³pra co w ni -
ków, nie pozwoli³ tak¿e na wyrobienie siê ich samorodne, by po jego odejœciu
dzie³o jego tak œwietnie rozpoczête kon tynu o wa li”91.

W prze ko na niu o nie do sta t kach pra wdzi wej pra cy spo³ecz nej utwier dza³a
obse r wa to rów Li sko wa ta k ¿e ta oko li cz noœæ, ¿e „ta mnie ma na ’wzorowa
wieœ’ w bar dzo ma³ym sto p niu przy czy nia siê do pod no sze nia na wy ¿szy po -
ziom uspo³ecz nie nia i ku l tu ry naj bli ¿ szej oko li cy i lud no œci sa me go Li sko wa,
na to miast dzia³a za ra Ÿ li wie do brym przyk³adem zna nym z opi su i opo wia dañ
na ca³y kraj”92. Po do b ne zda nie wy ra zi³ w swo jej roz pra wie do kto r skiej Wi k -
tor Bro ni ko wski. Li sków sta no wi³ za tem ra czej do œwia dcza l ny po li gon dla
dzia³aczy i in stru kto rów, ni¿ rze czy wist¹ wzo row¹ wieœ, w któ rej uda³o siê
uru cho miæ ka pi ta³ spo³ecz ny i o¿y wiæ po sta wy oby wa te l skie mie sz ka ñ ców.

Ko le j na obie k cja do ty czy³a kszta³tu Li sko wa, jego wygl¹du i spe cy fi ki.
Zda niem Bo ja r skiej, z ra cji na gro ma dzo nych tam in sty tu cji, cza sem bar dziej
przy da t nych go œciom z zewn¹trz ni¿ mie j s co wym, nie tyle by³a to wieœ, ile
coœ po œred nie go miê dzy tra dy cyjn¹ wsi¹ a mia ste cz kiem uprze mys³owio nym
o ty pie osa dy fa bry cz nej, któ ra w do da t ku nie bu dzi³a do da t nich wra ¿eñ este -
ty cz nych. Dla te go au to rka przestrzega³a przed bezkrytycznym na œla do wa -
niem tego wzoru.

Zin ter pre towa ny w ten spo sób przyk³ad Li sko wa po wi nien wiêc byæ ra -
czej prze strog¹ przed rea li zo wa niem na ob sza rach wie j skich am bi t nych po -
mys³ów przy no szo nych z zewn¹trz i wt³acza nych w lo kaln¹ spo³ecz noœæ
dziê ki po œwiê ce niu ani ma to rów lub – bar dziej no wo cze œ nie – dziê ki po zy ski -
wa nym z ja kie goœ roz dzie l ni ka fun du szom. Przed siê bio r czoœæ spo³ecz na sty -
mu lo wa na sztu cz nie, a nie wy ra staj¹ca z mo ¿ li wo œci i aspi ra cji lo ka l ne go œro -
do wi ska, do pro wa dzi co naj wy ¿ej do kre o wa nia swe go ro dza ju wio sek potio m -
ki no wskich, a w kon se k wen cji – ta k ¿e do upo œle dze nia pod mio to wo œci tych
usz czê œli wio nych od gó r nie i na wy rost œro do wisk. Na tak¹ ewen tu a l noœæ
zwró ci³ uwa gê pod czas osta t nie go Zja z du So cjo logi czne go Jan Ol brycht,
mówi¹c o eu ro pe j skich fun du szach stru ktu ra l nych pro po no wa nych na roz wój 
re gio nów i spo³ecz no œci lo ka l nych. S¹ one bo wiem przy zna wa ne na okre œlo -
ne cele sta no wi¹ce prio ry tet z pun ktu wi dze nia ad mi ni stra cji uni j nej, ale nie -
ko nie cz nie od po wia daj¹ce naj pil nie j szym po trze bom i ce lom da nej miej s co -
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wo œci i na tym w³aœ nie eta pie roz wo ju, na któ rym aktu a l nie siê zna j duj¹. Za -
sad ne mog¹ byæ za tem wy ra ¿o ne przez re fe ren ta (za ra zem euro depu towa ne -
go) oba wy, i¿ pod presj¹ fi nan sow¹ ule g nie zak³óce niu hie ra r chia po trzeb
oraz ko le j noœæ ich za spo ka ja nia, a wiêc bu do wa nie pod mio to wo œci au ten ty -
cz nej i od do lnej zo sta nie tym sa mym za ha mo wa ne. Lo gi ka sa morz¹dowa
zde rza siê tu nie uchron nie, jego zda niem, z neo li be raln¹ lo gik¹ roz wo ju na -
rzu can¹ przez Uniê, a efekt tej ko li zji wy da je siê przes¹dzo ny: tam gdzie
dot¹d nie za ko ñ czy³ siê pro ces fo r mo wa nia lo ka l nej pod mio to wo œci, zo sta nie
on prze rwa ny, twier dzi Ol brycht.

Han dz lów ka
Zupe³nie inn¹ sy tu a cjê ni¿ w Li sko wie pre zen tu je przy pa dek wsi Han dz -

lów ka z po wia tu ³añ cu c kie go. Wpra w dzie i tu taj rów nie du¿e zas³ugi dla roz -
wo ju ma ksi¹dz (W³adys³aw Kra ko wski), ale nie za sta³ on ugo ru, lecz do brze
ju¿ przy go to wa ny grunt, tak ¿e móg³ wspie raæ po dej mo wa ne przez mie j s co -
wych dzia³ania – nie mu sia³ sam ich ini cjo waæ ani na wet prze ko ny waæ opo r -
nych. W³aœci wym po mys³odawc¹, ini cja to rem przed siê w ziêæ i ani ma to rem
lo ka l nej spo³ecz no œci by³ bo wiem Fran ci szek Ma gryœ, pe³ni¹cy przez czter -
dzie œci lat fun kcjê pi sa rza gmin ne go. Za nim ks. Kra ko wski przy by³ do Han dz -
lów ki w 1889 roku, Ma gryœ dzia³a³ tu ju¿ od do brych ki l ku na stu lat (od 1874 r.).
Da³ siê naj pierw po znaæ wspó³mie sz ka ñ com, pisz¹c im li sty do kre w nych
w wo j sku, or ga ni zuj¹c wspó l nie z in ny mi bra c two ró ¿a ñ co we i zbie raj¹c fun -
dusze na pro po rzec i ob raz Ma t ki Bo skiej.

Jako zde cy do wa ny prze ciw nik pi ja ñ stwa Ma gryœ by³ miê dzy in ny mi au -
to rem akcji, maj¹cej odci¹gn¹æ od ka r cz my wstê puj¹cych tam za raz po mszy
nie dzie l nej ch³opów.

Od roku 1878 pre nu me ro wa³ „Wie niec” i „Pszczó³kê”, do któ rych cza sa -
mi pi sy wa³ wie r sze oraz ar ty ku³y. St¹d jego zna jo moœæ z ks. Sta nis³awem Sto -
ja³owskim, któ ry w roku 1893 przys³a³ mu za pro sze nie na zjazd w³oœcian do
Kra ko wa z oka zji stu le t niej ro cz ni cy roz bio ru Pol ski. Udzia³ w uro czy sto œ -
ciach (zwie dza nie Wa we lu i gro bów zas³u¿o nych na Ska³ce, msza w ko œcie le
i na stê p nie ob ra dy oraz obiad, na któ rym Ma gryœ w obe cno œci zgro ma dzo -
nych ch³opów, zie mian i gro na pro feso r skie go wyg³asza mowê) by³ dla nie go
wie l kim prze ¿y ciem. „Po zwie dza niu bo wiem Wa we lu i in nych oso b li wych
pami¹tek na szej œwie t nej przesz³oœci, stan¹³ mi w oczach ca³y ogrom nie -
szczê œcia, ja kie przez za nie dba nie na szej szla ch ty spad³o na na ród. Choæ
wstrzy my wa³em siê, ³zy z ócz p³ynê³y mi stru giem. [...] p³aka³em nad roz bio -
rem Pol ski”93. Od tej pory, jak pi sze, zro zu mia³ po trze bê jed no czes ne go roz -
wi ja nia pra cy w ro dzin nej wsi i najbli¿szej okolicy oraz koniecznoœæ
posiadania przez ch³opów swojej reprezentacji w parlamencie.
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Z tego prze œwia d cze nia wy nik³a ko le j na ak cja, po my œla na i prze pro wa -
dzo na z su kce sem przez Ma gry sia: wpro wa dze nie do se j mu krajo we go pos³a
wy bra ne go przez mie j s co wych w³oœcian. Jego wy bór pad³ na Bo les³awa ¯ar -
de c kie go, se kre ta rza rady po wia to wej a po tem dy re kto ra ³añ cu c kiej kasy za -
li cz ko wej. Na ¯ar de c kim nie za wiód³ siê – wy bie ra ny przez czte ry ka den cje,
by³ jed nym z naj le p szych pos³ów lu do wych. Dziê ki jego po mo cy uda³o siê
za³o¿yæ szko³ê tkack¹ w £añ cu cie, za ku pio no i roz par celo wa no ob szar dwo r -
ski, po bu do wa no fa bry kê su k na i wys³ano paru m³odych lu dzi na pra kty kê za -
wo dow¹. Dziê ki ini cja ty wie Ma gry sia pose³ wp³yn¹³ rów nie¿ na za³o¿e nie
szko³y go spo dyñ wie j skich w Al bi go wej, któr¹ zbu do wa no dziê ki po mo cy
ks. Ty czy ñ skie go.

Po nie wa¿ doty ch cza so wy pro boszcz Han dz lów ki za cho ro wa³ na epi le p -
sjê, Ma gryœ wyst¹pi³ na po sie dze niu rady gmin nej z wnio skiem, by wys³aæ do
bi sku pa de le ga cjê z proœb¹ o skie ro wa nie do wsi no we go ksiê dza. Jako je den
z de le ga tów po je cha³ na stê p nie do Prze my œla i spra wi³, ¿e nied³ugo po ja wi³
siê ks. W³adys³aw Kra ko wski, któ ry po roz po zna niu mie j s co wych sto sun ków
za pro po no wa³ pro wa dze nie szko³y. Znów Ma gryœ musi prze ko ny waæ opo r -
nych, ale ju¿ wkró t ce w wyre mon to wa nej przez gmi nê sta rej or ga ni stów ce ru -
sza szko³a. „Bu do wa le p szej przysz³oœci na szej wsi za czê³a siê od pod staw” –
pi sze, i ma œwiêt¹ ra cjê. Ze szko³y wy cho dzi gro no wa r to œcio wych i akty w -
nych dzia³aczy: Jan So bek, pose³ ze Stron ni c twa Ch³op skie go, któ ry przy czy -
ni³ siê do po wsta nia kó³ka ro l ni cze go, skle pu, mle cza r ni i kasy spó³ko wej,
a ponad to od zna czy³ siê we wsi orga ni zo wa niem czy te l ni dla m³od zie ¿y
i wdra ¿a niem m³odych do pra cy spo³ecz nej; Wa len ty Ra j zer – brat sta r szy
w bra c twie ró ¿a ñ co wym, prze wod nicz¹cy w skle pie i mleczarni; Jan Lenar –
twórca stra¿y po¿arnej i jej naczelnik; Jan Rajzer – sklepikarz i organizator
kursu dla gospodyñ, który przeprowadzi³y zakonnice.

Ko lejn¹ ini cja tyw¹ Ma gry sia by³o za³o¿e nie kó³ka ro l ni cze go. Po nie wa¿
uczê sz cza³ na po wia to we ze bra nia kó³ek, a na wet zo sta³ wy bra ny jako de le gat 
na wa l ny zjazd To wa rzy stwa, do sko na le ro zu mia³ zna cze nie ta kiej in sty tu cji.
Prze ko na³ radê gmi ny do za ku pu bu dyn ku na Dom Lu do wy, a na stê p nie uda³
siê do ks. Kra ko wskie go omó wiæ spra wê za³o¿e nia kó³ka. Ksi¹dz og³osi³
z am bo ny ze bra nie, prze ko nuj¹c o po trze bie ta kiej in sty tu cji. Kie dy kó³ko ju¿
po wsta³o, „ka ¿ de ze bra nie cz³on ków za po wia da³ on z am bo ny po ka za niu
w ko œcie le i gor¹co za chê ca³ wszy stkich do wziê cia w nim udzia³u. Sam by³
naj pil nie j szym ucze st ni kiem tych zgro ma dzeñ i ni g dy nie opu sz cza³ ¿ad ne -
go” – wspo mi na Ma gryœ94. Tak jak w Li sko wie, ko bie ty by³y pocz¹tko wo nie -
chê t ne dzia³al no œci mê ¿ów w kó³ku, wiêc Ma gryœ or ga ni zu je sta³e ze bra nia
tak¿e dla nich. Po kilku latach, ju¿ z inicjatywy samych kobiet, dochodzi do
powo³ania ich w³asnego kó³ka rolniczego.
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W roku 1901 ks. Kra ko wski pro po nu je za³o¿e nie kasy Ra if fei se na (pó Ÿ -
niej zwa nej kas¹ Ste f czy ka). I tym ra zem Ma gryœ po dej mu je siê agi ta cji,
i mimo trud nych pocz¹tków kasa ru sza. Po do b nie by³o z uru cho mie niem skle -
pu kó³ka ro l ni cze go, bu dow¹ no we go Domu Lu do we go, koœcio³a, plebanii
i kamiennych mostów.

Naj wiê cej wysi³ku i zdro wia ko szto wa³a Ma gry sia bu do wa no we go ko œ -
cio³a, o co upo mnia³ siê ks. Kra ko wski, gdy¿ sta ry mo drze wio wy z roku 1381
by³ ju¿ bar dzo zni sz czo ny. Zwo³ano zgro ma dze nie ca³ej gmi ny, ale ar gu men -
ty i na mo wy tym ra zem nie wie le po ma ga³y. Czêœæ by³a w ogó le prze ciw na
po mys³owi, a czêœæ nie zga dza³a siê na za pro po no wan¹ lo ka li za cjê. Ma gryœ
nie ustê po wa³, pro wadz¹c nie ustann¹ agi ta cjê a¿ do sku t ku. Pod jê ta bu do wa
ci¹gnê³a siê parê lat, to wa rzy szy³y jej nie poro zu mie nia fi nan so we z ksiê dzem, 
kie dy ten, ju¿ bar dzo cho ry, nie chcia³ wy daæ ko mi te to wi ra chun ków, a gdy
wre sz cie ust¹pi³, oka za³o siê, ¿e bra ku je oko³o 3 ty siê cy z³otych. Nied³ugo
zreszt¹ ks. Krakowski zmar³ i budowê dokoñczy³ jego nastêpca – po 9 latach
od rozpoczêcia prac.

Po wo j nie ru sza od nowa dzia³al noœæ mie j s co wych in sty tu cji. Ma gryœ nie
do pu sz cza do wy dzie r¿a wie nia skle pu na le¿¹cego do kó³ka i spra wia, ¿e
nowy pro boszcz, ko œcie l ny oraz paru go spo da rzy wyk³adaj¹ wy so kie udzia³y, 
aby uru cho miæ zni sz czon¹ dzia³ania mi wo jen ny mi pla ców kê. Po okre sie
zupe³nego upa d ku dŸwi g nê³a siê rów nie¿ mle cza r nia. Wzno wi³ te¿ pra cê te atr 
w³oœcia ñ ski, w któ re go pro wa dze nie zaan ga ¿o wa ny by³ nauczyciel mie j s co -
wej szko³y, Franciszek Pieni¹¿ek.

Dzia³al noœæ Ma gry sia nie ogra ni cza³a siê ty l ko do akty w no œci orga niza -
cy j nej, nie rza d ko przy bie ra³a te¿ po staæ ma te rialn¹ i fi nan sow¹. W po dziê ce
za wie lo le t nie zaan ga ¿o wa nie na rzecz ro dzin nej wsi jego imie niem na zwa no
park, a w roku 1928 Ma gryœ ode bra³ z r¹k Pre zy den ta RP Ig na ce go Mo œci c -
kie go – Sre br ny Krzy¿ Zas³ugi. W za ko ñ cze niu swo ich wspo mnieñ pi sze tak:
„nie s¹dzê ni g dy, bym zdzia³a³ coœ nad zwy czaj ne go, cze go by inny nie móg³
zdzia³aæ. Owszem, ka ¿ dy cz³owiek, na wet w naj go r szych wa run kach uro dzo -
ny, mo¿e staæ siê po ¿y te cz nym ota czaj¹cemu go spo³ecze ñ stwu, je ¿e li ty l ko
ze ch ce nad sob¹ pra co waæ, a nie wy zbê dzie siê g³êbo kich za sad mo ra l no œci
i wia ry w Boga, ja kie wy ssa³ ju¿ z mle kiem ma t ki, wte dy mo¿e wy ro biæ w so -
bie charakter i siln¹ wolê, mo¿e poznaæ swój cel prawdziwy i wtedy dopiero
staje siê naprawdê cz³owie kiem”95.

Nie trud no za uwa ¿yæ, ¿e roz wój przed siê bior czo œci spo³ecz nej w Han dz -
lów ce ró ¿ ni siê za sad ni czo od tego, co mia³o mie j s ce w Li sko wie. Tu taj sprê -
¿yn¹ wiê kszo œci przed siê w ziêæ by³ po wszech nie sza no wa ny mie sz ka niec wsi, 
przez wie le dzie siê cio le ci bior¹cy udzia³ w ¿y ciu lo ka l nej spo³ecz no œci. Do b -
re sto sunki z s¹sia da mi po zwa laj¹ mu od dzia³ywaæ na opi niê pu b liczn¹ nie ty l -
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ko przy oka zji ofi cja l nych, s³u¿ bo wych wyst¹pieñ, nie za nie dbu je wiêc ¿ad -
nej mo ¿ li wo œci pro wa dze nia agi ta cji za ka¿d¹ wa¿n¹ ini cja tyw¹. Ma gryœ
umie ar gu men to waæ, prze ko ny waæ i piê k nie prze ma wiaæ, jest prze cie¿ ta k ¿e
pu b li cyst¹ i poet¹, któ ry pre zen tu je swo je prze my œle nia i pla ny na sze r szym
fo rum. Po tra fi te¿ dzia³aæ: gdy trze ba – na ty ch miast, ale rów nie¿ zdo by wa siê
na cie r p li woœæ, je œli spra wa tego wy ma ga i d³ugo, sy ste maty cz nie „ura bia” lu -
dzi lub cze ka na od po wied ni¹ okazjê.

Akty w noœæ Ma gry sia nie ogra ni cza siê do ob sza ru wsi. Jest zna ny, ce nio -
ny i ma li cz ne kon ta kty w po wie cie, a na wet je sz cze wy ¿ej, nie raz wp³ywa na
to, co dzie je siê w oko li cz nych wsiach. Umie jê t nie me diu je miê dzy po zio -
mem lo ka l nym i ponad lo ka l nym, dziê ki cze mu uda je mu siê po my œl nie
finalizowaæ wa¿ne i trudne sprawy.

Ma gryœ nie dzia³a sam. Ma li cz ne gro no wspó³pra co w ni ków, któ rzy
niew¹tpli wie tworz¹ eli tê Han dz lów ki: ra zem zak³adaj¹ nowe in sty tu cje,
wchodz¹ w sk³ad ró ¿ nych ko mi te tów i spó³ek, ka ¿ dy z nich ³¹czy w swo im
rêku po ki l ka fun kcji w or ga ni za cjach spo³ecz nych, eko no mi cz nych i kul tu ra l -
nych. Ka rie ra dzia³acza po le ga w ich przy pa d ku rów nie¿ na prze cho dze niu od 
jed nej fo r my akty w no œci do przed siê w ziêæ po dej mo wa nych na in nym polu
(np. An to ni Kisa³a, pó Ÿ nie j szy wójt, któ ry naj pierw by³ na cze l ni kiem stra ¿y
po ¿a r nej, po tem pra co wa³ w ko mi te cie pa ra fia l nym, te a trze lu do wym, ra dzie
szko l nej, kó³ku ro l ni czym, mle cza r ni i w ka sie Ste f czy ka, a wre sz cie za³o¿y³
spó³kê ube z pie czeñ byd³a). Wokó³ tych dzia³aczy fo r mu je siê szko lo ne pod
ich okiem gro no m³odych, któ rzy z cza sem przejm¹ od nich rolê lo ka l nych li -
de rów. Nie s¹ oni za skle pio ny mi w op³ot kach ro dzin nej wsi, par tyku lar ny mi
szo wi ni sta mi, lecz nie rza d ko wspie raj¹ ini cja ty wy spo³ecz ne w s¹sied nich
miej s co wo œciach i po ma gaj¹ w prze pro wa dza niu tam in wes ty cji. Po tra fi¹ te¿
efe kty w nie dzia³aæ po prze nie sie niu siê w nowe œro do wi sko: „wy emi gro wa li
oni ze wsi w oko li ce Prze my œla dla po le p sze nia swej doli i jak s³yszê, w no wej 
swej sie dzi bie rów nie¿ z po ¿y t kiem spo³ecz nie pra cuj¹”96. Ma gryœ i zwi¹zani
z nim lu dzie s¹ oso ba mi mo bi l ny mi: swo bod nie prze mie sz czaj¹ siê miê dzy
Kra ko wem, Lwo wem i Prze my œlem, œmia³o i bez ko m p le ksów ob cuj¹c z oso -
ba mi ró ¿ nych sta nów (hra bia mi, po li ty ka mi, aka de mi ka mi). Or ga ni za cje i in -
sty tu cje, któ re wysi³kiem ich wszy stkich po wstaj¹, roz wi jaj¹ siê da lej sa mo -
dzie l nie, a po ki l ku la tach ge ne ruj¹ nowe (ca sus kó³ka ro l ni cze go ko biet).

Spo so by dzia³ania, za po moc¹ któ rych dzia³acze i zwy kli mie sz ka ñ cy
Han dz lów ki re a li zuj¹ po sta wio ne przed nimi za da nia, ³¹cz¹ w so bie no wo -
czesn¹ orien ta cjê w aktu a l nych prze pi sach pra wnych z ra cjo naln¹ ka l ku lacj¹
eko no miczn¹ Wy ko rzy stuj¹ te¿ li cz ne zna jo mo œci i wiê zy kre w nia cze, bê -
d¹ce Ÿród³em in fo r ma cji, rady i po mo cy. Siê gaj¹ za ra zem po tra dy cy j ne fo r -
my bezin tere so w nych œwia d czeñ na rzecz wspól no ty, np. od stê puj¹c izbê
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w swo im domu ksiê dzu, szko le, czy na salê ze brañ lub te¿ pra cuj¹c bezp³atnie, 
co znacznie zmniejsza koszty przeprowadzanych inwestycji.

In te re suj¹ce s¹ ar gu men ty, po któ re ch³op - dzia³acz siê ga, pragn¹c prze ko -
naæ oto cze nie do swo ich za mie rzeñ: mówi prze de wszy stkim o ko nie cz no œci
pod nie sie nia ku l tu ry wsi, kry ty ku je nê dzê i pa to lo gie spo³ecz ne, wy ka zu je
op³aca l noœæ po stê pu w ro l ni c twie. Sta le te¿ obe c ne w jego te kstach s¹ ra cje
wy ¿sze – po trze ba pra cy nad sob¹ i do sko na le nia mo ra l ne go cz³owie ka, za sa -
dy wia ry chrze œci ja ñ skiej i uczu cia pa trio ty cz ne. Niew¹tpli wie tre œci te nie
by³y ty l ko oz do b ni kiem dla przy zie mnej krz¹ta ni ny lecz isto t nie mo ty wo -
wa³y do codziennej pracy, przydaj¹c jej patosu i pewnego rodzaju wymiaru
transcendentnego.

Ksiê dzu Kra ko wskie mu, przy by szo wi z zewn¹trz, przy pa da³a w tym
wszy stkim rola wy ra Ÿ nie dru gop la no wa, uzu pe³niaj¹ca, by nie po wie dzieæ,
de ko ra cyj na. Kie dy umie ra, w œro do wi sku spra wy tocz¹ siê da lej, wszy stko
idzie swo im to rem, a gdy przy by wa nowy pro boszcz, na ty ch miast zo sta je
w³¹czo ny w nie doko ñ czo ne przez po prze dni ka spra wy i pro wa dzi je da lej,
nie mal pod dy ktan do lo ka l nej spo³ecz no œci. Dziê ki temu Han dz lów ka nie do -
œwia d czy³a ta kie go za sto ju, jaki mia³ mie j s ce w s¹sied niej Al bi go wej po
œmie r ci ks. Ty czy ñ skie go. Sta r tuj¹c z go r szych nawet pozycji, szybko zdy -
stan so wa³a wdro¿on¹ do paternalistycznej opieki wioskê.

Za bo rów
Ma³opo l ska wieœ Za bo rów, po³o¿o na nie da le ko Brze ska, sta no wi przy -

k³ad je sz cze in ne go me cha ni z mu roz wi ja nia przed siê bior czo œci spo³ecz nej,
ni¿ dwa omó wio ne przy pa d ki. Na wszy stkich lo ka l nych przed siê w ziê ciach,
zw³asz cza od pie r wszej wo j ny œwia to wej, od ci ska³ siê si l ny wp³yw emi gra cji
ame ry ka ñ skiej sku pio nej w Chi ca go. W roku 1937, kie dy In sty tut Go spo da r -
stwa Spo³ecz ne go kie ro wa ny przez Lu d wi ka Krzy wi c kie go roz pocz¹³ ba da -
nia nad emi gracj¹, za oce a nem mie sz ka³o oko³o stu ro dzin z sa me go
Zaborowa, nie licz¹c przyjezdnych z s¹siednich wsi, wchodz¹cych w sk³ad
parafii Zaborów.

Tra dy cje mi gra cy j ne tej oko li cy by³y ty po we dla Ga li cji, a na tê ¿e nie
du¿e, sko ro Ka zi mie ra Zawi stowi cz-A dam ska, pro wadz¹c ba da nia te re no we
na mie j s cu, nie na tra fi³a na ani jed no go spo da r stwo, z któ re go ktoœ nie prze by -
wa³by za gra nic¹. Od da w na zreszt¹ wy ru sza no st¹d „na flis” z dre w nem do
„Dan cy ka”, cho dzo no „na ban dos” za Wis³ê, do fo l war ków w Kon gre sów ce,
od lat osiem dzie si¹tych XIX w. ma so wo uda wa no siê na se zo no we ro bo ty
pol ne do Prus i Da nii. Oko³o 1890 r. za bo ro wia nie od kry li Ame ry kê i Ka na dê. 
Po po wro cie „Ame ry ka nie” sta wa li siê elit¹ wsi: zak³ada li pe³nowa r to œcio we
go spo da r stwa, udzie la li siê spo³ecz nie, pia sto wa li odpo wie dzia l ne fun kcje
w lo ka l nym œro do wi sku. „W Za bo ro wie s¹ trzy skle py spo ¿y w cze – pi sze
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Zawi stowi cz-A dam ska – Wszy stkie te skle py zo sta³y za³o¿o ne przez re e mi -
gran tów ze Sta nów Zjed no czo nych, któ rzy w ten spo sób ulo ko wa li czêœæ
swych osz czêd no œci z emi gra cji. Za ra zem z ty ch ¿e osz czêd no œci po wiê kszy li
stan po sia da nia zie mi, trud ni¹c siê rów no le gle han d lem i upraw¹ roli”97.
S³usz nie wiêc pisa³ Jê drzej Cie r niak, mie j s co wy dzia³acz i ani ma tor lo ka l nej
ku l tu ry: „Ame ry ka by³a dla nas ja k by zba wie niem. Nie ty l ko bo wiem p³ynê³y
do wsi do la ry, po wiê ksza no i po pra wia no go spo dar kê, ale nasi ’Amerykanie’
zetkn¹wszy siê z in ny mi wa run ka mi ¿y cia zy ski wa li na god no œci oso bi stej,
uczy li siê pra cy orga niza cy j nej i jej ce nie nia, na by wa li przy zwy cza jeñ kul tu -
ra l nych, uœwia da mia li siê na ro do wo”98.

Nie na le ¿y jed nak zak³adaæ, ¿e bez do œwia d czeñ ame ry ka ñ skich oko li ce
Za bo ro wa sta no wi³yby bia³¹ pla mê na ma pie akty w no œci spo³ecz nej. Tak jak
w ca³ej Ga li cji, od ko ñ ca XIX wie ku, we wsiach pa ra fii za bo ro wskiej po wsta -
wa³y kasy zapomo gowo- po¿ycz ko we, kó³ka ro l ni cze, fo r mo wa³y siê od -
dzia³y stra ¿y po ¿a r nej, ko³a To wa rzy stwa Szko³y Lu do wej, a nie co pó Ÿ niej
ama to r skie ze spo³y te a tra l ne. Pie r wsze wi do wi sko odby³o siê w 1904 r. pod -
czas ob cho dów po wsta nia sty cz nio we go, a do pie r wszej wo j ny œwia to wej
dano ki l ka dzie si¹t przed sta wieñ. W la tach 1906–1907 gra no Be t le jem pol skie
Lu cja na Ry d la, do któ re go ko stiu my wy ko na no wed³ug oso bi s tych wska -
zó wek i ry sun ków W³od zi mie rza Te t ma je ra. W roku 1909 za bo ro wski ze spó³
zdo by³ pie r wsze mie j s ce w kon ku r sie an czy co wskim i ode gra³ sztu kê tego lu -
do we go pi sa rza w Kra ko wie pod czas ob cho dów 25-le cia œmie r ci An czy ca,
zor gani zo wa nych przez lwo wski Zwi¹zek Te a trów i Chó rów W³oœcia ñ skich99.
Dusz¹ ru chu tea tra l ne go by³ Jê drzej Cie r niak, naj wybi tnie j szy wy cho wa nek
mie j s co wej szko³y, a po tem ab so l went Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go. In te re -
suj¹ca jest zreszt¹ hi sto ria po wsta nia szko³y wy bu do wa nej ju¿ w 1878 r. sta -
ra niem pro bo sz cza, ks. Fran ci sz ka Wo l f fa. „Wy bu do wa no j¹ z pie niê dzy –
przy po mi na Ry szard Kan tor – któ re wieœ uzy ska³a w wy ni ku ure gu lo wa nia
w roku 1869 d³ugo le t nie go spo ru o se r wi tut le œ ny; wieœ zrzek³a siê pra wa do
zbiór ki ga³êzi i pnia ków w le sie dwo r skim za kwo tê 188 flo re nów 89 i pó³ ko -
ro ny, któr¹ to kwo tê Rada Gmin na prze zna czy³a w ca³oœci na szko³ê”100.
Przy wo³ana suma sta no wi³a w owym cza sie mniej wiê cej dwu le t ni bu d¿et
prze ciê t nej gmi ny wie j skiej (na pod sta wie in fo r ma cji ust nej od prof. Je rze go
Ba r tko wskie go), trze ba wiêc do ce niæ gest i per spe kty wicz ne my œle nie ów cze s -
nych rad nych, in wes tuj¹cych w oœwia tê, a wiêc w ka pi ta³ lu dz ki swo jej wsi.
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Od pocz¹tku XX wie ku wieœ Za bo rów przo do wa³a w oko li cy, je œli cho dzi
o akty w noœæ mie sz ka ñ ców (w 1905 r. utwo rzo no tu stra¿ po ¿arn¹, w 1912 r.
za³o¿o no kasê Ste f czy ka, po tem spó³kê wodn¹, któ ra obs³ugi wa³a ki l ka
s¹sied nich wsi). Po pie r wszej wo j nie œwia to wej rea kty wo wa no na te re nie pa -
ra fii – ju¿ przy wspa r ciu tzw. ko lo nii Za bo ro wa w Chi ca go – wie le or ga ni za -
cji, ta kich jak: kó³ka ro l ni cze, kasy Ste f czy ka, ocho t ni cze stra ¿e po ¿a r ne,
ponad to w 1926 r. za³o¿o no Spó³dzie l niê Mle czarsk¹, Ko³o M³od zie ¿y Wie j -
skiej, wy bu do wa no ki l ka szkó³ i Do mów Lu do wych z bibliotekami i czy te l -
nia mi, przy których zaczêli swoj¹ pracê dzia³acze wiejscy.

Na czym po le ga³a spe cy fi ka emi gra cji za bo ro wskiej, któ ra ode gra³a tak
wa¿n¹ rolê w ¿y ciu ro dzin nej wsi? Dziê ki cze mu uda³o siê jej wy wie raæ si l ny
wp³yw na po zo sta wio nych za oce a nem wspó³mie sz ka ñ ców i na ja kie ob sza ry
¿y cia wie j skie go p³yn¹ca z za gra ni cy po moc by³a nakierowana przede
wszystkim?

Mi gran ci z Za bo ro wa nie roz pro szy li siê wœród ogó³u emi gra cji ch³op -
skiej z Pol ski, lecz po tra fi li szy b ko i trwa le zor ga ni zo waæ siê wed³ug za sa dy
re gio nal ne go po cho dze nia, tworz¹c li cz ne klu by, któ rych g³ów nym sta tu to -
wym za da niem by³o utrzy my wa nie kon ta któw z ro dzin ny mi wsia mi i udzie la -
nie im ma te ria l nej po mo cy. Ma ria Gli wi ców na tak cha ra kte ryzo wa³a to zja -
wi sko: „to emi gra cja typu ro dzin no-s¹sie dz kie go. Nowo po wsta³e ko lo nie
utrzy muj¹ sta³y kon takt z grup¹ ma cie rzyst¹; wy stê pu je ci¹g³y dwu stron ny
przep³yw lu dzi z jed nej gru py do dru giej, któ ry sta je siê pro ce sem uz na nym za 
na tu ra l ny i nie zbêd ny dla obu grup”101. O ile po dej mo wa nie de cy zji o wy je Ÿ -
dzie za gra ni cê mo ¿ na by³o uz naæ za prze jaw przed siê bior czo œci indy widu a l -
nej, o tyle fakt umie jê t no œci orga ni zo wa nia siê na wy cho dŸ stwie z ca³¹ pe w -
no œci¹ na le ¿y po tra kto waæ jako do wód ist nie nia przed siê bior czo œci spo³ecz -
nej; w do da t ku ta kiej, któ ra nawet na obcym gruncie czerpie (i to z po wo dze -
niem) z tradycyjnego kapita³u spo³ecznego – z form wspó³dzia³ania wy nie sio -
nych z rodzinnego œrodowiska.

Jak pi sze Ry szard Kan tor, ogro m na wiê kszoœæ za bo ro wian przy by³ych do 
Sta nów pod ko niec XIX w. osie d li³a siê na ob sza rze tzw. Po lish Do wntown
w Chi ca go, tworz¹c kla sy cz ne get to et ni cz ne („w roku 1898 te ren ten,
sk³adaj¹cy siê z 11 okrê gów wy bo r czych, oko³o 3 4 mili d³ugi i pó³ mili sze ro -
ki, za mie szki wa ny by³ w 86,3% przez Po la ków. W se r cu tego ob sza ru by³
okrêg maj¹cy 99,9% wy cho dŸ ców z te re nów pol skich, z jed nym ty l ko ob cym
mie sz ka ñ cem na 2500 mie sz ka ñ ców! ¯y³o tu ogó³em ponad 24 tysi¹ce Po la -
ków, 25% ów cze s nej lud no œci pol skiej w Chi ca go. Na tym te re nie dzia³a³y
dwie pa ra fie, tu mie œci³y siê re da kcje trzech pol skojê zy cz nych dzien ni ków
i sie dzi by dwóch naj wiê kszych pol skich or ga ni za cji w Sta nach Zjed no czo -
nych” – tu w³aœ nie, w kwa r ta le czte rech ulic sku pi li siê przy by sze z Za bo ro -
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wa102). Za de cy do wa³a o tym ob ser wo wa na przez Zna nie c kie go „¿y wio³owa
po trze ba da w nych wa r to œci spo³ecz nych”, któ ra na ka zy wa³a bu do wê „na mia -
stki ro dzin nych stron” pod dwie ma po sta cia mi: pocz¹tko wo w fo r mie „prze -
strzen ne go sku pie nia jak naj wiê kszej li cz by emi gran tów z tych sa mych oko -
lic”, a na stê p nie pod po sta ci¹ ³¹cze nia siê lu dzi po chodz¹cych z tych sa mych
stron w to wa rzy stwa i klu by re gio na l ne103. „Jed na i dru ga fo r ma – pod kre œla
Ale ksan der Poser n-Zie li ñ ski – sta no wi³y nie ty l ko sub sty tut œwia ta, z któ re go
emi gran ci wy szli i pró bê or ga ni za cji ¿y cia spo³ecz ne go i kul tura l ne go na no -
wych pod sta wach, ale by³y one ta k ¿e en kla wa mi ma cie rzy s tych spo³ecz no œci
po zo sta wio nych po dru giej stro nie oce a nu”104.

Pie r wsze or ga ni za cje chi ca go wskich emi gran tów z Ma³opo l ski za czê³y
po wsta waæ w 1915 r. i na sta wio ne by³y na po moc dla wsi, któ re ucie r pia³y
pod czas ofen sy wy ro sy j skiej na Ga li cjê. Ju¿ w ma r cu 1917 r. ukon sty tu o wa³o
siê To wa rzy stwo Ra tun ko we Po ja wia i Za bo ro wa. Na ze bra niu orga niza cy j -
nym do bro wo l ne sk³adki wy nios³y 26,5 do la ra. Od tej pory mnie j sze i wiê k -
sze sumy p³ynê³y do kra ju na wspa r cie „ka le kom wo j ny, sie ro tom i naj bied -
nie j szym i dla wszy stkich lu dzi”105. Nie mal rów no cze œ nie po ja wi³y siê jed nak 
nie poro zu mie nia, po nie wa¿ in te re sy obu wsi nie za wsze dawa³y siê po go dziæ. 
W efekcie zaczê³y powstawaæ kluby, koncentruj¹ce siê na wspó³pracy z jedn¹
okreœlon¹ wsi¹.

Z ini cja ty wy emi gra cji w 1920 r. po wsta³y w Za bo ro wie dwie ce gie l nie,
któ rych zy ski mia³y byæ prze zna czo ne na bu do wê ko œcio³a. Obie ce gie l nie
szy b ko unie za le ¿ ni³y siê od ku ra te li chi ca go wskiej i przesz³y pod zarz¹d gmi -
ny. Dzia³a³y spra w nie przez wie le lat, po bu dzaj¹c ruch bu do w la ny w ca³ej
oko li cy i daj¹c za trud nie nie wie lu oso bom. W roku 1922 za czê to w Chi ca go
roz wa ¿aæ pro jekt bu do wy Domu Lu do we go, w roku 1923 za pre nume rowa no
„Dzien nik Chi ca go wski” z wysy³k¹ do kra ju dla cz³on ków Ko³a M³od zie ¿y
Wie j skiej, za³o¿o ne go w Za bo ro wie rok wcze œ niej. Po lo nia do fi nan so wa³a
za kup sprzê tu dla stra ¿y po ¿a r nej, utwo rzy³a fun dusz sty pen dia l ny dla jed ne -
go z ucz niów szko³y œred niej w Za bo ro wie, a wiosn¹ 1939 r. og³oszo no zbiór -
kê fun du szy na do zbra ja nie Wo j ska Pol skie go. Wcze œ niej, bo w 1926 roku,
po wró co no do idei bu do wy Domu Lu do we go. W roku 1929 przy je cha³ do
Pol ski pre zes Chi ca go wskie go To wa rzy stwa Oby wa te li Wio ski Za bo ro wa
i usta lo no szcze gó³y in wes ty cji. „Za bo ro wia nie w Chi ca go – pi sze Kan tor –
zade kla ro wa li po kry cie ko sztów ku p na pla cu i ma te ria³ów bu do w la nych,
mie j s co wi mieli kierowaæ budow¹ i wykonaæ bezp³atnie wszelk¹ robociznê
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rêczn¹ i konn¹”106. „Amerykanów” ta inwestycja kosztowa³a siedem tysiêcy
dolarów (oko³o 44 tysi¹ce ówczesnych z³otych).

Dom Lu do wy by³ ob sze r ny i no wo cze s ny, wiêc ca³a wieœ szczy ci³a siê ta -
kim obie ktem. Cie r niak w swej ob fi tej ko re spon den cji z chi ca go wskim To -
wa rzy stwem ba r w nie opi sy wa³ dzia³al noœæ Domu Lu do we go, a jego li sty
by³y od czy ty wa ne na ze bra niach i bu dzi³y du¿e zain tere so wa nie, co przek³a -
da³o siê na wiêksz¹ go to woœæ par tycy po wa nia w ko le j nych ko sztach zwi¹za -
nych z wy po sa ¿e niem bi b lio te ki, pre nu me rat¹ pism dla czy te l ni, za ku pem od -
bio r ni ka ra dio we go i tym po do bny mi. Do Pol ski przy by wa³y ca³e de le ga cje
klu bo we. Po po wro cie dzie lo no siê wra ¿e nia mi, rela cjo no wa no po stê py prac,
czê sto wa no siê wi ktua³ami przywiezionymi z kraju (kie³bas¹, bimbrem),
ogl¹dano pami¹tkowe zdjêcia i wyœwietlano filmy (!).

Kon ta kty emi gran tów z ro dzin ny mi wsia mi nie mia³y wy³¹cz nie cha ra k -
te ru for ma l ne go – za po œred ni c twem in sty tu cji po lo ni j nych. Czê ste by³y te¿
pry wa t ne wy mia ny li stów z bli¿sz¹ i dalsz¹ ro dzin¹, przy ja z dy do kra ju,
wspie ra nie przy by waj¹cych do Chi ca go no wych mi gran tów z Za bo ro wa
i oko lic. Jak pi sze Zawi stowi cz-A dam ska: „od nich prze cie na ka ¿ de œwiê ta
p³ynê³y w li stach do la ry i ’pakunki’ z od zie¿¹, z ich da t ków po wsta³ w Za bo -
ro wie oka za³y Dom Lu do wy, oni wre sz cie ufun do wa li ko œcie l ne dzwo ny,
któ re zgod nie z wol¹ ofia ro da w ców wszy stkim za da r mo dzwo niæ mia³y. Do
nich te¿ zwra ca li siê za wsze o po moc kre w nia cy z kra ju, gdy ja kieœ nie szczê -
œcie ich na wie dzi³o: grad zbi³ zbo ¿e, po wódŸ za bra³a plo ny lub ogieñ zni sz -
czy³ bu dyn ki. Ka ¿ dy dom prze cho wy wa³ pie czo³owi cie ró ¿ ne fo to gra fie ’ze
œwiatu’: i tych, któ rzy tam po zo staj¹, i tych, któ rzy on giœ tam by wa li, a pó Ÿ -
niej wró ci li do ro dzin nej wsi i do wsio wskie go ¿y cia”107. Samo orga ni za cja na
od leg³oœæ do ty czy³a wiêc za rów no dzia³añ indy widu a l nych, ro dzin nych,
prze ja wia ja cych siê w fo r mach przed siê bior czo œci indy widu a l nej, jak i ko rzy -
sta³a z wie j skie go ka pi ta³u spo³ecz ne go, na ka zuj¹cego œwia d czon¹ zbio ro wo
po moc s¹siedzk¹ i „fun do wa nie” na mia rê mo ¿ li wo œci obie któw wa ¿ nych dla
ca³ej wsi (przed siê bio r czoœæ spo³ecz na). Inna rzecz, ¿e cza sa mi ofia ro da w cy
zbyt na ta r czy wie do ma ga li siê do wo dów uz na nia (wmu ro wa nia ta b li cy
pami¹tko wej, czy od czy ta nia z am bo ny ich na zwisk). Ale ksan der Szcze pa ñ -
ski, pod ko niec lat dwu dzie s tych kon sul pol ski w Chi ca go, tak pisa³ o sile wiê -
zi emi gran tów z ro dzin ny mi wsia mi: „cze go to Klu by nie robi¹ dla swo ich
wio sek! Za czy na siê zwy kle od ko œcio³a: od no wie nie, za kup no wych dzwo -
nów lub or ga nów, bu do wa wie ¿y. Na stê p na myœl jest o szko le i domu lu do -
wym. Czy¿ ten ob jaw dba³oœci o swe ro dzin ne gnia z do, o tych, co po zo sta li
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wœród go r szych mo ¿ li wo œci go spo da r czych, nie jest wzru szaj¹cy? Czy nie
jest on œwia de c twem wy so kie go uoby wate l nie nia na sze go ludu?”108.

To wspó³¿y cie, a tym bar dziej wspó³pra ca nie od by wa³y siê bez zgrzy tów. 
Wsie za bo ro wskie s³a³y do Chi ca go pro œby, po dziê ko wa nia, ale i spra wo z da -
nia, a stamt¹d p³ynê³y pie ni¹dze i in stru kcje ich wy ko rzy sta nia, cza sa mi –
s³owa kry ty ki. Bra³y siê one z ró ¿ ni cy per spe ktyw, z nie zna jo mo œci krajo -
wych re a liów. „Ame ry ka nie” mie li zio m kom za z³e in do len cjê, pos¹dza li cza -
sem o opie sza³oœæ, na wet nie ucz ci woœæ, sto p nio wo – sami staj¹c siê ro bot ni -
ka mi – prze sta wa li ro zu mieæ me cha ni z my ¿y cia wie j skie go i men ta l noœæ
ch³opsk¹. Mie j s co wi dzia³acze za rzu ca li „Ame ry ka nom” brak orien ta cji w sy -
tu a cji w kra ju, nie do ce nia nie ogra ni czeñ admi ni stra cyj nych, nie zro zu mie nie
trud ne go po³o¿e nia eko nomi cz ne go lud no œci. Przy czy na taræ, poza oczy wist¹ 
ró ¿ nic¹ per spe ktyw, le¿a³a te¿ w fa kcie, ¿e klu by i to wa rzy stwa pre fe ro wa³y
naj czê œciej in wes ty cje o cha ra kte rze kultu ralno -oœwia to wym i pre sti ¿o wym
(ko œcio³y), nie zaœ eko no mi cz nym, cho æ by na mniejsz¹ ska lê, a do pie ro ta kie
mog³y – przez roz wój ro l ni c twa i umo c nie nie po zy cji ch³opów – stwo rzyæ
przes³anki samo dzie l ne go roz wo ju spo³ecz ne go i wzro stu zaan ga ¿o wa nia
oby wa te li. Pra wid³owoœæ tê prze ni kli wie ko men tu je Kan tor: „Chi ca go wia nie
s¹dzi li – na pod sta wie do œwia d czeñ ame ry ka ñ skich – ¿e prze mia ny mog¹ byæ
nie mal b³yska wi cz ne, ¿e wystarczy nasycenie okolicy domami ludowymi,
bibliotekami, szko³ami itp. a œwietlana przysz³oœæ jest ju¿ zapewniona, ¿e jej
rezultatem bêdzie szybka przemiana œwiadomoœci ludzi i wielki skok cywi -
liza cy j ny”109.

Cze go uczy przy pa dek Za bo ro wa? Prze de wszy stkim wieœ ta sta no wi do -
bi t ne po twier dze nie tezy, i¿ mo¿e ist nieæ spo³ecz noœæ zin te gro wa na, mimo
zdete ryto riali zowa nia, czy li po dzia³u na roz dzie lo ne ogro mnym dys tan sem
prze strzen nym dwie czê œci. Nie za le ¿ nie od tego, wiê zi miê dzy cz³on ka mi
zbio ro wo œci (ro dzin ne i s¹sie dz kie) s¹ pod trzy my wa ne, co wiê cej, ule gaj¹
roz sze rze niu na po czu cie odpo wie dzial no œci za ca³¹ wieœ, a na wet za na ród
(choæ ju¿ nie ko nie cz nie za wieœ s¹sied ni¹, ale prze cie¿ ona te¿ ma swo ich mi -
gran tów). Tra dy cy j na spo³ecz noœæ po tra fi za cho waæ swój ka pi ta³ spo³ecz ny
i ge ne ro wan¹ prze zeñ przed siê bio r czoœæ spo³eczn¹ za rów no w zdzie si¹tko -
wa nym (kró t szy mi lub d³u¿ szy mi wy ja z da mi mie sz ka ñ ców) Za bo ro wie, jak
i od two rzyæ oraz uru cho miæ te za so by za oce a nem, w Chi ca go. W do da t ku
wy sta r cza tego ka pi ta³u (i oka zu je siê on w pe³ni pro du kty w ny i fun kcjo na l -
ny) ta k ¿e po to, by po³¹czyæ sie ci¹ in ten sy w nych (rów nie¿ ponad ro dzin nych)
kon ta któw i za le ¿ no œci obie czê œci oraz ze spo liæ je w je den, œci œle wspó³pra -
cuj¹cy or ga nizm. Du a l na stru ktu ra Za bo ro wa „w dia spo rze” nie pro wa dzi do
zdy cho tomi zo wa ne go po dzia³u ról na do bro czy ñ ców i be ne fi cjen tów; ci osta t -
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ni sta raj¹ siê zre wan ¿o waæ przy naj mniej upo min ka mi, a poza tym œwia d czo na 
im po moc na dal jest post rze ga na przez obie stro ny jako na tu ra l na po win noœæ,
wy ni kaj¹ca z fa ktu po kre wie ñ stwa lub s¹sie dz twa. Zreszt¹, co pod kre œla Kan -
tor, emi gran ci ni g dy nie mo gli byæ pe w ni, czy cza sem nie bêd¹ zmu sze ni (np.
na sku tek wy pa d ków lo so wych b¹dŸ kry zy su go spo dar cze go) do po wro tu
i z myœl¹ o tej ewen tua l no œci tra kto wa li swo je za bie gi i ofia r noœæ jako
inwestycjê w niepewn¹ przysz³oœæ.

Nie za wsze te¿ „Chi ca go” oka zu je siê stron¹ aktywn¹ i in spi ruj¹c¹ do
dzia³añ; czê sto do cho dzi na wet do sta r cia dwu pe³nych ini cja ty wy pa r t ne rów.
Do mi nuj¹ca rola „Chi ca go” wy ni ka z ich prze wa gi fi nan so wej i pro wa dzi
cza sem do na rzu ca nia pe w nych po mys³ów, a w kon se k wen cji do prze inwes -
to wa nia in fra stru ktu ry Za bo ro wa obie kta mi o jed no stron nym cha ra kte rze.
Niew¹tpli wie jed nak Za bo rów ist nia³by, a na wet roz wi ja³ siê, ta k ¿e mimo bra -
ku pro te kto ra tu swo jej „ko lo nii”, zdra dzaj¹cej ju¿ ob ja wy in du stria l nej men -
ta l no œci (instytucje postrzegane jako najwa¿niejszy czynnik determinuj¹cy
przemiany).

Wspó³pra ca obu czê œci Za bo ro wa od by wa siê pod has³ami po mo cy ro dzi -
nom i s¹sia dom oraz wszy stkim lu dziom we wsi, ale w sta tu tach, pro gra mach
i kon kre t nych ode zwach klu bów bar dzo wy ra Ÿ nie obe c na jest ta k ¿e re to ry ka
ponad lo ka l na – odwo³anie siê do po czu cia na ro do we go. Ape le te nie po zo -
staj¹ bez echa i na po ty kaj¹ na wyp³ywaj¹ce z patriotycznych przes³anek
reakcje Polonii.

4. Hi pot ezy

Prze pro wa dzo ne ana li zy, obe j muj¹ce naj pierw prze ja wy przed siê bior -
czo œci indy widu a l nej (mi gra cje za ro b ko we i poza ro l ni cze Ÿród³a do cho dów),
a na stê p nie przed siê bior czo œci spo³ecz nej (po wsta wa nie in sty tu cji na zie -
miach pol skich, zi lu stro wa ne po tem stu dium trzech przy pa d ków: Li sko wa,
Han dz lów ki i Za bo ro wa), upo wa ¿ niaj¹ do sfo r mu³owa nia hi po te zy na te mat
za le ¿ no œci obu tych zja wisk oraz ich re la cji wzglê dem ka pi ta³u (lu dz kie go i spo -
³ecz ne go) pol skiej wsi pie r wszej po³owy XX wie ku.

Jak siê wy da je, spo ro ra cji prze ma wia za tym, by twier dziæ, i¿ uwo l nio ny
po uw³asz cze niu ka pi ta³ lu dz ki kon kre ty zu je siê w bar dzo dy na mi cz nej
i œwiadcz¹cej o du ¿ym po ten cja le przed siê bior czo œci indy widu a l nej. Jest ona
na kie ro wa na na roz wój go spo da r stwa ro l ne go i re spe ktu je za sa dy ¿y cia wie j -
skie go, co okre œli li œmy jako tak¹ fo r mê za rad no œci, któ ra ³¹czy „grê o ad ap ta -
cjê” z „gr¹ o au ten ty cz noœæ”. Jest wiêc dzia³aniem eto so wym, a nie przed siê -
bior czo œci¹ w w¹skim, eko no mi cz nym zna cze niu. Roz wój go spo darstw
ch³op skich, do ko nuj¹cy siê dziê ki przed siê bior czo œci indy widu a l nej, na po ty -
ka jed nak ba rie ry ze w nê trz ne zwi¹zane z bra kiem oto cze nia insty tucjo nal ne -
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go. Aby temu za ra dziæ, siê ga siê po za so by ka pi ta³u spo³ecz ne go – wspól no to -
we za sa dy wza je mnej po mo cy i samo orga ni za cji, któ re pra kty ko wa ne w tra -
dy cy j nej fo r mie lub umie jê t nie mody fi ko wa ne, sto p nio wo wype³niaj¹ pró ¿ -
niê or ga ni za cyjn¹. Jest to bar dzo isto t na w³aœci woœæ przed wo jen nej przed siê -
bior czo œci spo³ecz nej œro do wisk wie j skich. W opi sach wsi wzo ro wych nie raz
mo ¿ na spo t kaæ zna mien ne wy po wie dzi inicjatorów dzia³añ, którzy pod kre œ -
laj¹, i¿ to, co robi¹ „ma jednak ju¿ grunt przygotowany do pewnego stopnia
w starej, ale ¿ywej, bo po dziœ dzieñ praktykowanej tradycji soli da r no œci ro -
do wej”110.

Drug¹ cech¹ roz wo ju tej przed siê bior czo œci by³o przy pi sy wa nie du ¿e go
zna cze nia nie ty l ko ko rzy œciom go spo da r czym po dej mo wa nych ini cja tyw,
ale ta k ¿e wa lo ro wi al trui sty czne go wspó³dzia³ania, maj¹cego na celu do bro
ogó³u, a nie ty l ko ³¹cz¹cych siê w spó³dzie l nie czy koo pe ra ty wy cz³on ków.
Przy pa d ko wo spo t ka ny in stru ktor ro l ny t³uma czy³ Bo ja r skiej wa r toœæ przed -
siê biorczo œci spo³ecz nej, powo³uj¹c siê na Jó ze fa Su pi ñ skie go, jed ne go z pie r -
wszych pol skich so cjo lo gów i eko no mi stów: „or ga ni za cja go spo da r cza, spó³ki
ro l ni cze, wszy stkie sto wa rzy sze nia na sze nios¹ przy tu³ek opu sz czo nym,
chleb zg³od nia³ym, po pra wê ze p su tym, za po mo gê pocz¹tkuj¹cym, opie kê
osie ro co nym, na ukê za nie dba nym. One to pod nosz¹ tem pe ra tu rê spo³eczn¹,
przy wo³uj¹ do ¿y cia uœ pio nych, nie po pra wnych sa mo lu bów znacz¹ piê t nem
po gar dy po wszech nej, pod nosz¹ god noœæ jed no stek, po tê gê cia³a zbio ro we -
go. One tworz¹ nowe ¿y cia spo³ecz ne go pr¹dy, da w ne za sy caj¹ ¿y ciem no -
wym”111. Pod kre œla no za ra zem, i¿ wspó³pra ca na tym polu jed no czy przed sta -
wi cie li ró ¿ nych warstw (zie mian, du cho wie ñ stwo, in te li gen cjê, w³oœcian),
a wiêc sprzy ja ³ago dze niu anta go ni z mów spo³ecz nych. Akcen to wa no rów -
nie¿ wp³yw ta kich in sty tu cji na pod nie sie nie oœwia ty i po zio mu mo ra l ne go
ich cz³on ków oraz ca³ych wsi, a wiêc na fun kcjê so cja li za cyjn¹ i uma c niaj¹c¹
ka pi ta³ spo³ecz ny.

Wska zy wa no wre sz cie, ¿e pra ca tego ro dza ju to pa trio ty cz ny obo wi¹zek.
Jak po wszech nie sto so wa ne mu sia³y to byæ ar gu men ty, œwiadcz¹ cho æ by wy -
powie dzi ch³opów na gro dzo nych w kon ku r sie na opis go spo daro wa nia w go s -
po da r stwach kar³owa tych. Jed na z ucze st ni czek pi sze w za ko ñ cze niu swo jej
pra cy tak: „nie ch¿e przez ko³a go spo dyñ s¹czy siê œwiat³o i daje co raz to nowe 
za stê py wy trwa³ych, ro zu mnych i nie przes¹dnych pra co w ni czek. Pra gnê, aby 
za stêp dzie l nych go spo dyñ co dzien nie siê zwiê ksza³ ku szczê œciu i do bro by -
to wi ro dzin, po tê dze i chwa le umi³owa nej Oj czy z ny”112. Inny au tor wy po wia -
da siê na stê puj¹co: „oprócz ko rzy œci ma te ria l nych, p³yn¹cych z ko rzy sta nia
ze spó³dzie l ni, mam je sz cze za do wo le nie mo ra l ne tego ro dza ju, ¿e siê na le ¿y
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do gro na lu dzi ide o wych, wierz¹cych, ¿e spó³dzie l czoœæ spe³ni swo je chlu b ne
za da nie pod nie sie nia do bro by tu lu dzi zor gani zo wa nych na pra wie po czu cia
bra te r skie go w wielk¹ ro dzi nê, prze kszta³caj¹c¹ ¿y cie wsi mo ra l nie i ma te ria l -
nie, przy go to wuj¹c¹ m³od¹ do ra staj¹c¹ ge ne ra cjê do tej sa mej roli, gdy przy j -
dzie czas ust¹piæ, by daæ mie j s ce m³odym ka drom, pragn¹cym od daæ siê idei
ko o pe ra cji, któ ra stoi na stra ¿y do bro by tu wsi i Pa ñ stwa”113.

Na le ¿y rów nie¿ pod kre œliæ i tê oko li cz noœæ, jak umie jê t nie i sto p nio wo
ów cze œ ni li de rzy nawi¹zy wa li kon takt ze œro do wi skiem. Cza sa mi up³ywa³y
lata nim uz na no, ¿e grunt jest przy go to wa ny, a kon kre t na ini cja ty wa za czy -
na³a przy no siæ re zu l ta ty. Je den z roz mów ców Bo ja r skiej wspo mi na jak po po -
wro cie z Pa ry ¿a do ro dzin ne go maj¹tku zacz¹³ od za pro sze nia oko li cz nych
w³oœcian do dwo ru na wspóln¹ le ktu rê Try lo gii Hen ry ka Sien kiewi cza, na stê p nie 
przysz³y po ga dan ki i dys ku sje o hi sto rii Pol ski, wy cie cz ki do te a tru i zwie dza -
nie pami¹tek na ro do wych w Kra ko wie, urz¹dza nie ob cho dów z okazji wa ¿ nych
ro cz nic i usy pa nie ku r ha nu upa miê t niaj¹cego zwy ciê stwo pod Grun wa l dem.
Wre sz cie, gdy ju¿ dosz³o do zbli ¿e nia dwo ru i wsi, gdy u ch³opów roz win¹³ siê
„œwia to pogl¹d pol ski” i na uczo no siê wspó³dzia³ania, „wte dy – opo wia da dzie -
dzic – za czê³a siê tu u nas do pie ro bu j na pra ca eko nomi czno - spo ³ecz na”114.

Pra wid³owo œci¹ by³o te¿ to, ¿e uru cha mia no nie jedn¹, lecz ko le j no ki l ka
in sty tu cji wza je m nie uzu pe³niaj¹cych siê, ale za ra zem o ró ¿ nym pro fi lu
dzia³ania (nie ty l ko fi nan so wym czy go spo da r czym, lecz rów nie¿ oœwia to -
wym i kul tu ra l nym). Na przyk³ad w £anio wach, wsi „koo pe ra ty stów”, po w -
sta³o kó³ko ro l ni cze, spó³ka pro du cen tów byd³a i trzo dy, spó³ki ry ba cka i pie -
ka r ska, ale ta k ¿e Dom Lu do wy, czy te l nia To wa rzy stwa Oœwiatowego, stra¿
po¿arna, Dru¿yna Bartoszowa i Kó³ko W³oœcian.

Wszy stkie te in sty tu cje nie ogra ni cza³y siê do w¹skiej spe cja li za cji, lecz
pro wa dzi³y wszech stronn¹ dzia³al noœæ (np. kó³ka ro l ni cze or ga ni zo wa³y za -
rów no fa cho we ku r sy, za ku py wa³y na wo zy sztu cz ne i na sio na, jak i za pra -
sza³y pre le gen tów na po ga dan ki na te mat wy cho wa nia dzie ci, wa l ki z pa to lo -
gia mi czy za sad wspó³¿y cia w ro dzi nie, na wsi i w ca³ym spo³ecze ñ stwie).
Oczy wi œcie, wa ¿ nym ele men tem ich akty w no œci by³y imprezy rozrywkowe
i patriotyczne obchody rocznicowe.

Jak za tem w œwie t le zgro ma dzo nych da nych przed sta wia siê za le ¿ noœæ
miê dzy obie ma fo r ma mi przed siê bior czo œci i dwo ma ro dza ja mi ka pi ta³u?
Mo ¿ na chy ba uj¹æ tê re la cjê na stê puj¹co: przed siê bio r czoœæ indy widu a l na,
cze r pi¹ca z za so bów ka pi ta³u lu dz kie go, cho æ by naj bar dziej dy na mi cz na
i efe kty w na, nie jest je sz cze wy sta r czaj¹cym wa run kiem po ja wie nia siê
przed siê bior czo œci spo³ecz nej. Do jej po wsta nia nie zbêd ne s¹ przes³anki
w ro dza ju za ist nie nia po trzeb oraz aspi ra cji lu dzi roz wi jaj¹cych swo je wa r -
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szta ty pra cy i d¹¿¹cych do po pra wy stan dar du ¿y cia – w pie r wszej po³owie
XX w. by³y to ro dzin ne go spo da r stwa ch³op skie i ich kon tekst – œro do wi sko
wie j skie. Wów czas do pie ro zro dzi³a siê po trze ba ini cjo wa nia dzia³añ z krê gu
przed siê bior czo œci spo³ecz nej. Wte dy te¿ siê g niê to do ist niej¹cego ka pi ta³u
spo³ecz ne go, co by³o po su niê ciem s³usz nie j szym ni¿ gdy by za czê to od jego
de pre cjo nowa nia i wpro wa dza nia no wych, prze jê tych z zewn¹trz wzo rów.
Oka za³o siê, ¿e tra dy cy j ne fo r my wspó³pra cy i samo orga ni za cji (wspól no to -
wy ka pi ta³ spo³ecz ny) nie s¹ wiêc ska za ne na za skle pia nie siê w fa mi li z mie,
lecz po tra fi¹ prze kro czyæ op³otki spo³ecz no œci lo ka l nej i wyjœæ poza kr¹g pa -
ra fia l nych lo ja l no œci czy gmin nych par tyku lary z mów. Ogromn¹ rolê ode -
gra³y w tym pro pa gan da i re to ry ka, odwo³uj¹ce siê do wy ¿szych ce lów – po -
staw oby wa te l skich i patriotycznych.

Wy da je siê, ¿e na wet obe c nie za so by ka pi ta³u spo³ecz ne go pol skiej wsi
nie do ko ñ ca zo sta³y za prze pasz czo ne (choæ ta k ¿e so cjo lo go wie maj¹ tu swo -
je nie chlu b ne zas³ugi w piê t no wa niu i zwa l cza niu me cha ni z mów wspó³dzia -
³ania, któ re je sz cze po dru giej wo j nie œwia to wej fun kcjo no wa³y w œro do wi -
skach wie j skich)115. Mo ¿ na za tem, a wrêcz na le ¿a³oby, siêgn¹æ po nie rów -
nie¿ dzi siaj, z uwa gi na ry zy ko, ja kie wi¹¿e siê z nie uchron nym prze kszta³ca -
niem czê œci pol skich post trady cy j nych ch³opów w no wo cze s nych pro du cen -
tów ro l nych. Jak po ka zu je Fran ci szek To m czak w swo jej ksi¹¿ce o ewo lu cji
ame ryka ñ skie go ro l ni c twa – agro bi z nes, któ ry stwo rzy³ wzo r co we oto cze nie
in sty tu cjo nalne dla ame ryka ñ skie go fa r me ra, sta³ siê za ra zem kie ra tem do tkli -
wie ogra ni czaj¹cym fa ktyczn¹ swo bo dê, po czu cie nie zale ¿ no œci, sku te cz nie
prze chwy tuj¹cym wiê kszoœæ wa r to œci wy two rzo nej w ro l ni c twie. Przy czy ni³
siê na wet do li k wi da cji wie lu ma³ych farm ro dzin nych, któ re nie mog¹ spro -
staæ wy mo gom nie tyle wo l ne go ryn ku (bo o ta kim w wa run kach ame ry ka ñ -
skich – przy naj mniej je œli cho dzi o ro l ni c two – nie ma mowy), co pre sji kon -
ce r nów na sta wio nych na maksy mali zo wa nie zy sku, cho æ by ko sztem ru i ny sa -
mych ro l ni ków. Zda niem wie lu au to rów, agro bi z nes w USA jest przyk³adem
„zwyk³ego paso ¿y to wa nia na ma³ych pro du cen tach ro l nych przez inne gru py: 
prze mys³ za opa trze nio wy, ban ki, trans port, han del oraz spe cja li stów i eks per -
tów uni wer syte c kich, szcze gó l nie eko no mi stów (sic!), któ rzy wnosz¹ swój
wk³ad do uœmie r ce nia nad ziei tych ro l ni ków”116. To m czak sta wia wrêcz py ta -
nie: dla cze go „w kra ju tak bo ga tym jak USA i o tak zró¿ ni co wa nych Ÿród³ach
opi nii spo³ecz nej, fa r me rzy dali siê tak ³atwo w³¹czyæ w sy stem zew nê trz ne go 
bi z ne su i ryn ku”117.
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Ano w³aœ nie! Maj¹c œwie ¿o w pa miê ci sy tu a cjê na pol skiej wsi, mo ¿ na tu
udzie liæ na stê puj¹cej od po wie dzi: ame ry kañ s cy fa r me rzy dali siê pod po -
rz¹dko waæ stru ktu rom agro bi z ne su, gdy¿ bêd¹c tak wie l ki mi indy widua li sta -
mi i go spo da ruj¹c na ogro mnych (jak na wa run ki pol skie) ob sza rach, ni g dy
w³aœci wie nie fun kcjo no wa li w œro do wi sku spo³ecz nym wsi. W prze ciw ie ñ -
stwie do nich, pol scy ch³opi – wro œ niê ci we wspól no to we ¿y cie i pre zen tuj¹cy 
ko le kty wi styczn¹ men ta l noœæ – mie li ju¿ nie raz, i maj¹ po raz ko le j ny, mo ¿ li -
woœæ uchro nie nia siê przed paso ¿y t ni czym wp³ywem oto cze nia insty tucjo nal -
ne go, kre o wa ne go przez si³y ze w nê trz ne, tworz¹c je sa mo dzie l nie i w opa r ciu
o za cho wa ne za so by wie j skie go ka pi ta³u spo³ecz ne go. Do pie ro na ta kim
grun cie mo¿e roz wi jaæ siê au ten ty cz na przed siê bio r czoœæ spo³ecz na, two -
rz¹ca w³asne stru ktu ry i nie do pu sz czaj¹ca do dre no wa nia ro l ni c twa przez
stru ktu ry obce, wszcze pio ne (imp lan to wa ne) w œro do wi sko wiejskie.

5. W stronê no wego pa rad ygma tu trans form acji

Ju¿ sam zwrot w stro nê idei przed siê bior czo œci spo³ecz nej, po prze dzo ny
pa ro le t nim zain tere so wa niem po jê ciem ka pi ta³u spo³ecz ne go, syg na li zu je za -
sad nicz¹ zmia nê do ko nuj¹c¹ siê w na ukach spo³ecz nych. Wy da je siê, i¿ za -
czy na siê w nich ry so waæ nowa per spe kty wa, po le gaj¹ca na uhi story cz nie niu
re fle ksji, jej ukon kre t nie niu (zetno grafi zo wa niu – przez roz bu dze nie po no w -
nej wra ¿ li wo œci na szcze gó³) i zlo kali zo wa niu. Cho dzi tu przy tym o zwró ce -
nie uwa gi na szcze gó l ne ko le je losu i obecn¹ spe cy fi kê za rów no Pol ski118, jak
i po szcze gó l nych re gio nów, a na wet spo³ecz no œci lo ka l nych119. Te trzy pra -
wid³owo œci sk³adaj¹ siê na taki nurt so cjo lo gii wspó³cze s nej, któ ry mo ¿ na na z -
waæ – po pie r wsze – po no w nym i tym ra zem do ko ny wa nym z pre me dy tacj¹
osi¹ga niem sta nu przed teore tycz ne go (w sy tu a cji, gdy wie l kie te o rie mode r -
ni za cji oka zuj¹ siê nie przy sta wal ne do pol skich re a liów), a po dru gie –
osi¹ga niem sta nu tym cza so we go od na uko wie nia (odra cjona lizo wa nia –
w sen sie tym cza so wej re zy g na cji z prób zna le zie nia dla wszy stkich zja wisk
lo gi cz ne go wyt³uma cze nia). Ta kie he ro i cz ne usi³owa nia Er nest Gel l ner na zy -
wa³ iro ni cz nie „bez gra ni cz nym mi³osier dziem lo gi cz nym” i upo mi na³ siê
o do pu sz cze nie ist nie nia w ¿y ciu spo³ecz nym cho æ by szczy p ty ab sur dal no -
œci120. Z ko lei nasz kla syk, Jó zef Cha³asi ñ ski, pisz¹c o nie wyja œ nio nych przy -
czy nach prze mian w pe w nej osa dzie gó r ni czej, wrêcz twier dzi³, ¿e ich in ter -
pre ta cja „prze kra cza mo ¿ li wo œci na uko wej so cjo logi cz nej ana li zy”121. Pisa³:
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118 A. So s no wska: Zro zu mieæ za co fa nie. Spo ry hi sto ry ków o Eu ro pê Wschod ni¹
(1947–1994), Wy daw ni c two TRIO, Wa r sza wa 2004.

119 J. Ba r tko wski: op. cit.
120 E. Gel l ner: Po jê cie po kre wie ñ stwa i inne szki ce o me to dzie i wy ja œ nia niu antro polo gi -

cz nym, Uni ve r si tas, Kra ków 1995.
121 J. Cha³asi ñ ski: An ta go nizm pol sko- nie mie cki w fa bry cz nej osa dzie „Ko pa l nia” na Gó r -

nym Œl¹sku. Stu dium so cjo logi cz ne, „Przegl¹d So cjo logi cz ny” 1935, t. III, s. 43.



„Gdy by œmy mo gli przed sta wiæ so bie wszy stkie czyn ni ki tej zmia ny, to wte dy nic 
by ju¿ w ¿y ciu spo³ecz nym nie by³o dla nas ta je mnic¹. Ale wte dy z ¿y cia spo³ecz -
ne go mu sia³yby znikn¹æ irra cjo na l ne si³y, któ rych ge ne zy w ogó le nie zna my
i któ rych dzia³anie ty l ko w ma³ej czê œci jest do stê p ne na szej my œli”. W zja wi -
skach spo³ecz nych, pod kre œla³ Cha³asi ñ ski, „jest coœ, cze go nie ro zu mie my, co
wy my ka siê ra cjo na l nej, lo gi cz nej ana li zie, co sta no wi o za sad ni czo irra cjo na l -
nym cha ra kte rze pod sta wo wych Ÿró de³ ¿y cia spo³ecz ne go w ogó le”122.

I wre sz cie, po stu lo wa ny tu ra czej ni¿ opi sy wa ny, stan so cjo lo gii na le -
¿a³oby okre œliæ jej wtó r nym zso cjo grafi zowa niem, czy li po wro tem do opi su,
do rze czy wi sto œci spo³ecz nej (na mie j s ce ba da nia g³ów nie zja wisk œwia do -
mo œci), z za nie cha niem na ja kiœ czas uo gó l nieñ i odwo³añ do te o rii naj wy ¿ -
sze go rzê du. Kon kre t ne opi sy dro b nych wy cin ków rze czy wi sto œci (np. mo no -
gra fie) maj¹ prze cie¿ isto t ny wa lor heu ry sty cz ny i teo re ty cz ny: po tra fi¹ nie
ty l ko we ry fi ko waæ gene ra li za cje, lecz ta k ¿e je fal sy fi ko waæ. Dzie je siê tak
dla te go, ¿e mi kro skop (zgod nie z me ta for¹ u¿yt¹ przez An to ni nê K³osko w -
sk¹) i lu ne ta mog¹ po ka zy waæ to samo, tyle ¿e mi kro skop dok³ad niej123. Cza -
sem – i to jest o wiele ciekawsze – pokazuj¹ one zgo³a coœ innego. Czy
socjologia powinna rezygnowaæ z tej szansy i z tego wyzwania?

Maj¹c na wzglê dzie uwa gi zg³oszo ne mi mo cho dem pod ad re sem dys cy p -
li ny, spró bu j my po kró t ce za ry so waæ kon tu ry wy³aniaj¹cego siê no we go pa ra -
dyg ma tu trans fo r ma cji. Do jego sfo r mu³owa nia upo wa ¿ niaj¹ nie ty l ko przy -
wo³ane tu ob ra z ki z przesz³oœci pol skiej wsi, ale ta k ¿e ob se r wa cje tego, co po -
ja wia siê w spo sób doœæ roz pro szo ny, ale zna mien ny w te kstach wspó³cze s -
nych pro mi nen t nych au to rów za chod nich. Có¿ ta kie go pi sze np. Fran cis Fu -
ku y a ma w swo ich roz wa ¿a niach o za ufa niu? „Li be ra l na de mo kra cja – pod -
kre œla – jest nie do ko ñ ca no wo cze s na. Je ¿e li in sty tu cje de mo kra cji i ka pi ta -
liz mu maj¹ dzia³aæ w³aœci wie, musz¹ wspó³ist nieæ z okre œlo ny mi wa r to œcia mi 
kul tu ro wy mi”124. Jest przy tym dla nie go ja s ne, ¿e prze pi sy pra wa, umo wy
i ra cjo na l ne re gu la cje we wsze l kich sfe rach ¿y cia nie s¹ wy sta r czaj¹ce, gdy¿
po trze b ne s¹ je sz cze wa r to œci opa r te nie na ka l ku la cji, lecz na zwy cza ju –
prze ka zy wa ne przez re li giê, oby czaj i tra dy cjê. „Ka pi ta³ spo³ecz ny ma ni fe -
stuj¹cy siê w fo r mie poza racjo na l nych zwy cza jów, któ re z ko lei wy wodz¹ siê
z ’irracjonalnych’ zja wisk w ro dza ju re li gii lub tra dy cy j nej ety ki, jest czyn ni -
kiem nie zbêd nym do w³aœci we go fun kcjo no wa nia wspó³cze s nych in sty tu cji
go spo da r czych i po li ty cz nych” – kon klu du je125.
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122 Ibi dem, s. 44.
123 A. K³osko wska: Ku l tu ry na ro do we u ko rze ni, PWN, Wa r sza wa 1996.
124 F. Fu ku y a ma: Za ufa nie. Ka pi ta³ spo³ecz ny a dro ga do do bro by tu, Wy daw ni c two Na u -

ko we PWN, Wa r sza wa–Wroc³aw 1997, s. 21.
125 Ibi dem, s. 367.



Spró bu j my wy pro wa dziæ wnio ski z twier dzeñ Fu ku y a my, a za tem
wyci¹gn¹æ z nich cho æ by naj da lej id¹ce kon se k wen cje. Przy j mi j my, ¿e ra cjê
ma Da vid Lan des, gdy w od po wie dzi na py ta nie: „dla cze go ubo gie kra je s¹
bied ne, a za mo ¿ ne – bo ga te?”, na przyk³ad zie An glii udo wad nia, i¿ jej su kce -
sy eko no mi cz ne by³y efe ktem wcze œ nie i mo c no roz wi niê tej œwia do mo œci na -
ro do wej, czy li na cjo nali z mu („cech¹ na cjo nali z mu jest po czu cie to ¿ sa mo œci
i wy ¿szo œci... Wie l kiej Bry ta nii po szczê œci³o siê, bo wcze œ nie sta³a siê na ro -
dem. Na ro dy po tra fi¹ po go dziæ cel spo³ecz ny z aspi ra cja mi i ini cja ty wa mi
jed no stek i dziê ki zbio ro wej sy ne r gii wiê cej osi¹gn¹æ”)126. Za³ó¿my rów nie¿,
¿e nie myli siê Mi chel Al bert, któ ry oce niaj¹c szan se spo³eczeñstw po sta wio -
nych wo bec no wych wy zwañ, du¿e zna cze nie przy pi su je prze ko na niom ega -
li ta r nym i zbu do wa nej na nich soli da r no œci, ce chuj¹cej bar dziej sta bi l ny
i uspo³ecz nio ny nad re ñ ski mo del ka pi ta liz mu, prze ciw sta wio ny opa r te mu na
bez wzglêd nej ry wa li za cji mo de lo wi an glo sa skie mu („w spo³ecze ñ stwach
bar dziej jed no rod nych lu dzie s¹ œwia t le j si, le piej przy go to wa ni, a wiêc
³atwiej im przy sto so waæ siê do prze mian za chodz¹cych w œwie cie i wy ma gañ
po stê pu. Dla te go w³aœ nie spo³ecze ñ stwa naj bar dziej har mo ni j ne maj¹ naj czê -
œciej naj wiê ksze osi¹gniê cia go spo da r cze”)127. Przy j mi j my wre sz cie, ¿e
s³usz nie ro zu muj¹ Cha r les Hamp den- Tu r ner i Al fons Tro m pe na ars wy ka -
zuj¹c, ¿e naj wiê ksze su kce sy eko no mi cz ne od no to wuj¹ kra je na sta wio ne
kole ktywi sty cz nie (Sin ga pur), zhie rar chizo wa ne (Ja po nia) oraz scen tra lizo -
wa ne i o du ¿ych tra dy cjach eta ty z mu, jak np. Fran cja („etos kon ku ren cyj nego
indy widu ali z mu jest sko re lo wa ny ne ga ty w nie z roz wo jem go spo da r czym.
Nie stwier dzi li œmy ¿ad ne go wyj¹tku w tej sfe rze”)128. Id¹c tym tro pem, mo ¿ -
na œmia³o sfo r mu³owaæ na stê puj¹ce twier dze nia:

– opa r ty na li be ra l nych za³o¿e niach pa ra dy g mat trans fo r ma cji po wi nien
byæ jak naj szy b ciej zast¹pio ny mo de lem cze r pi¹cym swe pod sta wy z my œli
kon ser waty w nej;

– pol skie spo³ecze ñ stwo (a zw³asz cza mie sz ka ñ cy wsi i ro l ni cy), dot¹d piê t -
no wa ne za nie do sta tecz ny po ziom akce p ta cji po staw li be ra l nych i ko m -
pro mi tuj¹ce prze ja wy tra dy cy j nej men ta l no œci, oka zu je siê wrêcz pre de -
sty nowa ne do od nie sie nia su kce su eko nomi cz ne go i spo³ecz ne go, o ile
oczy wi œcie pol skie eli ty po li ty cz ne i opi nio twó r cze nie bêd¹ zak³óca³y
tego pro ce su swoj¹ in ter wencj¹ opart¹ na fa³szy wych i na szczê œcie ju¿
zdeza ktua li zo wa nych przes³an kach129.
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126 D.S. Lan des: Bo ga c two i nê dza na ro dów, MUZA SA, Wa r sza wa 2000, s. 252.
127 M. Al bert: Ka pi ta lizm kon tra ka pi ta lizm, Wy daw ni c two „Si g num”, Kra ków 1994,

s. 189.
128 Ch. Hamp den- Tu r ner, A. Tro m pe na ars: Sie dem ku l tur ka pi ta liz mu – USA, Ja po nia,

Nie mcy, Fran cja, Wie l ka Bry ta nia, Szwe cja, Ho lan dia, Dom Wy da w ni czy ABC, Wa r sza wa
1998, s. 271.

129 R. Ka cz ma rek: Zmierzch neo libe ral ne go op ty mi z mu, „Odra” 2003, nr 11; G. So ros:
Kry zys œwia to we go ka pi ta liz mu, MUZA SA, Wa r sza wa 1999.



Ma rek Rymsza

Dru ga fala ekon omii spo³ecz nej w Pol sce
a kon cepc ja ak tywn ej po lit yki spo³ecz nej

1. Sta ra i nowa ekon omia spo³ecz na w Eu rop ie

Dru ga fala eko no mii spo³ecz nej jest w Eu ro pie jedn¹ z pod sta wo wych
insty tucjo na l nych re a kcji na kry zys pa ñ stwa do bro by tu, a rów no cze œ nie sta -
no wi od po wiedŸ na wy zwa nia glo ba li za cji. W tym kon te k œcie To masz Ka Ÿ -
mie r czak pi sze o „po wro cie eko no mii spo³ecz nej”1. Jak za zna cza Ewa Leœ,
po no w ny wzrost zain tere so wa nia go spo dark¹ spo³eczn¹ i se kto rem oby wa te l -
skim jako po ten cja l nym œwia d cze nio dawc¹ us³ug spo³ecz nych da tu je siê
w Eu ro pie w³aœ nie od uja w nie nia kry zy su do ktry ny opie ku ñ czo œci pa ñ stwa,
co nast¹pi³o w la tach 80. XX wie ku2. Przy wo³ywa na au to rka wska zu je na od -
kry cie wów czas „no we go ubó stwa”, ko ja rzo ne go prze de wszy stkim z pro ble -
mem wy klu cze nia spo³ecz ne go, a nie bra kiem do cho du. Pa ñ stwo we pro gra -
my redy stry bucy j ne, na wet tak roz wi niê te jak w eu ro pe j skich pa ñ stwach do b -
ro by tu w okre sie tzw. z³ote go wie ku po li ty ki spo³ecz nej (lata 50., 60. i 70. po -
prze dzaj¹ce wspo mnia ny kry zys), owe go „nie mate rial ne go ubó stwa” nie li k -
wi do wa³y. A jak twier dzi li kry ty cy do ktry ny opie ku ñ czo œci pa ñ stwa, pro gra -
my pa ñ stwo we, zw³asz cza te orga ni zo wa ne przez po moc spo³eczn¹, wrêcz
utrwa la³y pro blem wy klu cze nia spo³ecz ne go, dez akty wi zuj¹c klien tów3. Od -
po wie dzi¹ by³ zwrot w kie run ku akty wi za cji be ne fi cjen tów wspa r cia so cja l -
ne go, za pocz¹tko wa ny w la tach 80. w kra jach an glo sa skich jako kon ce p cja
wor k fa re (pra ca za miast zasi³ku), a de ka dê pó Ÿ niej ob ser wo wa ny rów nie¿
w pa ñ stwach do bro by tu kon ty nen tal nej Eu ro py.

1 Por. T. Ka Ÿ mie r czak: Zro zu mieæ eko no miê spo³eczn¹, tekst za mie sz czo ny w ni nie j -
szym to mie.

2 Por. E. Leœ: Nowa eko no mia spo³ecz na. Wy bra ne kon ce pcje, „Trze ci Se ktor” 2005, nr
2, s. 36–37.

3 Ten nurt kry ty ki po li ty ki spo³ecz nej pa ñ stwa do bro by tu roz win¹³ m.in. te o riê un de r -
c lass, t³umacz¹c¹ zja wi sko poko le nio we go dzie dzi cze nia bie dy przez klien tów po mo cy
spo³ecz nej. Por. Ch. Mur ray: Bez ko rze ni. Po li ty ka spo³ecz na USA 1950–1980, Zysk i S-ka,
Po znañ 2001.



Pre fe ren cje dla pro gra mów wspa r cia o cha ra kte rze akty wi zuj¹cym,
a zw³asz cza dla samo akty wi za cji (przed siê bior czo œci spo³ecz nej), oz na cza³y
zakwe stio no wa nie jed ne go z fun da men tów do ktry ny opie ku ñ czo œci pa ñ stwa
– za sa dy deko mody fi ka cji, zak³adaj¹cej d¹¿e nie s³u¿b pu b li cz nych do unie -
zale ¿ nie nia po zio mu ¿y cia oby wa te li od akty w no œci na ryn ku pra cy. Jed no -
cze œ nie pro wa dzi³o to do po no w ne go od kry cia do ro b ku ru chu eko no mii
spo³ecz nej z prze³omu XIX i XX wie ku oraz okre su miê dzy wo jen nego,
a ukie run kowa ne go na roz wi ja nie przed siê bior czo œci spo³ecz nej, zw³asz cza
w fo r mu le spó³dzie l czej. Oka za³o siê zreszt¹, ¿e w nie któ rych kra jach Eu ro py
Za chod niej, jak W³ochy, Fran cja czy Hi sz pa nia, spó³dzie l czoœæ utrzy ma³a siê
przez ca³y okres po wo jen ny jako pra kty ko wa na w wa run kach go spo dar ki
wol no ryn ko wej fo r ma akty w no œci eko no mi cz nej4. Ow¹ za ko rze nion¹ w tra -
dy cji eu ro pe j skiej kon ce pcjê eko no mii spo³ecz nej, pre fe ruj¹c¹ ta kie fo r my in -
sty tu cjo nal ne jak wspo mnia ne spó³dzie l nie, a ta k ¿e to wa rzy stwa ube z pie czeñ 
wza je mnych i zwi¹zki kre dy to we, okre œlam w ni nie j szym opra co wa niu te r -
mi nem sta ra eko no mia spo³ecz na. Pod kre œlam tym sa mym jej od mien ny od
wspó³cze s ne go nu r tu go spo dar ki spo³ecz nej (no wej eko no mii spo³ecz nej)
cha ra kter, nu r tu pro muj¹cego z jed nej stro ny nowe fo r my insty tucjo nalno-
 -praw ne, jak przed siê bio r stwa spo³ecz ne, a z dru giej – dzia³al noœæ go spo -
darcz¹ pro wa dzon¹ w ra mach or ga ni za cji po zarz¹do wych (sto wa rzy szeñ
i fun da cji), a spo œród spó³dzie l ni dowa r to œcio wuj¹cego ich spe cy fi cz ny typ –
spó³dzie l nie so cja l ne5.

Po wrót do idei go spo dar ki spo³ecz nej, za pocz¹tko wa ny w Eu ro pie Za -
chod niej w la tach 80. XX wie ku Ewa Leœ okre œla jako roz wój „ru chu no wej
go spo dar ki spo³ecz nej”6, wska zuj¹c – przez u¿y cie te r mi nu ruch – na spo³ecz -
ny cha ra kter ini cja tyw se kto ra eko no mii spo³ecz nej. W tym ujê ciu ini cja ty wy
te, to od do l na re a k cja oby wa te li na kry zys pa ñ stwa do bro by tu, po prze dzaj¹ca
dzia³ania in no wa cyj ne s³u¿b pu b li cz nych. W ni nie j szym opra co wa niu kon -
cen tru jê siê na dru giej fali eko no mii spo³ecz nej ro zu mia nej wê ziej. Po mi jam
bo wiem okres legi tymi zo wa nia siê kry zy su pa ñ stwa do bro by tu w Eu ro pie Za -
chod niej (lata 80. i pie r wsza po³owa lat 90.), kie dy to de cy den ci i œro do wi ska
eks per ckie po dej mo wa li pró by insty tucjo na l nej ob ro ny sta tus quo, a w konse k -
wen cji ini cja ty wy refo rma to r skie mia³y cha ra kter od do l ny, nie do ko ñ ca kon -
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4 Wa r to za zna czyæ, ¿e w kra jach komu ni sty cz nych w tym sa mym okre sie wy pa czo no
idee spó³dzie l czo œci, wt³aczaj¹c spó³dzie l nie w ramy go spo dar ki cen tra l nie ste ro wa nej.

5 Por. M. Ry m sza: Stara i nowa eko no mia spo³ecz na. Pol ska na tle do œwia d czeñ eu ro pe j -
skich, „Trze ci Se ktor” 2005, nr 2, a ta k ¿e T. Ka Ÿ mie r czak: Zro zu mieæ eko no miê…, op. cit.,
a zw³asz cza za mie sz czon¹ tam ta be lê 1 z ze sta wio ny mi ce cha mi sta rej i no wej go spo dar ki
spo³ecz nej.

6 Por. E. Leœ: Nowa eko no mia…, op. cit., s. 43.



tro lo wa ny przez eli ty rz¹dz¹ce7. Kon cen tru jê siê zaœ na osta t niej de ka dzie
(dru ga po³owa lat 90. i lata obe c ne), kie dy za³ama nie siê do ktry ny opie ku ñ -
czo œci pa ñ stwa jest oczy wi ste (od jej ob ro ny odst¹pili na wet so cjal demo kra -
ci8), a wysi³ek eu ro pe j skich de cy den tów i eks per tów ukie run ko wa ny jest na
po szu ki wa nie dróg wyj œcia i mo ¿ li wo œci insty tucjo na l nych re form sy ste mów
za bez pie cze nia spo³ecz ne go po szcze gó l nych pañstw9.

Tym sa mym, wœród czyn ni ków wspó³tworz¹cych „otwa r cie” dla dru giej
fali eko no mii spo³ecz nej w Eu ro pie, pod kre œlam zna cze nie re o rien ta cji po li -
ty ki spo³ecz nej. Po pie r wsze, cho dzi o upo wsze ch nia nie siê w Eu ro pie (w tym 
w Pol sce) kon ce pcji akty w nej po li ty ki spo³ecz nej. To ona daje „zie lo ne œwiat -
³o” dla no wej fali eko no mii spo³ecz nej w Unii Eu ro pe j skiej10 oraz w zna cz nej
czê œci pañstw cz³on ko wskich11.

Po dru gie, w przy pa d ku na sze go kra ju isto t ne jest rów nie¿ sto p nio we
prze bi ja nie siê w de ba cie pu b li cz nej pogl¹du o ko nie cz no œci prze orien to wa -
nia prio ry te tów po li ty ki spo³ecz nej z dzia³añ os³ono wych na akty wi zuj¹ce –
nie na za sa dzie prze j mo wa nia uni j nych prio ry te tów, ale na sku tek do strze ¿e -
nia fun kcjo na l nych wy mo gów ko le j nej fazy trans fo r ma cji za pocz¹tko wa nej
w 1989 roku. Chcia³bym za zna czyæ, ¿e dru gie go z czyn ni ków nie na le ¿y re -
du ko waæ do pie r wsze go. W przy pa d ku pol skie go otwa r cia na eko no miê spo -
³eczn¹ ob ser wu je my bo wiem sprzê ¿e nie dwóch nie za le ¿ nych od sie bie czyn -
ni ków: imp le men ta cji uni j nych prio ry te tów po wst¹pie niu na sze go kra ju do
UE oraz uw z glêd nia nia w³as nych do œwia d czeñ trans forma cy j nych i wy ci¹ga -
nia wnio sków z b³êdów, nie do sta t ków i ogra ni czeñ po li ty ki spo³ecz nej pie r -
wszych ki l ku na stu lat prze mian ustro jo wych12.
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7 Wa r to za zna czyæ, ¿e w œro do wi skach aka de mi c kich ba da czy po li ty ki spo³ecz nej z Eu -
ro py Za chod niej je sz cze do nie da w na ugrun to wa ne by³o prze ko na nie, ¿e neo libe ra l ne re fo r my
so cja l ne s¹ skra j nie ideo lo gi cz nym przed siê w ziê ciem an glo sa skiej rea ga no mi ki i nie wp³yn¹
na fun kcjo no wa nie euro pe j skie go mo de lu spo³ecz ne go.

8 Por. A. Gid dens: Trze cia dro ga. Od no wa socja lde mo kra cji, Ksi¹¿ka i Wie dza, Wa r -
sza wa 1999.

9 Por. M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na w te o rii i pra kty ce, w: T. Ka Ÿ mie r czak,
M. Ry m sza (red.): W stro nê akty w nej po li ty ki spo³ecz nej, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza -
wa 2003.

10 Por. S. Kel ly: Eko no mia spo³ecz na i przed siê bio r czoœæ spo³ecz na w Unii Eu ro pe j skiej,
w: T. Ka Ÿ mie r czak, M. Ry m sza (red.): W stro nê akty w nej po li ty ki…, op. cit.

11 Zob. ana li zy po rów na w cze po li tyk krajo wych w: A stra te gic chal len ge for em p lo y -
ment, CIRIEC, Lie ge 2000.

12 Por. M. Ry m sza: Re fo r my spo³ecz ne lat dzie wiê æ dzie si¹tych: pró ba pod su mo wa nia,
w: M. Ry m sza (red.): Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa
2004.



2. Upow szechni anie kon cepc ji ak tywn ej po lit yki spo³ecz nej

Ana li zê sta nu upo wsze ch nie nia w Pol sce kon ce pcji akty w nej po li ty ki
spo³ecz nej w ra mach nu r tu no wej eko no mii spo³ecz nej po dej mu jê z pewn¹ sa -
ty s fakcj¹, gdy¿ ob ser wo wa ny w osta t nich la tach kie ru nek zmian po twier dza
tra f noœæ re ko men da cji, ja kie w tym za kre sie fo r mu³owa li œmy od ki l ku lat
w ra mach Pro gra mu Po li ty ki Spo³ecz nej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych.
W 2003 roku opub liko wa li œmy m.in. pra cê zbio row¹ za ty tu³owan¹ W stro nê
akty w nej po li ty ki spo³ecz nej13, w któ rej wska za li œmy na ko nie cz noœæ prze fo r -
mu³owa nia prioryte tów po li ty ki spo³ecz nej: z dzia³añ os³ono wych na akty wi -
zuj¹ce. Osta t nie trzy lata przy nios³y isto t ne zmia ny w tym w³aœ nie kie run ku.
Ilu struj¹ to po da ne w ra m ce przyk³ady.
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Upo wsze ch nia nie ele men tów kon ce pcji 
akty w nej po li ty ki spo³ecz nej

Przyk³ady dzia³añ pra kty cz nych ini cjo wa nych w trze cim se kto rze:
• akty wi za cja spo³ecz no œci lo ka l nych me tod¹ CAL (Sto wa rzy sze nie na

rzecz CAL);
• akty wi za cja spo³ecz no œci lo ka l nych – fun du sze i pro gra my lo ka l ne (Aka -

de mia Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce, Fun da cja Wspo ma ga nia Wsi i inne
or ga ni za cje);

• re in te gra cja spo³ecz na osób margi nali zo wa nych z wy ko rzy sta niem do -
œwia d czeñ szko³y Ko e fe da (Fun da cja „Bar ka”);

• Biu ra Akty w no œci Bez ro bo t nych wy ko rzy stuj¹ce fran cusk¹ kon ce pcjê „to -
wa rzy sze nia bez robo t ne mu” (Ca ri tas).

Dzia³ania usta wo da w cze pa ñ stwa:
• Usta wa o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie (2003);
• Usta wa o za trud nie niu so cja l nym (2003);
• Usta wa o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (2004);
• Usta wa o po mo cy spo³ecz nej (2004);
• Usta wa o spó³dzie l niach so cja l nych (2006).

Dzia³ania miê dzy se kto rowe:
• Pro je kty w ra mach IW EQUAL (tzw. te mat D).

Zród³o: ze sta wie nie w³asne.´

13 Por. T. Ka Ÿ mie r czak, M. Ry m sza (red.): W stro nê akty w nej po li ty ki..., op. cit.



Sam te r min akty w na po li ty ka spo³ecz na wszed³ do dys ku r su pub li cz ne -
go14, a ta k ¿e do jê zy ka do ku men tów rz¹do wych, w tym do ku men tów pro je k -
to wych zwi¹za nych z wyda t ko wa niem w Pol sce œro d ków Euro pe j skie go Fun -
du szu Spo³ecz ne go. Upo wsze ch niaj¹ siê jed nak ty l ko wy bra ne ele men ty tego
mo de lu, z po mi niê ciem jego pod bu do wy teo re ty cz nej15. Ma to ki l ka kon se k -
wen cji. Jedn¹ z nich jest czê ste spro wa dza nie w pol skim dys ku r sie pu b li cz -
nym kon ce pcji APS do an glo sa skiej fo r mu³y wor k fa re, od zwie rcie d laj¹cej
ame ry kañsk¹ myœl wol no ryn kow¹16, a na stê p nie po pie ra nie APS z tej w³aœ nie 
ideo lo gi cz nej per spe kty wy lub po dej mo wa nie kry ty ki z od mien nych po zy cji
ideo lo gi cz nych17.

Tym cza sem, w moim prze ko na niu, kon ce p cja APS ma „eu ro pe j skie ob li -
cze”, ró ¿ ni siê w wa r stwie aksjo lo gi cz nej od wor k fa re, gdy¿ nawi¹zuje –
w od ró ¿ nie niu od an glo sa skiej kry ty ki we lfa re sta te – do do ro b ku szko³y
durk he i mo wskiej, któ ra wspó³kszta³towa³a kon ty nen tal ny (opa r ty na soli da -
ry z mie spo³ecz nym) mo del po li ty ki spo³ecz nej18.

We wspo mnia nej pu b li ka cji In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych z 2003 r. kon -
ce pcjê akty w nej po li ty ki spo³ecz nej (APS) przed sta wi³em jako roz wi¹za nie
mo de lo we opie raj¹ce siê na 5 za³o¿e niach: 1) pre fe ren cji dla za sa dy par ty cy -
pa cji spo³ecz nej ko sztem za sa dy maksy mali zo wa nia bez pie cze ñ stwa so cja l -
ne go, 2) pro mo cji za trud nie nia wspie ra ne go w ró ¿ nych fo r mach, 3) kon cen -
tra cji wspa r cia na oso bach bez ro bo t nych zdo l nych do pra cy (lub mog¹cych tê
zdo l noœæ od zy skaæ), 4) zmie nia niu nie tyle ska li re dy stry bu cji w ra mach pro -
gra mów po li ty ki spo³ecz nej, ile cha ra kte ru roz dzie la ne go do bra (re dy stry bu -
cja pra cy w mie j s ce re dy stry bu cji œwia d czeñ), 5) ten den cji do legi tymi zo wa -
nia pro gra mów so cja l nych w spo sób wy chodz¹cy poza tra dy cy j ne po dzia³y
ideo lo gi cz ne19. Prio ry te ty APS przed sta wio ne s¹ ta k ¿e w za mie sz czo nej obok 
ramce.
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14 Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e u¿y wa ne s¹ ta k ¿e inne okre œle nia, jak akty wi zuj¹ca po li -
ty ka spo³ecz na, czy pa ñ stwo wspie raj¹ce pra cê.

15 Pog³êbio na od stro ny so cjo logi cz nej ana li za kon ce pcji APS – por. R. van Ber kel, I.H.
Möller: Ac ti ve So cial Po li cies in the EU. In clu sion thro ugh par ti ci pa tion? The Po li cy Press,
Bri stol 2002.

16 Ten kie ru nek my œle nia w sa mych Sta nach Zjed no czo nych okre œla ny jest jako kon ser -
waty w ny.

17 Por. np. cie kaw¹, ale cha ra kte ry zuj¹c¹ siê tym w³aœ nie ogra ni cze niem, kry tyczn¹ ana -
li zê kon ce pcji APS w: R. Sza r fen berg: Dia log wokó³ po li ty ki spo³ecz nej, „Dia log” 2006, nr 4.

18 Por. R. van Ber kel, I.H. Möller: op. cit. Syg nali zo wa na kwe stia nawi¹za nia do do ro b ku 
szko³y durk he i mo wskiej wy ma ga od rê b nej ana li zy, prze kra czaj¹cej ramy tego opra co wa nia.

19 Por. M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na..., op. cit.



Nie ukry wam, ¿e uwa ¿am APS za kon ce pcjê maj¹c¹ du¿y po ten cja³ roz wo -
jo wy, stwa rzaj¹c¹ szan sê prze pro wa dze nia fa kty cz nej re kon stru kcji eu ro pe j -
skich sy ste mów za bez pie cze nia spo³ecz ne go. I nie mam tu na my œli pro s tych
ciêæ so cja l nych, ob ni ¿aj¹cych stan dar dy bez pie cze ñ stwa so cja l ne go, któ re
wy ni kaj¹ z prze ko na nia, ¿e nic nie akty wi zu je bar dziej ni¿ „ostro ga swo jej nê -
dzy”20 – jak uj¹³ to Ge o r ge Gi l der, je den z przed sta wi cie li szko³y neo libe ra l -
nej. Wrêcz prze ciw nie: po¿¹dany stan mo ¿ na uzy skaæ dziê ki wzma c nia niu
wiê zi spo³ecz nych i wy ko rzy sta niu – zgod nie z za sad¹ em po we r ment21 –
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Za³o¿e nia kon ce pcji akty w nej po li ty ki spo³ecz nej

• APS to zbiór pro gra mów ukie run ko wa nych na akty wi za cjê be ne fi cjen tów,
na wet ko sztem ogra ni cze nia po zio mu ich ochro ny so cja l nej. Na stê pu je
wiêc zmia na aksjo logi cz ne go aspe ktu po li ty ki spo³ecz nej: od bez pie cze ñ -
stwa so cja l ne go do par ty cy pa cji.

• Ce lem APS jest spo³ecz na in klu zja, ale ucze st ni c two w ¿y ciu spo³ecz nym
post rze ga ne jest przez pry z mat akty w no œci na ryn ku pra cy, je œli nie na
„no r ma l nym” ryn ku pra cy, to przy naj mniej w se kto rze eko no mii spo³ecz -
nej, któ ry „obu do wu je” ry nek ko mer cy j ny.

• Dzia³ania akty wi zuj¹ce w ra mach APS ad re so wa ne s¹ w pie r wszej ko le j -
no œci do osób bez ro bo t nych, zdo l nych do pra cy, a w dru giej – do osób
mog¹cych zdo l noœæ zaro b ko wa nia od zy skaæ. Dzie je siê to ko sztem wspa r -
cia so cja l ne go dla osób trwa le nie zdo l nych do akty w no œci eko no mi cz nej.

• W Unii Eu ro pe j skiej pro gra my akty w nej po li ty ki ryn ku pra cy wy pie raj¹ tra -
dy cy j ne pro gra my so cja l ne, ale nie oz na cza to ogra ni cze nia redy stry bucy j -
nej fun kcji po li ty ki spo³ecz nej. Zmie nia siê redy stry buo wa ne do bro: za -
miast œwia d czeñ so cja l nych jest to pra ca, co jed nak nie jest to ¿ sa me
z ide¹ wor k fa re – „pra ca za miast zasi³ku”.

• Mo del APS prze kra cza tra dy cy j ne po dzia³y ideo lo gi cz ne, a w naj wiê k -
szym sto p niu jest on rea li zo wa ny przez Da niê – kraj nie przy pad ko wo
po³o¿o ny na po gra ni czu od dzia³ywa nia trzech tra dy cy j nych mo de li po li ty ki
spo³ecz nej: socjal demo kraty czne go (Skan dy na wia), kon ser waty wne go
(s¹sia duj¹ce z Dani¹ Nie mcy) i li be ral ne go (s¹sia duj¹ca przez mo rze
Wie l ka Bry ta nia).

Zród³o: M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na…, op. cit., s. 29–32.´

20 Por. G. Gi l der: Bo ga c two i ubó stwo, Zysk i S-ka, Po znañ 2001, s. 199.
21 Za sa da em po we r ment jest obe c nie na du ¿y wa na, a jed no cze œ nie upra sz cza na w de ba cie

nad spo so ba mi prze ciw dzia³ania wy klu cze niu spo³ecz ne mu. Przez em po we r ment ro zu mie siê
czê sto akty w ny udzia³ be ne fi cjen tów w pro gra mach wspa r cia i spro wa dza siê to do ich szko le -
nia (in wes to wa nie w ka pi ta³ lu dz ki). Tym cza sem, w kla sy cz nym ujê ciu em po we r ment, ele -
men tem upod mio to wie nia oby wa te li jest wzma c nia nie ka pi ta³u spo³ecz ne go wspól no ty,
a istotn¹ rolê od gry waj¹ tu – jako stru ktu ry po œred nicz¹ce – or ga ni za cje po zarz¹dowe. Por.
P. Be r ger, R. Ne u ha us: To Em po wer Pe o p le: The Role of Me dia ting Stru c tu res in Pu b lic Po li -
cy, Ame ri can En te r pri se In sti tu te, Wa s hin g ton, DC 1997.



samo po mo co wych zdo l no œci spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go (za so bów ka pi -
ta³u spo³ecz ne go). Ten w³aœ nie kie ru nek ³¹czy kon ce pcjê APS z nu r tem eko -
no mii spo³ecz nej (za rów no sta rej, jak i no wej) i stwa rza szan se tra kto wa nia
prze pro wa dza nej re kon stru kcji we lfa re sta te w ka te go riach roz wo ju, a nie re -
gre su spo³ecz ne go.

Nie mniej jed nak, wa r to w spo sób mo ¿ li wie zobie ktywi zo wa ny wska zaæ
nie ty l ko mo c ne, ale rów nie¿ i s³abe stro ny kon ce pcji akty w nej po li ty ki
spo³ecz nej, a ta k ¿e przy wo³aæ fo r mu³owa ne pod jej ad re sem w¹tpli wo œci i za -
strze ¿e nia22.

3. Moc ne stro ny kon cepc ji ak tywn ej po lit yki spo³ecz nej

Do mo c nych stron kon ce pcji akty w nej po li ty ki spo³ecz nej w fo r mie,
w któ rej jest obe c nie urze czywi st nia na w Eu ro pie, mo ¿ na, moim zda niem, za -
li czyæ: 1) prze kra cza nie tra dy cy j nych po dzia³ów ideo lo gi cz nych na zwo len -
ni ków i prze ciw ni ków we lfa re sta te, 2) od rzu ce nie mo de lu to ta l nej in sty tu cji
po mo co wej, 3) wy ko rzy sta nie po ten cja³u spo³ecz ne go i eko nomi cz ne go trze -
cie go se kto ra oraz 4) od rzu ce nie de mo ty wuj¹cej za sa dy deko mody fi ka cji.

3.1. Prze krac zanie tra dyc yjny ch po dzia³ów ideo logi cznych
wokó³ idei wel fare sta te

Wzrost popu la r no œci kon ce pcji APS zwi¹zany jest z prze kra cza niem
przez ni¹ tra dy cy j nych po dzia³ów ideo lo gi cz nych. Jej za³o¿e nia po od po -
wied niej „ob ró b ce” (nie wy pa czaj¹cej jed nak isto ty kon ce pcji) mo ¿ li we s¹ do
za akce pto wa nia we wszy stkich trzech tra dy cy j nych, ideo lo gi cz nych mo de -
lach po li ty ki spo³ecz nej: li be ra l nym (jako eu ro pe j skiej wer sji wor k fa re),
socjal demo kraty cz nym (jako kon ce pcji in klu zji spo³ecz nej œro do wisk margi -
nali zo wa nych) i kon ser waty w nym (jako no wej fo r mu³y so li da ryz mu spo³ecz -
ne go w po li ty ce spo³ecz nej). Kon ce p cja APS nie jest to ¿ sa ma z kon cepcj¹
wor k fa re, maj¹c¹ wy ra Ÿ ny pro fil ideo lo gi cz ny, choæ wy ko rzy stu je ona roz -
wi¹za nia pra kty cz ne wy pra co wa ne w ra mach tej osta t niej23.
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22 Pre zen to wan¹ da lej ana li zê mo c nych i s³abych stron kon ce pcji APS przed sta wi³em
w fo r mie re fe ra tu „Akty wi zuj¹ca po li ty ka spo³ecz na – kon ce pcje i pro ble my” na kon fe ren cji
„Akty wi zuj¹ca po li ty ka spo³ecz na – od pa ñ stwa œwia d czeñ do pa ñ stwa pra cy”, Ko mi tet Nauk
o Pra cy i Po li ty ce Spo³ecz nej PAN i Aka de mia Eko no mi cz na w Po zna niu, Po znañ, 23 lu te go
2006.

23 Por. M. Ry m sza: Akty wi za cja przez pra cê: rola spo³ecz nej przed siê bior czo œci,
w: Prze ciw wy klu cze niu spo³ecz ne mu (pra ca zbio ro wa), Fun da cja „Pro Ca ri ta te”, Wa r sza wa
2003.



3.2. Od rzuc enie mo delu to taln ej in styt ucji po moc owej

Ani ma to rzy wspó³cze s ne go nu r tu akty wi za cji przez pra cê œwia do mi s¹
za gro ¿eñ i sku t ków ubo cz nych XIX- wie cz ne go mo de lu wor king ho u ses24.
Prze wa ¿a wiêc re zy g na cja z „opie ki to ta l nej”, po le gaj¹ca na przy jê ciu za sa dy
nie³¹cze nia „wspól no ty pra cy” ze „wspól not¹ za mie sz ka nia”. To w³aœ nie od -
ró ¿ nia two rzo ne obe c nie w Pol sce cen tra in te gra cji spo³ecz nej (CIS) i klu by
in te gra cji spo³ecz nej od wi kto ria ñ skich do mów pra cy25. Spo ty ka my co pra w -
da rów nie¿ ini cja ty wy ³¹cz¹ce obie fo r my wspól no ty (w Pol sce s¹ to obe c nie
np. ini cja ty wy Fun da cji „Bar ka” czy Sto wa rzy sze nia „Ema us”), ale przy
po³o¿e niu du ¿e go na ci sku na uni ka nie syn dro mu in sty tu cji to ta l nej26. Œwiad -
cz¹ o tym m.in. za sa dy ucze st ni c twa w ta kich pod wó j nych wspól no tach.
Przyk³ado wo, cz³on ko wie wspól not Ema us to tzw. ko m pa nio ni, oso by wza je m -
nie wspie raj¹ce siê w pro ce sie wy cho dze nia z mar gina li za cji, ale prze de
wszy stkim od bu do wuj¹ce w³asne ¿y cie i ty l ko cza so wo prze by waj¹ce w da -
nym oœro d ku wspa r cia.

3.3. Wy kor zyst anie po tenc ja³u spo³ecz nego i ekon omi cznego
trze ciego sek tora

Re a li zacj¹ pro gra mów akty wi zuj¹cych za j muj¹ siê prze de wszy stkim or -
ga ni za cje po zarz¹dowe. S¹ one bo wiem bar dziej ela sty cz ne, przez co ³atwiej
sto so waæ im zindy widua lizo wa ne fo r my wspa r cia27. Or ga ni za cje le piej te¿
radz¹ so bie z rosz cze nio wy mi po sta wa mi be ne fi cjen tów wzma c niaj¹cymi ich 
mar gina li za cjê (pro ces auto margi nali za cji), po nie wa¿ to nie one s¹ ad re sa ta -
mi ro sz czeñ kie ro wa nych wo bec pa ñ stwa i jego s³u¿b, a rów no cze œ nie
w mnie j szym sto p niu tra kto wa ne s¹ jako in sty tu cje kon tro li spo³ecz nej. To
w³aœ nie, moim zda niem, spra wia, ¿e we wspó³cze s nym nu r cie eko no mii
spo³ecz nej tak si l na jest po zy cja sto wa rzy szeñ i fun da cji. Ucze st ni cy przed siê -
w ziêæ sta rej eko no mii spo³ecz nej po sia da li rów nie wie le de fi cy tów, co wspó³-
cze œ ni wy klu cze ni, ale byli ra czej ofia ra mi dra pie ¿ ne go ka pi ta liz mu okre su
indu stria li za cji, ni¿ nad mie r nej opie ku ñ czo œci pa ñ stwa II po³owy XX wie ku.
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24 Wa r to za zna czyæ, ¿e domy pra cy nie po wsta³y w XIX w. jako in sty tu cje re pre sy j ne, ale 
wy ros³y z XVIII - wie cz nej kon ce pcji wa r szta tów, o któ rych dzi siaj powie dzie li by œmy, ¿e
w swych za³o¿e niach mia³y usa mo dzie l niaæ ich ucze st ni ków.

25 Nie oz na cza to, ¿e CI S -y nie maj¹ w³as nych wad i ogra ni czeñ. Por. T. Ka Ÿ mie r czak:
Cen tra in te gra cji spo³ecz nej jako po mys³ na prze ciw dzia³anie wy klu cze niu spo³ecz ne mu? Re -
fle ksje wokó³ Usta wy o za trud nie niu so cja l nym, „Trze ci Se ktor” 2005, nr 2.

26 Por. kla syczn¹ so cjo lo giczn¹ ana li zê in sty tu cji to ta l nej w: E. Gof f man: Cha ra kte ry -
styka in sty tu cji to ta l nych, w: W. De rczy ñ ski, A. Jasi ñska - Ka nia, J. Sza cki (red.): Ele men ty te o -
rii so cjo logi cz nych, PWN, Wa r sza wa 1975.

27 Por. T. Ka Ÿ mie r czak, M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na. Stan obe c ny i szan se
upo wsze ch nie nia kon ce pcji, „Ana li zy i Opi nie” nr 48, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa
2006.



3.4. Od rzuc enie de mot ywuj¹cej za sady de kom ody fik acji

Sfo r mu³owa na przez socja lde mo kra tów za sa da deko mody fi ka cji, czy li
pe³nego unie zale ¿ nie nia sy tu a cji do cho do wej oby wa te li od ich akty w no œci na 
ryn ku pra cy28, sta no wi³a j¹dro skra j nej wer sji pa ñ stwa opie ku ñ cze go. By³a
ona od pocz¹tku kwe stio no wa na przez li be ra l nych i kon ser waty w nych kry ty -
ków we lfa re sta te, pod kre œlaj¹cych, ¿e wspa r cie „za da r mo” udzie la ne oso -
bom zdo l nym do pra cy de mo ty wu je i demo ra li zu je29. APS to dele gity mi za cja
za sa dy deko mody fi ka cji od œro d ka, do ko ny wa na przez spadko bierców -archi -
te któw pa ñ stwa opie ku ñ cze go30. W kon ce pcji APS nie cho dzi o to, ¿eby „nie
daæ za da r mo”, ale o to, aby daæ to, cze go bra ku je naj bar dziej, czy li o mo ¿ li -
woœæ ucze st ni c twa w spo³ecz nej wy mia nie (a nie ty l ko kon su m pcji) dóbr
i us³ug. Od rzu ce nie za sa dy deko mody fi ka cji nie po win no jed nak, w myœl
za³o¿eñ APS, pro wa dziæ do „prze giê cia” w drug¹ stro nê: nie cho dzi o ogra ni -
cze nie po mo cy, ale o zmia nê jej cha ra kte ru.

4. Kwe stie pro blem aty czne zwi¹zane z upow szechni aniem
kon cepc ji ak tywn ej po lit yki spo³ecz nej

Do kwe stii pro blema ty cz nych, któ rych roz strzy g niê cie wy ma ga pog³ê -
bio nych ana liz i ba dañ em pi ry cz nych za li czy³bym: 1) spór o in sty tu cjo nal ne
gra ni ce akty w nej po li ty ki spo³ecz nej oraz 2) spór o spo sób de fi nio wa nia efe k -
ty w no œci pro gra mów APS. Do udoku men to wa nych za rzu tów za li czy³bym
zaœ: 3) za rzut prze ciw skute czno œci sta wia ny nie któ rym fo r mom akty wi zu -
j¹cym oraz 4) za rzut czê œcio wej dele gity mi za cji so cja l nej fun kcji pa ñ stwa
przez kon ce pcjê APS.

4.1. In styt ucj onal ne gra nice pro gra mów APS

Nie wia do mo, gdzie prze bie ga gra ni ca miê dzy akty wi zuj¹cymi pro gra -
ma mi so cja l ny mi (po li tyk¹ spo³eczn¹) a akty w ny mi pro gra ma mi ryn ku pra cy
(po li tyk¹ za trud nie nia). Nie jest to spór teo re ty cz ny, szcze gó l nie w Pol sce. Na 
po zio mie cen tra l nym gra ni ce te s¹ roz my te, co przek³ada siê na brak kon se k -
wen cji w po dzia³ach kom pe ten cyj nych pol skich mi ni sterstw i ich po szcze gó l -
nych depa r ta men tów. Przyk³ado wo, gdy z nie do ko ñ ca ja s nych po wo dów na
kró t ko wyod rê b nio no w stru ktu rze mini ste ria l nej re sort po li ty ki spo³ecz nej
oraz re sort go spo dar ki (w mie j s ce utrwa lo ne go ju¿ po dzia³u na re sort pra cy
i po li ty ki spo³ecz nej oraz re sort go spo dar ki), pro ble ma ty kê in te gra cji spo ³e cz -
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28 Por. G. Espin g-An de r sen: The Three Worlds of We lfa re Ca pi ta lism, Cambri d ge Uni ve r -
si ty Press, Ca m bri d ge 1990.

29 Por. L.M. Mead i in.: From We lfa re to Work. Les sons from Ame ri ca, IEA He ath and
We lfa re Unit, Lon don 1997.

30 Por. M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na…, op. cit.



nej po zo sta wio no w mi ni ste r stwie po li ty ki spo³ecz nej, choæ to w³aœ nie w ra -
mach re in te gra cji spo³ecz nej sta ra no siê upo wsze ch niaæ za trud nie nie so cja l ne.

Na po zio mie lo ka l nym gra ni ce te s¹ na to miast szty w ne, nie mal nie prze -
kra czal ne: s³u¿by spo³ecz ne i s³u¿by za trud nie nia fun kcjo nuj¹ w Pol sce nie ja -
ko obok sie bie, choæ jed ne i dru gie maj¹ za za da nie akty wi zo waæ te same œro -
do wi ska osób d³ugo trwa le bez ro bo t nych. Brak jest me cha ni z mów wspó³dzia -
³ania, a przez lata obse rwo wa li œmy wrêcz „prze rzu ca nie” trud nych klien tów
miê dzy biu ra mi pra cy a oœro d ka mi po mo cy spo³ecznej.

4.2. Spór o efe kty wnoœæ kon cepc ji APS

Spór ten w du ¿ej mie rze spro wa dza siê do py ta nia, czy akty wi zo wa nie
bez ro bo t nych w se kto rze go spo dar ki spo³ecz nej przy czy nia siê do pod nie sie -
nia po zio mu za trud nie nia pro du ktyw ne go. Je œli od rzu ci my dwa skra j ne, wy -
da wa ne a prio ri s¹dy, ¿e: 1) go spo dar ka spo³ecz na z na tu ry rze czy psu je ry -
nek (po ziom za trud nie nia nie zwiê ksza siê, a je dy nie „no r ma l ne” mie j s ca pra -
cy za stê po wa ne s¹ przez sub sy dio wa ne) oraz 2) ¿e re dy stry bu cja pra cy jest
spra wie d li wa, a tym sa mym s³usz na bez wzglê du na re zu l tat eko no mi cz ny –
za uwa ¿a my po trze bê pro wa dze nia pog³êbio nych ba dañ em pi ry cz nych. Wy -
da je siê bo wiem, ¿e wy ni ki mog¹ byæ ró ¿ ne na ró ¿ nych lo ka l nych ryn kach
pra cy. Za miast za j mo waæ do gma ty cz ne sta no wi sko, wa r to wiêc po szu ki waæ
uwa run ko wañ zwiê kszaj¹cych pra wdopo dobie ñ stwo gry o su mie do da t niej
i gry o su mie ze ro wej.

Dru gi aspekt tego spo ru to py ta nie, czy APS to kon ce p cja osz czêd no œcio -
wa, czy o na chy le niu so cja l nym. Od po wiedŸ na to py ta nie nie jest ³atwa i za le -
¿y w du ¿ej mie rze od tego, czy efe kty w noœæ APS roz pa tru je my z d³u¿ szej czy
kró t szej per spe kty wy cza su (kró t ko okre so wo APS oz na cza wzrost nak³a -
dów; dla te go upo wsze ch nia na jest w Pol sce przy wy ko rzy sta niu œro d ków
stru ktu ra l nych EFS). Za uwa ¿a my tu istotn¹ ró ¿ ni cê miê dzy akty wi zuj¹cymi
pro gra ma mi so cja l ny mi rea lizo wa ny mi w Eu ro pie i w Sta nach Zjed no czo -
nych. W Sta nach Zjed no czo nych wor k fa re sprzy ja roz wo jo wi przed siê bior -
czo œci spo³ecz nej, a nie za trud nie nia so cja l ne go. Po li ty ka Unii Eu ro pe j skiej
wy da je siê mieæ prio ry te ty od wro t ne: in stru men tem akty wi za cji jest prze de
wszy stkim in sty tu cja za trud nia nia wspie ra ne go, a nie in ku ba to ry przed siê -
bior czo œci.

4.3. Za rzut pr zeciwskutecznoœci pr ogramów ak tyw izuj¹cych

Wska zu je siê, ¿e udzia³ w pro gra mach akty wi zuj¹cych mo¿e pro wa dziæ
do sku t ku ubo cz ne go, ja kim jest zja wi sko na zna cza nia ucze st ni ków31. Prze ja -
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31 Por. J.L. La vil le, M. Nys sens: Soli dari ty- Ba sed Se c tor Or ga ni za tions in the „Pro xi mi ty 
Se r vi ces” Field: A Eu ro pe an Fran co p ho ne Per spe c ti ve, „Vo lun tas” 2000, nr 1 (11), s. 67–84.



wia siê ono na dwa spo so by. Pie r wszy, to od mien ne tra kto wa nie ta kich osób
przez pra co da w ców na otwa r tym ryn ku pra cy: oso by po ku r sach akty wi -
zuj¹cych za trud nia ne s¹ czê sto ty l ko na mie j s cach pra cy sub sy dio wa nych ze
œro d ków pu b li cz nych i ty l ko w okre sie ko rzy sta nia z pu b li cz nych sub we ncji
lub in nych udo god nieñ. Dru gi, to „get ty za cja” osób nie pe³no spra w nych
w spó³dzie l niach czy zak³adach pra cy chro nio nej. W obu przy pa d kach nie na -
stê pu je pe³na re in te gra cja spo³ecz na osób margi nali zo wa nych, któ ra jest prze -
cie¿ za sad ni czym ce lem za rów no kon ce pcji APS, jak i eko no mii spo³ecznej.

Teo re ty cz nym opi sem tego sta nu rze czy jest te o ria du a l ne go ryn ku pra cy,
któ ra wska zu je, ¿e efekt ubo cz ny zwiê ksza nia przep³ywów miê dzy bez ro bo -
ciem i za trud nie niem sta no wi se g men ta cja ryn ku pra cy: s³absi pra cuj¹ w wy -
dzie lo nym se g men cie ryn ku pra cy lub przy wy ko rzy sta niu nie ty po wych, „go r -
szych” form za trud nie nia32. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e po dzia³ na akty w nych
i nie akty w nych eko no mi cz nie za stê po wa ny jest przez po dzia³ na za tru d nio -
nych pie r wszej i dru giej ka te go rii. Mówi¹c ob ra zo wo, burz¹c je den mur
utrwa laj¹cy spo³eczn¹ mar gina li za cjê s³ab szych, bu du je my obok dru gi.

Na le ¿y jed nak za zna czyæ, ¿e roz wi jaj¹ca siê obe c nie w Eu ro pie kon ce p -
cja fle xi cu ri ty zak³ada, ¿e ela sty cz ne fo r my za trud nie nia nie musz¹ byæ go r -
sze: przy od po wied nich re gu la cjach pra wnych i pra kty ce zarz¹dza nia przed -
siê bio r stwem mog¹ one – i po win ny – mieæ cha ra kter przy ja z ny pra co w ni -
kom, w tym pra co w ni kom o ogra ni czo nych mo ¿ li wo œciach œwia d cze nia pra -
cy33.

4.4. Za rzut cz êœciowej de leg ity miz acji dzia³añ op iek uñc zych

Kon ce p cja APS kon cen tru je siê na pra cy z oso ba mi bez robo t ny mi zdo l -
ny mi do pra cy. Tym sa mym z pola wi dze nia ucie ka pro blem ko nie cz no œci
zwiê ksza nia ska li (i nak³adów fi nan so wych) dzia³añ opie ku ñ czych wo bec
cz³on ków spo³ecze ñ stwa trwa le nie zdo l nych (z ra cji wie ku, nie pe³no spra w -
no œci itp.) do akty w no œci eko no mi cz nej. Waga tego za rzu tu ro œ nie, gdy
uœwia do mi my so bie, ¿e od no si siê on do dzia³añ w spo³ecze ñ stwach szy b ko
sta rzej¹cych siê (ta ki mi s¹ eu ro pe j skie spo³ecze ñ stwa do bro by tu). W skra j nej
wer sji ów re du kcjo nizm pro wa dzi do post rze ga nia lu dzi nie produ kty w nych
i nie bêd¹cych w sta nie od bu do waæ swo jej „zdo l no œci za trud nie nio wej”
(emp loya bi li ty) jako „lu dzi zbêd nych”. Jest to zja wi sko gro Ÿ ne.
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32 Por. E. Gie r ma no wska: Ana li za upo wsze ch nia nia nie ty po wych form za trud nie nia – na
przyk³ad zie prze ciw dzia³ania bez ro bo ciu m³od zie ¿y, w: M. Ry m sza: Ela sty cz ny ry nek pra cy
i bez pie cze ñ stwo so cja l ne. Fle xi cu ri ty po pol sku? In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa
2005.

33 Por. M. Ry m sza: W po szu ki wa niu rów no wa gi miê dzy ela sty cz no œci¹ ryn ku pra cy i bez -
pie cze ñ stwem so cja l nym. Pol ska w dro dze do fle xi cu ri ty? w: M. Ry m sza (red.): Ela sty cz ny ry -
nek pra cy…, op. cit.



Nie mniej jed nak wa r to za zna czyæ, ¿e na grun cie APS roz wi ja siê te¿ nurt
akty wi zo wa nia osób sta r szych, pro pa guj¹cy obok pra cy p³at nej ta k ¿e wo lon -
ta riat czy kszta³ce nie usta wi cz ne34. W tym ujê ciu bu do wa ne s¹ ra czej roz -
wi¹za nia po œred nie miê dzy opiek¹ i akty wi zacj¹, za miast utrwa lania podzia³u 
na osoby aktywne i nieaktywne.

5. W kie runku pol skiego mo delu ekon omii spo³ecz nej 
no wej fali

Na ko niec wa r to po sta wiæ py ta nie, czy na sze doty ch cza so we do œwia d cze -
nia w za kre sie wy ko rzy sta nia in stru men tów APS w upo wsze ch nia niu przed -
siê bior czo œci spo³ecz nej po zwa laj¹ okre œliæ ce chy tworz¹cego siê pol skie go
mo de lu eko no mii spo³ecz nej dru giej fali?

Wa ¿ nym po zy ty w nym aspe ktem owej fali jest sto sun ko wo wy so ki, jak na 
ku l tu rê po li tyczn¹ w na szym kra ju, po ziom sa mo re fle ksji i my œle nia stra tegi -
cz ne go w œro do wi skach eks per ckich zaan ga ¿o wa nych w dzia³ania pra kty cz -
ne. Przyk³ado wo, w gru pie 23 ini cja tyw pro je kto wych rea li zo wa nych w ra -
mach te ma tu D Ini cja ty wy Wspól no to wej EQUAL (prio ry tet: „Roz wój go s -
po dar ki spo³ecz nej”) trzy ukie run ko wa ne s¹ na bu do wa nie pol skie go mo de lu
eko no mii spo³ecz nej35. Sto sun ko wo „¿yw¹”, a wiêc bêd¹c¹ fa kty cz nym mie j -
s cem wy mia ny in fo r ma cji i do œwia d czeñ, wy da je siê fun kcjo nuj¹ca w stru k -
tu rach IW EQUAL tzw. sieæ te ma ty cz na te ma tu D, sku piaj¹ca li de rów pro je k -
tów i ich za ple cze eks per ckie. Z dru giej jed nak stro ny razi szta m po woœæ i no -
wo mo wa to wa rzysz¹ca tzw. upo wsze ch nia niu re zu l ta tów; cha ra kte ryzu je to
ad mi ni stra cjê pu b liczn¹, a co raz czê œciej, nie ste ty, rów nie¿ or ga ni za cje.
Ma in stre a ming (oz na czaj¹cy pró by w³¹cza nia wy pra co wa nych roz wi¹zañ
i re ko men da cji do g³ów ne go nu r tu po li ty ki) spro wa dza ny jest wów czas do
„za kli na nia rze czy wi sto œci”, po wta rza nia s³usz nych fo r mu³ bez po mys³u na
ich rze czy wi ste wdro ¿e nie.

Ana li za ini cja tyw po dej mo wa nych w Pol sce w ra mach no wej fali eko no -
mii spo³ecz nej, w tym prze de wszy stkim we wspo mnia nym nu r cie main stre a m -
in gu (pro je kty EQUAL), po zwa la do strzec kon tu ry kszta³tuj¹cego siê pol -
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34 Kon ce p cja ta okre œla na jest jako akty w na sta roœæ (ac ti ve aging). Por. M. Je p sen, D. Fo -
den, M. Hu t se ba ut (red.): A Li fe long Stra te gy for Ac ti ve Age ing, Eu ro pe an Tra de Union In sti tu -
te, Brus sels 2003.

35 Cho dzi o pro je kty: „W po szu ki wa niu pol skie go mo de lu eko no mii spo³ecz nej” (ad mi -
ni stra tor: Fun da cja Ini cja tyw Spo³eczno -Eko nomi cz nych), „Tu jest pra ca” (ad mi ni stra tor: In -
sty tut Po li ty ki Spo³ecz nej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go) i „W stro nê pol skie go mo de lu go spo -
dar ki spo³ecz nej – bu du je my nowy Li sków” (w ra mach któ re go po wsta³ ni nie j szy tom; ad mi ni -
stra tor ISP).



skie go mo de lu; okre œlê go ro bo czo jako em po we r ment po pol sku36. Mo del
ten mie œci siê w nu r cie no wej eko no mii spo³ecz nej, a na obe cnym eta pie mo ¿ -
na wy ró ¿ niæ czte ry jego ce chy: 1) na cisk na in wes to wa nie w ka pi ta³ lu dz ki
przy niedo warto œcio wa niu zna cze nia ka pi ta³u spo³ecz ne go, 2) pre fe ren cje dla 
„in klu zji wer ty ka l nej” ko sztem wzma c nia nia wiê zi po zio mych („in klu zji
hory zon ta l nej”)37, 3) pre fe ren cje dla akty w nych pro gra mów ryn ku pra cy przy 
trud nie j szej imp le men ta cji akty wi zuj¹cych pro gra mów so cja l nych, 4) zja wi -
sko kon wer gen cji czê œci or ga ni za cji po zarz¹do wych zaan ga ¿o wa nych w eko -
no miê spo³eczn¹: od fo r mu³y non - pro fit, przez not- for - pro fit, do not-fo r-pri -
vate- pro fit38.
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Em po we r ment po pol sku, czy li do œwia d cze nia IW EQUAL*

Pre fe ren cje dla in wes to wa nia w ka pi ta³ lu dz ki
Pro je kty w ra mach IW EQUAL ukie run ko wa ne s¹ g³ów nie na bu do wa nie

ka pi ta³u lu dz kie go, cze go wy ra zem s¹ za rów no pre fe ren cje jed no stek re a li -
zuj¹cych pro je kty (po wszech noœæ dzia³añ o cha ra kte rze szko le nio wym ad -
re so wa nych do tzw. be ne fi cjen tów osta te cz nych), jak i nad zo ruj¹cej pro je kty 
ad mi ni stra cji (li cz ba po wsta³ych no wych miejsc pra cy dla kon kre t nych osób
wy klu czo nych jako pod sta wo wy wska Ÿ nik ewa lua cy j ny). Niedo warto œcio wa -
ne jest wyko rzy sty wa nie i wzma c nia nie ka pi ta³u spo³ecz ne go. Tym cza sem,
po ziom za ko rze nia nia nowo po wsta³ych przed siê biorstw spo³ecz nych
w spo ³ecz no œciach lo ka l nych mo¿e oka zaæ siê jed nym z klu czo wych czyn ni -
ków de cy duj¹cych o utrzy ma niu siê ini cja ty wy po za ko ñ cze niu pro je któw
i wy ko rzy sta niu œro d ków po mo co wych.

Pre fe ren cje dla „in klu zji wer ty ka l nej”
Aksjo lo gia IW EQUAL to w pie r wszej ko le j no œci wspie ra nie wy klu czo -

nych (dzia³al noœæ „jed ni na rzecz dru gich”), a do pie ro w dru giej – wspie ra nie
sa mo po mo cy („s³absi po ma gaj¹ so bie na wza jem”). Im ja kieœ œro do wi sko
jest bar dziej wy klu czo ne, tym pro jekt jego akty wi za cji jest bar dziej prio ry te to -
wy. Oz na cza to jed nak, ¿e uru cha mia ne s¹ ini cja ty wy o wy so kim po zio mie
ry zy ka eko nomi cz ne go, a czêœæ z nich nie ma pra kty cz nie szans na samo -
wysta rcza l noœæ.

36 Kwe stiê tê wraz z pre zen to wan¹ da lej pro po zycj¹ pe rio dy za cji przed sta wi³em w fo r -
mie re fe ra tu za ty tu³owa ne go „Roz wój go spo dar ki spo³ecz nej w Pol sce” na kon fe ren cji „Go s -
po dar ka spo³ecz na – mo del akty wi za cji, przed siê bior czo œci i roz wo ju lo ka l ne go”, PIW
EQUAL, Wa r sza wa, 11 maja 2006 r.

37 Od no œ nie ty pów wiê zi spo³ecz nych i roli po li ty ki spo³ecz nej w ich wzma c nia niu – por.
M. Ry m sza: Po li ty ka spo³ecz na a wiê zi spo³ecz ne. Przy pa dek III Rze czypo spo li tej: „So cie -
tas/Com mu ni tas” 2006, nr 1.

38 Por. M. Ry m sza: Sta ra i nowa eko no mia…, op. cit.



Przed sta wio ne po wy ¿ej ce chy kszta³tuj¹cego siê mo de lu wska zuj¹, ¿e
w nie wie l kim ty l ko sto p niu wyko rzy stu je my bo ga ty do ro bek pol skiej tra dy cji 
go spo dar ki spo³ecz nej, siê gaj¹cej pozy tywi sty cz nych dzia³añ okre su za bo -
rów (zw³asz cza w Po zna ñ skiem), a ugrun to wa nej w dwu dzie sto le ciu miê dzy -
wo jen nym (jedn¹ z ikon tego okre su jest Li sków39). Dla cze go tak jest? Nie
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Pre fe ren cje dla akty w nych pro gra mów ryn ku pra cy
Ucze st ni c two w pro je ktach wspie ra nia wy klu czo nych przez dzia³ania

akty wi zuj¹ce czê œciej i chê t niej de kla ruj¹ biu ra pra cy ni¿ oœro d ki po mo cy
spo³ecz nej czy po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie. Byæ mo¿e ku l tu ra orga -
niza cy j na tych pie r wszych bar dziej od po wia da dzia³aniu pro je kto we mu. Klu -
czo we wy da je siê tu jed nak wspo mnia ne na kie ro wa nie IW EQUAL na wzma c -
nia nie ka pi ta³u lu dz kie go. PU P -y usta wo wo za j muj¹ siê szko le nia mi bez ro -
bo t nych, po œred ni c twem pra cy i tym po do bny mi dzia³ania mi; nie s¹ jed nak
zdo l ne do wzma c nia nia spo³ecz no œci lo ka l nej. Ta kie fo r my wspa r cia jak
com mu ni ty ca pa ci ty bu i l ding czy ani ma cja spo³ecz no œci lo ka l nej to po tencja l -
na do me na s³u¿b spo³ecz nych. Nie ste ty, te fo r my akty wi za cji roz wi jaj¹ siê
w Pol sce po wo li, choæ daje siê tu za uwa ¿yæ pe w ne o¿y wie nie, m.in. pod
wp³ywem IW EQUAL.

Kon wer gen cja w trze cim se kto rze
Or ga ni za cje po zarz¹dowe za an ga ¿o wa³y siê w IW EQUAL (cho dzi o te -

mat D, ale i po zo sta³e prio ry te ty), do strze gaj¹c nie ty l ko nowe mo ¿ li wo œci
sku te cz nej re a li za cji ce lów sta tu to wych, ale i zwiê ksze nia w³as ne go po ten -
cja³u eko nomi cz ne go. Kon dy cja trze cie go se kto ra jest bo wiem w Pol sce
s³aba. Wej œcie do se kto ra ES oz na cza wst¹pie nie na dro gê od non - pro fit,
przez not- for - pro fit, do not-fo r-pri vate- pro fit i ro dzi py ta nie, od któ re go mo -
men tu or ga ni za cja po zarz¹dowa sta je siê de fa c to przed siê bio r stwem spo -
³ecz nym? Pra wdo podo b nie po trze b ne bêd¹ nowe re gu la cje pra w ne, porz¹d -
kuj¹ce sy tu a cje gra ni cz ne. Nie ste ty, przy oka zji prac nad no we li zacj¹ Usta -
wy o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie rz¹d przy go to wu je
roz wi¹za nia id¹ce dok³ad nie w prze ciw nym kie run ku, d¹¿¹c do ogra ni cze nia 
dzia³al no œci go spo da r czej pro wa dzo nej w trze cim se kto rze.

* Pro je kty w ra mach IW EQUAL na prze³omie 2006 i 2007 r. zna j do wa³y siê w po³owie

okre su re a li za cji. Mo del mo¿e wiêc je sz cze ewo lu o waæ w ró ¿ nych kie run kach.

Zród³o: ze sta wie nie w³asne.´

39 Odwo³uje my siê do nie go w pro je kcie, w ra mach któ re go po wsta³a ni nie j sza pu b li ka -
cja, dla pod kre œle nia po trze by i wa r to œci do da nej wyp³ywaj¹cej z umie jê t ne go wy ko rzy sta nia
tego do ro b ku przez drug¹ falê eko no mii spo³ecz nej. Umie jê t ne go, a wiêc nie po zba wio nego
kry ty cz nej ana li zy, co do ku men tu je za mie sz czo ne w ni nie j szym to mie opra co wa nie I. Buk ra -
by- Ry l skiej.



wszy stko t³umacz¹ od mien ne uwa run ko wa nia eko nomi czno - spo³ecz ne, w ja -
kich przysz³o rozwijaæ siê starej i nowej gospodarce spo³ecznej.

W okre sie PRL-u ko mu nizm na ru szy³ ko rze nie spó³dzie l czo œci, za rów no
w aspe kcie eko no mi cz nym, jak i aksjo lo gi cz nym. Pa ra doks re a l ne go so cja li z -
mu po le ga³ na tym, ¿e rów nie sku te cz nie ni sz czy³ on to, z czym wa l czy³, jak
i to, co wspie ra³. Uz na nie spó³dzie l czo œci za ele ment komu ni sty czne go ³adu
go spo dar cze go do pro wa dzi³o do prze ciw sta wie nia jej go spo da r ce wol no ryn ko -
wej. Co pra wda, pod ko niec PRL-u na kró t ko po ja wi³a siê szan sa od bu do wa nia
to ¿ sa mo œci ru chu spó³dzie l cze go, gdy¿ jego za³o¿e nia bli skie by³y pro gra mo wi
Pie r wszej Soli da r no œci, jed nak stan wo jen ny mo ¿ li woœæ tê prze kre œ li³.

De ka da trans fo r ma cji ustro jo wej oz na cza³a po wrót do go spo dar ki ryn ko -
wej, ale bez jej od mia ny spó³dzie l czej. Eko no mia spo³ecz na po zo sta³a przez
ca³¹ de ka dê lat 90. poza g³ów nym nu r tem zmian insty tucjo na l nych. W du ¿ej
mie rze by³ to od ro czo ny sku tek dzie dzi c twa PRL-u. Trans fo r ma cja eko no mi -
cz na oz na cza³a „ode jœcie od sta re go”, czy li form pre fe ro wa nych w go spo da r -
ce cen tra l nie ste ro wa nej. Eko no mia spo³ecz na „pa ch nia³a so cja li z mem”, jej
in stru men ty i in sty tu cje nie mie œci³y siê w ów cze s nym ka ta lo gu sku te cz ne go
in stru men ta rium rynku.

Obe c na de ka da stwo rzy³a szan sê od wró ce nia, a przy naj mniej uzu pe³nie -
nia lo gi ki trans fo r ma cji. De cy den ci zda li so bie spra wê, ¿e po li ty ka spo³ecz na
po le gaj¹ca na dzia³aniach os³ono wych wo bec re form go spo da r czych wy cze r -
pa³a swo je mo ¿ li wo œci. Pro wa dzi³a nie ty l ko do po wsta nia i utrzy my wa nia siê 
wy so kie go po zio mu bez ro bo cia, ale prze de wszy stkim ob ni ¿y³a akty w noœæ
eko no miczn¹ do ros³ych Po la ków do roz mia rów nie spo ty ka nych w Eu ro pie40.
Zda li œmy so bie spra wê z ko nie cz no œci upo wsze ch nia nia akty wi zuj¹cych
form wspa r cia, a rów no cze œ nie akce sja do UE da³a nam mo ¿ li woœæ wy ko rzy -
sta nia œro d ków stru ktu ra l nych do re a li za cji tak ukie run ko wa nej po li ty ki
spo³ecz nej. Sta nê li œmy przed szans¹ za ko rze nie nia eko no mii spo³ecz nej
w no wym ³ad zie go spo dar czo- spo³ecznym.

Czy wyko rzy stu je my tê szan sê? Moim zda niem, nie ste ty, nie. Naj wiê k -
szy za rzut, któ ry po sta wiæ mo ¿ na w tym za kre sie de cy den tom pa ñ stwo wym,
to pro wa dze nie „po li tyk dwóch prê d ko œci”: zupe³ny brak prze³o¿e nia do œwia d -
czeñ wy ni kaj¹cych z re a li za cji pro je któw uni j nych na po li ty kê spo³eczn¹,
pro wa dzon¹ przy wy ko rzy sta niu „w³as nych” œro d ków bu d¿e tu pa ñ stwa41. To
mo¿e spra wiæ, ¿e na wet je œli oka ¿e my siê sku te cz ni w ab so r pcji fun du szy uni j -
nych, to nie zbu du je my trwa³ych stru ktur eko no mii spo³ecz nej. Nie wy ko rzy -
sta my wów czas szan sy. A dru ga mo¿e siê d³ugo nie po wtó rzyæ.
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40 Por. T. Ka Ÿ mie r czak, M. Ry m sza: Akty w na po li ty ka spo³ecz na…, op. cit.
41 Por. M. Ry m sza: Re fo r my spo³ecz ne…, op. cit.



Czê œæ III
Ekon omia spo³ecz na

– za gadn ienia prak tyki



Hu bert Iz debs ki
Mo nika Ma³ek

For my praw ne prz edsiêbiorczoœci
spo³ecz nej w Pol sce

1. S³owo wst êpne

Przed mio tem ni nie j sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie przez pry z mat
idei i ce lów eko no mii spo³ecz nej ogó l nych ram pra wnych two rze nia i pro wa -
dze nia dzia³al no œci, któ rej ce lem jest re a li za cja za mie rzeñ spo³ecz nie u¿y te -
cz nych. Do ty czy to zw³asz cza pod jê cia za trud nie nia przez oso by bez ro bo t ne,
chc¹ce za kty wi zo waæ siê eko no mi cz nie i za mie rzaj¹ce w kon kre t nych fo r -
mach pra wnych re a li zo waæ swo je po mys³y na pro wa dze nie, na zwi j my to,
qu a si-prze dsiê bio r stwa1.

Przed sta wiaj¹c ró ¿ ne fo r my dzia³al no œci – od naj pro stszej i naj bar dziej
roz po wszech nio nej, po naj bar dziej skom p li ko wan¹ – au to rzy spró buj¹ przy bli -
¿yæ mo ¿ li wo œci pra w ne po dej mo wa nia wspó³pra cy przez oso by bez ro bo t ne,
co mo¿e po móc w wy bo rze najko rzyst nie j szej fo r my.

Po mi niê te zo sta³y od rê b ne fo r my pra w ne, do tycz¹ce wy³¹cz nie dzia³al no -
œci ro l ni czej – a to z po wo du za rów no ich spe cy fi ki, jak i re la ty w nie nie wie l -
kich mo ¿ li wo œci po dej mo wa nia ta kiej dzia³alnoœci przez osoby bezrobotne.

2. Uwagi ogól ne

Przed miot ni nie j szych ba dañ wy ma ga pe w ne go wpro wa dze nia i wy ja œ -
nie nia nie roze rwa l nie zwi¹za nych z nim za gad nieñ i po jêæ do tycz¹cych eko -
no mii spo³ecz nej, spo³ecz nej go spo dar ki ryn ko wej, czy po jêæ trze ci se ktor
i dia log oby wa te l ski.

Te r min eko no mia spo³ecz na jest bar dzo sze ro ki i do ty ka wie lu sfer ¿y cia
spo³ecz ne go. Mimo to, na wet przez lu dzi nie znaj¹cych de fi ni cji, in tui cy j nie
jest ro zu mia ny jako przy ja z ny lu dziom, w tym sen sie, ¿e cz³owiek jest w nim
wa ¿ nym i isto t nym ele men tem, mo ¿ na na wet po wie dzieæ, ¿e jest na pie r w szym 

1 Wed³ug sta nu pra wne go z li pca 2006 roku.



mie j s cu. Nie mniej jed nak jest to na dal eko no mia – go spo dar ka, któ ra musi
kie ro waæ siê okre œlo ny mi za sa da mi: zy skiem, ra cjo na li zacj¹ ko sztów. Nie na -
le ¿y wiêc jej my liæ ani uto ¿ sa miaæ z po moc¹ cha ry ta tywn¹. W po jê cie eko no -
mii spo³ecz nej wpi sa ny jest pe wien du a lizm. Jed na k ¿e chc¹c zna leŸæ wspó l ny 
mia no w nik, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e klu czow¹ za sad¹ w tej idei jest pry mat
dzia³ania na rzecz lu dzi przy jed no cze s nej dba³oœci o osi¹gniê cie eko nomi cz -
ne go zysku.

Oz na cza to, ¿e dla jed no stek eko no mii spo³ecz nej isto t ne zna cze nie –
obok celu go spo dar cze go – ma mi sja spo³ecz na. Eko no mia spo³ecz na, któ ra
jest opa r ta na g³êbo kich wa r to œciach soli da r no œci, par ty cy pa cji i sa morz¹dno -
œci, mo¿e ode graæ klu czow¹ rolê w spo³ecz nym roz wo ju lo ka l nym. Po zwa la
wy ko rzy sty waæ za so by lu dz kie w spo sób komp le men tar ny do se kto rów pry -
wa t ne go i pub li cz ne go, za po bie ga wy klu cze niu spo³ecz ne mu i ³ago dzi na piê -
cia spo³ecz ne. Mówi¹c sze rzej: ekonomia spo³eczna wspomaga proces bu do -
wa nia spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Te r min eko no mia spo³ecz na nie jest je sz cze do brze za ko rze nio ny w jê zy -
ku pol skim, mimo ¿e Pol ska ma bo ga te tra dy cje w tej dzie dzi nie. Wa r to wspo m -
nieæ prze de wszy stkim dzie wiêtna stowie cz ne kasy oszczêd noœcio wo-po¿y cz -
ko we, zwa ne ka sa mi Ste f czy ka, oraz spó³dzie l nie zak³ada ne w œro do wi skach
wie j skich. W okre sie miê dzy wo jen nym pol ski ruch spó³dzie l czy na le ¿a³ do
naj bar dziej dy na mi cz nych w ów cze s nej Eu ro pie. Wte dy to wy kszta³ ci³y siê
i roz wi nê³y dwie fo r my, do dziœ uz na wa ne za kla sy cz ne me cha ni z my eko no -
mii spo³ecz nej: spó³dzie l nie oraz to wa rzy stwa ube z pie czeñ wza je mnych.

Okres ko mu ni z mu to czas za ni ku lub ka ry ka tu ry ru chu spó³dzie l cze go,
choæ na fali libe ra li za cji po 1956 r. po wsta³y roz wi¹za nia hy bry do we, któ re
na zy wa no stowa rzy sze nia mi, spó³dzie l nia mi i zwi¹zka mi. Ich dzia³al noœæ
oka zy wa³a siê czê sto bar dzo po ¿y te cz na. Ze wzglê du jed nak na za le ¿ noœæ od
pa ñ stwa, nie mo ¿ na by³o tych or ga ni za cji – kla syfi ko wa nych wów czas jako
jed no stki go spo dar ki uspo³ecz nio nej – za li czaæ do se kto ra eko no mii spo³ecz nej.

Po roku 1989 od two rzo ne zo sta³y wa run ki do rea kty wo wa nia dzia³añ
z za kre su eko no mii spo³ecz nej. W ci¹gu tych ki l ku na stu lat se ktor eko no mii
spo³ecz nej zna cz nie siê roz win¹³, choæ wci¹¿ nie jest skon soli do wa ny. Jego
naj istot niej szy mi podmiotami s¹:

– orga ni za cje spó³dzie l cze i spó³dzie l nie pra cy – w Pol sce dzia³a ok.
13 000 spó³dzie l ni w 13 bran ¿ach spó³dzie l czych, z cze go naj bar dziej
li cz ne to spó³dzie l nie mie sz ka nio we, spó³dzie l nie spo ¿y w ców „Spo -
³em” (kon su men c kie), spó³dzie l nie pra cy, spó³dzie l nie kó³ek ro l ni czych,
spó³ dziel nie ro l ni cze „Sa mo po moc Ch³op ska” oraz spó³dzie l nie ucz -
nio wskie, fun kcjo nuj¹ce w ró ¿ nych ty pach szkó³ na ska lê nie spo ty kan¹ 
w in nych kra jach Unii Eu ro pe j skiej; na le ¿y jed nak mieæ na uwa dze fakt 
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okre œlo nej de ge ne ra cji spo³ecz ne go cha ra kte ru czê œci spó³dzie l ni wo -
bec wy ¿ej wska za nej li te ry i pra kty ki pra wa okre su Pol ski Lu do wej;

– ban ko woœæ spó³dzie l cza – to ponad trzy tysi¹ce pla có wek (ok. 1
3
 ca³ego

se kto ra ban ko we go); se ktor ten przy no si bli sko 7% zy sków wy pra co -
wa nych przez ca³y se ktor ban ko wy i re pre zen tu je ponad 5% wa r to œci
jego akty wów; po do b nie jak w przy pa d ku or ga ni za cji spó³dzie l czych
i spó³dzie l ni pra cy, od nosz¹ siê do nie go te same ogó l ne uwa gi do ty -
cz¹ce szkód wyrz¹dzo nych w cza sach PRL-u;

– Spó³dzie l cze Kasy Oszczêd noœcio wo-Kre dyto we (SKO K -i) – zrze -
sza j¹ ponad mi lion cz³on ków; sieæ pla có wek SKO K -ów jest naj -
wiêksz¹ co do wie l ko œci wœród in sty tu cji ofe ruj¹cych lud no œci us³ugi
fi nan so we (ponad 1300 od dzia³ów w ca³ej Pol sce); w œwie t le do stê p -
nych fa któw, mo ¿ na jed nak s¹dziæ, ¿e i ta fo r ma jest w pra kty ce od leg³a 
od idei eko no mii spo³ecz nej;

– To wa rzy stwa Ube z pie czeñ Wza je mnych (TU W -y) – w tej chwi li jest 
w Pol sce 8 TU W -ów, co sta no wi oko³o 0,5% ryn ku ube z pie czeñ; dla
po rów na nia – przed wojn¹ by³o to 65%;

– or ga ni za cje po zarz¹dowe – ponad 40 ty siê cy zare je stro wa nych sto -
wa rzy szeñ i fun da cji daj¹cych za trud nie nie ok. 1% wszy stkich za tru d -
nio nych w go spo da r ce na ro do wej; wœród sze ro kie go za kre su pól
dzia³ania pie r wsze mie j s ca za j muj¹: sport/tu ry sty ka, edu ka cja i wy cho -
wa nie oraz ochro na zdro wia, reha bi li ta cja i po moc nie pe³no spra w nym.

Z po jê ciem eko no mii spo³ecz nej wi¹¿e siê te¿ idea spo³ecz nej go spo dar -
ki ryn ko wej. Jej g³ów nym za³o¿e niem jest mo ¿ li woœæ i ko nie cz noœæ po go -
dze nia twar dej lo gi ki za sad li be ra l nej go spo dar ki ryn ko wej oraz swo bod ne go
dzia³ania jej me cha ni z mów z za bez pie cze niem okre œlo ne go po zio mu œwia d -
czeñ so cja l nych i za pe w nie niem w ten spo sób spo ko ju spo³ecz ne go. Od rzu ca
siê jed nak za rów no w³as noœæ pa ñ stwow¹, jak i in ge ro wa nie pa ñ stwa w fun k -
cjo no wa nie me cha ni z mów rynkowych.

Teo re ty cz ne Ÿród³a spo³ecz nej go spo dar ki ryn ko wej tkwi¹ w tzw. ordo -
libe rali z mie. Ordo li be ra lizm od niós³ ogro m ne su kce sy w Nie mczech Za chod -
nich. W roku 1947 Al fred Müller-Armack opu b li ko wa³ pra cê Wi r t s chafts-
len kung und Mar ktwi rt s chaft (Kie ro wa nie go spo dark¹ a go spo dar ka ryn ko -
wa), w któ rej na okre œle nie op ty mal ne go mo de lu spo³eczno -go spoda rcze go
po s³u¿y³ siê sfo r mu³owa niem fre ie oder so zia le Mar ktwi rt s chaft (,,wo l na,
czy li spo³ecz na go spo dar ka ryn ko wa”). Sfo r mu³owa nie to sta³o siê has³em re -
form spo³eczno -go spoda r czych wpro wa dza nych pod kie run kiem Lu d wi ga
Er har da. Er hard, trzy maj¹c siê wska zañ or do li be ra³ów, pro wa dzi³ po li ty kê
go spo darcz¹ tak, by z jed nej stro ny pro mo wa³a ona pry wa t ne go przed siê bio r -
cê, sprzy ja³a konku rency j no œci i po dej mo wa niu in wes ty cji, z dru giej zaœ – nie 
re zy g no wa³a z idei par t ne r stwa miê dzy ró ¿ ny mi gru pa mi spo³ecz ny mi i za -
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wo do wy mi, wspie raj¹c (sta raj¹c siê jed nak uni kaæ re dy stry bu cji) zw³asz cza
naj ubo ¿ szych. W ten spo sób ry nek i kon ku ren cja sta³y siê na rzê dziem osi¹ga -
nia wa ¿ nych ce lów spo³ecz nych: wol no œci jed no stek, do bro by tu ro dzin i ró ¿ -
nych grup spo³eczno -za wo do wych, soli da r no œci spo³ecze ñ stwa. Dla te go roz -
bi te po wo j nie Nie mcy szy b ko sta³y siê naj bar dziej roz wi niê tym kra jem eu ro -
pe j skim. W Pol sce te r min spo³ecz na go spo dar ka ryn ko wa zo sta³ wpro wa dzo ny
do Kon sty tu cji RP z 1997 roku.

Z ko lei trze ci se ktor to na zwa, któ rej u¿y wa siê wo bec ogó³u or ga ni za cji
po zarz¹do wych. Okre œle nie to, prze nie sio ne z jê zy ka an gie l skie go, nawi¹zuje 
do po dzia³u dziel¹cego akty w noœæ spo³eczno - go spo darcz¹ no wo cze s nych
pañstw demo kra ty cz nych na trzy se kto ry. Wed³ug tej ty po lo gii pie r wszy se k -
tor to ad mi ni stra cja pu b li cz na, okre œla na te¿ nie kie dy jako se ktor pa ñ stwo wy.
Dru gi se ktor to sfe ra bi z ne su, czy li wsze l kie in sty tu cje i or ga ni za cje, któ rych
dzia³al noœæ jest na sta wio na na zysk, na zy wa ny te¿ se kto rem pry wa t nym.

Trze ci se ktor to ogó³ nie pub li cz nych or ga ni za cji, dzia³aj¹cych spo³ecz nie
i nie dla zy sku, okre œla nych naj czê œciej jako or ga ni za cje po zarz¹dowe (co sta -
no wi wpro wa dzon¹ obe c nie do pol skie go usta wo da w stwa ad ap ta cjê miê -
dzyna rodo we go te r mi nu non- gover n men tal or ga ni sa tions, NGOs) lub or ga -
ni za cje non - pro fit. Okre œle nie or ga ni za cje po zarz¹dowe akcen tu je nie za le ¿ -
noœæ tych or ga ni za cji od ad mi ni stra cji (rz¹du). Z ko lei na zwa non - pro fit od ró ¿ -
nia je od or ga ni za cji dru gie go se kto ra i pod kre œla, ¿e ich dzia³al noœæ nie jest
na sta wio na na zysk (st¹d te¿ okre œle nie not- for - pro fit, któ re zna laz³o od zwier -
cied le nie w pol skim usta wo da wstwie, mia no wi cie w prze pi sach o fi nan sach
pu b li cz nych oraz w prze pi sach o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon -
ta ria cie, gdzie u¿y wa siê te r mi nu „pod mio ty nie na le¿¹ce do se kto ra fi nan sów
pu b li cz nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniê cia zy sku”). Or ga ni za cje te okre œ -
la siê te¿ cza sem jako wolon tary sty cz ne, gdy¿ ich dzia³al noœæ jest w zna cz -
nym sto p niu opa r ta na dzia³aniu ocho t ni ków, czy li na wo lon ta ria cie. Inna na z -
wa sto so wa na wo bec tych or ga ni za cji to or ga ni za cje oby wa te l skie (cza sem
te¿ or ga ni za cje spo³ecz ne, lecz zna cze nia tego te r mi nu nie na le ¿y my liæ z te r -
mi nem or ga ni za cje spo³ecz ne, ukszta³to wa nym jako „or ga ni za cje spo³ecz ne
ludu pra cuj¹cego miast i wsi” – w okre sie re a l ne go so cja li z mu i re li kto wo wy -
stê puj¹cym ta k ¿e w aktu a l nie obo wi¹zuj¹cych prze pi sach) lub or ga ni za cje
u¿y te cz no œci pu b li cz nej. Te sfo r mu³owa nia pod kre œlaj¹, ¿e akty w noœæ tych
or ga ni za cji jest naj wiê ksza w dzie dzi nie ochro ny zdro wia, sze ro ko ro zu mia -
nej po mo cy spo³ecz nej, akcji cha ryta ty w nych i w edu ka cji, czy li kró t ko
mówi¹c w dzia³aniu dla do bra pub li cz ne go.

Dia log oby wa te l ski na to miast, to fo r ma kon ta ktu miê dzy w³adz¹ pa ñ -
stwow¹ a orga ni za cja mi trze cie go se kto ra, po le gaj¹ca na wza je mnym prze ka -
zy wa niu so bie opi nii, in fo r ma cji czy usta leñ do tycz¹cych ce lów, in stru men -
tów i stra te gii wdra ¿a nia po li ty ki pu b li cz nej. Nie na le ¿y go my liæ z dia lo giem
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pa r t ne rów spo³ecz nych (dia lo giem spo³ecz nym w w¹skim zna cze niu), ro zu -
mia nym jako ko mu ni ka cja miê dzy w³ad za mi pub li cz ny mi, zwi¹zka mi za wo -
do wy mi i orga ni za cja mi pra co da w ców, do tycz¹ca zbio ro wych sto sun ków
pra cy (zbio ro we go pra wa pra cy). Ucze st ni ka mi dia lo gu oby wate l skie go –
obok w³adz pu b li cz nych – s¹ bo wiem nie ty l ko tra dy cy j nie ro zu mia ni pa r t ne -
rzy spo³ecz ni, ale ta k ¿e or ga ni za cje po zarz¹dowe, dzia³aj¹ce na ró ¿ nych
p³asz czy z nach: spo³ecz nej, eko no mi cz nej, œwia to pogl¹do wej, za wo do wej lub 
tery to ria l nej. Z tego wzglê du przed mio tem dia lo gu oby wate l skie go nie s¹
wy³¹cz nie pro ble my zwi¹zane z mie j s cem pra cy (zak³adem, bran¿¹, se kto rem 
go spo dar ki), ale wsze l kie za gad nie nia do tycz¹ce mie j s ca grup oby wa te li
w pa ñ stwie i spo³eczeñstwie.

Pod mio ty, któ re pro wadz¹ swo je dzia³ania dla do bra pub li cz ne go, za spo -
ka jaj¹c po trze by swo ich cz³on ków lub pod opie cz nych, bar dzo czê sto wy ko -
nuj¹ za da nia, z któ rych ani pa ñ stwo, ani inne pod mio ty go spo da r cze nie
wywi¹zuj¹ siê w spo sób wy sta r czaj¹co sku te cz ny. Wype³niaj¹ w ten spo sób
bar dzo wa¿n¹ z pun ktu wi dze nia spo³ecz ne go lukê, któ ra po zo sta wa³a na ma r -
gi ne sie dzia³añ pa ñ stwa i pod mio tów sfe ry go spo da r czej, ale dla ¿ad ne go
z nich nie by³a dzia³al no œci¹ prio ry te tow¹, co w widoczny sposób odbija³o siê
na skutecznoœci prowadzonych dzia³añ.

In sty tu cje trze cie go se kto ra mog¹ byæ za rów no pod mio ta mi go spo dar czy -
mi, jak i spo³ecz ny mi. Mog¹ one przy bie raæ bar dzo ró ¿ ne – ta k ¿e w za le ¿ no -
œci od kra ju – fo r my pra w ne, wœród któ rych bez w¹tpie nia na le ¿y wy mie niæ:
sto wa rzy sze nia, fun da cje, fun du sze po rê cze nio we i tak da lej, a ta k ¿e przed -
siê bio r stwa spo³ecz ne i so cja l ne. Przed siê bio r stwa te s¹ szcze gó l nie akty w ne
w ta kich ob sza rach jak: ochro na so cja l na, us³ugi so cja l ne, zdro wie, ban ki,
ube z pie cze nia, pro du k cja ro l ni cza, spra wy kon su men c kie, pra ca sto wa rzy -
szo na, rze mios³o, se ktor mie sz ka nio wy, do sta wy, us³ugi dla mie sz ka ñ ców,
szko le nie i edu ka cja, ku l tu ra, sport i roz ry w ka. Mimo ogromnej ró¿ no rod no -
œci form prawnych mo¿na pokusiæ siê o wyodrêbnienie pewnego wspólnego
im wszystkim zespo³u cech któ ry mi s¹:

– pie r wsze ñ stwo ce lów indy widu a l nych i spo³ecz nych nad zy skiem;
– otwa r te i do bro wo l ne cz³on ko stwo;
– auto no mi cz ne zarz¹dza nie i nie za le ¿ noœæ od w³adz pu b li cz nych;
– ob ro na i re a li za cja wa r to œci soli da r no œci i odpo wie dzial no œci;
– po³¹cze nie po trzeb cz³on ków/u¿yt ko w ni ków i po trzeb ogó l nych;
– demo kra ty cz na kon tro la;
– prze zna cza nie wy pra cowa ne go zy sku na cele sta bi l ne go roz wo ju, re a li za -

cjê us³ug dla cz³on ków lub us³ug ogó l nych.
Eko no mia spo³ecz na od po wia da prio ry te tom Unii Eu ro pe j skiej: spó j no -

œci spo³ecz nej, pe³nemu za trud nie niu i wa l ce z ubó stwem, de mo kra cji ucze st -
nicz¹cej, le p sze mu zarz¹dza niu oraz stabilnemu rozwojowi.
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Trud no mó wiæ o jed nym eu ro pe j skim mo de lu eko no mii spo³ecz nej. Jed -
nak w kra jach Unii Eu ro pe j skiej po jê cie so cial eco no my czy économie so cia le 
jest od da w na obe c ne na fo rum de ba ty pu b li cz nej. Sta je siê to zro zu mia³e
w ze sta wie niu z da ny mi: in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej to 8% wszy stkich
przed siê biorstw eu ro pe j skich (ok. mi lio na przed siê biorstw i or ga ni za cji wy -
twa rzaj¹cych 10% pro du ktu krajo we go brut to) oraz 10% ca³ko wi te go za trud -
nie nia (ponad 10 mi lio nów osób pra cuj¹cych). Na cisk rosn¹cego w si³ê se kto -
ra eko no mii spo³ecz nej spo wo do wa³, ¿e za rów no w pra wo da wstwie krajo -
wym, jak i eu ro pe j skim za czê to wpro wa dzaæ od dzie l ne re gu la cje dla tego
typu dzia³añ.

W wy mia rze krajo wym kon ce p cja eko no mii spo³ecz nej po raz pie r wszy
zo sta³a uz na na przez rz¹d Fran cji w 1980 roku, a na stê p nie przy jê ta przez po -
szcze gó l ne pa ñ stwa cz³on ko wskie UE. Po ja wi³y siê wów czas mi ni ste r stwa
lub se kre ta ria ty sta nu odpo wie dzia l ne za wy ra Ÿ nie ju¿ okre œlon¹ eko no miê
spo³eczn¹. Mia³o to mie j s ce w Be l gii, we Fran cji, w Hi sz pa nii, we W³oszech,
w Po r tu ga lii, Lu kse mbu r gu, Szwe cji, Fin lan dii i Wie l kiej Bry ta nii. W 1991 r.
we W³oszech za czê³a obo wi¹zy waæ usta wa o spó³dzie l niach so cja l nych,
w 1995 r. w Be l gii wpro wa dzo no po jê cie przed siê bio r stwa „o ce lach spo³ecz -
nie u¿y te cz nych”, a w Po rtu ga lii kon stru kcjê „spó³dzie l ni spo³ecz nej soli da r -
no œci”.

Na po zio mie ogól noeu rope j skim co raz czê œciej zna j du je my odwo³anie do 
idei lub in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej w te kstach or ga nów UE oraz or ga ni za -
cji miê dzyna ro do wych. W roku 1997, w Lu kse mbu r gu, eu ro pe j ski szczyt po -
œwiê co ny za trud nie niu za ini cjo wa³ ko or dy na cjê po li ty ki za trud nie nia na po -
zio mie eu ro pe j skim. Przy tej oka zji, po raz pie r wszy w te k œcie Rady Mi ni -
strów Eu ro pe j skich, nawi¹zano wy ra Ÿ nie do eko no mii spo³ecz nej i wpi sa no j¹ 
do zbio ru g³ów nych kie run ków po li ty ki na rzecz za trud nie nia w czê œci po -
œwiê co nej przed siê bior czo œci. Pa ñ stwa cz³on ko wskie po win ny od tej pory
przed sta wiaæ spra wo z da nia z dzia³añ po dej mo wa nych w ramach wszystkich
g³ównych kierunków, a zatem równie¿ inicjatyw w dziedzinie ekonomii
spo³ecznej.

W ra mach eu ro pe j skiej po li ty ki w³¹cza nia w spo³ecze ñ stwo, eko no mia
spo³ecz na fi gu ru je jako spe cy fi cz na me to da dzia³ania pro gra mu EQUAL.
W roku 2003 Unia przy jê³a sta tut Eu ro pe j skiej Spó³ki Spó³dzie l czej i opu b li -
ko wa³a ko mu ni kat dla rz¹dów i in sty tu cji eu ro pe j skich na te mat pro mo cji
spó³dzie l czo œci w Eu ro pie. W ska li œwia to wej eko no mia spo³ecz na zo sta³a
uz na na przez OCDE (Or ga ni za cjê Wspó³pra cy i Rozwoju Ekonomicznego)
oraz MOP (Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy).

Przy zna nie eko no mii spo³ecz nej szcze gó l ne go mie j s ca w po li ty ce pa ñ -
stwo wej oraz miê dzy naro do wej pro wa dzi do jej sto p nio wej stan da ry za cji. In -
sty tu cje eko no mii spo³ecz nej, chc¹c byæ pa r t ne rem dla in sty tu cji eu ro pe j s kich,
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ukon sty tu o wa³y siê w Sta³¹ Kon fe ren cjê Eko no mii Spo³ecz nej (CEP-CMAF),
sk³adaj¹c¹ siê z eu ro pe j skich ugru po wañ spó³dzie l ni, to wa rzystw po mo cy
wza je mnej, sto wa rzy szeñ i fun da cji oraz krajo wych pla t form eko no mii spo -
³ecz nej. In sty tu cja ta pe³ni rolê in stan cji umo ¿ li wiaj¹cej uz gad nia nie sta no -
wisk, przed sta wia nie pro po zy cji i re pre zen towa nie w kwe stiach do tycz¹cych
eko no mii spo³ecz nej.

Przy bli ¿y wszy w spo sób ogó l ny po jê cie eko no mii spo³ecz nej, przejœæ
mo ¿ na do omó wie nia po szcze gó l nych form pra wnych i insty tucjo na l nych
pro wa dze nia dzia³al no œci, s³u¿¹cej re a li za cji ce lów spo³ecz nie u¿y te cz nych
poza se kto rem fi nan sów pu b li cz nych. W zwi¹zku z tym, ¿e ni nie j sze opra co -
wa nie z za³o¿e nia nie ma cha ra kte ru komp lemen tar ne go pod rê cz ni ka opi su -
j¹cego wszy stkie aspe kty fun kcjo no wa nia oma wia nych in sty tu cji, au to rzy
sku pi li siê na aspe ktach naj wa¿ nie j szych z pun ktu wi dze nia osób szu kaj¹cych 
wie dzy na te mat mo¿liwoœci podjêcia dzia³alnoœci w trzecim sektorze,
w szczególnoœci osób bezrobotnych.

Z tego po wo du, w sto sun ku do po szcze gó l nych pod mio tów, sku pio no siê
na przed sta wie niu ich ogó l nej cha ra kte ry styki, wy mo gów zwi¹za nych z re je -
stracj¹, obo wi¹zków, w szcze gó l no œci wzglê dem se kto ra pub li cz ne go, mo ¿ li -
wo œci dzia³ania oraz ewen tua l ne go pod su mo wa nia przy da t no œci fo r my z pun k -
tu wi dze nia za mie rzo ne go celu.

3. In dyw idu alna dzia³al noœæ go spod arcza i dzia³al noœæ 
w for mie spó³ki cy wiln ej

Niew¹tpli wie naj prostsz¹, a w okre œlo nych przy pa d kach i naj sku te cz -
niejsz¹, form¹ dzia³al no œci spo³ecz nie u¿y te cz nej w za kre sie akty wi za cji za -
wo do wej wy bra nych grup spo³ecz nych jest umo ¿ li wie nie pod jê cia przez
zain tere so wa nych dzia³al no œci go spo da r czej. Wo bec po wy ¿sze go, w tym
mie j s cu wa r to wska zaæ dro gi pod jê cia ta kiej dzia³al no œci i wy ja œ niæ pe w ne
u³atwie nia w jej pro wa dze niu.

Re gu la cje do tycz¹ce pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej zna j duj¹ siê
w Usta wie z 2 li pca 2004 r. o swo bo dzie dzia³al no œci go spo da r czej2.

Zgod nie z tre œci¹ art. 2 tej usta wy „dzia³al no œci¹ go spo darcz¹ jest za ro b -
ko wa dzia³al noœæ wy twó r cza, bu do w la na, han d lo wa, us³ugo wa oraz po szu ki -
wa nie, roz po zna wa nie i wy do by wa nie ko pa lin ze z³ó¿, a ta k ¿e dzia³al noœæ za -
wo do wa, wy ko ny wa na w sposób zorganizowany i ci¹g³y”.

Ko le j ny prze pis za wie ra na to miast ka ta log wy³¹czeñ, zgod nie z któ rym
dzia³al no œci¹ go spo darcz¹ nie jest:
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– dzia³al noœæ wy twó r cza w ro l ni c twie w za kre sie upraw ro l nych oraz cho wu
i ho do w li zwierz¹t;

– ogrod ni c two;
– wa rzyw ni c two;
– le œ ni c two i ry ba c two œródl¹dowe;
– wy naj mo wa nie przez ro l ni ków po koi, sprze da¿ posi³ków do mo wych

i œwia d cze nie w go spo da r stwach ro l nych in nych us³ug zwi¹za nych z po -
by tem tu ry stów.
Usta wa wpro wa dza te¿ de fi ni cjê przed siê bio r cy, zgod nie z któr¹ przed -

siê biorc¹ jest oso ba fi zy cz na, oso ba pra w na i jed no stka orga niza cy j na nie -
bêd¹ca osob¹ prawn¹, któ rej od rê b na usta wa przy zna je zdo l noœæ prawn¹ –
wy ko nuj¹ca we w³as nym imie niu dzia³al noœæ go spo darcz¹. Za przed siê bio r -
ców uz na je siê ta k ¿e wspó l ni ków spó³ki cy wi l nej w za kre sie wy ko ny wa nej
przez nich dzia³al no œci go spo da r czej; spó³ka cy wi l na od 2001 r. nie jest tra k -
to wa na jako oso b na jed no stka orga niza cy j na, a za tem i zbio ro wy przed siê bio r -
ca (choæ po zo sta je pra co dawc¹ w ro zu mie niu prze pi sów Ko de ksu pra cy oraz
po da t ni kiem nie któ rych po da t ków, w szcze gó l no œci VAT), lecz jest form¹
wspó l ne go pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej przez wspó l ni ków jako
po szcze gó l nych przed siê bio r ców.

Przed siê bio r ca bêd¹cy osob¹ fi zyczn¹ (na ta kich szcze gó l nie sku pi my siê
w tej pra cy) mo¿e podj¹æ dzia³al noœæ go spo darcz¹ po uzy ska niu wpi su do
Ewi den cji Dzia³al no œci Go spo da r czej. Ewi den cjê pro wa dzi urz¹d gmi ny
w³aœci wy ze wzglê du na mie j s ce za mie sz ka nia przed siê bio r cy. Sto so w nie do
art. 27 usta wy wnio sek o wpis do ewi den cji na le ¿y z³o¿yæ na fo r mu la rzu
zgod nym z wzo rem urzê do wym. Sk³adaj¹c wnio sek, wnio sko da w ca zo bo -
wi¹zany jest ui œciæ sto sown¹ op³atê w wy so ko œci 100 z³otych. Sam wnio sek
musi zaœ za wie raæ na stê puj¹ce ele men ty:

– fi r mê przed siê bio r cy oraz jego nu mer PESEL, o ile taki po sia da;
– nu mer iden ty fi ka cji po da t ko wej (NIP), o ile taki po sia da;
– oz na cze nie mie j s ca za mie sz ka nia i ad re su, ad res do do rê czeñ przedsiê bio r -

cy oraz ad res, pod któ rym jest wy ko ny wa na dzia³al noœæ go spo da r cza,
a je ¿e li przed siê bio r ca wy ko nu je dzia³al noœæ poza mie j s cem za mie sz ka -
nia – ad res g³ów ne go mie j s ca wy ko ny wa nia dzia³al no œci i od dzia³u, je ¿e li 
zo sta³ utwo rzo ny;

– okre œle nie przed mio tu wy ko ny wa nej dzia³al no œci go spo da r czej zgod nie
z Polsk¹ Kla sy fi kacj¹ Dzia³al no œci (PKD);

– in fo r ma cje o ist nie niu lub usta niu ma³¿e ñ skiej wspól no œci maj¹tko wej;
– in fo r ma cje o umo wie spó³ki cy wi l nej, je ¿e li taka zo sta³a za wa r ta (w da -

nym przy pa d ku pro wa dze nie dzia³al no œci w ra mach spó³ki cy wi l nej, któ -
ra nie jest obe c nie jed nostk¹ or ga ni za cyjn¹ i przed siê biorc¹, ale form¹
wspó l ne go pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej indy widu a l nych przed -
siê bio r ców, jest rów nie¿ god ne roz wa ¿e nia);
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– dane sta³ego pe³no mo c ni ka, upra w nio ne go do pro wa dze nia spraw przed -
siê bio r cy, o ile przed siê bio r ca udzie li³ ta kie go pe³no moc ni c twa.
Na wej œcie w ¿y cie cze kaj¹ prze pi sy upra sz czaj¹ce pro ce du ry zg³asza nia

roz po czê cia dzia³al no œci go spo da r czej przez zast¹pie nie ki l ku zg³oszeñ jed -
nym wnio skiem. Pod miot po dej muj¹cy dzia³al noœæ go spo darcz¹ bê dzie móg³
ra zem z wnio skiem o wpis do Ewi den cji Dzia³al no œci Go spo da r czej z³o¿yæ
jed no cze œ nie wnio ski o na da nie nu me ru REGON, NIP oraz zg³osiæ siê do
ube z pie cze nia spo³ecz ne go w ZU S -ie. Or gan re je stro wy bê dzie mia³ obo -
wi¹zek przes³ania, po do ko na niu wpi su, do ku men tów i da nych ko nie cz nych
do zg³osze nia przed siê bio r cy w po zo sta³ych re je strach. Pro ces re je stra cji
koñczy siê wydaniem decyzji o wpisie do Ewidencji Dzia³alnoœci Go s po da r -
czej.

W aktu a l nej sy tu a cji spo³eczno -poli ty cz nej pro wa dze nie w³as nej dzia³al -
no œci go spo da r czej nie jest spraw¹ ³atw¹. Pe w ne trud no œci stwa rza za rów no
uzy ska nie okre œlo ne go zy sku eko nomi cz ne go, któ ry wa run ku je su kces pro -
wa dzo nej dzia³al no œci, jak i po ru sza nie siê w g¹szczu prze pi sów, szcze gó l nie
po da t ko wych. Do ty czy to zw³asz cza osób, któ re de cy duj¹ siê podj¹æ dzia³al -
noœæ go spo darcz¹ w celu wyj œcia ze sta nu bezrobocia – np. w zakresie
produkcji prostych wyrobów regionalnych.

W re zu l ta cie wa r to za sta no wiæ siê – ta k ¿e poza ra ma mi ewen tu a l nej
spó³ki cy wi l nej – nad po wie rze niem przez zain tere so wa nych przed siê bio r -
ców indy widu a l nych pro wa dze nia okre œlo nych czyn no œci obs³ugo wych
(w szcze gó l no œci obs³ugi ksiê go wej i obs³ugi pra wnej, ale tak¿e marketingu)
wybranej firmie zewnêtrznej.

Kwe stia mar ke tin gu jest wyj¹tko wo isto t na ze wzglê du na to, ¿e idzie
o roze zna nie ryn ku i po moc w umie sz cze niu w³as ne go to wa ru lub us³ugi na
ryn ku, z czym przed siê bio r cy spo³ecz ni mog¹ mieæ szczególne trudnoœci.

Re a su muj¹c, stwier dziæ za tem na le ¿y, i¿ naj prostsz¹ form¹ w in te re su -
j¹cym nas za kre sie jest w³aœ nie dzia³al noœæ go spo da r cza (mo ¿ na to te¿ na z -
waæ, wo bec nie ist nie nia powi¹zañ forma lno pra w nych miê dzy wspó³pra cu -
j¹cymi – bra kiem fo r my), ro zu mia na jako wspó³pra ca miê dzy grup¹ przed siê -
bio r ców po³¹czo nych wspó l nym przed mio tem dzia³ania i ce lem oraz wspó l -
nie ko rzy staj¹cych z na rzê dzi, ta kich jak po wie rze nie do ko ny wa nia okre œlo -
nych czyn no œci pro fe sjo nal nym fi r mom, czy li swo i sty zbio ro wy out so u r cing.

4. In styt ucja spó³dziel ni

Re gu la cje pra w ne do tycz¹ce spó³dzie l ni zna j duj¹ siê w Usta wie z 16
wrze œ nia 1982 r. – Pra wo spó³dzie l cze3.
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Usta wo wa, za wa r ta w art.1 § 1 Pra wa spó³dzie l cze go, de fi ni cja spó³dzie l -
ni, sta no wi ¿e „spó³dzie l nia jest do bro wo l nym zrze sze niem nie ogra ni czo nej
li cz by osób, o zmien nym sk³ad zie oso bo wym i zmien nym fun du szu udzia -
³owym, któ re w in te re sie swo ich cz³on ków pro wa dzi wspóln¹ dzia³al noœæ go -
spo darcz¹”. Spó³dzie l nia mo¿e rów nie¿ pro wa dziæ dzia³al noœæ spo³eczn¹
i oœwia towo- kul tu raln¹ na rzecz swo ich cz³on ków i ich œro do wi ska. Spó³dzie l -
nie dzie li siê na gru py, typy i ro dza je. Pod staw¹ po dzia³u spó³dzie l ni na gru py
s¹ ich fun kcje pe³nio ne w sto sun ku do cz³on ków. Roz ró ¿ nia siê tu dwie gru py
spó³dzie l ni:

– spó³dzie l nie u¿yt ko w ni ków – spó³dzie l nie za spo ka jaj¹ce po trze by go spo -
da r cze cz³on ków (œwiadcz¹ce us³ugi na rzecz cz³on ków);

– spó³dzie l nie wy twó r cze (pra cy) – spó³dzie l nie za trud niaj¹ce cz³on ków
za ro b ko wo.
W gru pie spó³dzie l ni u¿yt ko w ni ków s¹ na stê puj¹ce typy i ro dza je:

• spó³dzie l nie han d lo we:
– spó³dzie l nie spo ¿y w ców;
– wie j skie spó³dzie l nie za opa trze nia i zby tu;
– rze mie œl ni cze spó³dzie l nie za opa trze nia i zby tu;

• spó³dzie l nie han d lu i prze twó r stwa:
– spó³dzie l nie mle cza r skie;
– spó³dzie l nie ogrod ni cze; 

• spó³dzie l nie oszczêd noœcio wo-po¿y czko we (ban ki spó³dzie l cze);
• spó³dzie l nie bu dow ni c twa mie szka nio we go;
• spó³dzie l nie us³ug socjal no-kul tura l nych i spo³eczno -wy chowa w czych, jak:

wy da w ni cze, turysty czno-wy poczyn ko we, zdro wia, ucz nio wskie.
W gru pie spó³dzie l ni wy twó r czych wy stê puj¹:

• ro l ni cze spó³dzie l nie pro du kcy j ne oraz inne spó³dzie l nie za j muj¹ce siê pro -
dukcj¹ roln¹ i us³uga mi ro l ni czy mi;

• spó³dzie l nie pra cy:
– spó³dzie l nie pra cy pro du kcyj no -us³ugo we i us³ugo we;
– spó³dzie l nie in wa li dów;
– spó³dzie l nie prze mys³u lu do we go i arty sty cz ne go;
– spó³dzie l nie trans po rto we;
– cha³up ni cze spó³dzie l nie pra cy;
– m³od zie ¿o we spó³dzie l nie pra cy;
– stu den c kie spó³dzie l nie us³ugowo -pro dukcy j ne;
– spó³dzie l nie ho do w ców.

Osobn¹ ka te go riê prawn¹ sta no wi¹ obe c nie spó³dzie l nie so cja l ne, któ rym
trze ba bê dzie po œwiê ciæ szcze góln¹ uwa gê; w ka te go riach mery to ry cz nych
spó³dzie l nie so cja l ne po win no siê jed nak uz naæ za szcze gó l ny ro dzaj spó³ dzielni
pra cy.
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Spó³dzie l nia pro wa dzi dzia³al noœæ na pod sta wie usta wy – Pra wo spó³ dziel -
cze, in nych ustaw oraz zare je stro wane go sta tu tu. Sta tut spó³dzie l ni zgod nie
z tre œci¹ art. 5 po wi nien okre œlaæ:

– oz na cze nie na zwy z do da t kiem „spó³dzie l nia” lub „spó³dzie l czy” i po da -
niem jej sie dzi by;

– przed miot dzia³al no œci spó³dzie l ni oraz czas trwa nia, o ile za³o¿o no j¹ na
czas okre œlo ny;

– wy so koœæ wpi so we go oraz wy so koœæ i li cz bê udzia³ów, któ re cz³onek
obo wi¹zany jest za de kla ro waæ, te r mi ny wno sze nia i zwro tu oraz sku t ki
nie wnie sie nia udzia³u w te r mi nie; je ¿e li sta tut prze wi du je wno sze nie wiê -
cej ni¿ jed ne go udzia³u, mo¿e okre œlaæ ich górn¹ gra ni cê;

– pra wa i obo wi¹zki cz³on ków;
– za sa dy i tryb przy j mo wa nia cz³on ków, wy po wia da nia cz³on ko stwa, wy -

kre œla nia i wy klu cza nia cz³on ków;
– za sa dy zwo³ywa nia wa l nych zgro ma dzeñ, ob ra do wa nia na nich i po dej -

mo wa nia uchwa³;
– za sa dy i tryb wy bo ru oraz odwo³ywa nia cz³on ków or ga nów spó³dzie l ni;
– za sa dy po dzia³u nad wy ¿ki bi lan so wej (do cho du ogó l ne go) oraz po kry wa -

nia strat spó³dzie l ni.
Maj¹tek spó³dzie l ni usta wo wo jest okre œlo ny jako pry wa t na w³as noœæ jej

cz³on ków. Oz na cza to miê dzy in ny mi, ¿e cz³on ko wie spó³dzie l ni obo wi¹zani
s¹ do po kry cia jej strat, jed na k ¿e w wy so ko œci nie wiê kszej ni¿ wy so koœæ
zade kla ro wa nych udzia³ów. Cz³onek spó³dzie l ni nie od po wia da wo bec wie -
rzy cie li spó³dzielni za jej zobowi¹za nia4.

Oso by za mie rzaj¹ce za³o¿yæ spó³dzie l niê uchwa laj¹ sta tut spó³dzie l ni,
po twier dzaj¹c jego przy jê cie przez z³o¿e nie pod nim swo ich pod pi sów oraz
do ko nuj¹ wy bo ru or ga nów spó³dzie l ni. W myœl sta tu tu, wy bór do tych or ga -
nów na le ¿y do ko m pe ten cji wa l ne go zgro ma dze nia lub ko mi sji orga niza cy j -
nej w sk³adzie co najmniej trzech osób.

Li cz ba za³o¿y cie li spó³dzie l ni nie mo¿e byæ mnie j sza od dzie siê ciu, je ¿e li
za³o¿y cie la mi s¹ oso by fi zy cz ne, i trzech, je ¿e li za³o¿y cie la mi s¹ oso by pra w -
ne. W spó³dzie l niach pro du kcji ro l nej li cz ba za³o¿y cie li – osób fi zy cz nych –
nie mo¿e byæ mniejsza od piêciu.

Spó³dzie l nia pod le ga obo wi¹zko wi wpi su do Krajo we go Re je stru S¹do -
we go. Wnio sek o re je stra cjê pod mio tu w Krajo wym Re je strze S¹do wym
sk³ada siê na urzê do wym fo r mu la rzu (KRS-W5) sta no wi¹cym za³¹cznik nr 5
do Roz porz¹dze nia Mi ni stra Spra wied li wo œci z 21 grud nia 2000 r. w spra wie
okre œle nia wzo rów urzê do wych fo r mu la rzy wnio sków o wpis do Krajo we go
Re je stru S¹do we go oraz spo so bu i mie j s ca ich udo stê p nia nia5. Spó³dzie l nia
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na by wa oso bo woœæ prawn¹ z chwil¹ wpi su do Krajo we go Re je stru S¹do we -
go.

O ile sta tut spó³dzie l ni nie wy ma ga wiê kszej li cz by, spó³dzie l nia musi
mieæ co naj mniej dzie siê ciu cz³on ków, spó³dzie l nia pro du kcji ro l nej piê ciu,
a spó³dzie l nia so cja l na nie mniej ni¿ piê ciu i nie wiê cej ni¿ piê æ dzie siê ciu
cz³on ków. Cz³on kiem spó³dzie l ni mo¿e byæ ka ¿ da oso ba fi zy cz na o pe³nej
zdo l no œci do czyn no œci pra wnych, któ ra odpowiada wymaganiom okre œlo -
nym w statucie.

Ponad to sta tut mo¿e okre œlaæ przy pa d ki, w któ rych dopu sz cza l ne jest
cz³on ko stwo osób o ogra ni czo nej zdo l no œci do czyn no œci pra wnych lub nie -
maj¹cych tej zdo l no œci. Oso by ta kie nie mog¹ byæ cz³on ka mi or ga nów
spó³dzie l ni. Cz³on ka mi spó³dzie l ni mog¹ byæ rów nie¿ oso by pra w ne, o ile sta -
tut nie sta no wi ina czej. Spó³dzie l nia, któ rej cz³on ka mi w myœl sta tu tu s¹
wy³¹cz nie oso by pra w ne, musi li czyæ co naj mniej trzech cz³on ków.

Wa run kiem przy jê cia cz³onka do spó³dzie l ni jest z³o¿e nie przez nie go de -
kla ra cji. De kla ra cja po win na byæ z³o¿o na w fo r mie pi se mnej pod ry go rem
nie wa ¿ no œci. Pod pi sa na przez przy stê puj¹cego do spó³dzie l ni de kla ra cja po -
win na za wie raæ jego imiê i na zwi sko oraz mie j s ce za mie sz ka nia, a je ¿e li przy -
stê puj¹cy jest osob¹ prawn¹ – na zwê i sie dzi bê, li cz bê zade kla ro wa nych
udzia³ów, dane do tycz¹ce wk³adów, je ¿e li ich wno sze nie jest prze wi dzia ne,
a ta k ¿e inne dane okre œlo ne w sta tu cie.

Za³o¿y cie le spó³dzie l ni, któ rzy pod pi sa li sta tut, staj¹ siê cz³on ka mi
spó³dzie l ni z chwil¹ jej zare je stro wa nia. Przy stê puj¹cy do spó³dzie l ni po jej
zare je stro wa niu, staj¹ siê cz³on ka mi spó³dzie l ni z chwil¹ przy jê cia ich przez
spó³dzie l niê.

Cz³onek zo bo wi¹zany jest do wnie sie nia wpi so we go oraz zade kla ro wa -
nych udzia³ów sto so w nie do po sta no wieñ sta tu tu. Musi on za de kla ro waæ je -
den udzia³, je ¿e li w sta tu cie nie ma mowy o wiê kszej li cz bie obo wi¹zko wych
udzia³ów.

Sta tut mo¿e prze wi dy waæ wno sze nie przez cz³on ków wk³adów na w³as -
noœæ spó³dzie l ni lub do ko rzy sta nia z nich przez spó³dzie l niê na pod sta wie in -
ne go sto sun ku pra wne go. W tym przy pa d ku sta tut po wi nien okre œlaæ cha ra k -
ter i za kres przys³uguj¹cego spó³dzie l ni pra wa do wk³adów, wy so koœæ
wk³adów oraz ich ro dzaj, je ¿e li s¹ to wk³ady nie pie niê ¿ ne, te r min ich wno sze -
nia, za sa dy wy ce ny i zwro tu w ra zie li k wi da cji spó³dzie l ni, wyst¹pie nia
cz³on ka lub usta nia cz³on ko stwa z in nych przy czyn, a ta k ¿e w in nych sy tu a -
cjach prze wi dzia nych w sta tu cie.

204 Hu bert Iz debs ki, Mo nika Ma³ek



Spó³dzie l nia pro wa dzi dzia³al noœæ go spo darcz¹ na za sa dach ra chun ku
eko nomi cz ne go przy za pe w nie niu ko rzy œci cz³on kom spó³dzie l ni6. Spó³dzie l -
nia od po wia da za swo je zo bo wi¹za nia ca³ym swo im maj¹tkiem. Zysk
spó³ dzielni, po po mnie j sze niu o po da tek do cho do wy i inne obci¹¿e nia obo -
wi¹zko we z od rê b nych prze pi sów usta wo wych, sta no wi nad wy ¿kê bi lan -
sow¹. Nad wy ¿ka bi lan so wa pod le ga po dzia³owi na pod sta wie uchwa³y wa l -
ne go zgro ma dze nia. Co naj mniej 5% nad wy ¿ki prze zna cza siê na zwiê ksze -
nie fun du szu za so bo we go, je ¿e li fun dusz ten nie osi¹ga wy so ko œci wnie sio -
nych udzia³ów obo wi¹zko wych. Je ¿e li zade kla ro wa ne przez cz³onka udzia³y
nie zo sta³y w pe³ni wnie sio ne, kwo ty przy pa daj¹ce cz³on ko wi z tytu³u po -
dzia³u nad wy ¿ki za li cza siê na po czet jego nie pe³nych udzia³ów. Spó³dzie l nia
pro wa dzi ra chun ko woœæ na za sa dach okre œlo nych od rê b ny mi przepisami.

Za sad ni czy mi fun du sza mi w³as ny mi two rzo ny mi w spó³dzie l ni s¹:
– fun dusz udzia³owy – po wstaj¹cy z wp³at udzia³ów cz³on ko wskich, od pi -

sów na udzia³y cz³on ko wskie z po dzia³u nad wy ¿ki bi lan so wej lub in nych
Ÿró de³ okre œlo nych w od rê b nych prze pi sach;

– fun dusz za so bo wy – po wstaj¹cy z wp³at wpi so we go, czê œci nad wy ¿ki bi -
lan so wej lub in nych Ÿró de³ okre œlo nych w od rê b nych prze pi sach.
Stra ty bi lan so we spó³dzie l ni po kry wa siê z fun du szu za so bo we go,

a w czê œci prze kra czaj¹cej fun dusz za so bo wy – z fun du szu udzia³owe go i in -
nych fun du szów w³as nych spó³dzie l ni wed³ug ko le j no œci usta lo nej przez sta -
tut. Gdy by fun du sze w³asne nie wy sta r czy³y na po kry cie strat, wa l ne zgro ma -
dze nie mo¿e podj¹æ uchwa³ê zo bo wi¹zuj¹c¹ cz³on ków do wcze œnie j sze go ni¿
to prze wi du je sta tut wp³ace nia udzia³ów. Stra ty pie r wsze go roku obra chun ko -
we go po za³o¿eniu spó³dzielni mog¹ byæ pokryte w roku nastêpnym.

5. Spó³dziel nia pra cy

Z pun ktu wi dze nia te ma ty ki ni nie j sze go opra co wa nia spó³dzie l nie pra cy
maj¹ szcze gó l ne zna cze nie. Prze pi sy re gu luj¹ce tê fo r mê dzia³al no œci zna j -
duj¹ siê w art. 181–203 Pra wa spó³dzie l cze go.

Sto so w nie do tre œci art. 181, przed mio tem go spo da r czej dzia³al no œci
spó³dzie l ni pra cy jest pro wa dze nie wspó l ne go przed siê bio r stwa w opa r ciu
o oso bist¹ pra cê cz³on ków. Jest to nor ma ty w na ce cha spó³dzie l ni pra cy, któ ra
od ró ¿ nia j¹ od in nych ty pów i ro dza jów spó³dzie l ni. Oso bi sta pra ca cz³on ków
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jest nie zbêd na do re a li za cji celu go spo dar cze go ka ¿ dej spó³dzie l ni pra cy
i z tych wzglê dów cz³on ko wie spó³dzie l ni po win ni byæ zatrud nia ni w spó³dzie l -
ni w pie r wszej ko le j no œci. Nie oz na cza to jed nak za ka zu za trud nia nia osób,
któ re nie s¹ cz³on ka mi spó³dzie l ni. Wrêcz prze ciw nie, usta wa wprost do zwa la 
na za trud nia nie osób nie bêd¹cych cz³on ka mi spó³dzie l ni. Uza sad nie nie w ta -
kim przy pa d ku mo¿e sta no wiæ ro dzaj pro wa dzo nej dzia³al no œci go spo da r czej
lub kwa li fi ka cje za wo do we nie zbêd ne do wy ko ny wa nia pra cy na okre œlo -
nych sta no wi skach. Sta tut spó³dzie l ni po wi nien okre œliæ wa run ki za trud nia -
nia w spó³dzie l ni osób nie bêd¹cych jej cz³on ka mi.

Uw z glêd niaj¹c re a li za cjê spo³ecz nie do nios³ych ce lów przez pe w ne ro -
dza je spó³dzie l ni pra cy, usta wo da w ca stwo rzy³ nor ma ty w ne pod sta wy dla ich 
re a li za cji, okre œlaj¹c dla nich szcze gó l ny ro dzaj dzia³al no œci. I tak, dla
spó³dzie l ni in wa li dów i spó³dzie l ni nie wi do mych, obok pra cy oso bi stej
cz³on ków rów nie isto t ne zna cze nie ma za wo do wa i spo³ecz na reha bi li ta cja in -
wa li dów i nie wi do mych, któ ra musi byæ rea li zo wa na w pro ce sie dzia³al no œci
spó³dzie l ni. Na to miast dla spó³dzie l ni pra cy rê ko dzie³a lu do we go i arty sty cz -
ne go, obok pra cy za wo do wej, rów nie do nios³e zna cze nie ma two rze nie no -
wych i kul ty wo wa nie tra dy cy j nych wa r to œci ku l tu ry ma te ria l nej, or ga ni za cja
i roz wój rê ko dzie³a lu do we go i artystycznego, sztuki i przemys³u arty sty cz ne -
go. Wskazane zadania musz¹ byæ realizowane w procesie dzia³alnoœci
spó³dzielni.

Sto so w nie do tre œci art. 182, spó³dzie l nia i cz³onek spó³dzie l ni maj¹ usta -
wo wy obo wi¹zek nawi¹zy wa nia sto sun ku pra cy i po zo sta wa nia w nim. Wy -
j¹tki od tej za sa dy zo sta³y wy cze r puj¹co okre œlo ne w Pra wie spó³dzie l czym.
Nak³adaj¹c na obie stro ny sto sun ku cz³on ko wskie go obo wi¹zek nawi¹za nia
i po zo sta wa nia w sto sun ku pra cy, no r my pra wa spó³dzie l cze go za kre œli³y gra -
ni ce jego wy ko ny wa nia. Po stro nie spó³dzie l ni s¹ to jej aktu a l ne mo ¿ li wo œci
go spo da r cze. Na to miast cz³onek spó³dzie l ni ma obo wi¹zek pod jê cia pra cy
zgod nej z po sia da ny mi kwa lifi ka cja mi oso bi sty mi i za wo do wy mi. Od mo wa
nawi¹za nia sto sun ku pra cy lub po zo sta wa nia w nim sta no wi na ru sze nie isto t -
nych praw i obo wi¹zków wy ni kaj¹cych ze sto sun ku cz³on ko stwa. Pod jê cie
pra cy nie zgod nej z kwa lifi ka cja mi za le ¿y od swo bod ne go uz na nia cz³onka,
ale od mo wa œwia d cze nia ta kiej pra cy nie mo¿e po wo do waæ wo bec nie go ¿ad -
nych uje mnych kon se k wen cji. Nawi¹za nie sto sun ku pra cy i po zo sta wa nie
w nim musi wiêc od po wia daæ aktu a l nym obie kty w nym mo ¿ li wo œciom
spó³dzielni i jej cz³onka7.

Wy na gro dze nie za pra cê cz³onka œwiadcz¹cego pra cê na pod sta wie
spó³dzie l czej umo wy o pra cê sk³ada siê z dwóch wy mie nio nych w art. 183
ele men tów: wy na gro dze nia bie¿¹cego oraz udzia³u w czê œci nad wy ¿ki bi lan -
so wej. Wy na gro dze nie bie¿¹ce usta la ne jest na za sa dach ogó l nych pra wa pra -
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cy. Ina czej sy tu a cja przed sta wia siê z udzia³em w czê œci nad wy ¿ki bi lan so -
wej. Udzia³ ten jest nie sta³ym sk³ad ni kiem wy na gro dze nia cz³onka spó³dzie l -
ni. Jest to fo r ma jego par ty cy pa cji w zy sku spó³dzie l ni. Pra wo spó³dzie l cze
ze z wa la na swo bod ne okre œle nie w sta tu cie regu³ po dzia³u czê œci nad wy ¿ki
bi lan so wej miê dzy cz³on ków spó³dzie l ni pra cy. Oz na cza to, ¿e w sta tu cie
musz¹ zo staæ okre œlo ne kry te ria po dzia³u nad wy ¿ki bi lan so wej, np. wk³ad
pra cy cz³onka, jego udzia³ w wy pra co wa nym zy sku, kwo tê pro po rcjo naln¹ do 
wy so ko œci wy na gro dze nia bie¿¹cego za rok ob li cze nio wy. Sta tut musi okre œ -
liæ przes³anki na by cia pra wa cz³onka do udzia³u w czê œci nad wy ¿ki bi lan so -
wej oraz przes³anki jego utraty.

Mo ¿ li wo œci, któ re wy ni kaj¹ z re dy stry bu cji zy sku spó³dzie l ni pra cy
wœród jej cz³on ków czy ni¹ tê fo r mê or ga ni za cyjn¹ jedn¹ z isto t nie j szych
z pun ktu wi dze nia pro ble ma ty ki ni nie j szej pra cy. W³aœci we okre œle nie pro ce -
dur po dzia³u nad wy ¿ki bi lan so wej daje cz³on kom spó³dzie l ni po czu cie spra -
wied li wo œci. Sama zaœ mo ¿ li woœæ po dzia³u zy sków przed siê bio r stwa, pod
wa run kiem, ¿e siê z niej re gu la r nie ko rzy sta, jest niew¹tpliwie czynnikiem
motywuj¹cym do wydajniejszej pracy.

6. Spó³dziel nia so cjalna

Spó³dzie l czoœæ so cja l na, któ ra jest jed nym z ele men tów po li ty ki zmie -
rzaj¹cej do ogra ni cze nia zja wi ska mar gina li za cji i wy klu cze nia spo³ecz ne go,
sta³a siê, jak by³a o tym mowa, wa ¿ nym ele men tem go spo dar ki na œwie cie.
Spó³dzie l nie sku piaj¹ bo wiem mi lio ny osób i daj¹ ogromn¹ li cz bê miejsc pra -
cy. Jed na k ¿e oprócz wy mia ru go spo dar cze go spe³niaj¹ one wie le fun kcji
spo³ecz nych. In te gruj¹ œro do wi sko spo³eczno -kul tura l ne i tworz¹ mie j s ca
pra cy tam, gdzie s¹ one naj bar dziej po trze b ne. Spó³dzie l nie so cja l ne po zwa -
laj¹ re in te gro waæ z ryn kiem pra cy oso by d³ugo trwa le bez ro bo t ne, nie pe³no -
spra w ne i do tkniê te wy klu cze niem spo³ecz nym (np. by³ych wiê Ÿ niów). Mówi 
siê, ¿e spó³dzie l nie so cja l ne tworz¹ prze j œcio we wspie ra ne ryn ki pra cy, sta no -
wi¹ce etap na dro dze do wo l ne go rynku.

6 li pca 2006 r. wesz³a w ¿y cie Usta wa z 27 kwie t nia 2006 r. o spó³dzie l -
niach so cja l nych8. Jej pod staw¹ sta³ siê pro jekt wnie sio ny ju¿ do Se j mu po -
prze dniej ka den cji (pro jekt rz¹dowy z 22 lu te go 2005 r.), któ re go Sejm nie
zd¹¿y³ roz pa trzyæ – po no wio ny przez rz¹d w obe cnej ka den cji. Usta wa, na le -
¿y pod kre œliæ, nie wpro wa dza do na sze go usta wo da w stwa in sty tu cji spó³dzie l -
ni so cja l nej. Uczy ni³a to Usta wa z 20 kwie t nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy9, do daj¹c do Usta wy z 16 wrze œ nia 1982 r. –
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Pra wo spó³dzie l cze10 prze pi sy art. 203a–203d, do tycz¹ce w³aœ nie spó³dzie l ni
so cja l nych, obo wi¹zuj¹ce od 1 cze r w ca 2004 roku.

W œwie t le tych prze pi sów, spó³dzie l nie so cja l ne by³y od mian¹ spó³dzie l ni 
pra cy. Sto so w nie do art. 203a § 1 Pra wa spó³dzie l cze go spó³dzie l nie so cja l ne
mog³y two rzyæ:
• oso by bez ro bo t ne, w ro zu mie niu prze pi sów o pro mo cji za trud nie nia i in -

sty tu cjach ryn ku pra cy;
• oso by, o któ rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 Usta wy z 13 cze r w ca

2003 r. o za trud nie niu so cja l nym11, tj.:
– bez do m ni re a li zuj¹cy indy widu a l ny pro gram wy cho dze nia z bez do mno -

œci;
– uza le ¿ nie ni od al ko ho lu, po za ko ñ cze niu pro gra mu psy cho te ra pii w za -

k³ad zie le cz ni c twa od wy ko we go;
–  uza le ¿ nie ni od na rko ty ków lub in nych œro d ków odu rzaj¹cych, po za ko ñ -

cze niu pro gra mu tera peu tycz ne go w zak³ad zie opie ki zdro wo t nej;
– cho rzy psy chi cz nie, w ro zu mie niu prze pi sów o ochro nie zdro wia psy chi -

cz ne go;
– zwa l nia ni z zak³adów ka r nych, maj¹cy trud no œci w in te gra cji ze œro do wi -

skiem;
– ucho dŸ cy re a li zuj¹cy indy widu a l ny pro gram in te gra cji;

• nie pe³no spra w ni, w ro zu mie niu Usta wy z 27 sie r p nia 1997 r. o reha bi li ta -
cji za wo do wej i spo³ecz nej oraz za trud nia niu osób nie pe³no spra w nych12 –
po sia daj¹cy pe³n¹ zdo l noœæ do czyn no œci pra wnych.

Przed miot dzia³al no œci spó³dzie l ni so cja l nej okre œlo no jako pro wa dze nie
wspó l ne go przed siê bio r stwa w opa r ciu o oso bist¹ pra cê cz³on ków w celu ich
za wo do wej i spo³ecz nej in te gra cji. Spó³dzie l nia so cja l na po win na li czyæ nie
mniej ni¿ piê ciu (mi ni mum ge ne ra l nie wy ma ga ne przez Pra wo spó³dzie l cze
wy no si dzie siê ciu cz³on ków) i nie wiê cej ni¿ piê æ dzie siê ciu cz³on ków (ge ne -
ra l nie nie ma w tym za kre sie ogra ni czeñ). W spó³dzie l niach so cja l nych, w któ -
rych li cz ba cz³on ków nie prze kra cza 15, nie wy bie ra siê rady nad zo r czej (ge -
ne ra l nie w ka ¿ dej spó³dzie l ni po win na byæ rada nad zo r cza), jej za da nia zaœ
wy ko nu je wa l ne zgro ma dze nie, a pra wo kon tro li dzia³al no œci spó³dzie l ni przy -
s³ugu je ka ¿ de mu cz³on ko wi. Spó³dzie l nie so cja l ne maj¹ pra wo za trud niaæ
oso by nie bêd¹ce oso ba mi, o któ rych mowa w art. 203a § 1 Pra wa spó³dzie l -
cze go, przy pra cach wy ma gaj¹cych szcze gó l nych kwa li fi ka cji, któ rych nie
po sia daj¹ cz³on ko wie spó³dzie l ni – lecz li cz ba tych osób nie mo¿e byæ wiê ksza
ni¿ jed na na piê ciu cz³on ków spó³dzie l ni.
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Isto t nym wy ró ¿ ni kiem w sto sun ku do spó³dzie l ni pra cy jest to, ¿e
w spó³ dzielniach so cja l nych nad wy ¿kê bi lan sow¹ wa l ne zgro ma dze nie win no 
prze zna czaæ na: zwiê ksze nie fun du szu za so bo we go (nie mniej ni¿ 40%), cele
okre œlo ne w art. 2 ust. 2 i 3 Usta wy o spó³dzie l niach so cja l nych (nie mniej ni¿
40%)13 oraz na fun dusz in wes tycy j ny. Wzma c nia to po zy cjê fi nan sow¹
spó³dzie l ni. Oz na cza jed nak brak mo ¿ li wo œci par tycy po wa nia cz³on ków
spó³dzie l ni w jej zy skach. Ta kie roz wi¹za nie z pe w no œci¹ nie jest czyn ni kiem
moty wa cy j nym i mo¿e ne ga ty w nie wp³yn¹æ na wiê zi, ja kie z za³o¿e nia ³¹cz¹
cz³on ków spó³dzie l ni z przed siê bio r stwem. Mo¿e bo wiem za brakn¹æ ele men -
tu ³¹cz¹cego akty w noœæ i wy da j noœæ pra cy z uzy ski wa nym wy na gro dze niem,
co jest tak si l nym mo ty wa to rem w spó³dzie l niach pra cy.

Z dru giej jed nak stro ny pa ñ stwo prze wi dzia³o isto t ne wspa r cie, szcze gó l -
nie dla osób bez ro bo t nych pragn¹cych podj¹æ dzia³al noœæ na za sa dach okre œlo -
nych dla spó³dzie l ni so cja l nych, w po sta ci jed no ra zo wej po mo cy fi nan so wej.
Po mo cy udzie la sta ro sta ze œro d ków Fun du szu Pra cy. Wy so koœæ tych œro d -
ków nie mo¿e prze kro czyæ 300% prze ciê t ne go wy na gro dze nia na jed ne go
cz³onka za³o¿y cie la spó³dzie l ni oraz 200% prze ciê t ne go wy na gro dze nia na
jed ne go cz³onka przy stê puj¹cego do niej po za³o¿e niu spó³dzie l ni. Ist nie je
rów nie¿ mo ¿ li woœæ re fun da cji przez sta ro stê czê œci sk³adek na ube z pie cze nia
spo³ecz ne14.

Idea spó³dzie l ni so cja l nych jest ze wszech miar god na po le ce nia dla re a li -
za cji celu, ja kim jest akty wi za cja osób bez ro bo t nych. Para do ksa l nie do jej
man ka men tów na le ¿y w³aœ nie to, ¿e jej za³o¿y cie la mi mog¹ byæ je dy nie te
oso by, któ re po ten cja l nie prze ja wiaj¹ naj mniejsz¹ akty w noœæ na ryn ku pra cy.
Za³o¿e nie spó³dzie l ni so cja l nej wy ma ga zaœ wspó l ne go dzia³ania piê ciu osób, 
któ re w pewnym sensie znajduj¹ siê ju¿ na granicy ¿ycia spo³ecznego.

7. Sto war zysz enie

Sto wa rzy sze nia maj¹ inn¹ ni¿ fun da cje stru ktu rê prawn¹ i – jako or ga ni -
za cje typu zrze sze nio we go (kor pora cyj ne go) – w du ¿ej mie rze ró ¿ ni¹ siê od
in nych osób pra wnych, maj¹cych cha ra kter osób typu zak³ado we go. Sto wa -
rzy sze nia s¹ form¹ re a li za cji pra wa zrze sza nia siê przez oby wa te li pol skich,
co wy ni ka ju¿ z pre a m bu³y Usta wy z 7 kwie t nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach15 oraz z art. 1 ust. 1 te j ¿e usta wy, któ ry odwo³uje siê ponad to do wy -
ra ¿o nej w art. 58 Kon sty tu cji RP gwa ran cji wol no œci zrze sza nia siê. Na mocy
usta wy o sto wa rzy sze niach, pra wo zrze sza nia siê w sto wa rzy sze niach mo¿e
pod le gaæ ogra ni cze niom prze wi dzia nym je dy nie przez usta wy, i to je dy nie
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w za kre sie nie zbêd nym do za pe w nie nia in te re sów bez pie cze ñ stwa pa ñ stwo -
we go lub porz¹dku pub li cz ne go oraz ochro ny zdro wia lub mo ra l no œci pu b li -
cz nej albo ochro ny praw i wol no œci in nych osób.

Pra wo o sto wa rzy sze niach w art. 2 ust. 1 za wie ra usta wow¹ de fi ni cjê sto -
wa rzy sze nia, w myœl któ rej sto wa rzy sze nie jest do bro wo l nym, sa morz¹d -
nym, trwa³ym zrze sze niem o ce lach nie zaro b ko wych.

Roz wi jaj¹c te pod sta wo we atry bu ty sto wa rzy sze nia, na le ¿y wska zaæ, i¿
z za sad¹ do bro wol no œci ³¹czy siê mo ¿ li woœæ swo bod ne go ich two rze nia oraz
swo bod ne go przy stê po wa nia do ist niej¹cych sto wa rzy szeñ i wy stê po wa nia
z nich. W œcis³ym zwi¹zku z t¹ za sad¹ po zo sta je treœæ art. 6 ust. 1 usta wy, któ -
ry za ka zu je two rze nia sto wa rzy szeñ przy j muj¹cych za sa dê bez wzglêd ne go
pos³usze ñ stwa cz³on ków wo bec w³adz. Ponad to za sa da do bro wol no œci zna j -
du je wy raz w art. 6 ust. 2, zgod nie z któ rym ni ko go nie wol no zmu szaæ do
udzia³u w sto wa rzy sze niu lub ogra ni czaæ jego pra wa do wyst¹pie nia z nie go.
Nikt nie mo¿e po no siæ uje mnych na stêpstw z po wo du przy nale ¿ no œci do sto -
wa rzy sze nia albo po zo sta wa nia poza nim. Fun kcjo no wa nie sto wa rzy szeñ nie
mo¿e wiêc wp³yn¹æ negatywnie nie tylko na sytuacjê cz³onków, ale równie¿
na sytuacjê podmiotów pozostaj¹cych poza stowarzyszeniem.

Sa morz¹dnoœæ sto wa rzy sze nia wi¹¿e siê z jed nej stro ny z nie zale ¿ no œci¹
od pod mio tów ze w nê trz nych, a z dru giej – z pe³n¹ swo bod¹ po dej mo wa nia
de cy zji w spra wach sto wa rzy sze nia. Sto wa rzy sze nie sa mo dzie l nie okre œla
swo je cele, pro gra my dzia³ania i stru ktu ry orga niza cy j ne oraz uchwa la akty
wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci.

Trwa³oœæ sto wa rzy sze nia wi¹¿e siê z za sad¹ trwa³oœci ce lów, co oz na cza,
¿e sto wa rzy sze nie ist nie je nie za le ¿ nie od zmie niaj¹cego siê sk³adu swoich
cz³onków.

Nie zaro b ko wy cel, o któ rym mowa w usta wie oz na cza, ¿e nie mo ¿ na
utwo rzyæ sto wa rzy sze nia, któ re go ce lem by³aby dzia³al noœæ za ro b ko wa. Ist -
niej¹ce ju¿ sto wa rzy sze nie rów nie¿ nie mo¿e prze kszta³ciæ siê w in sty tu cjê re -
a li zuj¹c¹ ta kie cele. Nie zaro b ko wy cha ra kter sto wa rzy sze nia do da t ko wo
prze ja wia siê w tym, ¿e efe kty ewen tu a l nie pro wa dzo nej dzia³al no œci go spo -
da r czej (do pro wa dze nia któ rej sto wa rzy sze nie po sia daj¹ce oso bo woœæ praw -
n¹ upo wa ¿ nio ne jest z mocy art. 34 Pra wa o sto wa rzy sze niach) nie mog¹ byæ
dzie lo ne miê dzy cz³on ków, a ponad to musz¹ byæ prze zna czo ne na cele sta tu -
to we.

Dzia³al noœæ sto wa rzy sze nia opie ra siê na pra cy spo³ecz nej cz³on ków (art.
2 ust. 3), co rów nie¿ jest wy ra Ÿ nym po twier dze niem ce lów niezarobkowych.

Przy po rów na niu fun da cji i sto wa rzy sze nia, wy mie niaj¹c pod sta wo we
po do bie ñ stwa, wska zu je siê w³aœ nie nie kome rcy j ny cel dzia³ania. Przy czym,
o ile w Usta wie o fun da cjach mówi siê, i¿ fun da cjê two rzy siê w celu spo³ecz -
nie lub go spo da r czo u¿y te cz nym (go spo da r czo u¿y te cz nym nie oz na cza jed -
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nak w ¿ad nym ra zie za ro b ko wym, tj. na sta wio nym na uzy ska nie zy sku w celu 
po dzia³u miê dzy in wes to rów) i wska zu je siê przyk³ado we cele, ja kie fun da cja 
mo¿e re a li zo waæ, o tyle Pra wo o sto wa rzy sze niach po ten cja l ne cele wy ra Ÿ nie
okre œla jako nie zaro b ko we.

W art. 3 ust. 1 Pra wa o sto wa rzy sze niach usta wo da w ca okre œli³, i¿ z za sa -
dy pra wo two rze nia sto wa rzy szeñ przys³ugu je oby wa te lom pol skim, ma -
j¹ cym pe³n¹ zdo l noœæ do czyn no œci pra wnych. Wa run kiem do da t ko wym jest,
aby oso by te nie by³y po zba wio ne praw pu b li cz nych. Usta wa do pu sz cza, co
jest wy ra zem spe cyfi cz ne go cha ra kte ru sto wa rzy szeñ, cz³on ko stwo w sto wa -
rzy sze niu rów nie¿ osób ma³ole t nich. Do da t ko wo usta wa do pu sz cza do zrze -
sza nia siê w sto wa rzy sze niach cu dzo zie m ców, maj¹cych mie j s ce za mie sz ka -
nia na te ry to rium Pol ski, zgod nie z prze pi sa mi obo wi¹zuj¹cymi oby wa te li
pol skich (art. 4 ust. 1 usta wy). Rów nie¿ cu dzo zie m cy nie maj¹cy mie j s ca za -
mie sz ka nia w Pol sce mog¹ wstê po waæ do sto wa rzy szeñ, lecz je dy nie wte dy,
gdy sta tut sto wa rzy sze nia mo ¿ li woœæ tak¹ prze wi du je. Nie mog¹ oni byæ na -
to miast za³o¿y cie la mi pol skich stowarzyszeñ.

Pra wo o sto wa rzy sze niach za wie ra rów nie¿ ne ga ty w ne przes³anki przed -
mio to we, okre œlaj¹c w art. 7, ja kie or ga ni za cje nie pod le gaj¹ prze pi som usta -
wy. Na le¿¹ do nich:

– or ga ni za cje spo³ecz ne dzia³aj¹ce na pod sta wie od rê b nych ustaw lub
umów miê dzyna ro do wych, któ rych Rze czpo spo li ta Pol ska jest stron¹;

– ko œcio³y i inne zwi¹zki wy zna nio we oraz ich oso by pra w ne;
– or ga ni za cje re li gi j ne, któ rych sy tu a cja pra w na jest ure gu lo wa na usta wa -

mi o sto sun ku pa ñ stwa do ko œcio³ów i in nych zwi¹zków wy zna nio wych,
dzia³aj¹ce w ob rê bie tych ko œcio³ów i zwi¹zków;

– ko mi te ty wy bo r cze utwo rzo ne w zwi¹zku z wy bo ra mi do Se j mu, do Se na tu,
wy bo rem Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej, wy bo ra mi do Pa r la men -
tu Euro pe j skie go lub wy bo ra mi do or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go;

– pa r tie po li ty cz ne.
Obe c nie mo ¿e my wy ró ¿ niæ dwa typy sto wa rzy szeñ: sto wa rzy sze nia po -

sia daj¹ce oso bo woœæ prawn¹ (tra dy cy j nie okre œla ne jako sto wa rzy sze nia re je -
stro we) i sto wa rzy sze nia zwyk³e. Po dzia³ ten ma isto t ny wp³yw ze wzglê du na 
usta la nie za sad two rze nia i dzia³ania sto wa rzy szeñ. Z tego wzglê du ko nie cz ne 
jest oddzielne omówienie ka¿dego z nich z osobna.

Jako pie r wsze omó wio ne zo stan¹ za sa dy two rze nia tzw. sto wa rzy szeñ re -
je stro wych. Utwo rze nie sto wa rzy sze nia re je stro we go wy ma ga spe³nie nia
okre œlo nych wa run ków. Mo¿e ono zo staæ za³o¿o ne przez co naj mniej 15 osób 
fi zy cz nych, za rów no oby wa te li pol skich, jak i cu dzo zie m ców, maj¹cych mie j -
s ce za mie sz ka nia w Pol sce. Oso by te uchwa laj¹ sta tut sto wa rzy sze nia i wy -
bie raj¹ ko mi tet za³o¿y cie l ski (art. 9). Sta tut sto wa rzy sze nia, po do b nie jak
w przy pa d ku fun da cji, jest pod sta wo wym aktem we wnê trz nym wy zna cza -
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j¹ cym zdo l noœæ prawn¹ sto wa rzy sze nia. W tre œci art. 10 ust.1 Pra wa o sto wa -
rzy sze niach za wa r to mi ni ma l ne wy ma ga nia, ja kim musi od po wia daæ sta tut
sto wa rzy sze nia. W prze pi sie tym wy mie nia siê:

– na zwê sto wa rzy sze nia, od ró ¿ niaj¹c¹ je od in nych sto wa rzy szeñ, or ga ni -
za cji i in sty tu cji;

– te ren dzia³ania i sie dzi bê sto wa rzy sze nia;
– cele i spo so by ich re a li za cji;
– spo sób na by wa nia i utra ty cz³on ko stwa, przy czy ny utra ty cz³on ko stwa oraz 

pra wa i obo wi¹zki cz³on ków;
– w³adze sto wa rzy sze nia, tryb do ko ny wa nia ich wy bo ru, uzu pe³nia nia sk³a -

du oraz ich ko m pe ten cje;
– spo sób re pre zen towa nia sto wa rzy sze nia oraz zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ ma -

j¹tko wych, a ta k ¿e wa run ki wa ¿ no œci jego uchwa³;
– spo sób uzy ski wa nia œro d ków fi nan so wych oraz usta na wia nia sk³adek

cz³on ko wskich;
– za sa dy do ko ny wa nia zmian sta tu tu;
– spo sób roz wi¹za nia siê sto wa rzy sze nia.

Do da t ko wo sto wa rzy sze nie, któ re za mie rza two rzyæ te re no we jed no stki
orga niza cy j ne, jest obo wi¹zane okre œliæ w sta tu cie stru ktu rê or ga ni za cyjn¹
i za sa dy tworzenia tych jednostek.

Jak ko l wiek w usta wie brak pre cy zy j nych re gu la cji na te mat ko mi te tu
za³o¿y cie l skie go, to na naj wczeœ nie j szym eta pie two rze nia sto wa rzy sze nia
ma on do spe³nie nia wa¿n¹ rolê. Ko mi tet za³o¿y cie l ski sk³ada do s¹du re je -
stro we go wnio sek o re je stra cjê wraz ze sta tu tem, list¹ za³o¿y cie li za wie raj¹c¹
imio na i na zwi ska, datê i mie j s ce uro dze nia, mie j s ce za mie sz ka nia oraz w³as -
no rê cz ne pod pi sy za³o¿y cie li, pro to kó³ z wy bo ru ko mi te tu za³o¿y cie l skie go,
a ta k ¿e in fo r ma cjê o ad re sie tym cza so wej siedziby stowarzyszenia. Komitet
ten istnieje tylko do czasu zarejestrowania stowarzyszenia.

Wnio sek ko mi te tu za³o¿y cie l skie go o zare je stro wa nie sk³ada ny jest do
s¹du re je stro we go, któ rym jest w ra mach Krajo we go Re je stru S¹do we go s¹d
re jo no wy – s¹d go spo da r czy w³aœci wy ze wzglê du na sie dzi bê pod mio tu, któ -
re go wpis do ty czy. S¹d re je stro wy obo wi¹zany jest roz pa trzyæ wnio sek
niezw³ocz nie, nie pó Ÿ niej ni¿ w ci¹gu 3 mie siê cy od dnia z³o¿e nia wnio sku.
S¹d re je stro wy do rê cza or ga no wi nad zo ruj¹cemu od pi sy wnio sku o re je stra -
cjê wraz z wy mie nio ny mi za³¹czni ka mi. Or gan nad zo ruj¹cy, któ rym jest
w³aœci wy tery to ria l nie sta ro sta, ma pra wo wy po wia daæ siê w spra wie wnio -
sku w te r mi nie 14 dni, licz¹c od dnia do rê cze nia. Nie musi jed nak z tego pra -
wa ko rzy staæ. Ponad to or gan nad zo ruj¹cy mo¿e za zgod¹ s¹du przyst¹piæ do
po stê po wa nia jako zain tere so wa ny. W przy pa d ku, gdy s¹d ma w¹tpli wo œci,
co do fa któw w przed³o¿o nych do ku men tach lub sa mych do ku men tów, mo¿e
do ko naæ uzu pe³niaj¹cych usta leñ na po sie dze niu wy ja œ niaj¹cym (art. 15).
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Od by wa siê ono z udzia³em uczestników postêpowania, tj. komitetu za³o ¿y -
cie l skie go oraz ewentualnie z przedstawicielem organu nadzoruj¹cego.

S¹d re je stro wy wy da je po sta no wie nie o zare je stro wa niu sto wa rzy sze nia
po stwier dze niu, ¿e jego sta tut jest zgod ny z prze pi sa mi pra wa i za³o¿y cie le
spe³niaj¹ wy ma ga nia okre œlo ne ustaw¹. Oz na cza to, ¿e s¹dowi nie wol no oce -
niaæ, czy np. utwo rze nie sto wa rzy sze nia jest ce lo we. W myœl art. 17 usta wy
sto wa rzy sze nie uzy sku je oso bo woœæ prawn¹ z chwil¹ wpi sa nia go do Krajo -
we go Re je stru S¹do we go. Sto wa rzy sze nia pod le gaj¹ wpi so wi do re je stru
zgod nie z prze pi sa mi roz dzia³u 2 Usta wy o Krajo wym Re je strze S¹do wym16,
je œli prze pi sy art. 49–54 nie sta no wi¹ ina czej. Je ¿e li sto wa rzy sze nie po dej mu -
je dzia³al noœæ go spo darcz¹, pod le ga ta k ¿e obo wi¹zko wi wpi su do re je stru
przed siê bio r ców, wnosz¹c sto sown¹ op³atê17.

W art. 33 okre œlo no z ja kich œro d ków mo¿e po cho dziæ maj¹tek sto wa rzy -
sze nia. Zgod nie z tym prze pi sem maj¹tek po wsta je: ze sk³adek cz³on ko w -
skich, da ro wizn, spa d ków, za pi sów, do cho dów z w³as nej dzia³al no œci, do cho -
dów z maj¹tku sto wa rzy sze nia oraz z ofia r no œci pu b li cz nej. Co wiê cej, sto wa -
rzy sze nie, po do b nie jak fun da cja, mo¿e na za sa dzie akce sory j no œci pro wa -
dziæ dzia³al noœæ go spo darcz¹. Za sa dy pro wa dze nia takiej dzia³alnoœci okreœla 
art. 34 ustawy, zgodnie z którym:

– dzia³al noœæ pro wa dzo na jest na za sa dach ogó l nych, okre œlo nych w od rê b -
nych prze pi sach (tj. w Usta wie o swo bo dzie dzia³al no œci go spo da r czej);

– do chód z dzia³al no œci go spo da r czej sto wa rzy sze nia s³u¿y re a li za cji ce lów 
sta tu to wych sto wa rzy sze nia;

– do chód nie mo¿e byæ prze zna czo ny do po dzia³u miê dzy cz³on ków sto wa -
rzy sze nia.
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Do chód ten nie mo¿e byæ prze zna czo ny do po dzia³u miê dzy jego cz³on -
ków na wet wów czas, gdy s¹ oni pra cow ni ka mi sto wa rzy sze nia18.

Pro wa dze nie dzia³al no œci go spo da r czej przez sto wa rzy sze nie mo¿e od by -
waæ siê – po do b nie jak w przy pa d ku fun da cji – albo w fo r mie wyod rê b nio nej
orga niza cy j nie, albo w fo r mie bez po œred niej, bez ta kie go wyod rê b nie nia.
Wyod rê b nie nie orga niza cy j ne mo¿e siê wi¹zaæ z utwo rze niem zak³adu pro -
wadz¹cego dzia³al noœæ go spo darcz¹. Zak³ad taki po wi nien, poza wyod rê b nie -
niem orga niza cy j nym, zo staæ wyod rê b nio ny ksiê go wo. Z wyod rê b nie niem
orga niza cy j nym wi¹¿e siê ponad to wy ty po wa nie osób, któ re dan¹ dzia³al noœæ 
go spo darcz¹ bêd¹ re a li zo wa³y. Z regu³y wyod rê b nie nie to bê dzie wi¹za³o siê
z dzia³al no œci¹ zak³adu, któ ry w ro zu mie niu prze pi sów pra wa pra cy jest od rê b -
nym pra co dawc¹ (zak³adem pra cy). Pro wa dze nie dzia³al no œci w fo r mie bez -
po œred niej, tj. bez wyod rê b nie nia orga niza cyj ne go, pod le ga bez po œred nio
zarz¹dowi. Dzia³al noœæ pro wa dzo na przez sto wa rzy sze nie (bez wyod rê b nie -
nia orga niza cyj ne go) wi¹¿e siê rów nie¿ z ko nie cz no œci¹ wyod rê b nie nia ksiê -
go we go. Roz miar dzia³al no œci go spo da r czej nie zo sta³ wy ra Ÿ nie ogra ni czo ny, 
jed na k ¿e uza sa d nio ne wy da je siê byæ sta no wi sko, ¿e do pu sz cza siê je dy nie
tak¹ ska lê pro wa dze nia dzia³al no œci, któ ra nie prze ra sta re a li za cji celów
statutowych.

Drug¹ grup¹ sto wa rzy szeñ na zy wa nych przez usta wo da w cê „upro sz -
czon¹ form¹ sto wa rzy sze nia”, s¹ sto wa rzy sze nia zwyk³e. Re gu la cje do ty -
cz¹ ce tej fo r my pra wnej za wie ra roz dzia³ 6 usta wy Pra wo o sto wa rzy sze -
niach.

Ka ta log pod mio tów mog¹cych utwo rzyæ sto wa rzy sze nie zwyk³e jest ana -
lo gi cz ny jak w przy pa d ku sto wa rzy szeñ re je stro wych. Jed na k ¿e usta wo we
mi ni mum dla tej gru py sto wa rzy szeñ to trzy osoby fizyczne.

Zupe³nie od mien na jest na to miast pro ce du ra two rze nia tego typu sto wa -
rzy szeñ. Po pie r wsze, oso by tworz¹ce sto wa rzy sze nie za miast sta tu tu uchwa -
laj¹ re gu la min dzia³al no œci. Re gu la min po wi nien w szcze gó l no œci za wie raæ:
na zwê, cel, te ren i œro d ki dzia³ania, sie dzi bê oraz przed sta wi cie la re pre zen -
tuj¹cego sto wa rzy sze nie. Nie jest te¿ wy ma ga na ¿ad na szcze gó l na fo r ma
uchwa le nia re gu la mi nu, a co za tym idzie w zupe³noœci wystarcza forma
pisemna.

W przy pa d ku sto wa rzy sze nia zwyk³ego mamy do czy nie nia z sy ste mem
zg³osze nia (no ty fi ka cji), a nie sy ste mem re je stra cji. O utwo rze niu sto wa rzy -
sze nia zwyk³ego jego za³o¿y cie le in fo r muj¹ na pi œmie or gan ad mi ni stra cji pa ñ -
stwo wej, w³aœci wy ze wzglê du na przysz³¹ sie dzi bê sto wa rzy sze nia, po daj¹c
dane, któ re po win ny byæ obli gato ry j nie za wa r te w re gu la mi nie (art. 40 ust. 2). 
Je ¿e li w ci¹gu 30 dni od dnia uzy ska nia in fo r ma cji o za³o¿e niu sto wa rzy sze -
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nia zwyk³ego nie za ka za no jego dzia³al no œci, mo¿e ono roz pocz¹æ dzia³al -
noœæ.

Treœæ art. 42 mówi o usta no wie niu po wa ¿ nych ró ¿ nic miê dzy sto wa rzy -
sze niem zwyk³ym a re je stro wym. W ustê pie pie r wszym zna j du je siê sze reg
za ka zów od nosz¹cych siê do sto wa rzy szeñ zwyk³ych, mianowicie nie mog¹
one:

– powo³ywaæ te re no wych jed no stek orga niza cy j nych;
– ³¹czyæ siê w zwi¹zki sto wa rzy szeñ;
– zrze szaæ osób pra wnych;
– pro wa dziæ dzia³al no œci go spo da r czej;
– przy j mo waæ da ro wizn, spa d ków i za pi sów oraz otrzy my waæ do ta cji, a ta k -

¿e ko rzy staæ z ofia r no œci pu b li cz nej.
Sto wa rzy sze nie zwyk³e nie ma ponad to oso bo wo œci pra wnej, a œro d ki ja -

kie uzy sku je, mog¹ po cho dziæ je dy nie ze sk³adek cz³onkowskich.
Do ko nuj¹c oce ny mo ¿ li wo œci fun kcjo no wa nia i przy da t no œci sto wa rzy -

szeñ w kon te k œcie te ma tu ni nie j sze go opra co wa nia, tj. pro wa dze nia dzia³al -
no œci s³u¿¹cej re a li za cji ce lów spo³ecz nie u¿y te cz nych, w szcze gó l no œci
w za kre sie akty wi za cji za wo do wej osób bez ro bo t nych, na le ¿y zwró ciæ uwa gê 
na ich bez sprze cz ny i po wa ¿ ny man ka ment. Cho dzi mia no wi cie o mo ¿ li wo œci 
pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej przez sto wa rzy sze nie. Z tego pun ktu
wi dze nia sto wa rzy sze nie zwyk³e, mimo ¿e sto sun ko wo naj mniej k³opo t li we,
je ¿e li cho dzi o mo ¿ li woœæ jego powo³ania, jest zupe³nie nie przy da t ne
w zwi¹zku z za ka zem pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej, wy ra ¿o nym
wprost w usta wie. Je ¿e li cho dzi o sto wa rzy sze nia re je stro we, ogra ni cze nie
sta tu to we go celu dzia³ania do cha ra kte ru nie zaro bko we go i bez wzglêd ny za -
kaz po dzia³u do cho du z dzia³al no œci go spo da r czej miêdzy cz³onków
stowarzyszenia, tak¿e jednak ogranicza mo¿liwoœæ wykorzystania tej formy
organizacyjnej dla aktywizacji zawodowej okreœlonych grup spo³ecznych.

8. Fun dac ja

Jedn¹ z najpo pular nie j szych form pro wa dze nia dzia³al no œci spo³ecz nie
u¿y te cz nej jest bez w¹tpie nia fun da cja.

Ro do wód fun da cji siê ga pra wa rzy m skie go. Za pocz¹tek in sty tu cji fun da -
cji uwa ¿a siê two rze nie gmin tery to ria l nych (mu ni cy piów). Na tym eta pie
uwa ¿a no mu ni cy pium za „zbio ro woœæ jed no stek”, a wiêc je sz cze nie oso bê
prawn¹. Do pie ro w okre sie pó Ÿ nie j szym za czê to uz na waæ je za pod mio ty
praw i obo wi¹zków. W Pol sce in sty tu cja fun da cji po ja wi³a siê w okre sie za -
bo rów za spraw¹ usta wo da w stwa pañstw za bo r ców i fun kcjo no wa³a do roku
1952. Wów czas znie sio no mo ¿ li woœæ fun kcjo no wa nia fun da cji, a ich maj¹tek 
przej¹³ Skarb Pa ñ stwa. Sy tu a cja taka trwa³a do 6 kwie t nia 1984 roku, kie dy to
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zo sta³a uchwa lo na Usta wa o fun da cjach. Wy da je siê jed nak, ¿e do pie ro zmia -
na tej usta wy do ko na na Ustaw¹ z 23 lu te go 1991 r. o zmia nie usta wy o fun da -
cjach19 spo wo do wa³a, ¿e fun da cje tra fi³y na po da t ny grunt, mimo nie do sta t -
ków i nie spó j no œci z wie lo ma obo wi¹zuj¹cymi akta mi pra wny mi.

Usta wa z 6 kwie t nia 1984 r. o fun da cjach20 nie za wie ra de fi ni cji fun da cji.
W li te ra tu rze na to miast spo ty ka my ich ki l ka. Przy j mu je siê, ¿e przez fun da cjê 
ro zu mie siê maj¹tek, prze zna czo ny – sto so w nie do woli fun da to ra – na okre œlo -
ny cel i trwa le z nim zwi¹zany oraz maj¹cy za zwy czaj oso bo woœæ prawn¹.
Wed³ug in nej de fi ni cji, fun da cja jest jed nostk¹ or ga ni za cyjn¹ typu zak³ado -
we go wy po sa ¿on¹ w oso bo woœæ prawn¹, utwo rzon¹ z ini cja ty wy osób fi zy -
cz nych b¹dŸ pra wnych do re a li za cji, w spo sób trwa³y i na pod sta wie wp³y -
wów uzy ska nych z prze ka za ne go maj¹tku, ce lów u¿y te cz no œci pu b li cz nej
wska za nych w akcie fun da cy j nym.

Fun da cje mo ¿ na kla sy fi ko waæ z pun ktu wi dze nia ró ¿ nych kry te riów. Jed -
no z pod sta wo wych roz ró ¿ nieñ powi¹zane jest z sam¹ osob¹ fun da to ra. Zgod -
nie z pra wem mo¿e nim byæ za rów no oso ba fi zy cz na, jak i oso ba pra w na. Do
nie da w na w Pol sce fun da cje powo³ywaæ móg³ ta k ¿e Skarb Pa ñ stwa, tworz¹c
tym sa mym bar dzo spe cy fi cz ny typ fun da cji; nie ma jed nak za ka zu two rze nia
fun da cji przez jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go. Wzi¹wszy pod uwa gê
pod miot za³o¿y cie l ski, zna cz ne li cz nie j sza, choæ w wiê kszo œci mniej za mo ¿ -
na jest gru pa fun da cji pry wa t nych – w ja kimœ sen sie fun da cji w³aœci wych. Nie 
oz na cza to, ¿e fun da cje te nie ko rzy staj¹ ze Ÿró de³ pu b li cz nych. Wed³ug ostro ¿ -
nych sza cun ków 1

4 fun da cji w Pol sce ko rzy sta ze œro d ków pu b li cz nych i st¹d
te¿ po cho dzi 20% po sia da nych przez fun da cje œro d ków. Wa r to do daæ, ¿e
wska Ÿ nik ten jest zna cz nie ni ¿ szy ni¿ w kra jach Unii Eu ro pe j skiej, gdzie fun -
da cje i sto wa rzy sze nia zna cz nie po wszech niej ucze st nicz¹ w re a li za cji za dañ
pu b li cz nych, a co za tym idzie, maj¹ sze r szy do stêp do œro d ków pu b li cz nych.
Poza œro d ka mi pub li cz ny mi fun da cje o wie le czê œciej, bo w 65%, ko rzy staj¹
z do bro czyn no œci osób i in sty tu cji. Z tego Ÿród³a po cho dzi oko³o 25% do cho -
dów fun da cji.

Jak ju¿ wspo mnia no, usta wa nie za wie ra de fi ni cji fun da cji, jed na k ¿e usta -
wo da w ca zde cy do wa³ siê na okre œle nie ce lów, dla któ rych fun da cja mo¿e zo -
staæ powo³ana. Szcze gó l ne go zna cze nia tym re gu la cjom na da je ich umie sz -
cze nie w art. 1 usta wy: „Fun da cja mo¿e byæ usta no wio na dla re a li za cji zgod -
nych z pod sta wo wy mi in te re sa mi Rze czypo spo li tej Pol skiej ce lów spo³ecz nie 
lub go spo da r czo u¿y te cz nych, w szcze gó l no œci ta kich, jak: ochro na zdro wia,
roz wój go spo dar ki i na uki, oœwia ta i wy cho wa nie, ku l tu ra i sztuka, opieka
i pomoc spo³eczna, ochrona œrodowiska oraz opieka nad zabytkami”.
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Prze pis ten za wie ra otwa r ty ka ta log uz na wa nych przez pa ñ stwo ce lów
spo³ecz nie lub go spo da r czo u¿ytecznych.

Przyk³ado we wska za nie akce p to wa nych przez pa ñ stwo sfer dzia³al no œci
u¿y te cz no œci pu b li cz nej po zwa la fun da to ro wi, bez na ra ¿e nia siê na od mo wê
re je stra cji fun da cji, za sto so waæ od po wied ni¹ te ch ni kê okre œle nia ce lów. Cel
fun da cji po wi nien byæ jed nak na tyle skon kre tyzo wa ny, aby mo ¿ na by³o
stwierdziæ, na co fundator przeznacza œrodki maj¹tkowe.

Z pun ktu wi dze nia pro wa dzo nej dzia³al no œci go spo da r czej mo ¿ na wy ró ¿ -
niæ na stê puj¹ce fo r my dzia³al no œci fun da cji: non - pro fit oraz not- for - pro fit. Je -
¿e li w sta tu cie fun da cji wy stê pu je za kaz pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r -
czej, albo te¿ brak w nim po sta no wieñ do tycz¹cych dzia³al no œci go spo da r -
czej, fun da cja nie mo¿e ta kiej dzia³al no œci po dej mo waæ; jej maj¹tek two rzo ny 
jest wy³¹cz nie z da ro wizn, za pi sów, do ta cji i tym po do bnych. W czy stej po -
sta ci ta kie fun da cje non - pro fit w Pol sce wy stê puj¹ bar dzo rza d ko. Czê œciej
mamy do czy nie nia z form¹ fun da cji not- for - pro fit. Mo¿e ona pro wa dziæ
dzia³al noœæ go spo darcz¹, ale wszy stkie uzy ska ne przez ni¹ œro d ki musz¹ byæ
prze ka za ne na dzia³al noœæ sta tu tow¹. Osi¹gany zysk mo¿e byæ rów nie¿ prze -
zna czo ny na po no sze nie ko sztów fun kcjo no wa nia czy pod trzy my wa nie doty ch -
cza so wych ka pi ta³ów. Wie le fun da cji w Pol sce, ta k ¿e ze wzglê du na prze pi sy
po da t ko we, ma tak¹ po staæ.

Doœæ skom pli ko wa ny pro ces two rze nia fun da cji mo ¿ na po dzie liæ na trzy
naj wa¿ nie j sze eta py: akt fun da cy j ny, czy li oœwia d cze nie woli o usta no wie niu
fun da cji, uchwa le nie sta tu tu, wpisanie do rejestru fundacji.

Akt fun da cy j ny mo¿e byæ do ko na ny przez oso by fi zy cz ne lub pra w ne
jako czyn no œci in ter vi vos (miê dzy ¿yj¹cymi) albo mo r tis ca u sa (na wy pa dek
œmie r ci) w te sta men cie. Jako oœwia d cze nie woli, sto so w nie do art. 3 ust. 1
Usta wy o fun da cjach, po wi nien byæ z³o¿o ny w fo r mie aktu nota ria l ne go.
Usta wo da w ca nie prze wi dzia³ szcze gó l nej fo r my dla fun da cji two rzo nych
w te sta men cie, uz naj¹c za pe w ne, ¿e s¹dowa kon tro la jego wy ko na nia jest wy -
sta r czaj¹cym za bez pie cze niem. Uj muj¹c rzecz œci œlej, akt fun da cy j ny wbrew
li te ral ne mu brzmie niu art. 3 nie two rzy fun da cji, lecz jest je dy nie oœwia d cze -
niem woli zmie rzaj¹cym do jej usta no wie nia. No ta ria l na fo r ma aktu fun dacy j -
ne go ma prze de wszy stkim na celu za pe w nie nie fo r ma l nej i mery to ry cz nej
zgod no œci z pra wem. Na ru sze nie fo r my wska za nej w art. 3 ust. 1 po wo du je
nie wa ¿ noœæ czyn no œci pra wnej.

Zgod nie z brzmie niem art. 2 usta wy, fun da cje mog¹ usta na wiaæ oso by fi -
zy cz ne nie za le ¿ nie od ich oby wa te l stwa i mie j s ca za mie sz ka nia, b¹dŸ oso by
pra w ne maj¹ce sie dzi by w Pol sce lub za gra nic¹, z tym, ¿e sie dzi ba fun da cji
po win na zna j do waæ siê na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej. Wo bec wy -
ra Ÿ ne go sfo r mu³owa nia art. 2 ust. 1 nie dopu sz czal ne jest two rze nie fun da cji
przez tzw. u³omne oso by pra w ne, co ogra ni cza mo ¿ li wo œci two rze nia fun da -
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cji na przyk³ad przez stowarzyszenia zwyk³e czy te¿ spó³ki jawne lub ko man -
dy to we.

W œwie t le art. 3 ust. 2 do obli gato ry j nych sk³ad ni ków oœwia d cze nia woli
o usta no wie niu fun da cji na le ¿y okre œle nie celu i sk³ad ni ków maj¹tko wych.
Sk³ad ni ka mi maj¹tku s³u¿¹cymi re a li za cji celów fundacji mog¹ byæ:

– pie ni¹dze;
– pa pie ry wa r to œcio we;
– od da ne na w³as noœæ rze czy ru cho me i nie ru cho me.

Usta wa nie okre œla jed nak mi ni mum wa r to œci ta kich sk³ad ni ków maj¹tko -
wych. W orze cz ni c twie s¹do wym przy j mu je siê, ¿e je ¿e li fun da cja ma pro wa -
dziæ dzia³al noœæ go spo darcz¹ – maj¹c¹ cha ra kter do da t ko wy wo bec dzia³al -
no œci sta tu to wej, a wy ma gaj¹c¹ prze zna cze nia na ni¹ co naj mniej 1000 z³o -
tych – fun da tor po wi nien prze zna czyæ na re a li za cjê ce lów fun da cji sk³ad ni ki
maj¹tkowe o wartoœci wy¿szej ni¿ 2000 z³otych.

Ko le j nym ele men tem kon sty tuty w nym two rzo nej fun da cji jest sta tut. Sta -
no wi on pod sta wo wy do ku ment dzia³ania fun da cji. Usta wa nie na da je mu
¿ad nej szcze gó l nej fo r my pra wnej, jed na k ¿e jest oczy wi ste, i¿ po wi nien on
mieæ fo r mê pi semn¹. Do ele men tów obo wi¹zko wych sta tu tu, sto so w nie do
tre œci art. 5 ust. 1 na le¿¹: na zwa, sie dzi ba i maj¹tek, cele, za sa dy, fo r my i za -
kres dzia³al no œci fun da cji, sk³ad i or ga ni za cja zarz¹du, spo sób powo³ywa nia
oraz obo wi¹zki i upra w nie nia tego or ga nu i jego cz³on ków. Mo ¿ na stwier -
dziæ, i¿ s¹ to es sen tia lia ne go tii sta tu tu fun da cji. Fun da tor lub oso ba upo wa ¿ -
nio na do usta le nia sta tu tu mo¿e pod nieœæ do ran gi sk³ad ni ków isto t nych (ac ci -
den ta lia ne go tii) je sz cze inne po sta no wie nia. Usta wa o fun da cjach wska zu je
przyk³ado wo na nie któ re po sta no wie nia, któ re mog¹ zna leŸæ siê w sta tu cie.
Na le¿¹ do nich po sta no wie nia do tycz¹ce:

– pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej z okre œle niem œro d ków prze zna -
czo nych na te cele (art. 5 ust. 4);

– dopu sz czal no œci i wa run ków po³¹cze nia z inn¹ fun dacj¹;
– zmia ny celu;
– zmia ny sta tu tu;
– two rze nia do da t ko wych or ga nów fun da cji;
– prze zna cze nia œro d ków maj¹tko wych po li k wi da cji fun da cji (musz¹ byæ

prze zna czo ne na cele okre œlo ne w art. 1 Usta wy o fun da cjach);
– wska za nia mi ni stra w³aœci we go ze wzglê du na cele fun da cji (wska za nie

ta kie mo¿e nast¹piæ ta k ¿e w akcie fun da cy j nym lub w oso b nym do ku -
men cie fun da to ra).
Osta t nim ele men tem kon sty tu uj¹cym fun da cjê jest wpis do re je stru fun -

da cji. Szcze gó³owe za sa dy pro wa dze nia re je stru fun da cji re gu luj¹ wspo mnia -
ne wcze œ niej: Usta wa z 20 sie r p nia 1997 r. o Krajo wym Re je strze S¹do wym
oraz Roz porz¹dze nia Mi ni stra Spra wied li wo œci z 21 grud nia 2000 r. w spra -
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wie okre œle nia wzo rów urzê do wych fo r mu la rzy wnio sków o wpis do Krajo we -
go Re je stru S¹do we go oraz spo so bu i mie j s ca ich udo stê p nia nia. Wnio sek
o wpis do re je stru fun da cji po wi nien byæ z³o¿o ny przez fun da to ra lub zarz¹d
fun da cji. Wnio sek o wpis do re je stru po wi nien za wie raæ:

– na zwê fun da cji;
– sie dzi bê fun da cji i jej ad res;
– in fo r ma cje o sta tu cie;
– czas, na jaki zo sta³a utwo rzo na fun da cja; je ¿e li zo sta³a utwo rzo na na czas

nie oz na czo ny, w re je strze wpi su je siê „na czas nie oz na czo ny”;
– dane fun da to rów;
– or gan spra wuj¹cy nad zór;
– or gan upra w nio ny do re pre zen ta cji fun da cji oraz oso by wchodz¹ce w jego

sk³ad;
– cel dzia³ania fun da cji.

Poza wnio skiem po win ny byæ do³¹czo ne dane sta no wi¹ce pod sta wê wpi -
su, tj.: sta tut fun da cji oraz oœwia d cze nie fun da to ra w spra wie wska za nia
w³aœci we go mi ni stra ze wzglê du na cele fun da cji (je ¿e li nie jest to ure gu lo wa -
ne w sta tu cie). Po win no siê rów nie¿ do³¹czyæ akt fun da cy j ny, z któ re go wy ni -
kaj¹ bez po œred nio cele fun da cji, oso ba fun da to ra oraz data aktu fun dacy j ne -
go. Wpis do re je stru ma cha ra kter kon sty tuty w ny, kre uj¹cy oso bê prawn¹. Od 
chwi li wpi su po wsta je nowy byt prawny, a fundacja mo¿e rozpocz¹æ
w³aœciw¹ dzia³al noœæ21.

Na le ¿y tu taj pod kre œliæ, ¿e dzia³al noœæ fun da cji jest œci œle zwi¹zana z re a -
li zacj¹ le¿¹cych u pod staw jej za³o¿e nia ce lów. Z pe w no œci¹ nie mog¹ to byæ
cele za ro b ko we sen su stri c to. Ta tzw. dzia³al noœæ sta tu to wa wi¹¿e siê bez po -
œred nio z re a li zacj¹ ce lów, do ja kich fun da cja zo sta³a utwo rzo na. Pro wa dze -
nie dzia³al no œci go spo da r czej jest dopu sz cza l ne dla uzy ska nia œro d ków na
dzia³al noœæ sta tu tow¹ fun da cji, w roz mia rze s³u¿¹cym jej ce lom i je dy nie na
za sa dach okre œlo nych w sta tu cie. Roz miar dzia³al no œci go spo da r czej nie zo -
sta³ ogra ni czo ny w inny spo sób ni¿ ogó l ny, jed na k ¿e wy ra ¿a ne jest sta no wi -
sko, ¿e do pu sz cza siê je dy nie tak¹ ska lê pro wa dze nia dzia³al no œci, jaka po ten -
cja l nie mo¿e s³u¿yæ re a li za cji ce lów sta tu to wych. Dzia³al noœæ go spo da r cza
mo¿e byæ pro wa dzo na ty l ko wte dy, gdy sta tut to prze wi du je. Do da t ko wo
Usta wa o fun da cjach wy ma ga, aby na dzia³al noœæ go spo darcz¹ prze zna czyæ
œro d ki maj¹tko we o wa r to œci nie mnie j szej ni¿ 1000 z³otych.

Dzia³al noœæ go spo da r cza fun da cji mo¿e byæ, jak dzia³al noœæ go spo da r cza
sto wa rzy sze nia, pro wa dzo na po przez wy od rê b nion¹ jed no stkê lub bez wyod -
rê b nie nia orga niza cyj ne go. Jed no stka orga niza cy j na (zak³ad, od dzia³) pe³ni
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fun kcje ty l ko w za kre sie dzia³al no œci go spo da r czej. Naj czê œciej jest ona wy -
od rê b nio na organizacyjnie i finansowo.

Nie ma ¿ad nych prze szkód pra wnych do utwo rze nia przez fun da cjê – jak
i przez sto wa rzy sze nia – jed noo so bo wych spó³ek ka pi ta³owych, tj. spó³ek
z ogra ni czon¹ odpo wie dzial no œci¹ czy spó³ek akcy j nych. Z art. 151 § 1 Usta -
wy z 15 wrze œ nia 2000 r. – Ko deks spó³ek han d lo wych22 wy ni ka, ¿e za³o¿y cie -
la mi spó³ki z o.o. mog¹ byæ oso by fi zy cz ne lub pra w ne (czy li rów nie¿ fun da -
cja). Je dy ne wy³¹cze nie do ty czy mo ¿ li wo œci za³o¿e nia jed noo so bo wej spó³ki
z o.o. przez inn¹ spó³kê z ogra ni czon¹ odpo wie dzial no œci¹. Pewn¹ nie do god -
no œci¹ tej fo r my pro wa dze nia dzia³al no œci – któ ra nie jest dzia³al no œci¹ go -
spo darcz¹ fun da cji, bo dzia³al noœæ go spo darcz¹ pro wa dzi spó³ka – jest to, ¿e
sto so w nie do tre œci art. 154 § 1 Ko de ksu spó³ek han d lo wych ka pi ta³ zak³ado -
wy spó³ki po wi nien wy no siæ co naj mniej 50 000 z³otych.

Nie ma te¿ prze szkód do za³o¿e nia przez fun da cjê spó³ki akcy j nej. Tak jak
spó³kê z ogra ni czon¹ odpo wie dzial no œci¹, tak i spó³kê akcyjn¹ zawi¹zaæ mo¿e
jed na oso ba lub wiê cej osób. Ten ro dzaj spó³ki jest jed nak je sz cze bar dziej
wy ma gaj¹cy, po nie wa¿ zgod nie z tre œci¹ art. 308 § 1 Ko de ksu spó³ek han d lo -
wych ka pi ta³ zak³ado wy spó³ki po wi nien wy no siæ co naj mniej 500 000 z³o -
tych.

Ana li zuj¹c przy da t noœæ fun da cji w za kre sie pro wa dze nia dzia³al no œci
spo³ecz nie u¿y te cz nej po le gaj¹cej na akty wi za cji osób bez ro bo t nych, na le ¿y
wska zaæ na pe wien po wa ¿ ny man ka ment. Mia no wi cie do roz po czê cia
dzia³al no œci fun da cji po trze ba zna le zie nia oso by fun da to ra oraz zgro ma dze -
nia okre œlo ne go ka pi ta³u pocz¹tko we go. Oso by po szu kuj¹ce pra cy na le ¿y
w tej sy tu a cji wy klu czyæ z gro na po ten cja l nych fun da to rów. Po zo sta je wiêc
zna le zie nie fun da to ra „zew nê trz ne go” z od po wied ni mi œro d ka mi, a to ju¿ jest
do syæ k³opo t li we. Niew¹tpli wie fun da cja mog³aby mieæ nie oce nio ne zna cze -
nie jako or ga ni za cja wspie raj¹ca wysi³ki osób po trze buj¹cych po mo cy w zna -
le zie niu za trud nie nia. Fun da cja mog³aby udzie laæ po mo cy i in stru kta ¿u
w za³o¿e niu i pro wa dze niu dzia³al no œci go spo da r czej, czy w ja kiej ko l wiek in -
nej fo r mie opi sa nej w ni nie j szej pra cy. Mog³aby te¿ np. pro wa dziæ odp³atn¹
dzia³al noœæ sta tu tow¹, w wy ni ku któ rej, z jednej strony osoby potrzebuj¹ce
mog³yby uzyskaæ pomoc w nauce zawodu, a z drugiej – produkowa³yby
dobra lub œwiadczy³y us³ugi pomagaj¹ce utrzymaæ dzia³anie fundacji.

Aktu a l ne usta wo da w stwo prze wi du je szcze gó l ne fo r my pra w ne, w ja kich 
or ga ni za cje po zarz¹dowe – w szcze gó l no œci fun da cje i sto wa rzy sze nia –
mog¹ roz wi jaæ tego ro dza ju dzia³al noœæ. Do ty czy to cen trów in te gra cji spo -
³ecznej oraz zak³adów aktywnoœci zawodowej.

220 Hu bert Iz debs ki, Mo nika Ma³ek

22 DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.



9. Cen trum in teg racji spo³ecz nej

Usta wa z 13 cze r w ca 2003 r. o za trud nie niu so cja l nym, przy wo³ana ju¿
w zwi¹zku z oma wia niem in sty tu cji spó³dzie l ni so cja l nych, umo ¿ li wia two -
rze nie przez wó j tów (bu r mi strzów, pre zy den tów miast) oraz w³aœ nie przez or -
ga ni za cje po zarz¹dowe, w ra mach ich dzia³al no œci sta tu to wej, cen trów in te -
gra cji spo³ecz nej w celu re in te gra cji za wo do wej osób, prze de wszy stkim
na le¿¹cych do ka te go rii wy mie nio nych w art. 1 tej usta wy. Od po wied niej jed -
no st ce orga niza cy j nej sta tus cen trum na da je w dro dze de cy zji admi ni stra cyj -
nej wo je wo da, po za siê g niê ciu opi nii ma r sza³ka wo je wó dz twa. Sta tus jest na -
da wa ny na 3 lata.

Poza ró ¿ ne go ro dza ju po moc¹ w zna le zie niu za trud nie nia, cen trum in te -
gra cji spo³ecz nej mo¿e pro wa dziæ dzia³al noœæ wy twórcz¹, han d low¹ lub
us³ugow¹ oraz dzia³al noœæ wy twórcz¹ w ro l ni c twie (z ogra ni cze nia mi przed -
mio to wy mi okre œlo ny mi w art. 9 ust. 1). Usta wa wy ra Ÿ nie przy tym stwier -
dza, i¿ taka dzia³al noœæ cen trum nie jest dzia³al no œci¹ go spo darcz¹ w ro zu -
mie niu prze pi sów o dzia³al no œci go spo da r czej – tj. obe c nie prze pi sów Usta wy 
o swo bo dzie dzia³al no œci go spo da r czej.

Z tego po wo du cen trum in te gra cji spo³ecz nej mo¿e roz wi¹zaæ – ale ty l ko
cza so wo – pro blem za trud nie nia okre œlo nych ka te go rii bezrobotnych.

10. Zak³ad akt ywnoœci za wod owej

Pod sta wy pra w ne dla dzia³al no œci zak³adów akty w no œci za wo do wej
stwo rzy³a Usta wa z 27 sie r p nia 1997 r. o reha bi li ta cji za wo do wej i spo³ecz nej 
oraz za trud nia niu osób nie pe³no spra w nych uzu pe³nio na o Roz porz¹dze nie
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz nej z 21 sty cz nia 2000 r. w spra wie zak³adów 
akty w no œci za wo do wej23.

Z pun ktu wi dze nia te ma tu ni nie j sze go opra co wa nia na le ¿y zwró ciæ szcze -
góln¹ uwa gê na ogra ni czo ny pod mio to wo kr¹g ad re sa tów tej fo r my akty wi za -
cji za wo do wej. Jest ona bo wiem, zgod nie z in tencj¹ usta wo da w cy, prze zna -
czo na je dy nie dla osób nie pe³no spra w nych i to nie pe³no spra w nych w sto p niu
zna cz nym w ro zu mie niu usta wy. Nie oz na cza to jed nak, ¿e po ten cja l nych ad -
re sa tów jest nie wie lu. Wrêcz prze ciw nie, w Pol sce, wed³ug ba dañ GU S -u,
860 ty siê cy osób nie pe³no spra w nych jest zdo l nych do pra cy (z mnie j szy mi
lub wiê kszy mi ogra ni cze nia mi) i co wa¿ne, chce pracowaæ. Z tej liczby oko³o
500 tysiêcy osób pozostaje bez zatrudnienia.

Zak³ad akty w no œci za wo do wej two rzy siê ce lem za trud nie nia osób nie -
pe³no spra w nych za li czo nych do zna cz ne go sto p nia nie pe³no spra w no œci, a ta k -
¿e (przez reha bi li ta cjê za wo dow¹ i spo³eczn¹) przy go to wa nia ich do ¿y cia
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w otwa r tym œro do wi sku oraz po mo cy w re a li za cji pe³nego, nie zale ¿ ne go,
samo dzie l ne go i akty w ne go ¿y cia na mia rê ich indy widu a l nych mo ¿ li wo œci.

W myœl usta wy, nie pe³no spra w noœæ oz na cza trwa³¹ lub okre sow¹ nie zdo l -
noœæ do wype³nia nia ról spo³ecz nych z po wo du sta³ego lub d³ugo trwa³ego na -
ru sze nia spra w no œci or ga ni z mu, w szcze gó l no œci unie mo ¿ li wiaj¹c¹ wy ko ny -
wa nie pra cy za wo do wej. Do zna cz ne go sto p nia nie pe³no spra w no œci za li cza
siê oso bê z na ru szon¹ spra w no œci¹ or ga ni z mu, nie zdoln¹ do pra cy albo zdol -
n¹ do pra cy je dy nie w wa run kach pra cy chro nio nej i wy ma gaj¹c¹, w celu
pe³nie nia ról spo³ecz nych, sta³ej lub d³ugo trwa³ej opie ki i po mo cy in nych
osób w zwi¹zku z nie zdo l no œci¹ do sa mo dzie l nej eg zy sten cji.

Po wiat, gmi na, fun da cja lub inna or ga ni za cja spo³ecz na, któ rej sta tu to -
wym za da niem jest reha bi li ta cja za wo do wa i spo³ecz na osób nie pe³no spra w -
nych mo¿e utwo rzyæ wy od rê b nion¹ orga niza cy j nie i fi nan so wo jed no stkê
i uzy skaæ dla tej jed no stki sta tus zak³adu akty w no œci za wo do wej. Aby uzy -
skaæ ten status, musi jednak spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania:
• prze strze gaæ od po wied nie go sto sun ku za trud nie nia osób nie pe³no spra w -

nych za li czo nych do zna cz ne go sto p nia nie pe³no spra w no œci do in nych pra -
co w ni ków za tru d nio nych w zak³ad zie w pe³nym wy mia rze cza su pra cy,
któ ry wy no si:

– 2,5 do 1, je ¿e li zak³ad pro wa dzi dzia³al noœæ wy twórcz¹;
– 3,0 do 1, je ¿e li zak³ad pro wa dzi dzia³al noœæ us³ugow¹;
– 2,75 do 1, je ¿e li zak³ad pro wa dzi dzia³al noœæ wy twórcz¹ i us³ugow¹.

• do sto so waæ u¿y t ko wa ne obie kty oraz po mie sz cze nia do prze pi sów i za sad
bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy z uw z glêd nie niem po trzeb osób nie pe³no -
pra w nych w za kre sie przy sto so wa nia sta no wisk pra cy, po mie sz czeñ higie -
niczno -sani tar nych i ci¹gów komu nika cy j nych oraz spe³niæ wy ma ga nia
do stê p no œci do nich;

• za pe w niæ do raŸn¹ i spe cja li styczn¹ opie kê me dyczn¹, po rad ni c two i us³ugi
reha bili tacy j ne;

• prze zna czaæ uzy ska ne do cho dy na cele wy mie nio ne w roz porz¹dze niu,
w tym na rzecz zak³ado we go fun du szu akty w no œci, z któ re go mo ¿ na fi nan -
so waæ:

– uspra w nie nie i do da t ko we oprzyrz¹do wa nie sta no wisk pra cy wspo ma -
gaj¹ce sa mo dzie l ne fun kcjo no wa nie osób nie pe³no spra w nych w zak³a -
d zie pra cy;

– za kup sprzê tu i wy po sa ¿e nia po ma gaj¹cego oso bie nie pe³no spra w nej
w sa mo dzie l nym ¿y ciu i ucze st ni c twie w ¿y ciu spo³ecz nym w lo ka l -
nym œro do wi sku;

– po moc w przy go to wa niu osób nie pe³no spra w nych do pra cy poza
zak³a dem i wy rów na niu ich szans w no wym mie j s cu pra cy;
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– po moc w przy go to wa niu, bu do wie, re mon cie i wy po sa ¿e niu in dy wi du al -
nych i zbio ro wych form mie szka lni c twa chro nio ne go dla osób nie -
pe³no spra w nych, któ re nie zna j duj¹ opa r cia we w³as nej ro dzi nie lub
po dej muj¹ œwia do me de cy zje do tycz¹ce samo dzie l ne go ¿y cia;

– re kre a cjê i ucze st ni c two osób nie pe³no spra w nych w ¿y ciu kul tu ra l -
nym;

– po moc w za spo ka ja niu in nych po trzeb za tru d nio nych osób nie pe³no -
spra w nych;

• uzy skaæ po zy tywn¹ opi niê sta ro sty.
De cy zjê w spra wie przy zna nia sta tu su zak³adu akty w no œci za wo do wej,

po twier dzaj¹c¹ spe³nie nie wa run ków, o któ rych mowa wy ¿ej, wy da je w³aœ ci -
wy wojewoda.

Or ga ni za tor zak³adu akty w no œci za wo do wej sk³ada do w³aœci we go ma r -
sza³ka wo je wó dz twa wnio sek o dofi nan so wa nie ze œro d ków Pa ñ stwo we go
Fun du szu Reha bi li ta cji Osób Nie pe³no spra w nych ko sztów utwo rze nia i dzia -
³ania zak³adu. Wniosek taki powinien zawieraæ: 

– na zwê i sie dzi bê orga ni za to ra;
– sta tus pra w ny i pod sta wê dzia³ania;
– sta tut orga ni za to ra okre œlaj¹cy cele i spo so by dzia³ania na rzecz osób nie -

pe³no spra w nych;
– ad res zak³adu oraz tytu³ pra w ny do lo ka lu;
– pro po no wan¹ li cz bê nie pe³no spra w nych pra co w ni ków zak³adu wraz z opi -

sem ich nie pe³no spra w no œci i ro dza ju pro po no wa nej akty w no œci za wo do -
wej;

– plan dzia³al no œci go spo da r czej oraz pro gram przy spo so bie nia spo³eczno -
-zawo do we go;

– pro po no wan¹ wy so koœæ pod sta wo we go wy na gro dze nia osób nie pe³no -
spra w nych, wy ra ¿on¹ jako wska Ÿ nik pro cen to wy naj ni ¿ sze go wy na gro -
dze nia;

– pro po no wan¹ ob sa dê eta tow¹ zak³adu, z wy szcze gól nie niem li cz by sta -
no wisk i wy ma ga nych kwa li fi ka cji per so ne lu oraz wy li czo ne na tej pod -
sta wie pro po rcje, o któ rych mowa wy ¿ej;

– pre li mi narz ko sztów utwo rze nia zak³adu, z uw z glêd nie niem po dzia³u na
po szcze gó l ne ro dza je ko sztów, o któ rych mowa w § 6 roz porz¹dze nia;

– pre li mi narz ro cz nych ko sztów dzia³al no œci obs³ugowo- rehabi litacy j nej
fi nan so wa nej przez PFRON;

– plan po mie sz czeñ zak³adu oraz opis prze zna cze nia obie któw i lo ka li,
z uw z glêd nie niem ich do sto so wa nia do po trzeb i mo ¿ li wo œci pra co w ni -
ków oraz ro dza jów ich nie pe³no spra w no œci;

– pro jekt sta tu tu i re gu la mi nu zak³adu oraz re gu la mi nu zak³ado we go fun du -
szu akty w no œci.
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Uzy ska nie po zy ty w nej opi nii ma r sza³ka wo je wó dz twa oraz po zy ty w nej
opi nii Zarz¹du Pa ñ stwo we go Fun du szu Reha bi li ta cji Osób Nie pe³no spra w -
nych co do pra wid³owo œci pla no wa nych we wnio sku ko sztów utwo rze nia
zak³adu i dzia³al no œci obs³ugowo- rehabi litacy j nej jest pod staw¹ do wy da nia
pro me sy de cy zji w spra wie przy zna nia sta tu su zak³adu akty w no œci za wo do -
wej. Po otrzy ma niu pro me sy, wy da nej przez wo je wo dê, or ga ni za tor powo³uje 
zak³ad akty w no œci za wo do wej oraz wy stê pu je do PFRON -u z wnio skiem o fi -
nan so wa nie ko sztów utwo rze nia i dzia³al no œci obs³ugowo- rehabi litacy j nej
zak³adu. Do wnio sku or ga ni za tor po wi nien do³¹czyæ od pis pro me sy, szcze -
gó³owy pre li mi narz ko sztów utwo rze nia zak³adu i ko sztów dzia³al no œci
obs³ugowo- rehabi litacy j nej z uwzglêdnieniem podzia³u na poszczególne ro -
dza je kosztów, szczegó³owo wymienionych w § 6 i § 7 rozporz¹dzenia.

Fi nan so wa nie ko sztów utwo rze nia i dzia³al no œci obs³ugo wo-reha bili tacy j -
nej zak³adu akty w no œci za wo do wej na stê pu je na wa run kach okre œlo nych
w umo wie, za wa r tej miê dzy PFRON -em a orga ni za to rem zak³adu. Umo wê
tak¹ za wie ra siê na okres po sia da nia przez dany zak³ad sta tu su zak³adu akty w -
no œci za wo do wej. Na pod sta wie umo wy zak³ad akty w no œci za wo do wej mo¿e
uzy skaæ œro d ki z PFRON -u prze zna czo ne na utwo rze nie zak³adu oraz pro wa -
dze nie dzia³al no œci go spo da r czej i obs³ugowo- rehabi litacy j nej.

Fi nan so wa nie ko sztów dzia³al no œci obs³ugowo- rehabi litacy j nej roz po -
czy na siê od dnia przy zna nia przez wo je wo dê sta tu su zak³adu akty w no œci za -
wo do wej.

Zak³ad akty w no œci za wo do wej mo¿e pro wa dziæ dzia³al noœæ go spo darcz¹, 
ale z ta kim sa mym wyj¹tkiem jak cen trum in te gra cji spo³ecz nej, czy li z wy -
³¹cze niem dzia³al no œci po le gaj¹cej na wy twa rza niu wy ro bów prze mys³u pa li -
wo we go, ty to nio we go, spi rytu so we go, wi nia r skie go, piwo wa r skie go, a ta k ¿e
po zo sta³ych wy ro bów al ko ho lo wych o za wa r to œci al ko ho lu po wy ¿ej 1,5%
oraz wy ro bów z me ta li szlachetnych albo z udzia³em tych metali lub handlu
tymi wyrobami.

Zak³ad akty w no œci za wo do wej fun kcjo nu je na pod sta wie ro cz ne go pla nu
dzia³al no œci go spo da r czej. Opra co wa nie ta kie go pla nu na le ¿y do kie ro w ni ka
zak³adu, któ ry po jego sporz¹dze niu przed sta wia plan do za twier dze nia orga -
niza to ro wi zak³adu aktywnoœci zawodowej.

Plan dzia³al no œci go spo da r czej po wi nien za wie raæ okre œle nie ro dza ju
pro wa dzo nej dzia³al no œci wy twó r czej lub us³ugo wej, do sto so wa nej do umie -
jê t no œci i mo ¿ li wo œci za tru d nio nych osób nie pe³no spra w nych. Ponad to po wi -
nien za wie raæ pro jekt te ch no lo gii z okre œle niem czyn no œci i oprzyrz¹do wa nia 
sta no wisk pra cy sto so w nie do po trzeb za tru d nio nych osób za li czo nych do
zna cz ne go sto p nia nie pe³no spra w no œci, plan sprze da ¿y, a ta k ¿e plan eko no -
mi cz ny dzia³al no œci go spo da r czej (bi z ne sp lan). Obo wi¹zkiem prowadz¹cego
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zak³ad aktywnoœci zawodowej jest zapewnienie warunków do pe³nej re a li za -
cji planu.

Zak³ady akty w no œci za wo do wej s¹ zwo l nio ne z doœæ li cz nych po da t ków
i op³at (z wyj¹tkiem op³aty skarbowej):

– po da t ków od nie ru cho mo œci, ro l ne go i le œ ne go;
– od czyn no œci cywi lno pra w nych, je ¿e li czyn noœæ wy ko ny wa na po zo sta je

w bez po œred nim zwi¹zku z pro wa dze niem zak³adu;
– od op³aty admi ni stra cyj nej i ta r go wej;
– od op³aty pro du kto wej;
– od op³aty po bie ra nej na pod sta wie usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi ska24;
– od op³aty eks ploa tacy j nej (Pra wo gó r ni cze i geo lo gi cz ne25);
– za wy da nie kon ce sji na pod sta wie prze pi sów Pra wa ener gety cz ne go;
– od op³at dro go wych;
– od op³aty po bie ra nej na pod sta wie prze pi sów o ochro nie grun tów ro l nych

i le œ nych;
– od op³at s¹do wych oraz in nych op³at maj¹cych pub licz no praw ny cha ra k ter.

Na le ¿y jed nak zwró ciæ uwa gê, i¿ nie ma zwo l nie nia z op³aty za wie czy ste
u¿y t ko wa nie grun tów (któ ra ma cha ra kter cywi lno pra w ny) oraz z naj wa¿ nie j -
szych po da t ków, zw³asz cza VAT-u i podatku dochodowego.

Pro wadz¹cy zak³ad akty w no œci za wo do wej wszy stkie œro d ki ze zwo l nieñ
i wp³ywy z do cho du z dzia³al no œci go spo da r czej prze ka zu je na zak³ado wy
fundusz aktywnoœci.

Zak³ady akty w no œci za wo do wej ko rzy staj¹ rów nie¿ z in nych przy wi le -
jów, wœród któ rych mo ¿ na wy mie niæ nastêpuj¹ce:

– dofi nan so wa nie w wy so ko œci 50% opro cen to wa nia kre dy tów ban ko wych,
zaci¹gniê tych na cele zwi¹zane z re ha bi li tacj¹ za wo dow¹ i spo³eczn¹
osób nie pe³no spra w nych;

– zwrot ko sztów za szko le nie za tru d nio nych osób nie pe³no spra w nych
w zwi¹zku z ko nie cz no œci¹ zmia ny pro fi lu pro du kcji;

– jed no ra zow¹ po ¿y cz kê w celu ochro ny ist niej¹cych w zak³ad zie miejsc
pra cy osób nie pe³no spra w nych;

– od 1 sty cz nia 2004 r. re fun da cjê zwiê kszo nych ko sztów za trud nie nia osób 
nie pe³no spra w nych, u któ rych stwier dzo no cho ro bê psy chiczn¹, upo œle -
dze nie umys³owe, epi le p sjê lub osób nie wi do mych – w wy so ko œci 75%
naj ni ¿ sze go wy na gro dze nia.
Pod su mo wuj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e zak³ady akty w no œci za wo do wej

stwa rzaj¹ bar dzo ko rzy st ne pod sta wy do akty wi za cji za wo do wej osób nie -
pe³no spra w nych. Sta no wi¹ te¿ cenn¹ i sku teczn¹ al ter na ty wê do wspie ra nia
nie pe³no spra w nych ró ¿ ny mi ro dza ja mi zasi³ków. W ten spo sób oso by w za sa -
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dzie wy klu czo ne wcze œ niej z ¿y cia spo³ecz ne go zy skuj¹ szan sê na pro wa dze -
nie zwyczajnego ¿ycia, w oparciu o w³asne wypracowane dochody.

Pe w nym man ka men tem tej in sty tu cji jest ko nie cz noœæ wcze œnie j sze go
powo³ania lub ist nie nia in nej or ga ni za cji spo³ecz nej (np. fun da cji, sto wa rzy -
sze nia), co w pe wien spo sób mo¿e utrud niæ uzy ska nie ta kie go sta tu su oso bom 
nie pe³no spra w nym, któ re roz po czy naj¹c w³asn¹ dzia³al noœæ go spo darcz¹,
chcia³yby uzyskaæ status zak³adu aktywnoœci zawodowej.

11. Spó³ka non-pro fit i not-for-pro fit

W œwie t le art. 151 § 1 oraz, po œred nio, art. 301 Ko de ksu spó³ek han d lo -
wych, jest mo ¿ li we, by za³o¿yæ za rów no spó³kê z ogra ni czon¹ odpo wie dzial -
no œci¹, jak i spó³kê akcyjn¹ (w oby d wu przy pa d kach ta k ¿e jed no o so bow¹)
nie ty l ko w ce lach za ro b ko wych, lecz ta k ¿e w ce lach nie zaro b ko wych, niego s -
po da r czych, np. cha ryta ty w nych. Przy wo³any prze pis do tycz¹cy spó³ki z o.o.
sta no wi bo wiem, ¿e cel dzia³al no œci tej spó³ki musi byæ pra w nie dopu sz cza l -
ny. W orze cz ni c twie do mi nu je pogl¹d, ¿e oz na cza to, i¿ cel taki nie jest pra w -
nie za ka za ny. Spó³ka, któ ra nie jest powo³ana do pro wa dze nia dzia³al no œci
go spo da r czej nie jest przed siê biorc¹ – co wy ni ka z de fi ni cji przed siê bio r cy
za wa r tej w Usta wie o swo bo dzie dzia³al no œci go spo da r czej.

Nie ma rów nie¿ prze szkód do tego, by spó³ka ka pi ta³owa – zgod nie
z umow¹ (sta tu tem) – mia³a cha ra kter not- for - pro fit, tzn. prze zna cza³a ca³y
zysk na dzia³al noœæ spo³ecz nie u¿y teczn¹, a nie do po dzia³u miê dzy wspó l ni -
ków (akcjo na riu szy).

Pa miê taæ jed nak na le ¿y o wy so kich pro gach ka pi ta³owych dla ta kich
spó³ek – od po wie d nio 50 000 i 500 000 z³otych, co isto t nie ogra ni cza mo ¿ li -
woœæ ko rzy sta nia z ta kich formu³ dzia³ania.

Prze de wszy stkim jed nak spó³ka ka pi ta³owa utwo rzo na w celu pro wa dze -
nia dzia³al no œci in nej ni¿ go spo da r cza, acz ko l wiek nie jest przed siê biorc¹, nie 
mo¿e uzy skaæ oso bo wo œci pra wnej i wa run ków do re a li za cji za dañ sta tu to -
wych ina czej ni¿ przez wpis do re je stru przed siê bio r ców Krajo we go Re je stru
S¹do we go. Bê dzie ona rów nie¿ tra kto wa na jako przed siê bio r ca z pun ktu wi -
dze nia pra wie wszy stkich prze pi sów pra wa – w tym: nie bê dzie ko rzy staæ ze
zwo l nieñ z po da t ku do cho do we go od osób pra wnych z tytu³u prze zna cza nia
do cho du na dzia³al noœæ sta tu tow¹ w ta kich dzie dzi nach, w któ rych fun da cje
czy sto wa rzy sze nia s¹ z tego po da t ku zwo l nio ne (na uka, edu ka cja, ochro na
zdro wia, ku l tu ra i tak da lej). W re zu l ta cie, usta wo da w stwo nie zo sta³o do sto -
so wa ne do pra wnej mo ¿ li wo œci two rze nia spó³ek non - pro fit, któ re – nie bêd¹c 
przed siê bior ca mi – s¹ tra kto wa ne jako jed no stki nie na le¿¹ce do trze cie go
sektora.
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Od po wied nie go zwo l nie nia po dat ko we go nie maj¹ ta k ¿e – z tych sa mych
po wo dów – spó³ki not- for - pro fit.

Mimo ist nie nia pra wnej mo ¿ li wo œci pro wa dze nia dzia³al no œci spo³ecz nie
u¿y te cz nej przez spó³ki ka pi ta³owe, nie bêd¹ce tym sa mym przed siê bior ca mi,
ko rzy sta nie z tej fo r my pra wnej w za kre sie przed mio tu ni nie j sze go opra co wa -
nia wy da je siê byæ trud ne do za sto so wa nia – z pe w nym ty l ko wyj¹tkiem –
spó³ek two rzo nych przez jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go w ra mach mo ¿ -
li wo œci ja kie stwa rzaj¹ im w tym za kre sie prze pi sy od po wied nich ustro jo -
wych ustaw sa morz¹do wych oraz prze pi sy Usta wy z 20 grud nia 1996 r. o go -
spo da r ce ko mu na l nej26.

12. Or gan iza cja po ¿yt ku pu bliczn ego

Po omó wie niu po szcze gó l nych form pro wa dze nia dzia³al no œci spo³ecz nie 
u¿y te cz nej, ko nie cz ne wy da je siê przed sta wie nie obo wi¹zuj¹cych w Pol sce
szcze gó l nych re gu la cji, z któ rych mog¹ ko rzy staæ pod mio ty pro wadz¹ce tak¹
dzia³al noœæ. Sta tus or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go, upra w niaj¹cy do okre œ -
lo nych przy wi le jów, mo¿e uzy skaæ nie zwy kle sze ro ki kr¹g pod mio tów po
spe³nie niu usta wo wych kry te riów. Nie jest to wiêc okre œlo na fo r ma pro wa -
dze nia dzia³al no œci, a je dy nie pe wien „eli ta r ny” wy ró ¿ nik wi¹¿¹cy siê z przy -
wi le ja mi i okre œlo ny mi obo wi¹zkami.

Po jê cie or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go wpro wa dzi³y prze pi sy Usta wy 
z 24 kwie t nia 2003 r. o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie27

oraz Usta wy z 24 kwie t nia 2003 r. – Prze pi sy wpro wa dzaj¹ce usta wê o dzia -
³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie28.

Usta wa o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie w art. 3 ust. 1
za wie ra de fi ni cjê dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go, zgod nie z któr¹ dzia³al -
no œci¹ tak¹ jest dzia³al noœæ spo³ecz nie u¿y te cz na, pro wa dzo na przez or ga ni -
za cje po zarz¹dowe w sfe rze za dañ pu b li cz nych okre œlo nych w usta wie. Orga -
ni za cja mi po zarz¹do wy mi s¹, sto so w nie do ust. 2 art. 3, nie bêd¹ce jed no stka -
mi se kto ra fi nan sów pu b li cz nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniê cia zy sku
oso by pra w ne lub jed no stki nie po sia daj¹ce oso bo wo œci pra wnej, utwo rzo ne
na pod sta wie ustaw, w tym: sto wa rzy sze nia i fun da cje (po zo sta je sporn¹ kwe s -
tia, czy ta ki mi jed no stka mi s¹, wo bec po wy ¿ej wska za ne go ge ne ral ne go nie -
do strze ¿e nia przez usta wo da w cê, spó³ki non - pro fit i not- for - pro fit). W ko le j -
nym ustê pie art. 3 uzu pe³nia siê ka ta log pod mio tów, któ re mog¹ pro wa dziæ
dzia³al noœæ po ¿y t ku pub li cz ne go obok or ga ni za cji po zarz¹do wych o ko œcie l -
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ne oso by pra w ne i jed no stki orga niza cy j ne oraz sto wa rzy sze nia jed no stek sa -
morz¹du tery to rial ne go.

Jak wi daæ, nie mal wszy stkie pod mio ty mog¹ sta raæ siê o uzy ska nie tego
sta tu su, a naj istot nie j szym ele men tem jest tu taj kry te rium spo³ecz nej u¿y te cz -
no œci. Usta wo da w ca prze wi dzia³ jed nak pe w ne wyj¹tki i po sta no wi³, ¿e o ten
szcze gó l ny sta tus nie mog¹ sta raæ siê: pa r tie po li ty cz ne, zwi¹zki za wo do we
i or ga ni za cje pra co da w ców, sa morz¹dy za wo do we, fun da cje utwo rzo ne przez 
pa r tie po li ty cz ne, spó³ki dzia³aj¹ce na pod sta wie prze pi sów o ku l tu rze fi zy cz -
nej oraz fun da cje, któ rych je dy nym fun da to rem jest Skarb Pa ñ stwa lub jed no -
stka sa morz¹du tery to rial ne go, chy ba ¿e prze pi sy od rê b ne sta no wi¹ ina czej,
maj¹tek tej fun da cji nie jest w ca³oœci mie niem pa ñ stwo wym, mie niem ko mu -
na l nym lub mie niem po chodz¹cym z fi nan so wa nia œro d ka mi pub li cz ny mi
w ro zu mie niu Usta wy o fi nan sach pu b li cz nych albo fun da cja pro wa dzi
dzia³al noœæ sta tu tow¹ w za kre sie na uki, w szcze gó l no œci na rzecz nauki. 

Usta wo da w ca okre œli³ te¿ ka ta log dzia³añ za li cza nych do sfe ry za dañ pu b -
li cz nych. S¹ to za da nia w zakresie:

– po mo cy spo³ecz nej, w tym po mo cy ro dzi nom i oso bom w trud nej sy tu a cji
¿y cio wej oraz wy rów ny wa nia szans tych ro dzin i osób;

– za pe w nie nia zor gani zo wa nej opie ki by³ym ¿o³nie rzom za wo do wym, któ -
rzy uzy ska li upra w nie nie do eme ry tu ry wo j sko wej lub wo j sko wej ren ty
in wa li dz kiej, in wa li dom wo jen nym i wo j sko wym oraz ko m ba tan tom;

– dzia³al no œci cha ryta ty w nej;
– pod trzy my wa nia tra dy cji na ro do wej, pie lêg no wa nia pol sko œci oraz roz -

wo ju œwia do mo œci na ro do wej, oby wa te l skiej i ku l tu ro wej;
– dzia³al no œci na rzecz mnie j szo œci na ro do wych;
– ochro ny i pro mo cji zdro wia;
– dzia³ania na rzecz osób nie pe³no spra w nych;
– pro mo cji za trud nie nia i akty wi za cji za wo do wej osób po zo staj¹cych bez

pra cy i za gro ¿o nych zwo l nie niem z pra cy;
– upo wsze ch nia nia i ochro ny praw ko biet oraz dzia³al no œci na rzecz rów -

nych praw ko biet i mê ¿ czyzn;
– dzia³al no œci wspo ma gaj¹cej roz wój go spo da r czy, w tym roz wój przed siê -

bior czo œci;
– dzia³al no œci wspo ma gaj¹cej roz wój wspól not i spo³ecz no œci lo ka l nych;
– na uki, edu ka cji, oœwia ty i wy cho wa nia;
– krajo zna w stwa oraz wy po czyn ku dzie ci i m³od zie ¿y;
– ku l tu ry, sztu ki, ochro ny dóbr ku l tu ry i tra dy cji;
– upo wsze ch nia nia ku l tu ry fi zy cz nej i spo r tu;
– eko lo gii i ochro ny zwierz¹t oraz ochro ny dzie dzi c twa przy rod ni cze go;
– porz¹dku i bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go oraz prze ciw dzia³ania pa to lo -

giom spo³ecz nym;
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– upo wsze ch nia nia wie dzy i umie jê t no œci na rzecz ob ron no œci pa ñ stwa;
– upo wsze ch nia nia oraz ochro ny wol no œci i praw cz³owie ka oraz swo bód

oby wa te l skich, a ta k ¿e dzia³añ wspo ma gaj¹cych roz wój de mo kra cji;
– ra tow ni c twa i ochro ny lud no œci;
– po mo cy ofia rom ka ta strof, klêsk ¿y wio³owych, kon fli któw zbro j nych i wo -

jen w kra ju i za gra nic¹;
– upo wsze ch nia nia i ochro ny praw kon su men tów;
– dzia³añ na rzecz in te gra cji eu ro pe j skiej oraz roz wi ja nia kon ta któw i wspó³-

pra cy miê dzy spo³ecze ñ stwa mi;
– pro mo cji i or ga ni za cji wo lon ta ria tu;
– dzia³al no œci wspo ma gaj¹cej te ch ni cz nie, szko le nio wo, info rma cy j nie lub

fi nan so wo or ga ni za cje po zarz¹dowe oraz inne okre œlo ne pod mio ty.
Aby uzy skaæ szcze gó l ny sta tus or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go, trze ba

spe³niæ wszy stkie okre œlo ne w usta wie wa run ki. Zgod nie z art. 20 pkt 1 i 2
usta wy, wy³¹czn¹ dzia³al no œci¹ sta tu tow¹ pod mio tów ubie gaj¹cych siê o uzy -
ska nie sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go musi byæ dzia³al noœæ do -
tycz¹ca re a li za cji okre œlo nych w art. 4 usta wy za dañ pu b li cz nych na rzecz
ogó³u spo³ecz no œci lub okre œlo nej gru py pod mio tów pod wa run kiem, ¿e gru -
pa ta jest wyod rê b nio na ze wzglê du na szcze gó l nie trudn¹ sy tu a cjê ¿y ciow¹
lub ma te rialn¹ w sto sun ku do spo³ecze ñ stwa. Na le ¿y przyj¹æ, ¿e spo³ecz no -
œci¹, w ro zu mie niu tego prze pi su, jest zbio ro woœæ lu dzi mie sz kaj¹ca na okre œ -
lo nym ob sza rze (kra ju, gmi ny, mia sta, po wia tu), po³¹czo na wiê za mi spo³ecz -
ny mi, wspól not¹ wa run ków ¿y cia, tra dy cja mi, ku l tur¹ itp. Na le ¿y przy tym
za uwa ¿yæ, ¿e w pkt 3 art. 20 zo sta³o do pre cyzo wa ne, ¿e sto wa rzy sze nie mo¿e
dzia³aæ rów nie¿ na rzecz swo ich cz³on ków. Prze pis ten zo sta³ wpro wa dzo ny
w celu uni k niê cia ewen tu a l nych w¹tpli wo œci, ¿e dzia³anie na rzecz cz³on ków
nie stoi w sprze cz no œci z wy mo giem pro wa dze nia dzia³al no œci sta tu to wej na
rzecz ogó³u spo³ecz no œci lub okre œlo nej gru py. Dok³adna in ter pre ta cja tego
prze pi su wska zu je na ko le j ny wa ru nek, mia no wi cie pod miot ubie gaj¹cy siê
o sta tus or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go musi le gi ty mo waæ siê pro wa dzon¹
ju¿ wcze œ niej dzia³al no œci¹ spo³ecz nie u¿y teczn¹. Mimo ¿e nie prze wi dzia no
mi ni mal ne go okre su cza su pro wa dze nia ta kiej dzia³al no œci, to ciê ¿ar udo -
wod nie nia jej pro wa dze nia przez od po wie d nio d³ugi czas spo czy wa na wnio -
sko da w cy i obci¹¿ony jest sankcj¹ od da le nia wnio sku jako z³o¿onego przed -
wcze œ nie.

Ko le j ny wy móg za wie ra pkt 4 art. 20 sta no wi¹cy o tym, ¿e sta tus ten
mog¹ uzy skaæ pod mio ty, któ re nie pro wadz¹ dzia³al no œci go spo da r czej albo
pro wadz¹ dzia³al noœæ go spo darcz¹ w roz mia rach s³u¿¹cych re a li za cji ce lów
sta tu to wych. Nie ma w¹tpli wo œci, ¿e wy móg ten doœæ pre cy zy j nie zo sta³ wy -
ja œ nio ny w orze cz ni c twie, któ re po wsta³o na tle Usta wy z 6 kwie t nia 1984 r.
o fun da cjach. Sfo r mu³owa nie „pro wadz¹ dzia³al noœæ go spo darcz¹ w roz mia -
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rach s³u¿¹cych re a li za cji ce lów sta tu to wych” wy ty cza gra ni cê dopu sz cza l nej
ska li dzia³al no œci go spo da r czej pro wa dzo nej przez or ga ni za cjê po ¿y t ku pub -
li cz ne go. Na le ¿y uz naæ, ¿e do pó ki cel za ro b ko wy nie do mi nu je nad ce lem sta -
tu to wym, dzia³al noœæ go spo da r cza jest pro wa dzo na zgod nie z tre œci¹ art. 20
pkt 4 usta wy. Ze wzglê du na du¿y sto pieñ ogó l no œci w okre œla niu celu sta tu -
to we go, do pie ro w tra kcie jego re a li za cji oraz po pod jê ciu przez or ga ni za cjê
po ¿y t ku pub li cz ne go fa kty cz nej dzia³al no œci go spo da r czej, bê dzie mo ¿ li wa
mia ro da j na oce na, czy gra ni ca ta jest prze strze ga na29.

Na le ¿y te¿ przy to czyæ po sta no wie nie S¹du Naj wy ¿sze go z 7 li pca 2002 r.
(I CKN 162/00), mówi¹ce o tym, ¿e pod porz¹dko wa nie roz mia rów dzia³al no -
œci go spo da r czej ce lom rea li zo wa nym przez fun da cjê nie stwa rza bez wzglêd -
nej ko nie cz no œci przed mio to we go roz dzie le nia oma wia nych sfer dzia³ania.
Akcent trze ba bo wiem k³aœæ nie na za gad nie nie ta kich, a nie in nych po sta no -
wieñ sta tu to wych, lecz na kwe stiê ich pra kty cz nej re a li za cji, przy czym cho -
dziæ po win no je dy nie o za cho wa nie akcesoryjnoœci dzia³alnoœci gospodarczej 
wzglêdem dzia³alnoœci celowej.

Po do b nie, re gu la cjê za wart¹ w pkt 5 na le ¿y ro zu mieæ w taki sam spo sób,
jak art. 34 Usta wy z 7 kwie t nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach, tj. do chód 
or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go w ca³oœci po wi nien byæ prze zna czo ny na jej
dzia³al noœæ sta tu tow¹.

Ko le j ne dwa wa run ki do tycz¹ wy mo gów, ja kim musi od po wia daæ sta tut
or ga ni za cji. W szcze gó l no œci or ga ni za cja musi po sia daæ sta tu to wy ko le gia l ny 
or gan kon tro li lub nad zo ru, od rê b ny od or ga nu zarz¹dzaj¹cego i nie pod le -
gaj¹cy mu w za kre sie wy ko ny wa nia kon tro li we wnê trz nej lub nad zo ru (ta kie
sfo r mu³owa nie wy klu cza mo ¿ li woœæ uzy ska nia sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku
pub li cz ne go przez sto wa rzy sze nia zwyk³e, po nie wa¿ w ogó le nie maj¹ one or -
ga nów, oraz przez ta kie fun da cje, któ re nie maj¹ prze wi dzia ne go w usta wie
or ga nu kon tro li czy nad zo ru, a ich sta tu ty nie za wie raj¹ po sta no wieñ o zmia -
nie statutu). W statucie lub innym akcie wewnêtrznym musz¹ te¿ znaleŸæ siê
nastêpuj¹ce zakazy:

– udzie la nia po ¿y czek lub za bez pie cza nia zo bo wi¹zañ maj¹tkiem or ga ni za -
cji w sto sun ku do jej cz³on ków, cz³on ków or ga nów lub pra co w ni ków oraz 
osób im bli skich;

– prze ka zy wa nia maj¹tku or ga ni za cji na rzecz ich cz³on ków, cz³on ków or -
ga nów lub pra co w ni ków oraz ich bli skich na za sa dach in nych ni¿ w sto -
sun ku do osób trze cich, w szcze gó l no œci je ¿e li prze ka za nie to na stê pu je
bezp³at nie lub na pre fe ren cyj nych wa run kach;

– wyko rzy sty wa nia maj¹tku na rzecz cz³on ków, cz³on ków or ga nów lub
pra co w ni ków oraz ich osób bli skich na za sa dach in nych ni¿ w sto sun ku
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do osób trze cich, chy ba ¿e to wy ko rzy sta nie bez po œred nio wy ni ka ze sta -
tu to we go celu or ga ni za cji;

– za ku pu na szcze gó l nych za sa dach to wa rów lub us³ug od pod mio tów,
w któ rych ucze st nicz¹ cz³on ko wie or ga ni za cji, cz³on ko wie jej or ga nów
lub pra co w ni cy oraz ich bli s cy.
Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e w sto sun ku do ko œcie l nych osób pra wnych i jed no -

stek orga niza cy j nych, w art. 21 zo sta³y usta lo ne od mien ne za sa dy. Ich opi sa -
nie wy kra cza jed nak poza za kres niniejszego opracowania.

Spe³nie nie wska za nych wy ¿ej wa run ków jest klu czo we dla uzy ska nia sta -
tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go. Wagê i zna cze nie tych wy ma gañ pod -
kre œla je sz cze treœæ art. 22 ust. 1, zgod nie z któ rym or ga ni za cje uzy skuj¹ sta -
tus or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go z chwil¹ wpi sa nia do Krajo we go Re je -
stru S¹do we go in fo r ma cji o spe³nie niu wy ma gañ, o któ rych mowa w art. 20.
Od po wied nie fo r mu la rze, któ re na le ¿y z³o¿yæ do w³aœci we go s¹du re je stro -
we go w celu uzy ska nia sta tu su po ¿y t ku pub li cz ne go, zo sta³y okre œlo ne
w Roz porz¹dze niu Mi ni stra Spra wied li wo œci z 17 paŸ dzie r ni ka 2003 r. zmie -
niaj¹cym roz porz¹dze nie w spra wie okre œle nia wzo rów urzê do wych fo r mu la -
rzy wnio sków o wpis do Krajo we go Re je stru S¹do we go30. Pod mio ty wpi sa ne
do KRS-u sk³adaj¹ wnio sek na fo r mu la rzu KRS-Z20 wraz za³¹czni kiem
KRS-W-OPP, na to miast pod mio ty nie pod le gaj¹ce obo wi¹zko wi re je stra cji
z in ne go tytu³u, sk³adaj¹ wnio sek na fo r mu la rzu KRS-W21, do któ re go
do³¹czaj¹ za³¹cznik KRS-W-OPP.

Sama re je stra cja sta tu su nie pod le ga op³atom s¹do wym. Na to miast in fo r -
ma cja o uzy ska niu sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go jest og³asza na
w „Mo ni to rze S¹do wym i Go spo da r czym”, co wi¹¿e siê z ko nie cz no œci¹ po -
nie sie nia op³aty za og³osze nie w wy so ko œci 500 z³otych. Op³ata ta musi
zostaæ uiszczona w momencie sk³adania wniosku.

Wska za ne in fo r ma cje s¹ o tyle isto t ne, ¿e sto so w nie do art. 19 ust. 3 Usta -
wy z 20 sie r p nia 1997 r. o Krajo wym Re je strze S¹do wym wnio sek niez³o¿o ny
na urzê do wym fo r mu la rzu lub nie pra wid³owo wype³nio ny, sê dzia zwra ca
wnio sko da w cy bez wez wa nia do uzu pe³nie nia bra ków.

W myœl prze pi sów usta wy sta tu to wa dzia³al noœæ po ¿y t ku pub li cz ne go –
a wiêc ca³a sta tu to wa dzia³al noœæ or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go i ca³a lub
nie ca³a dzia³al noœæ sta tu to wa or ga ni za cji po zarz¹do wych, któ re nie chc¹ albo
nie mog¹ uzy skaæ tego sta tu su – mo¿e przy braæ fo r mê dzia³al no œci nie odp³at -
nej lub dzia³al no œci odp³at nej. Co do za sa dy, nie jest ona uwa ¿a na za dzia³al -
noœæ go spo darcz¹ w ro zu mie niu prze pi sów o dzia³al no œci go spo da r czej, chy -
ba ¿e wy na gro dze nie or ga ni za cji w od nie sie niu do dzia³al no œci da ne go ro dza -
ju jest wy ¿sze od tego, któ re wy ni ka z ka l ku la cji bez po œred nich ko sztów tej
dzia³al no œci, lub wy na gro dze nie osób fi zy cz nych z tytu³u za trud nie nia przy
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wy ko ny wa niu sta tu to wej dzia³al no œci nie odp³at nej oraz dzia³al no œci odp³at -
nej prze kra cza 1,5-kro t noœæ prze ciê t ne go wy na gro dze nia mie siê cz ne go w se k -
to rze przed siê biorstw, og³oszo ne go przez Pre ze sa G³ów ne go Urzê du Sta ty -
sty czne go za rok poprzedni.

Nie odp³atn¹ dzia³al no œci¹ po ¿y t ku pub li cz ne go (w ro zu mie niu usta wy)
jest œwia d cze nie us³ug na pod sta wie sto sun ku pra wne go, za któ re or ga ni za cja
pro wadz¹ca tê dzia³al noœæ nie po bie ra wy na gro dze nia. Na to miast w myœl
usta wy, dzia³al no œci¹ odp³atn¹ po ¿y t ku pub li cz ne go jest dzia³al noœæ w za kre -
sie wy ko ny wa nia za dañ ze sfe ry pu b li cz nej, w ra mach re a li za cji ce lów sta tu -
to wych, za któr¹ or ga ni za cja po bie ra wy na gro dze nie. Odp³atn¹ dzia³al no œci¹
po ¿y t ku pub li cz ne go jest rów nie¿ sprze da¿ to wa rów lub us³ug wy two rzo -
nych, albo œwia d czo nych przez oso by bez po œred nio ko rzy staj¹ce z dzia³al no -
œci po ¿y t ku pub li cz ne go, w szcze gó l no œci w za kre sie reha bi li ta cji oraz przy -
sto so wa nia do pra cy za wo do wej osób nie pe³no spra w nych, a ta k ¿e sprze da¿
przed mio tów da ro wi z ny na cele pro wa dze nia dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go.

Pro wa dze nie nie odp³at nej i odp³at nej dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go
wy ma ga ra chun ko we go wyod rê b nie nia tych form dzia³al no œci w sto p niu
umo ¿ li wiaj¹cym okre œle nie przychodów, kosztów i wyników.

Na le ¿y te¿ nad mie niæ, ¿e or ga ni za cja po ¿y t ku pub li cz ne go ma obo wi¹zek 
sporz¹dze nia i og³osze nia spra wo z da nia z dzia³al no œci. Upub li cz nie nie spra -
wo z da nia po win no nast¹piæ w spo sób umo ¿ li wiaj¹cy za po zna nie siê z jego
tre œci¹ wszy stkim zain tere so wa nym oso bom – mo¿e to nast¹piæ przez
wy³o¿e nie w sie dzi bie or ga ni za cji, opub li ko wa nie na stro nach in ter ne to wych, 
itp. Ro cz ne spra wo z da nie fi nan so we musi zo staæ og³oszo ne w „Mo ni to rze
Polskim B”, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ uiszczenia odpowiedniej op³aty.

Uzy ska nie sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go daje kon kre t ne i wy -
mie r ne ko rzy œci. Za zna czyæ jed nak trze ba, ¿e przy wi le je or ga ni za cji po ¿y t ku
pub li cz ne go maj¹ za sto so wa nie w czê œci do tycz¹cej pro wa dzo nej przez nie
dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go, co oz na cza a con tra rio, ¿e nie do tycz¹ one
pro wa dzo nej przez nie dzia³al no œci go spo da r czej.

Przy wi le je te dzie li siê na na stê puj¹ce gru py: pra wno- podat ko we, do -
tycz¹ce pra wa u¿y t ko wa nia nie ru cho mo œci, „1%” oraz inne, któ re nie
mieszcz¹ siê w pie r wszych trzech kategoriach.

W art. 24 Usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie
usta wo da w ca stwo rzy³ or ga ni za cjom po ¿y t ku pub li cz ne go mo ¿ li woœæ sko -
rzy sta nia z sze re gu upra w nieñ po da t ko wych. Jed nym z wa ¿ nie j szych jest
zwo l nie nie z po da t ku do cho do we go od osób pra wnych – zgod nie z art. 17 ust. 
1 pkt 6c Usta wy z 15 lu te go 1992 r. o po da t ku do cho do wym od osób pra w -
nych31. Do ty czy to do cho dów prze zna czo nych na cele sta tu to we – z wy³¹cze -
niem dzia³al no œci go spo da r czej. Ponad to, or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go
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na pod sta wie art. 7 ust. 1 pkt 14 Usta wy z 12 sty cz nia 1991 r. o po da t kach
i op³atach lo ka l nych32 s¹ ca³ko wi cie zwo l nio ne od po da t ku od nie ru cho mo œci, 
w czê œci za jê tej na pro wa dze nie nie odp³at nej sta tu to wej dzia³al no œci po ¿y t ku
pub li cz ne go. Na to miast wy so koœæ sta wek po da t ku od nie ru cho mo œci, na nie -
ru cho mo œci za jê te przez or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go na pro wa dze nie
odp³at nej dzia³al no œci sta tu to wej, nie mo¿e byæ wy ¿sza ni¿ 0,32 z³ od 1 m2 po -
wie rz ch ni w przy pa d ku grun tów i 6,01 z³ od 1 m2 po wie rz ch ni u¿y t ko wej
w przy pa d ku bu dyn ków lub ich czê œci (art. 5 ust. 1 pkt 1c i 2e tej usta wy).

Or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go, je ¿e li sk³adaj¹ po da nia, wy stê puj¹
z wnio skiem o do ko na nie czyn no œci urzê do wej lub z wnio skiem o wy da nie
za œwia d cze nia lub ze z wo le nia, b¹dŸ te¿ wy sta wiaj¹ do ku men ty – zwo l nio ne
s¹ rów nie¿ od op³aty skar bo wej. Zwo l nie nie to do ty czy czyn no œci zwi¹za -
nych wy³¹cz nie z nie odp³atn¹ dzia³al no œci¹ po ¿y t ku pub li cz ne go. Ponad to s¹
one zwo l nio ne z op³at s¹do wych (w tym rów nie¿ op³at z tytu³u wpi sów
w Krajo wym Re je strze S¹do wym). Zwo l nie nie to nie obe j mu je jed nak spraw
zwi¹za nych z pro wa dzon¹ przez or ga ni za cje dzia³al no œci¹ go spo darcz¹. Po -
do b nie, or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go zwo l nio ne s¹ od po da t ku od czyn -
no œci cywi lno pra w nych, ale tylko wtedy, gdy dokonana czynnoœæ cywi lno -
pra w na dotyczy nieodp³atnej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.

Or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go mog¹ na by waæ pra wo u¿y t ko wa nia
nie ru cho mo œci na le¿¹cych do Skar bu Pa ñ stwa lub jed no stek sa morz¹du tery -
to rial ne go na pre fe ren cyj nych za sa dach. Oz na cza to, ¿e mi ni ster w³aœci wy do
spraw Skar bu Pa ñ stwa mo¿e do ko naæ da ro wi z ny nie ru cho mo œci z za so bu
Skar bu Pa ñ stwa na rzecz or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go. W przy pa d ku zaœ
niewy ko rzy sta nia nie ru cho mo œci na cel okre œlo ny w umo wie, a ta k ¿e w ra zie
utra ty przez or ga ni za cjê sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go – nast¹pi
odwo³anie da ro wi z ny. Ponad to w³aœci wy or gan, za zgod¹ od po wie d nio wo je -
wo dy albo rady lub se j mi ku, mo¿e udzie liæ bo ni fi ka ty od ceny usta lo nej zgod -
nie z art. 67 Usta wy z 21 sie r p nia 1997 r. o go spo da r ce nieru cho mo œcia mi33,
je ¿e li nie ru cho moœæ bê dzie wyko rzy sty wa na na cel pro wa dzo nej przez ni¹
dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go. Or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go maj¹
rów nie¿ pie r wsze ñ stwo przy prze j mo wa niu nie ru cho mo œci bêd¹cych w dys -
po zy cji ad mi ni stra cji pu b li cz nej (w wy na jem, dzie r ¿a wê i u¿y t ko wa nie) przed
in ny mi kan dy da ta mi, je ¿e li nie ru cho mo œci te bêd¹ im nie zbêd ne do pro wa -
dze nia dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go.

Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e z chwil¹ utra ty przez or ga ni za cjê sta tu su or -
ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go u¿y t ko wa nie wy ga sa, a umo wa naj mu lub
dzie r ¿a wy mo¿e zo staæ wy po wie dzia na bez zachowania terminów.
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Usta wa o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie wpro wa dzi -
³a nie zmie r nie wa¿n¹ dla or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go mo ¿ li woœæ prze ka -
zy wa nia 1% po da t ku do cho do we go przez oso by fi zy cz ne na ich rzecz. Po da t -
nik mo¿e wp³aciæ okre œlon¹ kwo tê na kon to or ga ni za cji w okre sie miê dzy pie r -
wszym dniem roku na stê puj¹cym po roku, za któ ry do ko ny wa ne jest roz li cze -
nie po da t ko we, a osta t nim dniem z³o¿e nia ze z na nia po dat ko we go oraz wska -
zaæ ten fakt w fo r mu la rzu PIT.

Zgod nie z art. 2 ust. 3 Usta wy z 28 li sto pa da 2003 r. o s³u¿ bie za stê pczej34

po bo ro wi mog¹ od by waæ s³u¿bê za stêpcz¹ w or ga ni za cjach po ¿y t ku pub li cz -
ne go. Oz na cza to, ¿e po bo ro wi mog¹ od pra co wy waæ wo j sko we wszy stkich
or ga ni za cjach po ¿y t ku pub li cz ne go, bez wzglê du na to czy s¹ to sto wa rzy sze -
nia, fun da cje czy inne pod mio ty.

Ponad to, or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go maj¹ pra wo bezp³at ne go info r -
mo wa nia o pro wa dzo nej przez sie bie dzia³al no œci nie odp³at nej, a pu b li cz ne
ra dio i te le wi zja obo wi¹zek udo stê p nie nia ta kich in fo r macji35. Mówi¹c o upra w -
nie niach or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go na le ¿y pa miê taæ, ¿e na ta kich sa -
mych za sa dach jak or ga ni za cje po zarz¹dowe i po zo sta³e pod mio ty pro wa -
dz¹ce dzia³al noœæ po ¿y t ku pub li cz ne go (nie po sia daj¹ce tego sta tu su), mog¹
one ko rzy staæ ze œwia d czeñ wo lon ta riu szy i otrzy my waæ do ta cje na zle co ne
za da nia pu b li cz ne.

Zgod nie z art. 22 ust. 3 Usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo -
lon ta ria cie oraz art. 49a Usta wy o Krajo wym Re je strze S¹do wym or ga ni za cje
po zarz¹dowe, oraz po zo sta³e pod mio ty pro wadz¹ce dzia³al noœæ po ¿y t ku pub -
li cz ne go, trac¹ sta tus or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go z chwil¹ wy kre œle nia
z re je stru z urzê du lub na wnio sek. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e wy kre œle nie to nie
oz na cza, ¿e dana or ga ni za cja b¹dŸ pod miot nie mo¿e fun kcjo no waæ na
w³aœci wych so bie za sa dach, np. jako fun da cja czy sto wa rzy sze nie (nie po sia -
daj¹ce sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go oczy wi œcie), od po wie d nio do
pod sta wy pra wnej tego fun kcjo no wa nia.

Pod mio to we, a nie przed mio to we zwo l nie nia po da t ko we i inne przy wi le -
je, z któ rych mog¹ ko rzy staæ or ga ni za cje po ¿y t ku pub li cz ne go, s¹ – lecz ty l ko 
dla wiê kszych or ga ni za cji – na tyle isto t ne w po rów na niu z do dat ko wy mi
obo wi¹zka mi oraz ko szta mi, ¿e uzy ska nie sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku mo¿e
mieæ bar dzo du¿e zna cze nie dla or ga ni za cji po zarz¹do wych, tak¿e dzia³a -
j¹cych w zakresie przedmiotu niniejszego opracowania.
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34 DzU 2003, nr 223, poz. 2217.
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* * *
W za kre sie dopu sz cza l nych pra w nie form re a li za cji ce lów spo³ecz nie

u¿y te cz nych (w tym zw³asz cza akty wi za cji osób bez ro bo t nych) usta liæ mo ¿ na 
pewn¹ ko le j noœæ, przy j muj¹c jako kry te rium jak naj mnie j szy sto pieñ sfor -
mali zo wa nia oraz u³atwie nia zwi¹zane z re a li zacj¹ przy jê te go za mie rze nia
go spo dar cze go. Po pie r wsze – bê dzie to „brak fo r my”, a za tem omó wio na na
sa mym pocz¹tku wspó³pra ca osób pro wadz¹cych dzia³al noœæ go spo darcz¹
z wy ko rzy sta niem wspó l nych in sty tu cji, ta kich jak np. out so u r cing. Na stê p ne 
s¹ spó³dzie l nie, a nade wszy stko spó³dzie l nie pra cy i spó³dzie l nie so cja l ne
jako ty po we fo r my akty wi za cji eko no mi cz nej bez ro bo t nych. Pó Ÿ niej – sto wa -
rzy sze nia – choæ nie spo sób po min¹æ isto t nych man ka men tów ich kon stru kcji 
po le gaj¹cych na ce lach nie zaro b ko wych, co oz na cza mo ¿ li woœæ sta tu to we go
dzia³ania na rzecz akty wi za cji za wo do wej (zw³asz cza w ra mach odp³at nej sta -
tu to wej dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go), jed nak w o wie le mnie j szym sto p -
niu na rzecz akty wi za cji eko no mi cz nej. Wre sz cie fun da cje – daj¹ce mo ¿ li wo -
œci akty wi za cji, ale przy zna cz nym sto p niu sfor mali zo wa nia. W inte re suj¹ cym
nas za kre sie przed mio to wym za sad ni czo nie mieszcz¹ siê spó³ki ka pi ta³owe,
prze de wszy stkim przez wzgl¹d na próg fi nan so wy (wy ma gan¹ wy so koœæ ka -
pi ta³u zak³ado we go), ale te¿ i nie do sto sowa nie usta wo da w stwa do, do pu sz -
czo nej przez Ko deks spó³ek han d lo wych, in sty tu cji spó³ek ka pi ta³owych o ce -
lach niego spo da r czych. Oso b no wy mie niæ trze ba szcze gó l ne in sty tu cje: cen t ra
in te gra cji spo³ecz nej oraz zak³ady akty w no œci za wo do wej – powo³ane przez
usta wo da w cê dla okre œlo nych ka te go rii ad re sa tów po mo cy, a two rzo ne przez
or ga ni za cje po zarz¹dowe oraz or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go.
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Anna Kró likowska

Fi nans owa nie in styt ucji ekon omii spo³ecz nej

Te r min eko no mia spo³ecz na je sz cze do nie da w na wywo³ywa³ w Pol sce
nie wie le sko ja rzeñ. Nie li cz ni ba da cze za j muj¹cy siê tym za gad nie niem pod -
kre œla li nie œcis³oœæ tej de fi ni cji oraz roz pro sze nie in sty tu cji, któ re iden tyfi ko -
wa ne by³y bar dziej z se kto rem po zarz¹do wym, spó³dzie l czo œci¹ lub orga ni za -
cja mi o cha ra kte rze wza je mno œcio wym ni¿ z in sty tu cja mi eko no mii spo³ecz -
nej1. Jed nak akce sja do Unii Eu ro pe j skiej, to wa rzysz¹ca jej po moc fi nan so wa
dla se kto ra eko no mii spo³ecz nej oraz in ten syfi ka cja wspó³pra cy z in sty tu cja -
mi w kra jach da w nej Piê t na stki spra wi³y, ¿e has³o eko no mia spo³ecz na za -
czê³o co raz czê œciej po ja wiaæ siê w pu b li cz nych de ba tach – osta t nio w ra mach 
dys ku sji nad Na ro do wym Pla nem Roz wo ju (NPR) na lata 2007–2013.

Fun du sze stru ktu ra l ne spo wo do wa³y, ¿e do stê p noœæ œro d ków fi nan so -
wych dla pod mio tów za li cza nych do eko no mii spo³ecz nej jest niepo równy -
wa l nie wiê ksza ni¿ doty ch cza so we fi nan so wa nie ze œro d ków pu b li cz nych, co
stwa rza nie spo ty kan¹ dot¹d szan sê roz wo ju tego se kto ra w Pol sce. Rów no -
cze œ nie do œwia d cze nia in nych kra jów eu ro pe j skich zmu szaj¹ do re fle ksji nad
po zio mem uza le ¿ nie nia instytucji ekonomii spo³ecznej od finansowania pub -
li cz ne go.

W ra mach dys ku sji nad NPR-em wa r to za sta no wiæ siê, jaki mo del fi nan -
so wa nia eko no mii spo³ecz nej na le ¿y pro mo waæ, jak¹ rolê po win no w nim
ode graæ fi nan so wa nie pry wa t ne, a jak¹ pu b li cz ne. Ana li zy wy ma ga zw³asz -
cza za gad nie nie fun kcjo no wa nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej na za sa dach
ryn ko wych (co jest po stu la tem eu ro pe j skich in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej2), 
któ re s¹ w wiê kszo œci fi nan so wa ne ze œro d ków pu b li cz nych, a w kon se k wen -
cji udzie le nia od po wie dzi na py ta nie, jaki wp³yw na osi¹ga nie przez in sty tu -
cje eko no mii spo³ecz nej zy sków spo³ecz nych (so cial ou t co me) ma pro wa dze -
nie przez nie dzia³al no œci go spo da r czej.

1 J. Ko cha no wicz, I. To pi ñ ska: Eco no mie so cia le en Po lo g ne, „Re vue des Études Co -
o pe ra ti ves, Mu tu a li stes et As so cia ti ves” 1992, nr 41.

2 Por. Pod su mo wa nie Kon klu zji Dru giej Eu ro pe j skiej Kon fe ren cji Eko no mii Spo³ecz nej
„Efe kty w noœæ eko no mi cz na i przed siê bio r czoœæ spo³ecz na”, Kra ków 28–29 paŸ dzie r ni ka 2004
roku (http://www.po rtal.engo.pl/fi les/fise.org.pl/pu b lic/So ce ko/fi nal/kon klu zje.doc).



Ce lem ni nie j szej pra cy jest przed sta wie nie pod sta wo wych in stru men tów
i Ÿró de³ fi nan so wa nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej w kon te k œcie za da nych
wcze œ niej py tañ, ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem instytucji prywatnych.

1. Istota in styt ucji ekon omii spo³ecz nej

Na uki eko no mi cz ne nie wy pra co wa³y jed nej de fi ni cji in sty tu cji eko no mii 
spo³ecz nej3  – naj czê œciej te r min ten jest de fi nio wa ny przez wy mie nie nie pod -
mio tów, któ re obe j mu je on swo im za kre sem oraz przed sta wie nie pod sta wo -
wych za sad ich dzia³ania.

Do in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej za li cza siê na ogó³ pod mio ty dzia³aj¹ce 
na za sa dach spó³dzie l czo œci, wza je mno œci oraz sto wa rzy sze nia i fun da cje pro -
wadz¹ce dzia³al noœæ go spo darcz¹4. Wœród za sad dzia³ania tych pod mio tów
wy mie nia siê:
• pry mat ce lów indy widu a l nych i spo³ecz nych nad ka pi ta³em i zy skiem;
• do bro wo l ne i otwa r te cz³on ko stwo;
• spra wo wa nie demo kra ty cz nej kon tro li przez cz³on ków;
• akce p to wa nie i roz wi ja nie wa r to œci soli da r no œci oraz odpo wie dzial no œci;
• auto no mi cz ne zarz¹dza nie i nie za le ¿ noœæ od w³adz pa ñ stwo wych;
• prze zna cza nie nad wy ¿ki fi nan so wej na sta³y roz wój ce lów i us³ug dla

cz³on ków lub na rzecz in te re su spo³ecz ne go.
Za sa dy te s¹ pod sta wo wym ele men tem od ró ¿ niaj¹cym in sty tu cje eko no -

mii spo³ecz nej od przed siê biorstw kome r cy j nych. Wy da je siê wiêc, ¿e za kry -
te rium przy nale ¿ no œci do eko no mii spo³ecz nej nie po win na byæ uz na wa na fo r -
ma pra w na in sty tu cji. To, czy in sty tu cja fun kcjo nu je jako spó³dzie l nia, to wa -
rzy stwo ube z pie czeñ wza je mnych albo sto wa rzy sze nie nie przes¹dza o tym,
czy dzia³a ona wed³ug za sad eko no mii spo³ecz nej. Nie któ re za sa dy mog¹ byæ
na rzu co ne przez prze pi sy pra wa re gu luj¹ce zak³ada nie i fun kcjo no wa nie tych
in sty tu cji, jed nak w pra kty ce nie prze strze ga siê wie lu z tych re gu la cji, a cza -
sa mi by waj¹ one przed mio tem na du ¿yæ. Wa r to rów nie¿ pod kre œliæ, ¿e in sty -
tu cje, któ rych dzia³al noœæ zgod nie z pra wem uz na wa na jest za ko me r cyjn¹,
ta k ¿e mog¹ prze strze gaæ za sad eko no mii spo³ecznej.

Cele dzia³ania in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej w wie lu przy pa d kach po -
kry waj¹ siê z za da nia mi i misj¹ in sty tu cji pu b li cz nych oraz or ga ni za cji cha -
ryta ty w nych. Tym, co je od ró ¿ nia jest prze de wszy stkim osi¹ga nie ce lów
przez dzia³al noœæ go spo darcz¹ i pro wa dze nie tej dzia³alnoœci na zasadach
rynkowych.
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3 A. Kró li ko wska: Czym jest eko no mia spo³ecz na, „No wo cze s ny Bank Spó³dzie l czy”
2002/2003, nr grud niowo- stycz nio wy.

4 Por. np.: Le xi que de l’economie so cia le et so li da i re (http://re se a u21.univ-va len cien nes.
fr/en qu e stions/8clo u et/clo u et_fra me.html).



Ce chy te tra f nie pod su mo wu je de fi ni cja przed siê bio r stwa spo³ecz ne go
przy jê ta w Wie l kiej Bry ta nii. Zgod nie z ni¹: „przed siê bio r stwo spo³ecz ne to
in sty tu cja pro wadz¹ca dzia³al noœæ go spo darcz¹ (bu si ness), któ ra wy zna cza
so bie cele œci œle spo³ecz ne i któ ra in wes tu je wy pra co wa ne nad wy ¿ki za le ¿ nie
od wy zna czo nych ce lów w dzia³al noœæ lub we wspól no tê, za miast kie ro waæ
siê po trzeb¹ osi¹ga nia ma ksy mal ne go zy sku na rzecz akcjo na riu szy lub w³aœ -
ci cie li”5.

Dwa ele men ty chara ktery sty cz ne dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej, czy -
li pro wa dze nie dzia³al no œci go spo da r czej i opa r cie jej na okre œlo nych za sa -
dach, a nie ma ksy mali za cja zy sku po wo duj¹, ¿e in sty tu cje te nie s¹ ³atwym
pa r t ne rem do fi nan so wa nia ani dla in sty tu cji pu b li cz nych, ani dla kome r cy j -
nych in sty tu cji fi nan so wych. Nie uf noœæ tych pie r wszych bu dzi fakt, ¿e in sty -
tu cje eko no mii spo³ecz nej osi¹gaj¹ zysk z dzia³al no œci go spo da r czej, tych dru -
gich zaœ – ¿e ma ksy mali za cja zy sku nie jest g³ów nym ce lem ich dzia³al no œci.

2. •ród³a fi nans owa nia in styt ucji ekon omii spo³ecz nej

Z ba dañ nad fi nan so wa niem przed siê biorstw spo³ecz nych wy ni ka, ¿e œro d -
ki na ich dzia³al noœæ po chodz¹ z wie lu bar dzo ró ¿ nych Ÿró de³6. In sty tu cje
eko no mii spo³ecz nej wy ka zuj¹ umie jê t noœæ po zy ski wa nia fun du szy na ryn ku
ko mer cy j nym (ze sprze da ¿y dóbr i us³ug, kre dy tów, po ¿y czek), z za so bów
nie ryn ko wych (do ta cje pu b li cz ne i da ro wi z ny osób pry wa t nych) oraz z za so -
bów nie pie niê ¿ nych (pra ca wo lon ta riu szy). Z pun ktu wi dze nia kie run ków
i dy na mi ki roz wo ju in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej naj bar dziej in te re suj¹ce
jest po rów na nie fi nan so wa nia opa r te go na do ta cjach w³adz pu b li cz nych oraz
zwro t ne go fi nan so wa nia przez se ktor pry wa t ny. Fo r ma i po ziom pub li cz ne go
wspa r cia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej oraz po ziom zaan ga ¿o wa nia se kto ra
pry wa t ne go w ich roz wój de cy duj¹ o kszta³cie i kie run kach roz wo ju eko no mii 
spo³ecz nej na da nym ob sza rze. Rów no cze œ nie wa r to pa miê taæ, ¿e se ktor pu b -
li cz ny i pry wa t ny dys po nuj¹ rów nie¿ in ny mi in stru men ta mi fi nan so wy mi
wspie ra nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej (ta ki mi, jak np. za kup us³ug i pro -
du któw lub in stru men ty in wes tycy j ne), któ rych sze r sze omó wie nie prze kra -
cza ramy ni nie j sze go opra co wa nia.

2.1. Do tac je sek tora pu bliczn ego

Sko ro in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej pro wadz¹ dzia³al noœæ s³u¿¹c¹ do -
bru pub li cz ne mu, a zw³asz cza ge ne ruj¹c¹ zysk spo³ecz ny na po zio mie lo ka l -
nym, na tu ra l nym pa r t ne rem tego se kto ra s¹ w³adze pu b li cz ne ró ¿ ne go szcze b -
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6 So cial En te r pri ses, OECD, Pa ris 1999.



la. Spo œród ró ¿ nych sto so wa nych przez ten se ktor in stru men tów, do najpo -
pular nie j szych na le¿¹ do ta cje7. Jest to fo r ma chê t nie wyko rzy sty wa na do
trans fe ru œro d ków uni j nych. Rów nie¿ w³adze krajo we pre fe ruj¹ tê fo r mê
wspie ra nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej8.

Jedn¹ z g³ów nych za let do ta cji jest ich bez zwro t noœæ. Co isto t ne, za pe w -
niaj¹ one fi nan so wa nie or ga ni za cjom, któ re nie maj¹ szans na po zy ska nie in -
nych œro d ków. Jest to szcze gó l nie wa ¿ ne dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej
roz po czy naj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ. Wadami dotacji s¹ m.in.:
• z góry wy zna czo ny cel i wa run ki ich wy ko rzy sta nia;
• ni ska mo ty wa cja do in ten syfi ka cji dzia³al no œci go spo da r czej;
• te r min fi nan so wa nia (na ogó³ kró t ki);
• opó Ÿ nie nia w wyp³acie œro d ków (do ty czy to wiê kszo œci œro d ków wyp³aca -

nych z fun du szy stru ktu ra l nych);
• cza soch³on noœæ pro ce dur ubie ga nia siê o nie oraz roz li cza nia ich.

Ze wzglê du na wy mie nio ne wady do ta cja mo¿e byæ istotn¹ ba rier¹ roz wo -
ju or ga ni za cji. Mo¿e to ta k ¿e spo wo do waæ po szu ki wa nie przez or ga ni za cje
in nych, prze de wszy stkim kome r cy j nych, Ÿró de³ fi nan so wa nia. Od gó r ne
okre œle nie celu i wa run ków wy ko rzy sta nia do ta cji mo¿e sk³aniaæ in sty tu cje
eko no mii spo³ecz nej, po szu kuj¹ce ta nie go fi nan so wa nia, do od cho dze nia od
swo jej mi sji (mis sion drift)9 przez do sto so wa nie dzia³añ do wy ma gañ da r czy ñ -
cy, co utrud nia kon cen tro wa nie siê na roz wo ju dzia³al no œci go spo da r czej.
Ponad to, krót koter mi no woœæ do ta cji nie sprzy ja prze ko na niu ban ku, ¿e or ga -
ni za cja po sia da sta bi l ne do cho dy. Wre sz cie, ce lo woœæ przy zna nych œro d ków
po wo du je, ¿e nie mog¹ byæ one wy ko rzy sta ne jako ewen tu a l ne za bez pie cze -
nie kre dy tu.

Pod su mo wuj¹c, na le ¿y stwier dziæ, i¿ w nie któ rych sy tu a cjach do ta cja jest 
dobr¹ form¹ wspie ra nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej, ale ze wzglê du na jej
nie ryn ko wy cha ra kter, jej wy ko rzy sta nie po win no byæ po prze dzo ne ana liz¹
innych dostêpnych metod wsparcia.

2.2. Zwrot ne fi nans owa nie przez sek tor pry watny

Ogra ni cze nia wy ni kaj¹ce z fi nan so wa nia do ta cja mi to je den z po wo dów,
dla któ rych in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej po win ny mieæ do stêp do ze w nê -
trz nych in stru men tów fi nan so wych, wyko rzy sty wa nych przez zwyk³e przed -
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7 Po przez te r min do ta cja na le ¿y ro zu mieæ bez zwro t ne prze ka zy wa nie œro d ków na okre -
œlo ny cel i pod okre œlo ny mi z góry wa run ka mi.

8 1
3 za so bów pol skich or ga ni za cji po zarz¹do wych po cho dzi z do ta cji krajo wych lub za -

gra ni cz nych, a pra wie 70% or ga ni za cji przy zna je siê do ko rzy sta nia z tego Ÿród³a fi nan so wa -
nia. Por. Pod sta wo we fa kty o or ga ni za cjach po zarz¹do wych 2004 – ra port z ba da nia, Sto wa -
rzy sze nie Klon/Ja wor 2004.

9 The Fi nan cing of So cial En te r pri ses: A Spe cial Re port by the Bank of En gland, Bank of 
En gland, Do me stic Fi nan ce Di vi sion, May 2003.



siê bio r stwa ko mer cy j ne. Ko rzy œci wy ni kaj¹ce z ta kie go fi nan so wa nia to
prze de wszy stkim:
• d³u¿ szy ni¿ w przy pa d ku do ta cji okres fi nan so wa nia;
• wa run ki pro ce su ubie ga nia siê o œro d ki wy ma gaj¹ce szcze gó l nej dys cy p li -

ny fi nan so wej, któ ra mo¿e przy czy niæ siê do pod nie sie nia efe kty w no œci
dzia³ania in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej;

• wiê ksza ela sty cz noœæ w wy ko rzy sta niu ta kich œro d ków ni¿ w przy pa d ku
do ta cji.

Z makro ekono micz ne go pun ktu wi dze nia fi nan so wa nie in sty tu cji eko no -
mii spo³ecz nej na wa run kach ryn ko wych przez in sty tu cje dzia³aj¹ce na wo l -
nym ryn ku ma je sz cze jedn¹ za le tê: czy ni se ktor pa r t ne rem eko no mi cz nym
dla in sty tu cji fi nan so wych.

Mimo wy mie nio nych wy ¿ej za let fi nan so wa nia zwro t ne go, nie jest to op -
cja pre fe ro wa na przez in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej. Ba da nia pro wa dzo ne
w Wie l kiej Bry ta nii po ka zuj¹, ¿e bry ty j skie przed siê bio r stwa spo³ecz ne oba -
wiaj¹ siê zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ fi nan so wych10. Jako g³ówne przyczyny
podaj¹:
• nie umie jê t noœæ oce ny kon se k wen cji;
• brak od po wied nich do cho dów i akty wów jako za bez pie czeñ;
• brak do œwia d cze nia w tym za kre sie u ka dry zarz¹dzaj¹cej or ga ni za cji i/lub

inte re sa riu szy (sta ke ho l ders);
• do stê p noœæ do ta cji.

Sk³on noœæ do zad³u¿a nia siê by³a si l nie j sza u wiê kszych or ga ni za cji i ta -
kich, któ rych dzia³al no œci nie obe j muj¹ fun du sze stru ktu ra l ne. Chê t niej po
po ¿y cz ki siê ga³y rów nie¿ przed siê bio r stwa o cha ra kte rze spó³dzie l czym, ni¿
te wy wodz¹ce siê z sektora organizacji pozarz¹dowych.

Je œli na wet or ga ni za cja po ko na we wnê trz ne opo ry i zwró ci siê do ban ku
o fi nan so wa nie, jest bar dzo pra wdo podo b ne, ¿e spo t ka siê z nie chê t nym przy -
jê ciem. Do œwia d cze nia bry ty j skie po ka zuj¹, ¿e pro je kty sk³ada ne przez in sty -
tu cje eko no mii spo³ecz nej by³y trzy kro t nie czê œciej od rzu ca ne ni¿ wnio ski
ma³ych i œrednich przed siê biorstw11. G³ówne przyczyny to:
• brak wy sta r czaj¹cego za bez pie cze nia;
• od mo wa fi nan so wa nia ze wzglê du na fakt by cia przed siê bio r stwem spo -

³ecz nym;
• brak hi sto rii fi nan so wej;
• nie prze ko nuj¹cy bi z ne sp lan.

Ban ki maj¹ kon ser waty w ne po dej œcie do po ¿y cza nia pie niê dzy in sty tu -
cjom nie zna nym lub ta kim, któ rych dzia³al no œci nie ro zu miej¹, po nie wa¿
dys po nuj¹ nie swo i mi pie niê dz mi, pod le gaj¹ œcis³emu nad zo ro wi i maj¹ ne ga -
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10 Ibi dem.
11 Ibi dem.



ty w ne do œwia d cze nia zwi¹zane z wcze œnie j szy mi „nie tra fio ny mi” kre dy ta mi. 
Ana li za po ¿y czek i kre dy tów udzie lo nych in sty tu cjom eko no mii spo³ecz nej
po ka zu je jed nak, ¿e te prze szko dy mo ¿ na po ko ny waæ. W tym celu za le ca ne
jest, aby bank:
• po z na³ spe cy fi kê dzia³ania i fi nan so wa nia in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej,

co po zwo li oce niæ mu ry zy ko udzie le nia kre dy tu;
• obs³ugi wa³ ra chu nek bie¿¹cy in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej, co po zwo li na 

zwiê ksze nie op³aca l no œci wspó³pra cy oraz na aktu aln¹ oce nê fun kcjo no -
wa nia in sty tu cji;

• utrzy my wa³ blisk¹, sta³¹ wspó³pra cê z in sty tucj¹ eko no mii spo³ecz nej
przez ca³y czas trwa nia kre dy tu;

• po œwiê ci³ czas na edu ka cjê in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej w za kre sie swo -
ich wy mo gów12.
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Bry ty j skie do œwia d cze nia w kre dy to wa niu
przed siê biorstw spo³ecz nych*

Przed mio tem ba da nia, któ re prze pro wa dzo no od grud nia 2003 roku do
lu te go 2004 roku by³y prze de wszy stkim kre dy ty dla przed siê biorstw
spo³ecz nych, udzie lo ne przez ty po we ban ki ko mer cy j ne i ban ki spo³ecz ne.
Ich wy ni ki przed sta wiaj¹ siê na stê puj¹co:

Wa run ki kre dy to wa nia:
• wiê kszoœæ kre dy tów kome r cy j nych udzie la na by³a na wa run kach i na pod -

sta wie za bez pie czeñ sto so wa nych dla pod mio tów kome r cy j nych;
• ma³o przed siê biorstw dys po nu je zabez pie cze nia mi rze czo wy mi, ale za to

wy ka zu je od po wied ni ob rót lub przep³yw fi nan so wy;
• ban ki ko mer cy j ne pre fe ruj¹ fi nan so wa nie wiê kszych pod mio tów i w wy ¿ -

szej wy so ko œci;
• wszy stkie kre dy ty ban ków kome r cy j nych by³y za bez pie czo ne na nie ru cho -

mo œciach; ban ki spo³ecz ne rów nie¿ wy ma ga³y za bez pie czeñ, ale mia³y
bar dziej ela sty cz ne po dej œcie do ich ro dza ju, a nie któ re z nich pro po no -
wa³y alte rna ty w ne fo r my za bez pie czeñ (jak oso bi ste po rê cze nie cz³on ków 
wspól no ty lub wy ko rzy sta nie fun du szy po rê cze nio wych dla ma³ych i œred -
nich firm).

Po dej œcie przed siê biorstw spo³ecz nych do zaci¹ga nia po ¿y czek:
• wie le in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej nie po rów nu je ofert i nie pro wa dzi roz -

mów w celu uzy ska nia jak naj le p szych wa run ków kre dy to wa nia, ty l ko
zwra ca siê do ban ku pro wadz¹cego ich ra chu nek bie¿¹cy lub ta kie go,
w któ rym in sty tu cja jest zna na i „ro zu mia na”;

• wie le przed siê biorstw nie w pe³ni ro zu mie, na czym po le ga ko mer cy j ne fi -
nan so wa nie przez bank i od cze go za le ¿y jego uzy ska nie; jest to naj wa¿ -
nie j sza ba rie ra ich przysz³ego roz wo ju i su kce su;

12 Ibi dem.



Oprócz ofe r ty tra dy cy j nych ban ków kome r cy j nych, in sty tu cje eko no mii
spo³ecz nej co raz czê œciej maj¹ do dys po zy cji us³ugi ban ków i in nych in sty tu -
cji fi nan so wych, któ rych ce lem jest fi nan so wa nie lub wspó³fi nan so wa nie se k -
to ra eko no mii spo³ecz nej. Te in sty tu cje znaj¹ spe cy fi kê tego se kto ra i s¹ przy -
go to wa ne na sto so wa nie nie konwe ncjo nal nych, ela sty cz nych roz wi¹zañ
w za kre sie za bez pie czeñ, ana li zy fi nan so wej oraz wa run ków kre dy to wa nia.
Wœród spo³ecznych instytucji finansowych wyró¿nia siê piêæ ty pów13:
• in sty tu cje mi kro fi nan sowe – s³u¿¹ce oso bom wy klu czo nym spo³ecz nie (np.

As so cia tion pour le Dro it a l’Initiative Économique – ADIE, Fun dusz Mi kro);
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• oso by zarz¹dzaj¹ce in sty tu cja mi eko no mii spo³ecz nej czê sto oba wiaj¹ siê 
zaci¹ga nia po ¿y czek;

• wiê kszoœæ ba da nych przed siê biorstw prze ¿y wa lub prze ¿y wa³a gwa³to w ny
wzrost, pod czas któ re go ko rzy sta³a z krót koter mi no wych po ¿y czek
z bie¿¹cego ra chun ku; wie le z nich de kla ru je, ¿e wola³oby oprzeæ siê na
po ¿y cz kach ka pi ta³owych o d³u¿ szych te r mi nach sp³aty;

• wie le or ga ni za cji nie wpro wa dza w swo ich spra wo z da niach fi nan so wych
roz ró ¿ nie nia miê dzy gran ta mi a umo wa mi na do sta wê us³ug; dla ban ków
jest to jed na z prze szkód w oce nie sta bi l no œci i samo wysta rczal no œci or -
ga ni za cji;

• ty l ko jedna or ga ni za cja pra cu je nad wype³nie niem luki w za kre sie do ra dz -
t wa kre dy to we go dla przed siê biorstw spo³ecz nych; jest ona w sta nie
utrzy maæ siê z ge ne ro wa nych przez sie bie pro wi zji kre dy to wych.

Ban ko wy pro ces de cy zy j ny:
• ¿ad na z de cy zji nie za pad³a wy³¹cz nie w opa r ciu o czyst¹ ana li zê pun kto -

w¹;
• pod staw¹ de cy zji o udzie le niu kre dy tu by³a na ogó³ oce na zarz¹du i wspó³- 

pra cy z in ny mi dosta rczy cie la mi fun du szy dla or ga ni za cji;
• moni to ro wa nie i oce na kre dy tów dla przed siê biorstw spo³ecz nych za j mo -

wa³y wiê cej cza su ni¿ w przy pa d ku stan dar do wych pro je któw;
• oce na przed siê bio r stwa by³a ³atwie j sza dla ban ku, któ ry przed udzie le -

niem kre dy tu pro wa dzi³ jego ra chu nek, ze wzglê du na mo ¿ li woœæ ana li zy
zarz¹dza nia fi nan sa mi;

• re gu la r ne kon ta kty miê dzy ban kiem a or ga ni zacj¹ s¹ klu czo wym ele men -
tem uda nej wspó³pra cy;

• ist niej¹ wy ra Ÿ ne na piê cia miê dzy fi nan so wy mi wy mo ga mi ban ków kome r -
cy j nych a spo³ecz ny mi ce la mi dzia³ania nie któ rych przed siê biorstw.

* Zród³o: dane bry ty j skie go De pa r t ment of Tra de and In du stry (Mi ni ste r stwa Han d lu

i Prze mys³u).

´

13 Ty po lo gia Chri sto p he Guéné za mie sz czo na w: A. v. Rie nen: So cial Ban king in Eu ro pe. 
Fi nal The sis, Fa cu l ty of Eco no mics and Bu si ness Ad mi ni stra tion, Ma a stricht Uni ve r si ty, Fe -
bru a ry 2003.



• ban ki eko no mii spo³ecz nej – pra cuj¹ce na rzecz spo³ecz no œci lo ka l nych,
czê sto w fo r mie spó³dzie l ni (np. Ban ca Eti ca, Bank für So zial Wi r t s chaft,
Crédit Co o pe ra tif);

• ban ki ety cz ne i eko lo gi cz ne – fi nan suj¹ce in wes ty cje zgod nie z ich ogóln¹
nazw¹ i prze zna cze niem (np. Trio dos, Et hi bel);

• ban ki lo ka l ne – zo rien to wa ne na pro je kty lo ka l ne (np. Ca is se So li da i re du
Nord Pas- de- Ca la is, Cha ri ty Bank);

• ban ko we in sty tu cje wza je m ne – dzia³aj¹ce wed³ug za sad wza je mno œci (np.
LETS, ban ki cza su).

In sty tu cje spo³ecz ne roz wi nê³y sze reg in stru men tów d³u¿ nych, ka pi ta³o -
wych i gwa ran cy j nych oraz do ra d czych, któ re za pe w niaj¹ im po œred ni lub
bez po œred ni do stêp do fi nan so wa nia. Oprócz tra dy cy j nych po ¿y czek i kre dy -
tów in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej mog¹ sko rzy staæ z:
• in wes ty cji ka pi ta³owych;
• po rê czeñ i gwa ran cji.

In sty tu cje wspie raj¹ce rów nie¿ ofe ruj¹ do ra dz two i szko le nia w za kre sie
zwiê ksze nia wia ry god noœci fi nan so wej i sku te cz ne go ubie ga nia siê o ró¿ne
formy finansowania.
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In sty tu cje fi nan sów so li da r nych – przyk³ady:
• Eu ro pe j ska Fe de ra cja Ban ków Ety cz nych i Alte rna ty w nych (Fédération
Européenne Des Ban qu es Et hi qu es Et Alte r na ti ves – FEBEA)*
FEBEA zo sta³a utwo rzo na w 2001 r. jako no wa to r skie roz wi¹za nie wœród in -
sty tu cji fi nan sów so li da r nych. Jest to miê dzy naro do we sto wa rzy sze nie z sie -
dzib¹ w Bru kse li, dzia³aj¹ce na za sa dach pra wa bel gi j skie go, otwa r te dla
kra jów cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej. Zrze sza in sty tu cje fi nan so we, któ -
rych wspó l nym ce lem jest fi nan so wa nie eko no mii spo³ecz nej i so li da r nej.
Obe c nie li czy 15 cz³on ków z 7 kra jów eu ro pe j skich. FEBEA udo stê p nia trzy
bar dzo zró¿ ni co wa ne in stru men ty umo ¿ li wiaj¹ce roz wój so li dar ne go fi nan -
so wa nia w Eu ro pie:
• fun dusz gwa ran cy j ny (Ga ran tie So li da i re);
• wspó l ny fun dusz lo ka cy j ny (Cho ix So li da i re);
• Eu ro pejsk¹ Spó³kê Fi nan so wa nia Ety cz ne go i Alte rna tyw ne go (SEFEA).
Ce lem d³ugo ter mi no wym sto wa rzy sze nia jest utwo rze nie ban ku wspie ra -
j¹cego fi nan so we in sty tu cje ety cz ne i alte rna ty w ne na szcze b lu eu ro pe j skim
(Euro pe j skie go Ban ku Alte rna tyw ne go), któ ry bê dzie w sta nie dzia³aæ jak
pra wdzi wy eu ro pe j ski bank re fi nan suj¹cy se ktor spo³ecz ny i bê dzie pa r t ne -
rem miê dzyna ro do wych in sty tu cji pu b li cz nych.
• Eu ro pe j ska Spó³ka Fi nan so wa nia Ety cz ne go i Alte rna tyw ne go (So cie -
ta Eu ro pea Fi nan za Eti ca et Al ter na ti va – SEFEA)
Utwo rzo na w grud niu 2002 r. przez cz³on ków FEBEA, jest pierwsz¹ eu ro -
pejsk¹ spó³k¹ fi nan so wa nia alte rna tyw ne go, maj¹c¹ umie jê t no œci i na rzê -
dzia ope ra cy j ne umo ¿ li wiaj¹ce zwiê ksze nie do œwia d czeñ w za kre sie fi nan -
so wa nia ety cz ne go i so li dar ne go we wszy stkich kra jach eu ro pe j skich.



2.3. In wes tycje ka pita³owe

Dla przed siê biorstw kome r cy j nych, któ re nie maj¹ wy sta r czaj¹cych akty -
wów i hi sto rii fi nan so wej, ale dys po nuj¹ isto t nym po ten cja³em roz wo jo wym,
ist nie je wie le in stru men tów ka pi ta³owych za pe w niaj¹cych œro d ki fi nan so we.
Dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej ta kie roz wi¹za nia s¹ wci¹¿ nowe i nie wie -
lu in wes to rów spe cja li zu je siê w in wes ty cjach spo³ecz nych. Wy ni ka to prze de 
wszy stkim z czyn ni ków de te r mi nuj¹cych de cy zje o pod jê ciu in wes ty cji: stra -
te gii wyj œcia oraz po zio mu zwro tu z in wes ty cji. W przy pa d ku in sty tu cji eko -
no mii spo³ecz nej po ziom tych wska Ÿ ni ków jest prze wa ¿ nie niesa tys fa kcjo -
nuj¹cy dla po ten cja l nych in wes to rów. Oz na cza to ko nie cz noœæ po szu ki wa nia
in wes to rów, dla któ rych isto t nym czyn ni kiem de cy zji o in wes ty cji jest zwrot
spo³ecz ny i wi ze ru nek. W ba da niach nad fi nan so wa niem in sty tu cji eko no mii
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SEFEA ofe ru je swo im cz³on kom us³ugi fi nan so we i poza fi nan so we w celu
wzmo c nie nia ich stru ktu ry maj¹tko wej. Re a li zu je to za po moc¹ dwóch na -
rzê dzi ope ra cy j nych: kapi ta li za cji oraz œred nio- i d³ugo ter mino we go fi nan so -
wa nia. Dzia³al noœæ SEFEA nie ogra ni cza siê wy³¹cz nie do wspie ra nia ju¿ ist -
niej¹cych in sty tu cji fi nan so wych, ale jest skie ro wa na do or ga ni za cji dzia -
³aj¹cych w kra jach, w któ rych fi nan so wa nie ety cz ne jest u pro gu roz wo ju.
SEFEA udo stê p nia do œwia d cze nia i umie jê t no œci zdo by te przez jej cz³on ków 
w ci¹gu wie lu lat: po moc te ch niczn¹ w ró ¿ nych fa zach re a li za cji pro je ktu,
szko le nie ope ra to rów, oce nê ry zy ka oraz okre œle nie stra te gii roz wo ju z uw z -
glêd nie niem wy ma gañ lo ka l nych, ale z ogó l ne go pun ktu wi dze nia. Fun da to -
rzy SEFEA s¹ w po sia da niu ka pi ta³u w wy so ko œci oko³o 3 mi lio nów euro.
• Fun dusz Gwa ran cji Wza je mnych „Gwa ran cja So li da r na” (Ga ran tie
So li da i re)
Opra co wa ny przez Crédit Co o pe ra tif, cz³onka FEBEA, Fun dusz Gwa ran cji
Wza je mnych Ga ran tie So li da i re jest prze zna czo ny do za bez pie cze nia kre -
dy tów in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej i so li da r nej, rea li zo wa nych przez cz³on -
ków i pa r t ne rów FEBEA. Jest to sy stem po mo cy wza je mnej na ró ¿ nych
szcze b lach, umo ¿ li wiaj¹cy za bez pie cze nia i od wza je mnia nie bar dzo zró¿ -
nico wa ne go ry zy ka.
• Cho ix So li da i re
Jest to fo r ma de po zy tu so li dar ne go, stwo rzo na i roz po wszech nia na przez
Crédit Co o pe ra tif. Ku puj¹c jed no stki tego fun du szu, in wes tor (któ rym mo¿e
byæ oso ba pu b li cz na, fi zy cz na lub osz czêd no œcio we kasy pra co w ni cze) de -
cy du je siê na zain wes to wa nie czê œci zy sku w dzia³al noœæ spo³eczn¹. Fun -
dusz in wes tu je czêœæ ze bra nych œro d ków w pa pie ry wa r to œcio we eu ro pe j -
skich przed siê biorstw so li da r nych.

* Zród³o: www.fe bea.org.´



spo³ecz nej u¿y wa siê te r mi nu cie r p li wy ka pi ta³ (pa tient ca pi tal)14, któ ry cha -
ra kte ryzu je siê:
• d³ugim okre sem zaan ga ¿o wa nia œro d ków;
• d³ugim okre sem ka ren cji w sp³acie lub/i ni skim ko sztem;
• ni skim po zio mem prze ka za nia kon tro li nad zarz¹dza niem in sty tucj¹.

Ta kie po dej œcie od po wia da in sty tu cjom eko no mii spo³ecz nej, któ re
oprócz pro ble mów z szy b kim ge ne ro wa niem zy sków nie chê t nie prze ka zuj¹
kon tro lê nad pro wa dzon¹ przez sie bie dzia³al no œci¹, w oba wie przed zmian¹
zasad dzia³ania.

Rów no cze œ nie, wraz ze wzro stem zain tere so wa nia in wes to rów indy widu -
a l nych in wes ty cja mi eko logi cz ny mi, ety cz ny mi i spo³ecz ny mi, staj¹ siê one
co raz bar dziej atra kcy j ne dla fun du szy in wes tycy j nych15. In wes ty cje spo³ecz -
ne to rów nie¿ do bry spo sób na po pra wê wi ze run ku fi r my i dywe rsy fi ka cjê ry -
zy ka. Dla te go na le ¿y spo dzie waæ siê, ¿e po ziom ta kich in wes ty cji bê dzie rós³, 
a wraz z nim roz wi jaæ siê bêd¹ spo³ecz ne wska Ÿ ni ki wy da j no œci.

2.4. Po rêc zenia i gwa ranc je

Po rê cze nia i gwa ran cje nie fi nan suj¹ eko no mii spo³ecz nej bez po œred nio,
ale s¹ bar dzo wa ¿ nym in stru men tem wspie raj¹cym roz wój in sty tu cji eko no -
mii spo³ecz nej. Bez nich by³oby to bar dzo utru d nio ne. Zwiê kszaj¹ one szan se
in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej przy:
• ubie ga niu siê o kre dy ty;
• sta ra niach o do ta cje eu ro pe j skie16;
• bra niu udzia³u w prze ta r gach pu b li cz nych.

Two rze nie fun du szy po rê cze nio wych dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej
jest jed nym z isto t nych za dañ pa ñ stwa, maj¹cego am bi cje wspie ra nia trze cie -
go se kto ra. W ci¹gu osta t nich lat po wsta³o rów nie¿ ki l ka pry wa t nych fun du -
szy po rê cze nio wych. Bar dzo cie kaw¹ ini cja tyw¹, ze wzglê du na tak du¿¹ ska -
lê dzia³ania, jest powo³anie euro pe j skie go fun du szu w ra mach Fe de ra cji
Banków Etycznych i Alternatywnych (p. poprzednia ramka).
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14 Ibi dem.
15 Cho ix So li da i re – fun dusz zarz¹dza ny przez Crédit Co o pe ra tif – za no to wa³ w ci¹gu

osta t nie go roku (dane po chodz¹ z 2005 r. – przyp. red.) pra wie czte ropro cen to wy wzrost wo lu -
me nu zaan ga ¿o wa nych œro d ków (por. www.credi t-coo pe ra tif.coop).

16 Przed sta wie nie za bez pie czeñ jest czê sto sto so wa nym wa run kiem wyp³aty œro d ków
z fun du szy stru ktu ra l nych. Por. A. Kró li ko wska: Fun du sze stru ktu ra l ne: Pra w ne za bez pie cze -
nia do ta cji w ra mach pro gra mów Equ al i SPO RZL, „Ga ze ta,ngo.pl” 2004, nr 12.
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Wspó³pra ca z ban ka mi – 
przyk³ad As so cia tion pour le Dro it a l’Initiative Économique

(ADIE)*
Utwo rzo ne w 1989 r. fran cu skie sto wa rzy sze nie jest in sty tucj¹ udzie laj¹c¹
po ¿y czek prze zna czo nych na stwo rze nie w³as nej fi r my przez oso by wy klu -
czo ne z ryn ku pra cy i nie maj¹ce do stê pu do tra dycy j ne go sy ste mu ban ko -
we go. Pra wie 80% ta kich po ¿y czek ADIE jest fi nan so wa nych we wspó³pra cy 
z ban ka mi, przy na stê puj¹cym po dzia le ról:
• bank wyp³aca po ¿y cz kê, mo ni to ru je sp³aty i przy j mu je na sie bie 30% ry zy ka;
• ADIE ana li zu je pro jekt, wspie ra po¿y czko bio r cê przed pro je ktem i w jego

tra kcie oraz gwa ran tu je 70% kwo ty po ¿y cz ki.
W la tach 1989–2003 sto wa rzy sze nie udzie li³o pra wie 30 ty siê cy kre dy tów,
przy czy niaj¹c siê do utwo rze nia ok. 25 ty siê cy przed siê biorstw. Jest to cie -
ka wy przyk³ad in sty tu cji, fi nan so wa nej ze œro d ków pu b li cz nych, któ ra pe³ni
rolê po œred ni ka miê dzy oso ba mi wy klu czo ny mi z ¿y cia za wo do we go i spo -
³ecz ne go a ban ka mi przez:
• zmnie j sze nie ry zy ka ban ku;
• wy ko rzy sta nie wie dzy na te mat spe cy fi ki po¿y czko bio r ców w celu prze -

pro wa dze nia ade k wa t nej do cha ra kte ru or ga ni za cji ana li zy eko no mi cz nej;
• za pe w nie nie mery tory cz ne go moni to ro wa nia re a li za cji pro je ktu.

* Zród³o: www.adie.org.fr.

Spó³ka akcy j na jako przyk³ad in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej:
Bank für Sozia lwir t s chaft – nie mie cki bank or ga ni za cji 

po zarz¹do wych*
Bank für Sozia lwir t s chaft, za³o¿o ny w 1923 roku, spe cja li zu je siê w fi nan so -
wa niu dzia³al no œci spo³ecz nej i ochro ny zdro wia. Jako bank o cha ra kte rze
ogó l nym pro po nu je po ¿y cz ki i kre dy ty, lo ka ty oraz us³ugi w za kre sie p³at no -
œci, zw³asz cza in sty tu cjom i jed no stkom eko no mii spo³ecz nej. Za da niem
BFS jest ponad to udzie la nie po rad na te mat ró ¿ nych kwe stii zwi¹za nych
z ko rzy sta niem z us³ug ban ko wych oraz zarz¹dza niem przed siê bio r stwem.
Bank für Sozia lwir t s chaft to spó³ka akcy j na. Jej g³ów ny mi akcjo na riu sza mi
jest szeœæ du ¿ych nie mie c kich sto wa rzy szeñ do bro czyn nych (trzy re li gi j ne
i trzy la i c kie): Fe de ra l ne Sto wa rzy sze nie Po mo cy Ro bo t ni kom, Nie mie cki
Cze r wo ny Krzy¿, Sto wa rzy sze nie Ca ri tas Nie mcy, Dzie³o Nie mie c kie go Ko -
œcio³a Ewan geli c kie go, Nie mie c kie Pa ry te to we Sto wa rzy sze nie Po mo cy
i He bra j ski Cen tra l ny Oœro dek Po mo cy.

* Zród³o: A. v. Rie nen: op. cit.; zob. te¿ www.so zia l bank.de.
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3. Rola w³adz pu bliczn ych we wspie ran iu roz woju 
ekon omii spo³ecz nej

Rola w³adz pu b li cz nych we wspie ra niu roz wo ju eko no mii spo³ecz nej nie
ogra ni cza siê ty l ko do wyp³at do ta cji. W ra mach pro wa dzo nej po li ty ki w³adze 
pu b li cz ne mog¹ ko rzy staæ z in nych in stru men tów fi nan so wa nia bez po œred -
nie go (zw³asz cza z kon tra któw na us³ugi i z sub we ncji) lub po œred nie go (do -
stê pu do in fra stru ktu ry i in nych za so bów pu b li cz nych, szko leñ, us³ug pu b li -
cz nych, ulg po da t ko wych itd.) oraz nie fi nan so wych me tod wspa r cia (wy mia -
ny kadr, two rze nia kana³ów komu nika cy j nych itd.). Przy wy bo rze roz wi¹zañ
isto t ne jest, ¿eby w³adze pu b li cz ne opie ra³y siê na za sa dzie sub sy diar no œci17

oraz wy ko rzy sty wa³y do stê p ne in stru men ty w spo sób otwie raj¹cy in sty tu -
cjom eko no mii spo³ecz nej dro gê do fi nan so wa nia pry wa t ne go, a nie za stê -
puj¹cy ta kie fi nan so wa nie. Mo de luj¹c roz wi¹za nia fi nan so we prze zna czo ne
dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej, na le ¿y rów nie¿ zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê 
na to, ¿eby fi nan so wa nie przy czy nia³o siê do roz wo ju tych or ga ni za cji zgod -
nie z ich misj¹ i wy zna czo ny mi ce la mi18. Z prze pro wa dzo nych w Wie l kiej
Bry ta nii w 2003 r. ba dañ do tycz¹cych fi nan so wa nia przed siê biorstw spo³ecz -
nych wy ni ka, ¿e ban ki nie znaj¹ spe cy fi ki dzia³al no œci tych or ga ni za cji,
a przed siê bio r stwa nie wiedz¹ jak roz ma wiaæ z ban ka mi19. Do ra dz two, pro -
mo cja uda nych przyk³adów wspó³pra cy oraz pro wa dze nie pro je któw pi lo ta -
¿o wych z za kre su fi nan so wa nia to ob sza ry, w któ rych bez po œred ni lub po -
œred ni udzia³ w³adz pu b li cz nych by³by bardzo po¿¹dany.

4. Wy zwan ia dla pol skiej ekon omii spo³ecz nej

Do stêp do ela sty cz ne go fi nan so wa nia jest jed nym z wa run ków roz wo ju
in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej. Fi nan so wa nie bez zwro t ne po win no byæ ty l ko
jedn¹ z wie lu form ofe r ty fi nan so wej dla tych in sty tu cji. Jak wy ni ka z doty ch -
cza so wych do œwia d czeñ kra jów, w któ rych sta ra no siê stwo rzyæ przy ja z ne
wa run ki dla trze cie go se kto ra, roz bu do wa ryn ko wych in stru men tów fi nan so -
wych dla in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej wy ma ga³a po ko na nia wie lu ba rier
(ry su nek 1), któ re wy ni ka³y prze de wszy stkim z:
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17 Por. C. Mik: Eu ro pe j skie pra wo wspól no to we – za gad nie nia te o rii i pra kty ki, Wy daw -
ni c two C.H. Beck, Wa r sza wa 2000, t. I, s. 116.

18 Dla te go dru gim wa ¿ nym aspe ktem ta kie go mo de lu, któ ry jed nak wy kra cza poza ramy
tego ar ty ku³u, jest ta kie okre œle nie wa run ków po mo cy spo³ecz nej dla in sty tu cji eko no mii
spo³ecz nej, ¿eby umo ¿ li wia³a ona two rze nie za chêt dla tych in sty tu cji do prze cho dze nia do se k -
to ra œci œle kome rcy j ne go.

19 The Fi na cing…, op. cit.



• bra ku in fo r ma cji – in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej nie maj¹ do sta te cz nej
wie dzy o fo r mach i wa run kach fi nan so wa nia, a in sty tu cje fi nan suj¹ce nie
znaj¹ po trzeb i spe cy fi ki in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej;

• ko sztów fi nan so wa nia kome rcy j ne go – bra ku do œwia d cze nia in sty tu cji fi -
nan so wych w fi nan so wa niu in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej oraz bra ku za -
bez pie czeñ i sta bi l nych Ÿró de³ do cho dów tych osta t nich, co mo¿e byæ jedn¹ 
z przy czyn wy so kiej ceny fi nan so wa nia;

• re gu la cji nie sprzy jaj¹cych po dej mo wa niu ry zy ka zwi¹za ne go z fi nan so wa -
niem in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej i bu do wa nia stru ktur ich wspa r cia.

Ry su nek 1. Rola in sty tu cji wspie raj¹cych eko no miê spo³eczn¹ w po ko ny wa -
niu ba rier do stê pu do fi nan so wa nia

Zród³o: opra co wa nie w³asne.
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Od ki l ku lat mo ¿ na zaob se r wo waæ w Pol sce po le p szaj¹cy siê kli mat do
roz wo ju in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej. Se ktor ten zacz¹³ pro ces two rze nia
stru ktur repre zenta cy j nych20, któ re po dej muj¹ dia log z w³ad za mi pub li cz ny -
mi, a ta k ¿e s³u¿¹ zbie ra niu i wy mia nie do œwia d czeñ21. Po wsta³y te¿ pie r wsze
par t ne r skie stru ktu ry miê dzy orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi i ban ka mi22.
Zwiê k sza siê rów nie¿ udzia³ przy cho dów z dzia³alnoœci gospodarczej w przy -
cho dach trzeciego se kto ra23.

W naj bli ¿ szym okre sie wa ¿ ne bê dzie po dej œcie in sty tu cji eko no mii
spo³ecz nej do fun du szy stru ktu ra l nych: czy stan¹ siê one pod sta wo wym
Ÿród³em fi nan so wa nia tego se kto ra, czy in sty tu cje spo³ecz ne bêd¹ wy ko rzy -
sty waæ je rów no le gle z roz wi ja niem swo jej dzia³al no œci go spo da r czej, bior¹c
udzia³ w prze ta r gach pu b li cz nych oraz roz bu do wuj¹c gamê pro du któw i us³ug
dla swo ich udzia³ow ców, cz³on ków i klien tów.

O su kce sie tego se kto ra bê dzie œwia d czy³o nie ty l ko pro wa dze nie ren to w -
nej i spo³ecz nie po ¿y te cz nej dzia³al no œci go spo da r czej, ale ta k ¿e umie jê t noœæ
mo bi li za cji œro d ków fi nan so wych na swój roz wój. In sty tu cje eko no mii
spo³ecz nej bêd¹ mu sia³y udo wod niæ w³ad zom pu b li cz nym, in sty tu cjom fi -
nan so wym i oso bom pry wa t nym, ¿e s¹ wia ry god nym i stabilnym partnerem.
Budowanie dialogu powinno byæ oparte na:
• wza je mnej edu ka cji;
• two rze niu wska Ÿ ni ków po mia ru zy sku spo³ecz ne go i spo³ecz nej ren to w no -

œci in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej (szcze gó l nie isto t ne s¹ wska Ÿ ni ki dla in -
wes to rów ka pi ta³owych, za rów no fun du szy, jak i osób pry wa t nych);

• roz prze strze nia niu do brych pra ktyk;
• profe sjona li za cji in sty tu cji eko no mii spo³ecz nej.

Z po moc¹ pa r t ne rów in sty tu cje eko no mii spo³ecz nej po win ny d¹¿yæ do
roz wo ju in sty tu cji wspie raj¹cych eko no miê spo³eczn¹. Szcze gó l nie isto t ne
jest two rze nie ela sty cz nych form za bez pie czeñ i in stru men tów fi nan so wych
wspie raj¹cych roz wój tych in sty tu cji. Po wst¹pie niu Pol ski do Unii Eu ro pe j -
skiej zain tere so wa nie w³adz i opi nii pu b li cz nej eko no mi¹ spo³eczn¹ wzros³o.
Wy zwa niem jest wy ko rzy sta nie go do po pra wy ja ko œci dzia³ania tego se k to ra.

Ar ty ku³ by³ wcze œ niej pub li ko wa ny w kwa rta l ni ku „Trze ci Se ktor” (nr 2 z 2005 r.).
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20 28 paŸ dzie r ni ka 2004 r. pol skie or ga ni za cje eko no mii spo³ecz nej powo³a³y Sta³¹ Kon -
fe ren cjê Eko no mii Spo³ecz nej, któ ra ma byæ pla t form¹ dys ku sji oraz in sty tucj¹ pro muj¹c¹ za -
sa dy eko no mii spo³ecz nej (www.fise.org.pl).

21 Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ II Eu ro pe j ska Kon fe ren cja Eko no mii Spo³ecz nej.
22 W li sto pa dzie 2004 r. zo sta³o otwa r te Biu ro Fi nan sów Spo³ecz nych w Bru kse li, któ re

jest wspó l nym przed siê w ziê ciem Bank für Sozia lwir t s chaft, Ban ca Eti ca, Sto wa rzy sze nia na
rzecz Fo rum Ini cja tyw Po zarz¹do wych oraz Ban ku Ini cja tyw Spo³eczno -Eko nomi cz nych.

23 Pod sta wo we fa kty o or ga ni za cjach po zarz¹do wych..., op. cit.



Wi told To czys ki
Ja cek Len dzion

Lek cja z upadku Pro gramu Inic jatyw Lo kaln ych
w gmi nie Wic ko

1. Pro log

Eks plo zja pro ble mu bez ro bo cia, któ re uja w ni³o siê po 1990 roku w wy ni -
ku trans fo r ma cji go spo dar ki, da³a bo dŸ ce do po szu ki wa nia dróg akty wi za cji
spo³ecz no œci lo ka l nych. Gmi na Wi c ko (a ta k ¿e £eba i s¹sia duj¹ce z ni¹ dwie
gmi ny po wia tu lê bo r skie go i s³up skie go) w la tach 1993–1999 by³a te re nem
re a li za cji swo i ste go eks pe ry men tu socjo ekono micz ne go w ra mach pro gra mu
akty wi za cji i wspa r cia lo ka l nych ini cja tyw prze ciw dzia³ania bez ro bo ciu.
Sta³o siê ja s ne, ¿e bez wspa r cia zew nê trz ne go nie uda siê prze ciw sta wiæ za pa -
œci na ryn ku pra cy, niszcz¹cej pod sta wy by to we lu dzi, a ta k ¿e da l sze mu ob ni -
¿a niu siê lo ka l nej akty w no œci go spo da r czej. Nie zbêd nym wyda³o siê szu ka -
nie no wych roz wi¹zañ po mo co wych. Ze szcze góln¹ si³¹ i w spe cy fi cz nym
wy mia rze pro blem ten uja w ni³ siê na te re nach do tkniê tych upa d kiem mo no -
kul tu ry rolno -go spoda r czej (PGR-ów) i zak³adów za ple cza ro l ni cze go. We
wnio skach z roz leg³ych ba dañ, do tycz¹cych mo ¿ li wych roz wi¹zañ stra te gi cz -
nych dla wspa r cia tego typu ob sza rów w pó³no c nych re gio nach Pol ski, eks -
per ci pro po no wa li1:

– szu ka nie ró ¿ no rod nych do ra Ÿ nych roz wi¹zañ dla za pe w nie nia mo ¿ li wie
du ¿ej li cz by miejsc pra cy;

– po szu ki wa nie d³ugo fa lo wych roz wi¹zañ dla roz leg³ych ob sza rów, jak np.
pro gram Zie lo ne P³uca Pol ski;

– re o rien ta cjê dzia³añ w³adz z bez po œred nich dzia³añ orga niza cy j nych (ro -
bo ty pu b li cz ne, pra ce in ter we ncyj ne) w kie run ku sto so wa nia in stru men -
tów fi nan so wych i ani ma cji akty w no œci lo ka l nej;

1 J. Gu r ski, M. Wo je wska: Ini cja ty wy lo ka l ne w roz wi¹zy wa niu pro ble mów bez ro bo cia.
Syn teza, Biu ro Pla no wa nia Re gio nal ne go CUP, Gdañsk 1993, s. 7–19.



– wdro ¿e nie „dru giej re fo r my ro l nej” w celu wy kszta³ce nia ro l ni c twa typu
far me r skie go, prze zwy ciê ¿aj¹cego ana chro niczn¹ fo r mê la ty fun diów –
da w nych PGR-ów;

– bu do wa nie pa któw lo ka l nych, za wie ra nych przez wie le gmin jako swo i ste
kon tra kty go spo dar cze go roz wo ju.
Szan se na wy pra co wa nie no wych spo so bów akty wi za cji ma³ych i za gro -

¿o nych wy so kim bez ro bo ciem gmin da³ pro gram PHARE. W jego ra mach,
w pie r wszej po³owie lat dzie wiê æ dzie si¹tych XX w. po wsta³ Pro gram Ini cja -
tyw Lo ka l nych (PIL – pe³na na zwa: Pro gram Ini cja tyw Lo ka l nych na Rzecz
Roz wo ju Spo³eczno -Eko nomi czne go), któ ry po przez pro je kty pi lo to we stwo -
rzy³ pie r wszy w Pol sce au ten ty cz ny pro gram te sto wa nia ró ¿ nych lo ka l nych
po mys³ów i in stru men tów po bu dza nia do dzia³ania spo³ecz no œci lo ka l nych.
By³ to za ra zem je den z pie r wszych du ¿ych pro gra mów rea li zo wa nych w tej
sfe rze w Pol sce ze œro d ków Wspól not Eu ro pe j skich.

Pro gram ten opa r ty by³ o me to do lo giê znan¹ z USA i in nych kra jów za -
chod nich jako Com mu ni ty De ve lo p ment Ap pro ach, a w szcze gó l no œci re a li -
zo wan¹ jako LED (Lo cal Eco no mic De ve lo p ment). Ce lem ta kich dzia³añ jest
akty wi za cja eko no mi cz na spo³ecz no œci lo ka l nej. Spo³ecz noœæ ta sta no wi ta k -
¿e pod miot tych dzia³añ. W sta dium doj rza³oœci ce chuj¹ j¹ na stê puj¹ce ele -
men ty (wy stê puj¹ce ³¹cz nie):

– wy ra Ÿ nie zde fi nio wa na prze strzeñ, te ry to rium;
– zbio ro woœæ lu dzi, któ rzy za mie sz kuj¹ tê prze strzeñ i tra ktuj¹ j¹ jako

swoj¹;
– wspól no ta wa r to œci umo ¿ li wiaj¹ca po dej mo wa nie zgod nych dzia³añ na

rzecz roz wo ju lo ka l ne go;
– zna cz ny po ziom in ten syw no œci powi¹zañ i po zy ty w ny kie ru nek spo³ecz -

nych in ter akcji;
– ku l tu ro wa i psy cho spo³ecz na wiêŸ ³¹cz¹ca mie sz ka ñ ców z ca³oœcio wo po -

st rze gan¹ stru ktur¹ spo³ecz no - prze strzenn¹.
In te gro wa nie spo³ecz no œci lo ka l nej sta no wi pro ces, któ ry jest si l nie uwa -

run ko wa ny zdo l no œci¹ do wspó³pra cy. W mo de lo wym ujê ciu roz wój lo ka l ny
za le ¿y od ko rzy st ne go uk³adu dzia³añ w ra mach ko m po nen tów przed sta wio -
nych na ry sun ku 1.

W Wi c ku ten mo de lo wy uk³ad si³ nie mia³ w grun cie rze czy isto t nych
pod staw. Za da niem PI L -u by³o w³aœ nie o¿y wie nie lu dzi i in sty tu cji do dzia³añ 
na rzecz roz wo ju lo ka l ne go. Pro gram opar³ siê prze de wszy stkim na
powo³aniu od po wied niej in sty tu cji pro te zuj¹cej me cha nizm ini cja tyw mie sz -
ka ñ ców, któ rym sta³ siê Ko mi tet Lo ka l ny. Mia³ on byæ, wraz ze œro d ka mi fi -
nan so wy mi PHARE, kata li za to rem roz wo ju lo ka l ne go.
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Ry su nek 1. Ko m po nen ty i si³y spo³ecz ne roz wo ju lo ka l ne go

Jed nak PIL w Wi c ku nie za ko ñ czy³ siê trwa³ym i spe kta kula r nym su kce -
sem. Da³ pe w ne ko rzy œci zwi¹zane z akty wi zacj¹ ryn ku pra cy. Na to miast, czy 
mie sz ka ñ com uda³o siê zdo byæ wie dzê, ¿e brak wspó³dzia³ania pro wa dzi do
nie po wo dzeñ – tego do dzi siaj nie uda³o siê usta liæ au to rom niniejszego
studium przypadku.

Powa ¿nie j sze go, mery tory cz ne go bi lan su Pro gra mu Ini cja tyw Lo ka l nych 
we wszy stkich 9 gmi nach do ko na³ Grze gorz Go rze lak. Wska za³ w nim, ¿e
pod sta wy awan su w roz wo ju lo ka l nym wi¹¿¹ siê z przed sta wio ny mi wy ¿ej
kom po nen ta mi roz wo ju lo ka l ne go, ale ta k ¿e ze zdo l no œci¹ do wspó³pra cy,
rów nie¿ w sze r szym wy mia rze, miê dzy g min nym2. To te¿ ¿ad nych dys ku sji
nie wzbu dzi chy ba kon klu zja, ¿e su kces roz wo ju lo ka l ne go uza le ¿ nio ny jest
te¿ od ist nie nia w spo³ecz no œci do brej at mo s fe ry i chê ci zmia ny oraz wspa r cia 
lu dzi z ró ¿ nych se kto rów (pub li cz ne go, biz ne so we go, oby wate l skie go), któ rzy
widz¹ po dej mo wa ne ini cja ty wy w ka te go riach wspó l ne go do bra, a nie za³at -
wia nia swo ich interesów.

Za uwa ¿yæ trze ba jed nak, ¿e szcze gó l nie isto t ne pro ble my roz wo ju lo ka l -
ne go wy stê puj¹ tam, gdzie jest ogó l ne za co fa nie spo³ecz ne i go spo da r cze,
bra ku je li de rów i spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go. Trud no wiêc w pe³ni zgo -
dziæ siê z nie co darwi nisty cz ny mi wnio ska mi Go rze la ka, do tycz¹cymi mo ¿ li -
wo œci wspie ra nia s³abych gmin. Pi sze twar do i wprost, ¿e da wa nie pie niê dzy
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2 G. Go rze lak: Ze w nê trz na in ter we n cja jako czyn nik roz wo ju lo ka l ne go (na przyk³ad zie
Pro gra mu Ini cja tyw Lo ka l nych), „Stu dia Re gio na l ne i Lo ka l ne” 2000, nr 3, s. 101–102.



ta kim gmi nom jest ich wy rzu ca niem, ¿e na le ¿y po ma gaæ „[…] je dy nie przy -
go to wa nym do wy ko rzy sta nia tej po mo cy, po nie wa¿ skie ro wa nie na wet zna -
cz nych œro d ków do uk³adów lo ka l nych, w któ rych nie ma od po wied nie go kli -
ma tu do ich przy jê cia i ra cjo nal ne go zago spoda ro wa nia, prowadzi do
marnotrawstwa zasobów publicznych – gdzie indziej mog³yby byæ one
znacznie lepiej wy ko rzy sta ne”3.

Wa r to te¿ zwró ciæ uwa gê na inne cie ka we wnio ski z ba dañ nad roz wo jem
lo ka l nym wy su niê te przez Go rze la ka: „[…] pro gra my roz wo ju sta no wi¹
dzie³o elit i s¹ wdra ¿a ne na ich po li tyczn¹ odpo wie dzia l noœæ. Byæ mo¿e
lepsz¹ drog¹ jest d¹¿e nie do spra w ne go fun kcjo no wa nia eli ty przy jed no cze s -
nym za pe w nie niu do sko na³ej, otwa r tej komunikacji miêdzy ni¹ a spo³ecze ñ -
stwem”4.

Mamy wiêc tezê, ¿e tam gdzie bra ku je elit umiej¹cych wspó³pra co waæ
i nie ma przy go to wa nia do przy jê cia po mo cy oraz asy g no wa nia œro d ków pu b -
li cz nych, nie mo ¿ na li czyæ na po zy ty w ne efe kty programów pomocowych?

Czy w re a li za cji PI L -u w Wi c ku tezy Go rze la ka zna laz³y po twier dze nie?
Z pe w no œci¹ w tej gmi nie nie by³o elit, a ponad to bra ko wa³o do sta tecz ne go
przy go to wa nia do wy ko rzy sta nia œro d ków pu b li cz nych. Z roz mów z g³ów ny -
mi ucze st ni ka mi re a li za cji pro gra mu wy³ania siê jednak bardziej skom pli ko -
wa ny ob raz5.

W skró cie po szcze gó l ne ko m po nen ty roz wo ju lo ka l ne go oce nio ne zo -
sta³y przez nas nastêpuj¹co:

Ta be la 1. Oce na ko m po nen tów roz wo ju lo ka l ne go w PI L -u Wi c ko

Komponent Komentarz

Lider lokalny

Osoby, które stanê³y na czele Komitetu Lokalnego oraz Zarz¹du
SARR mia³y wysoki poziom poczucia misji i niezale¿noœci
zarówno wobec w³adzy samorz¹dowej, jak i spo³ecznoœci. Nie
potrafi³y jednak wypracowaæ konsensusu z t¹ w³adz¹ ani
zmon towaæ wspó³pracy z szerszymi krêgami spo³ecznymi (nie
u³atwia³a tego forma SARR jako spó³ki). Trzeba przyznaæ, ¿e dla 
kluczowych osób z uk³adu w³adzy w gminie Wicko SARR by³
niewygodnym partnerem, który podwa¿a³ wójtocentryczn¹
filozofiê tej w³adzy oraz narusza³ istniej¹ce sieci interesów.
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3 Ibi dem, s. 117.
4 Ibi dem.
5 Na pod sta wie roz mów z: pre ze sem (do 1999 roku) S³owi ñ skiej Agen cji Roz wo ju Re -

gio nal ne go – Jó ze fem Bon¹; se kre ta rzem gmi ny Wi c ko – Alicj¹ Krupsk¹; lik wi da to rem (trze -
cim z ko lei) – Ja ros³awem Krze ko to wskim, oraz z p. Bo gu mi³¹ Ken sik – by³¹ wójt G³ów czyc
i pre zes S³owi ñ skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go.



Elita lokalna

W tak ma³ej spo³ecznoœci wiejskiej w istocie brak by³o
jakiejkolwiek, a zw³aszcza prospo³ecznej, wystarczaj¹co licznej
elity lokalnej, zarówno politycznej, jak i reprezentuj¹cej szersze
si³y spo³eczne, instytucje lub organizacje obywatelskie.

Instytucje
lokalne

Jedyn¹ instytucj¹ by³a SARR – agencja rozwoju o statusie ni to
komercyjnym, ni publicznym – spó³ka z udzia³ami gmin i ma³ym 
udzia³em kilku osób prywatnych. Brak zorganizowanych
instytucji o szerszej bazie (Komitet Lokalny – ju¿ doœæ
rachityczny w fazie tworzenia strategii i projektów rozwoju – nie 
przekszta³ci³ siê w stowarzyszenie czy fundacjê; inne
organizacje dzia³aj¹ce w gminie Wicko i jej rejonie mia³y
charakter okazjonalny lub partykularny).

Spo³ecznoœæ
przedsiêbiorców

W Wicku nie by³o przedsiêbiorców; funkcjonowali w £ebie
i w Lêborku – to g³ównie oni stali siê beneficjentami funduszu
gwarancji kredytowych.

Spo³ecznoœæ
lokalna

Spo³ecznoœæ silnie zdezintegrowana, z³o¿ona z mieszkañców
przesiedlonych z ró¿nych stron do licznych tu kiedyœ PGR-ów.
Powszechny brak pracy, a jednoczeœnie ³atwoœæ uzyskania –
w tym czasie – zasi³ków oraz dostêpu do prymitywnych prac
interwencyjnych i robót publicznych. Znaczny poziom
demoralizacji, brak szacunku dla pracy i w³asnoœci, patologie
(alkoholizm). Spo³ecznoœæ s¹siedniej £eby skupiona na
w³asnych interesach.

Dobro wspólne
Pojêcie raczej s³abo znane w³adzy lokalnej i znacznej czêœci,
nawet aktywnych spo³ecznie, mieszkañców (por. uzasadnienie
wy¿ej).

Zdolnoœæ do
wspó³pracy

Dominuj¹ca rola gminy Wicko, która posiada³a 2
3 udzia³ów

w spó³ce, co powodowa³o, ¿e pozosta³e gminy nie wykazywa³y
wielkiego zainteresowania wspóln¹ koncepcj¹ rozwoju. W³adze
Wicka traktowa³y œrodki udostêpnione SARR-owi jak swoje
w³asne, licz¹c, ¿e da siê je wykorzystaæ po zakoñczeniu
programu w wybrany przez siebie sposób. Silna pozycja
i poczucie niezale¿noœci £eby, co jednak nie mia³o odbicia
w strukturze udzia³ów S³owiñskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

•ród³o: opra co wa nie w³asne.

Isto t nie, pod sta wo we s³abo œci – brak elit i sfe ry bi z ne su, a ta k ¿e spo³ecze ñ -
stwa oby wate l skie go – w Wi c ku przy czy ni³y siê wa l nie do wy ga sze nia, w ki l -
ka lat po za ko ñ cze niu pro gra mu, wiê kszo œci przed siê w ziêæ pla no wa nych
przez Ko mi tet Lo ka l ny.
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Roz mo wy z ucze st ni ka mi pro gra mu oraz in fo r ma cje o za ska kuj¹cej ska li
de stru kcji efe któw pro gra mu, wska zuj¹ na szym zda niem na to, ¿e w³adza lo -
ka l na w Wi c ku nie do ros³a do wspó³rz¹dze nia zgod nie z nowo cze s ny mi kon -
ce pcja mi go ve r nan ce. PIL prze rós³ wy ob ra Ÿ nie ko le j nych wó j tów gmi ny
i w za sa dzie nie uda³o siê ura to waæ ni cze go z rea lizo wa ne go pro gra mu6.
Dzia³aj¹cy tu przez wie le lat zna ko mi ty in stru ment wspie ra nia przed siê bior -
czo œci – fun dusz gwa ran cji kre dy to wych – osta te cz nie zo sta³ ca³ko wi cie
zmar no tra wio ny, a mo¿e na wet roz kra dzio ny, po do b nie jak czêœæ do ro b ku
mate ria l ne go wy pra cowa ne go przez S³owiñsk¹ Agen cjê Roz wo ju Re gio nal -
ne go (SARR). Maj¹tek SAR R -u znikn¹³ w sen sie fi zy cz nym, a do tego za gi -
nê³y ta k ¿e wa ¿ nie j sze do ku men ty7. Oka za³o siê, ¿e po wa ¿ ny do ro bek in sty tu -
cjo nal ny i kon ce pcy j ny, udo stê p nio ny gmi nie Wi c ko w bar dzo no wo cze s nym 
kszta³cie, nie mia³ osta te cz nie w³aœci cie la. Czy ¿ by ra cjê mia³ Go rze lak, któ ry
pi sze: „Z³udne jest prze œwia d cze nie, ¿e zna cz na po moc mo¿e sama za szcze -
piæ pro ces roz wo ju, bo wiem nie któ re spo³ecz no œci lo ka l ne i ich eli ty s¹
‘odporne’ na tê po moc, za rów no wy ra ¿an¹ za po moc¹ pie ni¹dza, jak i w fo r -
mie kompetentnej po ra dy”8.

Ska la de wa sta cji pro gra mu, któ ra odby³a siê przy pe³nej apro ba cie w³adz
sa morz¹do wych Wi cka wska zu je, ¿e Go rze lak mia³ s³usz noœæ. S¹ te¿ inne
oko li cz no œci zni sz cze nia insty tucjo nal ne go do ro b ku, ja kim by³a SARR. Para -
do ksa l nie, aktu a l ny wójt gmi ny Wi c ko by³ jej pra co w ni kiem (w osta t niej fa -
zie ist nie nia Agen cji), na to miast pie r wszym lik wi da to rem SAR R -u zo sta³ jej
by³y pra co w nik odpo wie dzia l ny za go spo dar kê fi nan sow¹, bêd¹cy ta k ¿e rad -
nym gmi ny £eba! Sa morz¹do wcy sta li siê gra ba rza mi pro gra mu, któ ry
mia³ byæ re me dium na nie do sta teczn¹ akty w noœæ spo³ecz no œci lo ka l nej.
Za pe w ne to musi prze ra staæ wy ob ra Ÿ niê, ta k ¿e ów cze s ne go Koor dy na to ra
Pro gra mu, a dziœ bar dzo ko m pe tentn¹ mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go – Gra -
¿y nê Gê si ck¹. Te para do ksa l ne oko li cz no œci do da t ko wo sk³oni³y au to rów ni -
nie j sze go stu dium do bar dziej wnikliwej analizy.

Przy zna j my jed nak, ¿e dro ¿ d¿e, któ re zo sta³y za czy nio ne przez pro gram,
wywo³a³y in ter fe ren cjê spo³ecz nej akty w no œci. Re gion S³owi ñ skie go Par ku
Na ro do we go (SPN) sta³ siê zag³êbiem upraw krze wów cza r nej po rze cz ki
i tru ska wek. Sfi nan so wa nie w ca³oœci bu do wy oczy sz cza l ni œcie ków w Sar b -
sku, eko lo gi cz nej (nie do stê p nej dla sa mo cho dów) dro gi wokó³ SPN, czy
wspa r cie mode r ni za cji sze re gu go spo darstw agro tury sty cz nych prze³ama³y
mo c no ugrun to wa ne w la tach sie dem dzie si¹tych i osiem dzie si¹tych le kce wa -

256 Wi told To czys ki, Ja cek Len dzion

6 Efe kty – osi¹gniê te i za prze pasz czo ne – pre zen tu je my w ta be li nr 3 – Przegl¹dowy ob -
raz re zu l ta tów PI L -u Wi c ko.

7 Li k wi da tor nie mo¿e od na leŸæ wie lu wa ¿ nych do ku men tów, co unie mo ¿ li wia za ko ñ -
cze nie pro ce su li k wi da cji.

8 G. Go rze lak: op. cit., s. 117.



¿e nie w³adz wo bec eko lo gi cz nych ce lów i no wa to r skich spo so bów ich re a li -
za cji. Gmi na Wi c ko ma obe c nie nowe am bi t ne pla ny bu do wy oczy sz cza l ni.
W pro gra mach rze mios³ tra dy cy j nych, wraz z d¹¿e niem do szu ka nia nisz go s -
po da r czych (np. go spo dar ka wy ro ba mi z trzci ny), co raz wa ¿ niejsz¹ rolê ku l -
tu row¹ zacz¹³ od gry waæ skan sen w Klu kach. Zwiê kszy³o to atra kcy j noœæ ob -
sza ru w bez po œred niej bli sko œci Œwia to we go Par ku Bio s fe ry, czy li SPN.
Agro tu ry sty ka w miej s co wo œciach pod re gio nu sta³a siê akty w nym czyn ni -
kiem roz wo ju go spo dar cze go. Ry ba cy z £eby, dziê ki œro d kom pro gra mu na
pry wa ty za cjê ku trów, po tra fi li szy b ko przy sto so waæ siê do wy ko rzy sta nia
nisz ryn ko wych (wspó³pra ca z Bor n ho l mem, roz wój us³ug w za kre sie re kre a -
cji zwi¹za nych m.in. z wê d ka r stwem mo r skim). Po do b nie po zy ty w ne s¹ efe k -
ty wspa r cia in wes ty cji ho te la r skich w £ebie. Mia ste cz ko to, roz wi jaj¹c si l ny
ju¿ wcze œ niej po ten cja³ endo ge ni cz ny, sta³o siê dla Wi cka i re gio nu je sz cze
mocniejsz¹ lokomotyw¹ rozwoju.

Wy da je siê, ¿e naj wiê ksze ko rzy œci pro gra mu zo sta³y jed nak osi¹gniê te
w sfe rze psy cho spo³ecz nej. Po da t noœæ do par t ne r skiej wspó³pra cy gmin nej,
w uk³ad zie re gio nu ota czaj¹cego SPN i sze r szej, sta³a siê wa r to œci¹ po¿¹dan¹
i po wo li za czy na przynosiæ coraz lepsze re zu l ta ty9.

2. Pod stawy i ge neza Pro gramu Inic jatyw Lo kaln ych
w Pol sce oraz w gmi nie Wic ko

Trans fo r ma cja go spo dar ki w Pol sce nie po wiod³a siê zw³asz cza na ob sza -
rach wie j skich, na któ rych do mi no wa³o ro l ni c two uspo³ecz nio ne. Prze de
wszy stkim nie uda³o siê utrzy maæ pod staw eko no mi cz nych – czy li miejsc
pra cy lud no œci, któ ra sta nê³a wo bec ban kru c twa PGR-ów i za³ama nia siê
powi¹zañ ro l ni c twa z ma³ymi oœro d ka mi mie j ski mi. Do tych naj bar dziej brze -
mien nych efe któw wpro wa dza nia re form eko no mi cz nych dosz³y rów nie¿:

– upa dek zak³adów prze mys³owych pe³ni¹cych rolê ko o pe ran tów w ma³ych 
mia stach, któ re czê sto by³y je dy nym pra co dawc¹;

– zwo l nie nia gru po we (zw³asz cza osób do je ¿ d¿aj¹cych) w zak³adach prze -
kszta³ca nych w spó³ki pra wa han d lo we go;

– za³ama nie siê ryn ku us³ug bu do w la nych;
– brak zby tu dla pro du kcji zak³adów rolno -spo ¿y w czych i bu do w la nych;
– ogra ni cze nie lub li k wi da cja po³¹czeñ komu nika cy j nych PKS i PKP;
– brak wie dzy oraz kwa li fi ka cji do rz¹dze nia w wa run kach go spo dar ki ryn -

ko wej w³adz cen tra l nych i lo ka l nych;
– re stry kcy j ny sy stem fi nan so wy, a prze de wszy stkim ogra ni cze nie zdo l no -

œci kre dy to wej ro l ni ków i ma³ych firm.
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9 Naj wiê ksze efe kty osi¹ga – po do b nie jak da w niej – £eba. Mia sto to ucze st ni czy
w 3 pro je ktach wspó³pra cy miê dzy naro do wej, fi nan so wa nych ze œro d ków UE.



Wo bec tych wy zwañ pod jê te zo sta³y ró ¿ no rod ne ini cja ty wy, któ re prze de
wszy stkim mia³y na celu wa l kê z bez ro bo ciem. Pocz¹tko wo uwa ¿a no, ¿e pro b -
lem wa l ki z bez ro bo ciem mo ¿ na roz wi¹zaæ za po moc¹ zasi³ków i dzia³añ
s³u¿b admi ni stra cyj nych. Jed na k ¿e eks plo zy j ny cha ra kter bez ro bo cia i na ra -
staj¹ca nie wy do lnoœæ s³u¿b urzê dów pra cy spo wo do wa³y ko nie cz noœæ w³¹ cze -
nia siê sa morz¹dów tery to ria l nych do prze ciw dzia³ania sku t kom bez ro bo cia,
a ta k ¿e two rze nia w³as nych ini cja tyw.

Pro gram Ini cja tyw Lo ka l nych na Rzecz Roz wo ju Spo³eczno -Eko nomi cz -
ne go by³ czê œci¹ pro gra mu „Roz wój Spo³eczno -Go spoda r czy” (PHARE nr
P9111), za twier dzo ne go w 1991 roku. Po wsta³ na pod sta wie po ro zu mie nia
miê dzy Ko misj¹ Eu ro pejsk¹ a Rz¹dem RP. Za re a li za cjê pro gra mu ze stro ny
pol skiej od po wia da³o Mi ni ste r stwo Pra cy i Spraw So cja l nych. Ce lem PI L -u
by³o „pro mo wa nie akty w nej od po wie dzi ze stro ny spo³ecz no œci lo ka l nych na
pro ble my roz wo ju spo³eczno -eko nomi czne go po przez wspie ra nie przyk³ado -
wych pro je któw oraz uru cho mie nie sie ci wspó³pra cy i wy mia ny do œwia d czeñ 
w ca³ym kra ju” (Fi nan cing Me mo ran dum, kwie cieñ 1992 rok). Pro gram rea -
li zo wa ny by³ w la tach 1993–1996. Jego ca³ko wi ty koszt wy niós³ 7,3 mln
ECU. Pod sta wo wym i d³ugo ter mi no wym za mie rze niem pro gra mu by³ roz wój 
spo³ecz no œci lo ka l nych do samo dzie l ne go wyko rzy sty wa nia szans zwi¹za -
nych z prze mia na mi go spo dar czy mi i sku te cz ne go ra dze nia so bie z za gro ¿e -
nia mi, ja kie stwa rza go spo dar ka rynkowa.

W pie r wszej fa zie se le kcji MPiSS prze ana li zo wa³o przy pa d ki 40 gmin,
re pre zen tuj¹cych ty po we pro ble my roz wo ju spo³eczno -go spoda rcze go (wy -
so ki od se tek bez ro bo t nych, du¿y udzia³ te re nów pope ge e ro wskich, pe ry fe ryj -
ne po³o¿e nie, s³aboœæ i brak zró¿ ni co wa nia prze mys³u stru ktu ral ne go). Do
ucze st ni c twa wy ty po wa no 15 gmin i mia ste czek, któ re cha ra kte ryzo wa³y siê
wy so kim bez ro bo ciem i trud no œcia mi go spo dar czy mi. W pie r wszym roku
eks per ci po ma ga li wy bra nym gmi nom w przy go to wa niu lo ka l nych pro gra -
mów roz wo ju spo³eczno -go spoda rcze go. Uw z glêd nia³y one dia g no zê sy tu a -
cji oraz g³ówne ele men ty two rze nia part ne r skie go pro gra mu mo bi li za cji
spo³ecz no œci do roz wo ju. Wa run kiem ko nie cz nym by³o po ro zu mie nie w³adz,
in sty tu cji i grup in te re su, któ re utwo rzy³y lo ka l ne ko mi te ty sk³adaj¹ce siê
z licz¹cych siê si³ i osób w danej gminie. Komitety by³y wspierane przez PIL
w zakresie informacji, doradztwa, szkoleñ i œrodków technicznych.

Do ko ñ co we go eta pu przesz³o 9 gmin (Bi³go raj, Dzia³dowo, Ku t no, Ni -
dzi ca, Lu ba w ka, Sta ra cho wi ce, Ustrzy ki Do l ne–Cza r na–Lu to wi ska, Wi c ko,
Ze lów), któ re uzy ska³y pra wo do da l sze go wspa r cia fi nan so we go wy bra nych
pro je któw. Wspa r cie to wy nios³o 5,4 mln ECU. Na re a li za cjê pro gra mu uzy -
ska³y one zna cz ne œro d ki – w nie któ rych gmi nach prze kra czaj¹ce 2

3 ro cz ne go
bu d¿e tu gmi ny. Ten naj wiê kszy udzia³ do ty czy³ w³aœ nie gmi ny Wi c ko, ale je -
œli uw z glêd niæ, ¿e stra te gia obe j mo wa³a ob szar Wi c ko–£eba, to wy so koœæ
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wk³adu ze stro ny PI L -u w sto sun ku do ro cz ne go bu d¿e tu tych dwóch gmin
by³a na po zio mie 27%, co i tak wy da je siê znacz¹cym wk³adem.

Dziê ki pro gra mo wi przy goto waw cze mu, w gmi nach ob jê tych PI L -em
pod jê to sa mo dzie l nie dzia³ania na rzecz wa l ki z bezrobociem przez:

– orga ni zo wa nie ro bót pu b li cz nych i prac in ter we ncyj nych we wspó³pra cy
z urzê da mi pra cy;

– nawi¹zy wa nie kon ta któw z gmi na mi za gra nicz ny mi;
– przy go to wa nie od stro ny te ch ni cz nej i pra wnej pro ce su sprze da ¿y dzia³ek 

prze zna czo nych na cele go spo da r cze;
– zde ter mino wa ne in wes to wa nie w in fra stru ktu rê po pra wiaj¹c¹ kon ku ren -

cyj noœæ in wes ty cyjn¹ gmi ny.
Ki l ka gmin – Dzia³dowo, Sta ra cho wi ce, Ze lów – z w³as nej ini cja ty wy

pod jê³o ju¿ wcze œ niej pró bê przy go to wa nia pro gra mów roz wo ju spo³eczno -
-go spoda rcze go, wy chodz¹c z za³o¿e nia, ¿e ³ago dze nie oraz prze zwy ciê ¿a nie
bez ro bo cia jest mo ¿ li we je dy nie w sze r szej per spe kty wie rozwoju spo³ecz no-
-go spo dar cze go10.

Przed mio tem na sze go opra co wa nia jest prze de wszy stkim ana li za i oce na
do œwia d czeñ zwi¹za nych z opra co wy wa niem i wdra ¿a niem stra te gii oraz pro -
gra mów roz wo ju lo ka l ne go w la tach 1993–1999 na te re nie gmi ny Wi c ko oraz 
in nych gmin, na ob sza rze któ rych zna j du je siê S³owi ñ ski Park Na ro do wy lub
jego otu li na (re gion SPN). Ce lem jest uka za nie spo³ecz ne go me cha ni z mu,
któ ry przez b³êdy, b¹dŸ brak zdo l no œci do wspó³pra cy, mo¿e pro wa dziæ do
za³ama nia siê pro gra mu wspie ra nia roz wo ju lo ka l ne go przy udzia le œro d ków
po chodz¹cych z zewn¹trz. Mimo ta kiej ge ne ra l nej oce ny, PIL Wi c ko przy -
czy ni³ siê do zdo by cia wa¿nej wiedzy, któr¹ warto uwzglêdniæ w kon stru o wa -
niu nowych inicjatyw ekonomii spo³ecznej.

3. Pro gram Inic jatyw Lo kaln ych Wic ko 
– uwar unko wan ia in styt ucj onal ne

W pocz¹tkach lat dzie wiê æ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku w gmi nie Wi c ko
uja w ni³a siê nie wie l ka, ale bar dzo akty w na gru pa lu dzi, powi¹zana z lo ka l -
nym sa morz¹dem, któ ra d¹¿y³a do roz wo ju ob sza ru w opa r ciu o pewn¹ wi zjê
i, co wiê cej, sta ra³a siê uzy skaæ po pa r cie dla swo ich po mys³ów.

W 1992 r. ci lo ka l ni dzia³acze zor gani zo wa li w £ebie (w po bli ¿u któ rej
le¿y gmi na Wi c ko) kon fe ren cjê progra mowo- prob le mow¹ na te mat oce ny
pro ce su re stru ktury za cji du ¿ych go spo darstw ro l nych i ta kie go ukie run ko wa -
nia da l szych dzia³añ, by le piej wy ko rzy staæ za so by lu dz kie i ma te ria l ne po
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10 J. Dr¹¿kie wicz: Od dzia³ywa nie na ry nek pra cy w ska li lo ka l nej w Pro gra mie Ini cja tyw
Lo ka l nych, w: Z. Strze le cki (red.): Ini cja ty wy lo ka l ne w roz wi¹zy wa niu pro ble mów bez ro bo -
cia, CUP, Wa r sza wa 1994, s. 130.



by³ych PGR-ach, w tym obie kty da w nych ze spo³ów dwor sko- par ko wych,
a ta k ¿e inne za so by œro do wi ska przyrodniczo-kulturowego znajduj¹ce siê
w otoczeniu SPN.

Jed nym z g³ów nych re fe ren tów kon fe ren cji by³ prof. Je rzy Ko³od zie j ski
i zo sta³ on po pro szo ny o po moc w roz wi niê ciu kon ce pcji oraz w re a li za cji lo -
ka l nych idei. Pro fe sor podj¹³ siê tego za da nia z en tu zja z mem, tym bar dziej, ¿e 
re gion i pro ble ma ty ka by³y mu bar dzo bliskie. W la tach sze œ æ dzie si¹tych za j -
mo wa³ siê bo wiem akty wi zacj¹ ob sza rów nad³eb skich w ra mach Wo je wó dz -
kiej Pra co w ni Pla nów Re gio na l nych ów cze s ne go woj. gda ñ skie go, a na stê p -
nie kie ro wa³ ze spo³em na uko w ców z Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, któ ry przy go to -
wa³ pierwszy plan zagospodarowania i ochrony otuliny S³owiñskiego Parku
Narodowego.

W lu tym 1993 roku gmi na Wi c ko zo sta³a wy ty po wa na do ucze st ni c twa
w Pro gra mie Ini cja tyw Lo ka l nych PHARE. W³adze gmi ny po pro si³y spe cja -
li stów z Poli te ch ni ki Gda ñ skiej o po moc w opra co wa niu stra te gii i pro gra mu
rozwo ju ob sza ru lo ka l ne go. Przy jê to, ¿e bê dzie to do ty czyæ dwóch gmin: Wi c -
ka i £eby. Przy wspó³pra cy z Ko mi te tem Lo ka l nym po wsta³a eks per ty za
sk³adaj¹ca siê z dia g no zy sy tu a cji pro ble mo wej ob sza ru, sce na riu szy i stra te -
gii d³ugo fa lo we go roz wo ju oraz pro gra mu i pro je któw kon kre t nych przed siê -
w ziêæ na rzecz po bu dze nia roz wo ju w ko le j nych 2–3 latach.

Je sie ni¹ 1993 roku, w wy ni ku roz strzy g niê cia kon ku r su, gmi na Wi c ko11

otrzy ma³a œro d ki na re a li za cjê pro gra mu, któ re – zgod nie z przy jêt¹ przez Ko -
mi tet Lo ka l ny stra te gi¹ – ulo ko wa no w spe cja l nie utwo rzo nej (w ma r cu 1994 r.)
S³owi ñ skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go.

W ko le j nym okre sie nast¹pi³y pra ce wdro ¿e nio we, pod czas któ rych opra -
co wy wa no szcze gó³owe ana li zy wyko na l no œci i wnio ski, w celu uru cho mie -
nia œro d ków fi nan so wych przy zna nych w ra mach PIL. Ten etap po zwo li³ na
uzy ska nie wie lu cen nych spo strze ¿eñ me tod¹ tzw. ob se r wa cji ucze st nicz¹cej12.

Pra ce te stwo rzy³y do da t ko we im pu l sy – bez po œred nie i po œred nie – akty -
wi za cji ob sza ru. W pro je kcie mog³a bo wiem po ja wiæ siê, jako szcze gó l ny be -
ne fi cjent, gmi na G³ów czy ce, w któ rej dziê ki tym dzia³aniom uzy ska no œro d ki
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11 £eba nie zna j do wa³a siê na li œcie po ten cja l nych be ne fi cjen tów Pro gra mu. Wska Ÿ ni ki
roz wo ju £eby (przy naj mniej w ka te go riach sta ty sty cz nych) z pe w no œci¹ nie pla so wa³y jej
w kla sie gmin po sia daj¹cych pod sta wo we pro ble my spo³eczno -go spoda r cze; wy da je siê te¿, ¿e 
na wet po opra co wa niu stra te gii dla ob sza ru dwu gmin, nie zg³asza no do kie row ni c twa PIL
wnio sku o zmia nê w okre œle niu be ne fi cjen tów (ana lo gi¹ mog³aby byæ sy tu a cja 3 gmin bie sz -
cza dz kich).

12 Akty w nym ucze st ni kiem prac by³ wspó³au tor tego opra co wa nia – Ja cek Len dzion. Na -
le ¿a³ do wspó³twó r ców stra te gii i pro gra mu lo ka l ne go, ucze st ni czy³ w ki l ku spo t ka niach gre -
miów de cy zy j nych (np. Ko mi te tu Lo ka l ne go), od by waj¹cych siê z udzia³em przed sta wi cie li
Mi ni ste r stwa Pra cy i cen tra li AWRSP. Ob se r wo wa³ pra cê biu ra i zarz¹du SARR. Przez oko³o
2 mie si¹ce prze by wa³ tam nie mal sta le, a przez ko le j ne 8 mie siê cy od wie dza³ tê in sty tu cjê
przy naj mniej raz na dwa tygo d nie.



z po dzia³u krajo wej nad wy ¿ki pro gra mu (na tzw. in ku ba tor – in sty tu cjê wspie -
ra nia ma³ej przed siê bior czo œci – nie ob jê ty pro gra mem lo ka l nym).

Ko lejn¹ faz¹ akty w nej re a li za cji pro gra mu lo ka l ne go i jed nej z jego g³ów -
nych idei – in te gra cji dzia³añ w ska li ponad gmin nej, a ta k ¿e wspó³pra cy
z pod mio ta mi nie na le¿¹cymi do sa morz¹du tery to rial ne go – by³o opra co wa -
nie w ko ñ cu 1995 r. Pla nu Strate giczno -Opera cyjne go dla ca³ego re gio nu
S³owi ñ skie go Par ku Na ro do we go, w tym szcze gó³owych pro je któw ope ra cy j -
nych oraz spo so bu ich wdra ¿a nia i pla nu mo ni to rin gu.

Mo ni to ring zmian i ana li za do œwia d czeñ w tym re gio nie pro wa dzo ne
by³y na stê p nie przez ki l ka lat w Ka te drze Pro je kto wa nia Zago spoda ro wa nia
Prze strzen ne go Politechniki Gda ñ skiej13.

Wre sz cie do daæ trze ba, ¿e na prze³omie 1998 i 1999 roku uda³o siê przy -
ci¹gn¹æ ze spó³ kon su l tan tów UNDP Um brel la Pro ject, któ ry przy go to wa³ –
pod kie run kiem J. Len dzio na – pa r t nersk¹ Stra te giê Ekorozwoju £eby.

4. Ob szar lo kalny Wic ko–£eba – uwar unko wan ia 
œrod owis kowe i spo³ecz no-ekon omi czne

Zna ne s¹ atu ty tego re gio nu, zwi¹zane g³ów nie z wa lo ra mi œro do wi ska
przy rod ni cze go14 – na tu ra l ny krajo braz (ru cho me wy dmy, mo rze, lasy) – i kul -
tu ro we go (m.in. ok. 20 ze spo³ów dwor sko- par ko wych), a ta k ¿e ze scha rakte -
ry zo wan¹ da lej akty w no œci¹ sa morz¹dów i grup lo ka l nych. Mimo to wy pa da
te¿ zwró ciæ uwa gê na wie le s³abo œci.

Wie le z nich jest ty po wych dla ob sza rów, któ re przez dzie si¹tki lat, w wie lu
sfe rach ¿y cia, a zw³asz cza spo³eczno -go spoda r czych, zdo mi no wa ne by³y
przez mo del pe ge e ro wski:

– wy so kie bez ro bo cie, w tym zna cz na czêœæ mie sz ka ñ ców w sta nie d³ugo -
trwa³ego bez ro bo cia;

– ni ski po ziom wy kszta³ce nia, kwa li fi ka cji oraz umie jê t no œci i samo dzie l -
no œci;

– ma³e aspi ra cje oraz bie r noœæ spo³ecz na i za wo do wa zna cz nej czê œci lud -
no œci wsi;

– wy so ki po ziom pa to lo gii spo³ecz nych, zw³asz cza al ko ho liz mu;
– ni ski po ten cja³ fi nan so wy do cho dów lud no œci i bu d¿e tów gmin wie j -

skich;
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13 Do dziœ pro wa dzi je m.in. dr Ja cek So³tys (Zak³ad Pla no wa nia Re gio nal ne go i Za -
rz¹dza nia Prze strze ni¹ PG) w ra mach dzia³al no œci dy da kty cz nej; pod jego kie run kiem stu den ci 
stu diów dzien nych, wie czo ro wych i pody p lo mo wych wy ko nuj¹ stu dia diagno styczno -pla ni -
stycz ne.

14 Aktu a l nie SPN i otu li na za kwa lifi kowa ne zo sta³y do euro pe j skie go sy ste mu NATURA 
2000 jako Osto ja S³owi ñ ska; od roku 1977 SPN za li cza siê ta k ¿e do Œwia to wych Re ze r wa tów
Bio s fe ry.



– wiel koob sza ro wa stru ktu ra prze strze ni ro l nej u¿y t ko wa nej w spo sób nie -
trwa³y i skra j nie nie in ten syw ny (wie lo le t nie dzie r ¿a wy, upro sz czo na go -
spo dar ka na sta wio na na jedn¹, wy so ce zme cha ni zo wan¹ upra wê);

– ogra ni czo na dys po zy cja te re na mi, zw³asz cza nieru cho mo œcia mi we w³a -
da niu Skar bu Pa ñ stwa (spo wo do wa na m.in. przez nie do sta tek pla nów
zago spoda ro wa nia prze strzen ne go lub ich nie do sto sowa nie do aktu a l -
nych wy zwañ roz wo jo wych).
Ponad to w re gio nie SPN wyst¹pi³y spe cy fi cz ne s³abo œci:

– prze wa ga ma³ych i s³abych pod mio tów go spo da r czych i nie mal kom p le t -
ny brak zró¿ ni co wa nia bran ¿o we go pod mio tów prze mys³owych (ist nie je
bran ¿a ry b na i drze w na);

– du¿e zanie czy sz cze nie wód p³yn¹cych i je zior;
– brak pla nu ochro ny SPN m.in. jako pod sta wy pla no wa nia i re a li za cji

przed siê w ziêæ ua tra kcy j niaj¹cych tu ry sty kê, dopu sz cza l nych dzia³añ go s -
po da r czych w oto cze niu;

– ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci roz wo ju prze strzen ne go £eby, naj bar dziej dyna -
mi cz ne go go spo da r czo oœro d ka re gio nu;

– kró t ki se zon k¹pie lo wy i tu ry sty cz ny (za le ¿ noœæ do cho dów z tu ry sty ki od
po go dy);

– ni ski po ziom sko la ry za cji w za kre sie szko l ni c twa ponad gimna zjal ne go
(jed ne z naj ni ¿ szych wska Ÿ ni ków w kra ju).
Mo ¿ li wo œci po pra wy po zio mu za spo ko je nia po trzeb spo³ecz nych (g³ów -

nie przez wzrost li cz by miejsc pra cy) s¹ mo c no ogra ni czo ne i si l nie uwa run -
ko wa ne przez ce chy œro do wi ska, a ta k ¿e przez wy mie nio ne ce chy sy tua cy j ne
sy te mu krajo we go (za gro ¿e nia). Mo ¿ li wo œci te wi¹¿¹ siê z atu ta mi re gio nu
i jego – wzglêd ny mi – si³ami, w tym zdo l no œci¹ do wy ko rzy sta nia szans, któ -
re uja w niaj¹ siê w oto cze niu. S¹ to:

– rosn¹ca sta bi li za cja go spo da r cza kra ju i roz wój cywi liza cy j ny zwi¹zany
z in te gracj¹ eu ro pejsk¹;

– wzrost ru chu tury sty cz ne go, wy ni kaj¹cy z otwa r cia miê dzyna rodo we go
Pol ski i z rosn¹cego po py tu na spe cy fi cz ne pro du kty us³ug tu ry sty cz nych
ofe ro wa ne na ob sza rach cen nych pod wzglê dem przy rod ni czym i ku l tu ro -
wym;

– nap³yw i sze rze nie siê wzo r ców kon su m pcji o wy so kim stan dar dzie; sta -
wia nie na eko lo giê;

– pla ny two rze nia miê dzy naro do wej in fra stru ktu ry komu nika cy j nej i tu ry -
sty cz nej (eu ro pe j skiej nad mo r skiej tra sy ro we ro wej oraz sie ci po rtów
ja ch to wych).
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5. Pro gram owa nie roz woju w zwi¹zku z PIL-em
i w okres ie jego re aliz acji na ob szar ze Wic ko–£eba

Przy go to wa nie kon ce pcy j ne dzia³añ na ob sza rze lo ka l nym Wi c ko–£eba
pro wa dzo no za rów no przed ich uru cho mie niem (faza kon ku r su), jak i w tra k -
cie re a li za cji PI L -u. W tym dru gim przy pa d ku by³y to na ogó³ pla ny i kon ce p -
cje prze wi dzia ne w lo ka l nym pro gra mie, usz cze gó³awia ne da lej w celu two -
rze nia pod staw trwa nia i roz wo ju ini cja tyw za pocz¹tko wa nych przez PIL.

Pro gram Lo ka l ny Roz wo ju Ob sza ru Wi c ko–£eba sk³ada³ siê z na stê pu -
j¹cych pod pro gra mów (kie run ków dzia³añ):

Ta be la 2. Stru ktu ra Pro gra mu Roz wo ju Ob sza ru Wi c ko–£eba w ra mach
PI L -u (1993)

Lp. Nazwa podprogramu
Wartoœæ
w PLN*

Udzia³

1
Lokalny fundusz porêczeñ kredytowych
(Fundusz Restrukturyzacji Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw)

  597 750   37,2%

2
Oœrodek promocji przedsiêbiorczoœci
przemys³owej i tradycyjnej

  296 285   18,5%

3
Tworzenie podstaw informacyjnych i prawnych
gospodarki zasobami

  251 405   15,7%

4 Pielêgnacja krajobrazu i zabezpieczanie wartoœci   227 413   14,2%

5 Oczyszczalnia œcieków   137 410     8,6%

6 Droga turystyczna £eba–Kluki     94 738     5,9%

Razem  1 605 000 100,0%

* Z prze li cze nia gran tu otrzy ma ne go w ów cze s nej wa lu cie eu ro pe j skiej ECU (1 ECU
= 2,5 PLN).
•ród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie PIL Wi c ko.

Ponad to za pe w nio ne zo sta³y œro d ki na utwo rze nie i fun kcjo no wa nie
S³owi ñ skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go.

Do naj wa¿ nie j szych dzia³añ plani styczno -progra mo wych w tra kcie trwa -
nia ini cja ty wy PIL na te re nie gmi ny Wi c ko w³¹czo no Plan Strate giczno -
-Opera cyj ny Roz wo ju Re gio nu S³owi ñ skie go Par ku Na ro do we go, opra co wa -
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ny przy wspó³udzia le oœro d ków aka de mi c kich Trój mia sta15. Za rów no zaan -
ga ¿o wa nie w pro ces pla ni sty cz ny, jak i sam do ku ment wy zwa la³y akty w noœæ
sa morz¹dów i sta no wi³y pod sta wê ini cjo wa nia no wych przed siê w ziêæ
(24 kon ce pcje wraz z wa run ka mi finanso wo-orga nizacyj ny mi) w regionie
stanowi¹cym otoczenie S³owiñskiego Parku Narodowego.

Jed nym z wa ¿ nie j szych po stu la tów stra te gii, zgod nym z in ten cja mi lo ka l -
nych ini cja to rów dzia³añ pro roz wo jo wych z gmi ny Wi c ko, by³a œcis³a
wspó³pra ca wszy stkich gmin w oto cze niu S³owi ñ skie go Par ku Na ro do we go
oraz Dy re kcji SPN, a ta k ¿e wspó³pra ca z Lê bor kiem – g³ów nym oœro d kiem
dy na mi za cji go spo da r czej ob sza ru. W zwi¹zku z tym, w krót koo kre so wym
pro gra mie dzia³añ prze wi dzia no opra co wa nie stu dium wa lo rów i za so bów
ca³ego oto cze nia SPN, powi¹zane ze stra te gi cz nym pla nem roz wo ju i zago -
spoda ro wa nia prze strzen ne go ob sza ru. Przy go to wa nia do stu dium roz po czê -
to w SARR w ma r cu 1995 roku. Jed nak w wy ni ku d³ugo trwa³ej pro ce du ry
orga ni zo wa nia i roz strzy ga nia prze ta r gu, umo wê z wy ko nawc¹ pod pi sa no do -
pie ro w li pcu 1995 roku. Stu dium – okre œlo ne w opi sie za da nia jako Plan
Strate giczno -Opera cyj ny Re gio nu S³owi ñ skie go Par ku Na ro do we go – przy -
go to wa³ do ko ñ ca grud nia ze spó³ au to r ski Na ro do wej Fun da cji Ochro ny Œro -
do wi ska i Poli te ch ni ki Gda ñ skiej. Do jego fo r mu³owa nia przy jê to me to dê
pla no wa nia part ne r skie go, opie raj¹c¹ siê na bez po œred nim udzia le w pro ce sie
planowania niemal wszystkich podmiotów posiadaj¹cych istotne ko m pe ten -
cje i interesy w obszarze oraz wspólnym wypracowywaniu podstawowych
celów rozwoju i sposobów (strategii) ich osi¹gania.

Mimo, ¿e w pro ce sie tym ucze st ni czy li przed sta wi cie le 18 pod mio tów,
któ rzy roz strzy ga li o pod sta wo wych kwe stiach pla nu w tra kcie czte rech wie -
lo go dzin nych spo t kañ, to de cy duj¹cy w pro wa dze niu ana liz, stu diów i fo r -
mu³owa niu pro po zy cji oraz osta te cz nych ustaleñ planu by³ udzia³ zespo³u
ekspertów.

W Pol sce nie by³o wie lu do œwia d czeñ w za kre sie opra co wy wa nia tego
typu do ku men tów. Tym nie mniej, po mi mo kró t kie go okre su re a li za cji i sto -
sun ko wo nie wie l kich nak³adów, uda³o siê uzy skaæ ma te ria³ w pe³ni od po wia -
daj¹cy ocze ki wa niom zle ce nio daw cy, tj. SAR R -u, a ta k ¿e ucze st nicz¹cych
w pra cach nad stra te gi¹ przed sta wi cie li g³ów nych pod mio tów re gio nu. D³u¿ -
szy czas pra cy nad pla nem po zwo li³by niew¹tpli wie na sze r sze w³¹cze nie
w ich opra co wa nie lo ka l nej spo³ecz no œci. Ten osta t ni ele ment jest szcze gó l -
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15 Plan Strate giczno -Opera cyj ny Re gio nu S³owi ñ skie go Par ku Na ro do we go – re a li za tor:
Na ro do wa Fun da cja Ochro ny Œro do wi ska – Wa r sza wa, we wspó³pra cy z ze spo³em au to rskim
z Poli te ch ni ki Gda ñ skiej (kie ro w nik: prof. J. Ko³od zie j ski z PG, au to rzy syn te zy i pro wadz¹cy
wa r szta ty mo de ra cyj ne: J. Len dzion, J. So³tys i A. We igle); okres re a li za cji prac: cze r -
wiec–gru dzieñ 1995 r.; przed miot (ob szar) opra co wa nia: ob szar obe j muj¹cy mia sto £ebê
i gmi ny wie j skie: G³ów czy ce, Smo³dzi no, Wi c ko.



nie wa ¿ ny dla su kce su wdro ¿eñ zmie rzaj¹cych do roz wi¹za nia pod sta wo -
wych pro ble mów re gio nu S³owi ñ skie go Parku Narodowego na zasadach
ekologicznie i ekonomicznie zrównowa¿onego oraz trwa³ego rozwoju.

Opra co wa nie Pla nu Strate giczno -Opera cyjne go po tra kto wa no jako isto t -
ny etap na dro dze wzmo c nie nia stra te gi cz nych mo ¿ li wo œci re gio nu. W pro je k -
cie pla nu wska za no pro po zy cje kon kre t nych usta leñ – ce lów i za sad re a li za cji
stra te gii oraz dzia³añ ope ra cy j nych. Zo sta³y one za akce pto wa ne przez zarz¹d
i radê SARR i do sta r czo ne po szcze gó l nym gmi nom, ale nie ste ty nie uchwa lo -
no ich w fo r mie wi¹¿¹cych zo bo wi¹zañ gmin i in nych pod mio tów.

Szcze gó l ne szan se wi¹zano z wizj¹ ze spo³u dwor sko- parko we go w Char -
bro wie jako po ten cjal ne go cen trum ¿y cia spo³ecz ne go w tym re gio nie, lub
przy naj mniej – jako uda ne go przyk³adu rewi ta li za cji go spo da r czej obie ktu
pope gee ro wskie go. Dla dzia³añ zwi¹za nych z wdra ¿a niem PI L -u w gmi nie
Wi c ko mia³oby to ponad to nie ja ko sym bo li cz ne zna cze nie, gdy¿ w³aœ nie
g³ów nym i pie r wo t nym po stu la tem dzia³aczy Ko mi te tu Lo ka l ne go z Wi cka
by³o wy ko rzy sta nie maj¹tku by³ego PGR-u do akty wi za cji spo³ecz nej i go s -
po da r czej gminy.

Wi zja ta mia³a czte ry opcje fun kcjo na l ne:
– Oœro dek Pro mo cji Roz wo ju Re gio nu S³owi ñ skie go – s³u¿¹cy re a li za cji

pod sta wo wych ce lów za rów no SARR, jak i AWRSP, z to wa rzysz¹cymi
fun kcja mi tury sty cz ny mi, pro du kcyj ny mi, edu kacy j ny mi, któ ry dzia³a³by 
w opa r ciu o wspó³pra cê wie lu in sty tu cji pol skich i za gra ni cz nych; na ba -
zie do œwia d czeñ SARR i po do bnych agen cji s³u¿y³by ta k ¿e wdra ¿a niu
no wo cze s nych form wielo fun kcyj ne go roz wo ju wsi, w tym pro ekolo gicz -
ne go ro l ni c twa i dzia³al no œci poza ro l ni czych, zw³asz cza nie konwe ncjo -
nal nych form tu ry sty ki, do cho do wej dzia³al no œci kul tu ra l nej i twó r czej,
no wych te ch no lo gii oraz me tod zarz¹dza nia i tym po do bnych;

– Oœro dek Spo t kañ Miê dzyna ro do wych – zw³asz cza m³od zie ¿y; wyspe -
cjali zo wa ny oœro dek edu ka cji, twó r czo œci i in no wa cji w za kre sie ku l tu ry,
eko lo gii i go spo dar ki (np. ro l ni c twa i tu ry sty ki) w re gio nie po³ud nio we go
Ba³tyku, w szcze gó l no œci s³u¿¹cy wy mia nie do œwia d czeñ mie sz ka ñ ców
wo je wództw po mo r skich, pó³no c nych lan dów Nie miec oraz po do bnych
re gio nów szwe dz kich i du ñ skich;

– Szko³a ¿y cia – wed³ug mo de lu du ñ skie go i/lub nie mie c kie go; prze zna -
czo na dla m³od zie ¿y bez ro bo t nej, nie przy stoso wa nej do wa run ków kon -
ku ren cyj ne go ryn ku pra cy, czê œcio wo (wa rian to wo) wy pro filo wa na
w kie run ku pro du kcy j nym (ro l ni czym, prze mys³owym) lub us³ugo wym
(g³. tu ry sty cz nym);

– Oœro dek akty w nej pro mo cji tra dy cy j nych i no wo cze s nych te ch no lo -
gii – po mys³ ad ap ta cji obie któw pogo spo da r czych na cele „¿y wej eks po -
zy cji” i wa r szta tów pro du kcy j nych.
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Dwie pie r wsze opcje mo ¿ na by³o po³¹czyæ, uw z glêd niaj¹c fun kcjê ta kie -
go ze spo³u jako mie j s ca spo t kañ, wy mia ny do œwia d czeñ i pogl¹dów na ró ¿ ne
te ma ty, np. form de mo kra cji lo ka l nej i re gio na l nej, orga ni zo wa nia ¿y cia
spo³ecz ne go, a ta k ¿e za cie œ nia nia wiê zi lu dz kich miê dzy spo ty kaj¹cymi siê
w nim osobami, zw³aszcza ludŸmi m³odymi, rodzinami.

Dla ze spo³u dwo r skie go w Char bro wie prze wi dzia no kom p le kso we fun k -
cje:

– za ple cza hotelo wo-ga strono miczne go o œred nim stan dar dzie (w tym dla
m³od zie ¿y);

– obie ktu ekspo zycyj no-han dlowe go (pa r ter spi chle rza); pro wa dzo nych
m.in. z in spi ra cji SAR R -u lub wrêcz przez sam¹ Agen cjê zak³adów:
ogrod ni cze go, wi kli niar skie go i tka c kie go (któ re ju¿ ist niej¹), a ta k ¿e np.
sto la r skie go, od zie ¿o we go, czy wiê ksze go zak³adu ro l ne go (zob. ni ¿ej,
m.in. w nawi¹za niu do pie r wo t nej kon ce pcji pro je kto wej PI L -u, od œwie -
¿o nej w ra mach PSO Re gio nu S³owi ñ skie go);

– sal kon fe ren cyj nych i wy sta wo wych oraz biur, któ re jed no cze œ nie po win -
ny s³u¿yæ SAR R -o wi i ogó l nej pro mo cji re gio nu (fun k cja wy stê puj¹ca
w ka ¿ dej opcji).
Bu dyn ki sta re go spi chle rza i bu dyn ki in we nta r skie oraz przy leg³y te ren

mog¹ pe³niæ (za mien nie) fun kcje: eks pozy cy j ne (hala eks po zy cji, a na wet ta r -
gów) du ¿ych obie któw, np. ma szyn i urz¹dzeñ, ma te ria³ów bu do w la nych,
zwierz¹t; oœro d ka spo r tów kon nych; po mie sz czeñ na ga ra ¿o wa nie po wo zów
(sta rych i no wych) oraz po ja z dów me cha ni cz nych.

W kon ce pcjach ist nia³ te¿ wa riant (zwi¹zany prze de wszy stkim z funkcj¹
wspo mnia nej Szko³y ¿y cia) zor gani zo wa nia ma³ego, do œwia dcza lne go i de -
mon stra cyj ne go go spo da r stwa ro l ne go oraz hu r to w ni ro l ni czej, o su per czy s -
tej i pro eko logi cz nej te ch no lo gii.

Czêœæ par ko wa mog³aby zo staæ od two rzo na i pie lêg no wa na m.in. przy
wy ko rzy sta niu ma te ria³u ro œlin ne go wy pro duko wane go w zak³ad zie ogrod ni -
czym, któ ry zo sta³ zor gani zo wa ny przez SARR w Char bro wie. Pra co w ni cy
Wy dzia³u Ar chi te ktu ry PG (w zwi¹zku z ogóln¹ umow¹ z SAR R -em i w wy -
ni ku kon ty nu a cji prze pro wa dzo nych ju¿ prac inwe ntary zacy j nych) mie li
stwo rzyæ kon ce pcjê pro je ktow¹, a ta k ¿e pe³niæ fun kcjê nad zo ru fa cho we go
nad od two rze niem czê œci par ko wej (jak rów nie¿ nad pra ca mi konse rwa to r ski -
mi i prze kszta³ce nia mi w bu dyn kach).

6. G³ówne uwar unko wan ia i efekty re aliz acji 
Pro gramu Inic jatyw Lo kaln ych w Wic ku

W gmi nie Wi c ko re a li za cjê pro gra mu pod jê³a spe cja l nie w tym celu utwo -
rzo na S³owi ñ ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go (SARR) – spó³ka akcy j na,
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któ rej udzia³ow ca mi zo sta³y czte ry gmi ny z oto cze nia SPN: mia sto £eba oraz
gmi ny G³ów czy ce, Smo³dzi no i Wi c ko (naj wiê kszy udzia³owiec). Œro d ki
z PHARE nie mog³y byæ prze ka za ne bez po œred nio w³ad zom tej gmi ny, ale zo -
sta³a ona ich „stra ¿ ni kiem” w pe w nym – nie za wsze po zy ty w nym – sen sie.
Ne go cjo wa no te¿ roz sze rze nie spó³ki na mia sto Lê bork oraz gmi ny Ce wi ce
i Po tê go wo. Na le ¿a³y do niej rów nie¿ oso by pry wa t ne.

W ci¹gu trwaj¹cych pra kty cz nie (na le ¿y to pod kre œliæ) ty l ko pó³tora roku
dzia³añ SAR R -u fi nan so wa nych ze œro d ków PIL-u:

– utwo rzo no Fun dusz Re stru ktury za cji Ma³ych i Œred nich Przed siê biorstw; 
uru cho mio no te¿ us³ugi do ra dz twa go spo dar cze go;

– na ba zie mie nia na le¿¹cego do AWRSP uru cho mio no oœro d ki wspie ra nia
przed siê bior czo œci w Wi c ku i G³ów czy cach – ulo ko wa no tam 5 zak³adów 
za trud niaj¹cych ³¹cz nie 55 osób, po chodz¹cych z tzw. grup za gro ¿o nych
bez ro bo ciem stru ktu ra l nym;

– zbu do wa no ko rze niow¹ oczy sz cza l niê œcie ków w Sar b sku dla osie d la
licz¹cego 250 osób;

– w ra mach pod pro gra mu „Pie lê g na cja Krajo bra zu” zago spo daro wa no nie -
czynn¹ szkla r niê o po wie rz ch ni 5000 m2 i przy sto so wa no j¹ do pro du kcji
krze wów i drzew oz do b nych, za trud niaj¹c przy tym 5 osób;

– opra co wa no ana li zê i pro jekt Sy ste mu In fo r ma cji Prze strzen nej, któ ry
mia³ umo ¿ li wiaæ gmi nom przy goto wy wa nie do ku men tów pro mo cy j nych
i te ch ni cz nych s³u¿¹cych do ofert in wes tycy j nych; w 1995 r. w opa r ciu
o tê kon ce pcjê utwo rzo no pra co w nie: do ku men ta cji geodezy jno-in for -
macy j nej i archite ktonicz no-budo w lan¹, wy po sa ¿o ne w dro gi sprzêt
kom pu te ro wy wraz z pro fe sjo nal nym opro gra mo wa niem.
Naj wa¿ nie j sze fa kty do tycz¹ce re a li za cji pod sta wo wych ele men tów pro -

gra mu maj¹ zwi¹zek z insty tucjo nal ny mi, a na wet inter perso nal ny mi re la cja -
mi. Pro gram by³ ini cjo wa ny, i w zna cz nej mie rze rea li zo wa ny, w Wi c ku. Dla -
te go te¿ g³ów ny mi po sta cia mi maj¹cymi wp³yw na prze bieg pro gra mu byli
ów cze œ ni pre zes i wi ce pre zes SAR R -u oraz kie ro w nik pro je ktu „Oœro dek
przed siê bior czo œci”16. Pe wien wp³yw mia³ rów nie¿ wójt gmi ny Wi c ko, jako
go spo darz sie dzi by Agen cji i przed sta wi ciel sa morz¹du, któ ry by³ naj wiê k -
szym be ne fi cjen tem pro gra mu. Biu ro Agen cji przed sta wia³o siê bar dzo skro m -
nie i sk³ada³o siê z dwóch osób obs³ugi (se kre tar ka i pra co w nik ksiêgo -
wo-admi nistra cyj ny). Poza tym 2–3 oso by za tru d nio ne by³y (na umo wê zle -
ce nie) w cha ra kte rze pra co w ni ków mery to ry cz nych: jed na z osób za j mo wa³a
siê nad zo rem te ch ni cz nym nad re a li zacj¹ za dañ w te re nie, a w wa r szta tach
(tka c twa i wi kli nia r stwa) okre so wo pra co wa li kierow nicy- szkole niow cy.
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2 eta tu) pe³ni³ Sta nis³aw Bu dzeñ. Pro je ktem
„Oœro dek przed siê bior czo œci” kie ro wa³a Bo ¿e na Bu dzeñ.



Po moc w pro wa dze niu spraw fo r ma l nych i fi nan so wa niu dzia³añ przez
udo stê p nia nie œro d ków z przy zna ne go gran tu UE za pe w nia li kon su l tan ci
z wa r sza wskiej fi r my UNICONSULT. Ich wi zy ty by³y doœæ czê ste (po ok.
2–3 dni w mie si¹cu), poza tym trwa³a ci¹g³a wy mia na ko re spon den cji.
Zwi¹ zane to by³o m.in. z tym, ¿e w tra kcie uru cha mia nia dzia³añ po ja wi³y siê
pro ble my na tu ry fo r ma l nej i finan sowo- ksiê go wej. Pro ble my te wy ni ka³y
g³ów nie z:

– nie do pra cowa nia pro ce dur; ko nie cz no œci kil ka kro t nych zmian do sto so -
wa w czych (czyn nik ten wy stê po wa³ we wszy stkich gmi nach re a li zu -
j¹cych PIL, ale tu sku t ki by³y byæ mo¿e bar dziej ne ga ty w ne ze wzglê du na 
s³aboœæ ope ra cyjn¹ biu ra, w tym sto sun ko wo ni skie umie jê t no œci ela sty cz -
ne go zarz¹dza nia, któ ry mi dys po no wa³ szef);

– prze szkód w udo stê p nia niu nie ru cho mo œci ro l nych, któ ry mi dys po no -
wa³a Agen cja W³as no œci Ro l nej Skar bu Pa ñ stwa lub cho æ by w osi¹gniê -
ciu po ro zu mie nia, co do in ten cji wspó³pra cy przy zago spoda rowy wa niu
tych nie ru cho mo œci.
Pro gram rea li zo wa ny przez SARR prze wi dy wa³ dzia³ania zwi¹zane z za -

bez pie cze niem wa r to œcio wych obie któw za by t ko wych – by³ych dwo rów
i pa³aców, ich oto cze nia par ko we go, któ re w wy ni ku go spo dar ki pe ge e ro w -
skiej i fun kcjo no wa nia Zak³adu Ka r ne go w Po ra ju uleg³y ogro mnej de wa sta -
cji. Dzia³ania te by³y z góry ska za ne na nie po wo dze nie ze wzglê du na spra wy
w³as no œci. Nie uda³o siê to na wet w pa³acu w Char bro wie, w któ rym SARR
dzie r ¿a wi³ po mie sz cze nia i za in wes to wa³ w ich mode r ni za cjê17.

Przy go to wa no wie lo wa rian tow¹ kon ce pcjê zago spoda ro wa nia ca³ego ze -
spo³u pa³acowo -fol warcz ne go, w tym sta re go, u¿yt ko wa ne go jako ru pie cia r -
nia spi chle rza z prze zna cze niem na bazê szkole niowo- tu ry styczn¹ dla m³o -
dych osób, alte rna ty w nie jako oœro dek kon fe ren cyj ny i produ kcyjno -ekspo -
zycyj ny (o czym by³a ju¿ mowa przy oka zji pre zen ta cji wizji zago s poda ro wa -
nia zespo³u charbrowskiego).

Poza ogó l nie ma³o sprzy jaj¹c¹ sy tu acj¹ fo r maln¹ i ociê ¿a³oœci¹ ca³ej stru k -
tu ry biu ro kra tycz nej AWRSP, na sta wie niem na re a li za cjê w³as nych ce lów
i kie run ków (pre fe ren cje dla d³ugo trwa³ych dzie r ¿aw, do cze ki wa nie cza su,
gdy uzy skaæ bê dzie mo ¿ na wy so kie ceny sprze da ¿y maj¹tku pod mio tom pry -
wa t nym) – przy czyn¹ trud no œci w tej sfe rze by³y in te re sy dzie r ¿a w ców po -
szcze gó l nych czê œci ze spo³u char bro wskie go. Nie wy ob ra ¿a li so bie oni
zmian, po le gaj¹cych na usz czu p le niu lub prze kszta³ce niu u¿y t ko wa nych
przez nich, na wet mar gi na l nie, po mie sz czeñ czy te re nów (np. ogró d ków
przy do mo wych). Dzia³o siê to przy czê s tych de kla ra cjach do brej woli – pe w -
nie bez po kry cia – ze stro ny Od dzia³u Re gio nal ne go AWRSP w S³upsku.
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Mimo tych ogó l nych trud no œci, w przy pa d ku czê œci maj¹tku, niewy ko -
rzy sty wa nej przez tych dzie r ¿a w ców w ¿a den spo sób, uda³o siê prze pro wa -
dziæ dwa dzia³ania aktywizuj¹ce:

– w bu dyn ku by³ych wa r szta tów i ga ra ¿y ulo ko wa ne zo sta³y Zak³ady Me ta -
lo we „Char bro wo” (ka pi ta³ ho len de r ski);

– mo c no zde wa sto wa ne, opu sz czo ne szkla r nie zaad ap to wa ne zo sta³y na
cele pro du kcji igla ków i in nych ro œlin oz do b nych.
O ile w pie r wszym przy pa d ku dzia³ania SAR R -u po le ga³y na umie jê t nym

za pre zen towa niu opu sz czo ne go maj¹tku, œci¹gniê ciu in wes to ra i po œred ni c -
twie w do pro wa dze niu do umo wy z AWRSP, o tyle w dru gim – po wsta³a
dzia³al noœæ w³asna, wed³ug kon ce pcji pre ze sa Bony i dziê ki jego zaan ga ¿o -
wa niu jako kie ro w ni ka (by³o to zgod ne z jego pod sta wo wym kie run kiem
kwalifikacji zawodowych i zainteresowaniami).

Czyn ni kiem utrud niaj¹cym re a li za cjê mog³a byæ stru ktu ra i po ziom pra k -
ty cz ne go zde fi nio wa nia ele men tów pro gra mu lo ka l ne go. W po rów na niu z in -
ny mi gmi na mi, pro gram dla Wi cka by³ sto sun ko wo z³o¿o ny, bo obe j mo wa³
4 bar dzo kom p le kso we kie run ki o zbli ¿o nym po zio mie fi nan so wa nia, a wiêc
i ska li za dañ (por. ta be la 1). Co wiê cej, dwa z nich18 by³y ra czej „per spe k ty -
wicz ne”, je ¿e li cho dzi o mo ¿ li woœæ uzy ska nia efe któw w sfe rze roz wi¹zy wa -
nia problemów spo³ecz nych, ponad to o mo c no ogó l ni ko wych tytu³ach. Do da t -
ko wo, bior¹c pod uwa gê uwa run ko wa nia prawno -insty tucjo nal ne, te dwa kie -
run ki przek³ada ne by³y na dzia³ania sto sun ko wo pó Ÿ no i bez spe cja l nej wia ry
w sens i mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia dla da l sze go roz wo ju ob sza ru. Co pra w -
da, w oma wia nych pod pro gra mach za pro pono wa no szcze gó³owe za da nia
pra kty cz ne, jed nak mia³y one swo je lo gi cz ne usy tu o wa nie w sfe rze ko m pe -
ten cji i za dañ sa morz¹du (jak przy go to wa nie Mie j s co wych Pla nów Zago s -
poda ro wa nia Prze strzen ne go dla udo stê p nie nia te re nów ro l nych pod in wes ty -
cje sa morz¹dowe). Au to rzy stra te gii i pro gra mu prze wi dy wa li, ¿e bêd¹ one
po dej mo wa ne przez gmi nê Wi c ko – pó Ÿ niej po po wsta niu SAR R -u mog³yby
byæ ewen tu a l nie rea li zo wa ne przez inne gmi ny cz³on ko wskie tej Agen cji.
Jed nak gmi na Wi c ko, jako be ne fi cjent po mo cy, przez swych przed sta wi cie li
w or ga nach SAR R -u pra kty cz nie de cy do wa³a o tym, czy i ja kie kie run ki by³y
po dej mo wa ne. Dla pre ze sa SAR R -u i sa mej Agen cji (o na sta wie niu pra ktycy -
sty cz nym) wdro ¿e nia pro je któw in wes tycy j nych by³y nie ty l ko doœæ od leg³e,
ale w za sa dzie te¿ kom pe ten cyj nie nie do stê p ne. Z tego te¿ po wo du zarz¹d
SAR R -u rów no le gle po dej mo wa³ bar dziej kon kre t ne dzia³ania. Czêœæ z nich
sta no wi³y zupe³nie nowe ini cja ty wy, nawi¹zuj¹ce ty l ko do ogó l nych ram
po szcze gó l nych kie run ków (pod pro gra mów). Na le ¿a³y do nich:
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18 Two rze nie pod staw info rma cy j nych i pra wnych go spo dar ki za so ba mi oraz pie lê g na cja 
krajo bra zu i za bez pie cza nie wa r to œci.



– bu do wa dro gi dla po ja z dów „nie mo to ro wych” (po wo zów kon nych, ro we -
rów) po po³ud nio wej stro nie je zio ra £eb sko – z ¯ar no wskiej do Kluk –
wzd³u¿ ¿ó³tego szla ku tu ry sty ki pie szej;

– ad ap ta cja obie ktu pope gee ro wskie go w G³ów czy cach na in ku ba tor dzia -
³al no œci us³ugo wych, pry wa t nych i ko mu na l nych;

– pró ba ad ap ta cji pa³acu w G³ów czy cach (po jego prze jê ciu i przy wspó³-
pra cy z gmin¹ G³ów czy ce) na Cen trum Spo t kañ M³od zie ¿o wych.
Naj szy b ciej rea li zo wa ne by³y dzia³ania o cha ra kte rze in wes ty cji infra -

stru ktura l nych oraz do tycz¹ce two rze nia miejsc sto sun ko wo nie skomp liko -
wa nej pra cy we w³as nym zak³ad zie (spe cja l nie w tym celu za ku pio no sprzêt,
wyre mon to wa no bu dy nek by³ej gmin nej Bazy Kó³ek Ro l ni czych i op³aco no
ka drê tre nin gow¹). Jed nak brak umie jê t no œci mar ke tin go wych i ni ska ja koœæ
wy ro bów spo wo do wa³y, ¿e rów nie¿ ten kie ru nek dzia³añ nie utrzy ma³ siê
zbyt d³ugo.

Naj wiê kszym po wo dze niem cie szy³o siê i oka za³o sku te cz ne, udo stê p nie -
nie fun du szu gwaran cyjno- po¿ycz kowe go. Oba wy zna czo ne kie run ki wy ko -
rzy sta nia ka pi ta³u po zwo li³y za in wes to waæ lo ka l nym przed siê bio r com
w nowe mie j s ca pra cy, chocia¿ czêœciowo zmieniono ich zakres.

Z myœl¹ o za kty wizo wa niu ru chu tury sty cz ne go w oto cze niu SPN wpro -
wa dzo no pro jekt mode r ni za cji dro gi £eba–¯ar no wska–Klu ki (nie co kon tro -
wer syj ny z uwa gi na prze bieg przez park narodowy).

Zre zyg no wa no z pro je któw ro l nych, nie wierz¹c w ich po wo dze nie. Pro -
je kty te oraz zwi¹zane z nimi cele szcze gó³owe stra te gii by³y au to r stwa eks -
per tów i rea li za to rzy za pe w ne nie uto ¿ sa mia li siê z nimi, nie byli w nie
zaanga¿owani.

Od 1996 r. Agen cja dzia³a³a jako sa mo fi nan suj¹ca siê spó³ka, wspie raj¹c
za da nia rea li zo wa ne przez sa morz¹dy. Opie raj¹c siê na ele men tach stru ktu ry
i po ten cja le wy pra co wa nym w okre sie wdra ¿a nia PI L -u, kon tynu o wa no re a li -
za cjê pro je któw lub pod jê to nowe, zwi¹zane z sze ro ko po jê tym roz wo jem re -
gio nu. Naj wa¿ nie j sze przedsiêwziêcia prowadzone w tym okresie to:

– wspó³pra ca z gmi na mi cz³on ko wski mi (rów nie¿ z mia stem £eba) w sfe rze 
roz wi¹zy wa nia pro ble mów go spo dar ki ko mu na l nej;

– po rê cza nie kre dy tów przez Fun dusz Re stru ktury za cji Ma³ych i Œred nich
Przed siê biorstw, do ra dz two dla przed siê bio r ców uru cha miaj¹cych czy
te¿ roz wi jaj¹cych dzia³al noœæ;

– pro wa dze nie Fun du szu Sty pen dial ne go;
– pro mo cja re gio nu s³owi ñ skie go;
– re a li za cja osie d la rekrea cyjno- turysty czne go na brze gu Je zio ra Sar b skie -

go;
– zago spoda ro wa nie nie u¿y t ków bêd¹cych w dys po zy cji AWRSP (plan ta -

cje krze wów ja go do wych).
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W 1996 roku, w dro dze otwa r te go prze ta r gu, SARR za ku pi³ od AWRSP
pa³ac w G³ów czy cach i przy go to wa³ wstêpn¹ kon ce pcjê pro je ktu o na zwie
„Po mo r skie Cen trum My œli Eu ro pe j skiej w G³ów czy cach”. Wed³ug tej kon -
ce pcji bu dy nek mia³ pe³niæ prze de wszy stkim fun kcjê oœro d ka edu kacy j ne go
i inno wacy j ne go w za kre sie ku l tu ry, eko lo gii i go spo dar ki. Mia³y siê tam od -
by waæ spo t ka nia, se mi na ria, szko le nia i wy sta wy przed sta wiaj¹ce przesz³oœæ, 
tra dy cje ku l tu ro we i go spo da r cze tych ziem, ich powi¹za nia w re gio nie
po³ud nio we go Ba³tyku, a prze de wszy stkim aktu a l ne do œwia d cze nia i nowe
mo ¿ li wo œci kszta³to wa nia zrów nowa ¿o ne go roz wo ju go spo dar cze go, spo -
³ecz ne go i eko logi cz ne go. W szcze gó l no œci cho dzi³o o za pre zen towa nie spo -
so bów go spo daro wa nia i te ch no lo gii w ro l ni c twie, tu ry sty ce, in fra stru ktu rze
osie d li lu dz kich, ochro nie reze r wa to wej przy ro dy, rewi ta li za cji i kszta³to wa -
niu obie któw œro do wi ska kul tu ro we go. Nie ste ty, po mys³ ten, po do b nie jak
opi sa na wcze œ niej kon ce p cja zago spoda ro wa nia ze spo³u char bro wskie go, nie 
do cze ka³ siê re a li za cji, a oba ze spo³y zo sta³y sprze da ne inwestorom pry wa t -
nym.

Oce na do œwia d czeñ do tycz¹cych pla no wa nia i opera cjona li za cji stra te gii
roz wo ju (uwa run kowa ne go eko lo gi cz nie) pod jê tych przez SARR w ko ñ cu
1995 r. i na pocz¹tku 1996 r. (w fo r mie wspo mnia ne go ju¿ wcze œ niej do ku -
men tu PSO dla 4 gmin re gio nu s³owi ñ skie go), a ta k ¿e prac nad stra te gi¹ wy -
ko rzy sta nia dzie dzi c twa kul tu ro we go (pro wa dzo nych przez ze spó³ Re gio nal -
ne go Oœro d ka Ochro ny Œro do wi ska Kul tu ro we go z Gda ñ ska dla ca³ego re gio -
nu, a dla Charbrowa przez zespó³ Politechniki Gdañskiej) pozwala na na stê -
puj¹ce wnioski:

– pro wa dzo ne me tod¹ par ty cy pa cyjn¹ pra ce pla ni sty cz ne nad do ku men ta -
mi stra tegi cz ny mi po sze rzy³y zna cz nie kr¹g osób zaan ga ¿o wa nych
w kszta³ towanie i rea li zo wa nie pro je któw roz wo jo wych i przy naj mniej
czê œcio wo zin te gro wa³y za mie rze nia pod mio tów z po szcze gó l nych gmin
i in sty tu cji ponad lo ka l nych;

– w tej fa zie uda³o siê zna leŸæ i uz god niæ li cz ne pro je kty kon kre t nych
dzia³añ dla re a li za cji idei i ogó l nych ce lów eko lo gi cz nie uwa run kowa ne -
go (zrów nowa ¿o ne go) roz wo ju;

– nie uda³o siê na to miast, ze wzglê du na brak sku te cz nych dzia³añ pro mo -
cy j nych i rze czy wi ste go zain tere so wa nia lub wia ry w wy ko na l noœæ, prze -
nieœæ usta leñ i kon ce pcji stra te gi cz nych na po ziom sze r szej œwia do mo œci
spo³ecz nej oraz zo bo wi¹zañ po li ty cz nych (uchwa³ od po wied nich w³adz);

– sto pieñ wdro ¿e nia stra te gii, ogó l nej i opra co wa nej dla po szcze gó l nych
se kto rów oraz dzie dzin, trze ba oce niæ jako ni ski wo bec utrzy muj¹cej siê
s³abej sk³on no œci do wspó³pra cy par t ne r skiej oraz nie wy sta r czaj¹cych
zdo l no œci w³adz i in sty tu cji lo ka l nych (a ta k ¿e – co trze ba przy znaæ – nie -
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sprzy jaj¹cej wdra ¿a niu inno wa cy j nych pro je któw po li ty ki pa ñ stwa w sto -
sun ku do sa morz¹dów i ini cja tyw lo ka l nych);

– z wiêksz¹ de te r mi nacj¹ rea li zo wa no pro je kty (za rów no na te re nie Wi cka,
jak i s¹sied nich gmin), z któ ry mi uto ¿ sa mia li siê lo ka l ni li de rzy, w tym
rów nie¿ ta kie, któ re nie by³y (z nie ja s nych po wo dów) eks po no wa ne we
wspó l nych pra cach eks per tów i ze spo³u lo ka l ne go;

– zupe³nie nie po wiod³y siê wsze l kie pro je kty, wy ma gaj¹ce zaan ga ¿o wa -
nia, wzglêd nie de cy zji ze stro ny Agen cji W³as no œci Ro l nej Skar bu Pa ñ -
stwa, do tycz¹ce pre fe ren cji przy prze ka za niu lub u¿y cze niu czê œci
maj¹tku.
Su muj¹c cha ra kte ry stykê re zu l ta tów re a li za cji pro gra mu roz wo ju lo ka l -

ne go zwi¹za ne go z PI L -em w gmi nie Wi c ko i oko li cz nych gmi nach, w syn te -
ty cz nej ta be li efe kty pro gra mu przed sta wiaj¹ siê na stê puj¹co:

Ta be la 3. Przegl¹dowy ob raz re zu l ta tów PI L -u Wi c ko

Nazwa
podprogramu

Efekty

Lokalny fundusz
porêczeñ

kredytowych
(Fundusz

Restrukturyzacji
Ma³ych 

i Œrednich
Przedsiêbiorstw)

Jeden z najbardziej nowoczesnych i skutecznych instrumentów
pobudzania rozwoju lokalnego. Fundusz udzieli³ 44 porêczeñ,
przy pomocy których zrealizowano wiele efektywnych do dziœ
przedsiêwziêæ gospodarczych. Wykazywa³ najni¿szy poziom
strat wœród wszystkich innych funduszy PIL-u, bo 1,5%.
Natomiast w koñcowej fazie dzia³ania SARR-u fundusz zosta³
rozgrabiony. Likwidatorem SARR-u zosta³ radny £eby,
a jednoczeœnie pracownik SARR-u odpowiedzialny za te
porêczenia. Z tego funduszu pobra³ wynagrodzenie likwidatora. 
Zg³oszone do prokuratury doniesienie zosta³o umorzone.

Oœrodek
promocji

przedsiêbiorczoœci 
przemys³owej 
i tradycyjnej

W ramach projektu odby³y siê szkolenia z wikliniarstwa
i tkactwa, prowadzone przez doœwiadczonych trenerów.
Sprowadzono potrzebne maszyny, surowce i wyremontowano
hale SKR. Po okresie wdro¿eniowym zaniechano kontynuacji
tej produkcji. Z przedsiêwziêcia pozosta³y wyremontowane
hale, które s¹ przez gminê wynajmowane przedsiêbiorcom
prywatnym (szwalnia ¿agli, zak³ad metalowy). 

W Charbrowie uruchomiono Zak³ady Metalowe z holenderskim
kapita³em, które dobrze funkcjonuj¹, daj¹c 20 miejsc pracy.
Natomiast odremontowane szklarnie by³ego PGR-u, w których
prowadzono uprawy sadzonek drzew ozdobnych i borówki
amerykañskiej, zosta³y niestety zlikwidowane, a likwidator
wykaza³ w spisie z natury 3400 sztuk bukszpanu, 1600 irgi,
2500 cyprysika, 2000 tuj i wiele innych, które jego zdaniem
zosta³y zmarnowane (rozkradzione?).
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Tworzenie
podstaw

informacyjnych 
i prawnych
gospodarki
zasobami

Projekt sk³ada³ siê z kilku elementów. Przygotowano
i uzgodniono plan strategiczno-operacyjny kontynuacji programu
rozwoju na szerszym obszarze otoczenia S³owiñskiego Parku
Narodowego. Na tej podstawie gminy mia³y realizowaæ swoje
koncepcje m.in. przy pomocy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i projektów realizacyjnych – 
niestety zakres tych dzia³añ by³ bardzo ograniczony. Drugi
element wi¹za³ siê z tworzeniem zaawansowanych systemów
i udostêpnianiem zbiorów informacji, do czego przygotowano
specjalny program dzia³añ i zakupiono sprzêt komputerowy
z wysokiej klasy oprogramowaniem, m.in. do edycji map
cyfrowych. Ta czêœæ przedsiêwziêcia okaza³a siê chybiona ze
wzglêdu na brak zainteresowania gmin i zakoñczy³a ¿ywot wraz 
z zestarzeniem siê sprzêtu.

Pielêgnacja
krajobrazu 

i zabezpieczanie
wartoœci

Projekt polegaj¹cy na stworzeniu koncepcji adaptacji
i promocji marketingowej lokalnych pa³aców i dworów, które
w wiêkszoœci by³y w z³ym stanie technicznym (po okresie
pegeerowskim). Przygotowany zosta³ profesjonalny plan
ochrony oraz ekspozycji zasobów kulturowych i krajobrazu.
Poza wykorzystaniem czêœci terenów parkowo-ogrodowych na
cele produkcyjne, a tak¿e ograniczonymi pracami
interwencyjnymi i pielêgnacyjnymi w obiektach zabytkowych,
te rzeczowo opracowane koncepcje nie zosta³y wdro¿one.

Oczyszczalnia
œcieków

Oczyszczalnia w Sarbsku, zbudowana ze œrodków programu,
funkcjonuje do dzisiaj. Oparta zosta³a na, nowatorskiej w owym 
okresie, technologii hydrobotanicznej (oczyszczanie przy
pomocy degradacji tatarakiem i innymi roœlinami). Pionierski
i udany przyk³ad wykorzystania œrodków.

Droga
turystyczna
£eba–Kluki

Koncepcja uatrakcyjnienia po³udniowego brzegu jeziora
£ebsko o du¿ym znaczeniu dla tzw. zielonej turystyki.
Zaowocowa³a aktywnymi gospodarstwami agroturystycznymi.
Obecnie droga w zasadzie nie funkcjonuje z braku
systematycznej pielêgnacji i renowacji, a tak¿e zdecydowanej
promocji.

•ród³o: opra co wa nie w³asne.

Przysz³oœæ SAR R -u w roku 1996, po za ko ñ cze niu Pro gra mu Ini cja tyw
Lo ka l nych, w oce nie jego kie row ni c twa wy da wa³a siê mo c no nie pe w na.
Prze de wszy stkim cho dzi³o o Ÿród³a fi nan so wa nia, gdy¿ poza œro d ka mi ob ro -
to wy mi i uzy ski wa ny mi z do cho dów bie¿¹cych (od se tek od ka pi ta³u, itp.)
Agen cja nie dys po no wa³a w za sa dzie in nym ka pi ta³em, ni¿ wnie sio nym w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Lo ka l ne go jako da ro wi z na dla gmi ny Wi c ko. Nie
wy pra co wa³a pod staw eko no mi cz nych, a ta k ¿e nie wzmo c ni³a swo jej po zy cji
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insty tucjo na l nej w re gio nie (np. przez si l nie j szy, fo r ma l ny zwi¹zek gmin lub
przez do cho do we przed siê w ziê cia z udzia³em in nych pod mio tów go spo da r -
czych i in sty tu cji fi nan so wych). W re gio nie nie wie le jest po wa ¿ nych, pro roz -
wo jo wo na sta wio nych pa r t ne rów insty tucjo na l nych. Wy mie niæ mo ¿ na Po -
morsk¹ Agen cjê Roz wo ju Re gio nal ne go w S³up sku (go spo da ruj¹c¹ w za sa -
dzie maj¹tkiem Skar bu Pa ñ stwa) oraz przed stawi cie l stwa ban ków pa ñ stwo -
wych i kome r cy j nych, pry wa t nych w S³up sku i w Lê bor ku. Przyk³ady oœro d -
ków szkole niowo- wypo czynko wych nie któ rych ban ków zrealizowane w £e -
bie pokazuj¹, ¿e mo¿na spodziewaæ siê zainteresowania tymi obszarami ze
strony coraz mocniej rozwijaj¹cego siê w Polsce sektora instytucji fi nan so -
wych i konsultingowych.

Od 1996 roku w ze spo le Poli te ch ni ki Gda ñ skiej moni to ro wa no pro ces
roz wo ju lo ka l ne go gmi ny Wi c ko i in nych gmin w oto cze niu S³owi ñ skie go
Par ku Na ro do we go. Ob se r wacj¹ i ocen¹ ob jê to pod sta wo we zmien ne roz wo -
ju i wp³ywaj¹ce nañ czyn ni ki, a ta k ¿e pro ces wdra ¿a nia usta leñ pla nów i pro -
gra mów (co z pun ktu wi dze nia au to rów tych do ku men tów by³o naj bar dziej
in te re suj¹ce). W toku prze pro wa dzo nych ba dañ sta ra no siê prze de wszy stkim
ze braæ in fo r ma cje po zwa laj¹ce oce niæ re a li za cjê stra te gii i pro gra mów roz -
wo ju lo ka l ne go (prze bieg dzia³añ, po ziom re a li za cji ce lów). Analizie pod da -
no te¿ zmiany wewnêtrznych czynników sytuacyjnych, tj. atutów i s³aboœci
regionu, w tym:

– w po ten cja le insty tucjo na l nym i pod mio to wym;
– w za so bach ka pi ta³owych i lu dz kich (bez ro bo cie!);
– w œro do wi sku przy rod ni czym (bar dzo wa ¿ ne ze wzglê du na SPN);
– w zago spoda ro wa niu prze strzen nym (in fra stru ktu ra!).

Sta ra no siê m.in. od po wie dzieæ na py ta nie, któ re czyn ni ki, i w ja kim sto p -
niu, wspo ma ga³y pro ces re a li za cji pro gra mu w ra mach PI L -u, a co stanowi³o
przeszkodê.

7. Ocena re aliz acji PIL-u oraz jego kon tyn uac ji 
w re jon ie Wic ka

Pro gram Ini cja tyw Lo ka l nych Wi c ko, po okre sie sa mo dzie l nej re a li za cji
przez ponad czte ry ko le j ne lata, osta te cz nie za ko ñ czy³ siê upa d kiem insty -
tucji -orga nizato ra tych dzia³añ, czy li SAR R -u. Nie po wo dze niem za ko ñ czy³o
siê wie le prac zmie rzaj¹cych do utrwa le nia go spo da r czych pod staw roz wo ju
oko li cy, jak np. ho do w li ro œlin oz do b nych czy oœro d ka tra dy cy j nych rze mios³ 
i no wych te ch no lo gii. Na pa ne w ce spa li³y ini cja ty wy ad ap ta cji ze spo³ów
dwor sko- par ko wych (g³. w Char bro wie i w G³ów czy cach) na po trze by spo -
³ecz ne, a ta k ¿e przy go to wa nia pro je kto we go, info rma cyj ne go i pra wne go
ofert dla pry wa t nych i pu b li cz nych in wes to rów na te re nach o naj wiê kszych
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wa lo rach eko kul tu ro wych. Naj wa¿ nie j szym sym pto mem upa d ku by³a jed nak
osta te cz nie nie wyp³aca l noœæ fi nan so wa; „zni k niê cie” po 1999 roku fun du szu
gwaran cyjno- po¿ycz kowe go. To da³o pod sta wy do ne ga ty w nej oce ny pro -
gra mu, co jed noz na cz nie stwier dzi³ Grze gorz Go rze lak w ana li zie re a li za cji
pro gra mów 9 ob sza rów eks pe ry men tu PI L -o wskie go, prze pro wa dzo nej w ra -
mach ba dañ KBN-u19. Pod su mo wuj¹c sy tu a cjê ki l ka lat po za ko ñ cze niu pro -
gra mu, Go rze lak uwa ¿a, ¿e w przy pa d ku Wi cka na le ¿y mó wiæ o po ra ¿ ce.
Scha ra kte ryzo wa³ sy tu a cjê – zda niem au to rów tego opra co wa nia w nie co
krzy wym zwie r cia d le – na stê puj¹co: „W gmi nie nie ma ju¿ ini cja to rów PI L -u, 
mie sz ka ñ cy nic o tym nie wiedz¹, nie wspó³pra cuj¹ z agencj¹, brak wspó³pra -
cy agen cji z sa morz¹dem. [Po wsta³] Fun dusz gwa ran cji, in ku ba tor, agen cja
(dzia³al noœæ ogra ni czo na przez na stê p ne go wó j ta, bo nie przy no si³a œro d ków
i nie mo ¿ na by³o przej¹æ jej zarz¹du). Agen cja nie ma chê t nych na szko le nia,
upra wia drze w ka oz do b ne i ¿yje z od se tek. In ku ba tor siê nie utrzy ma³. Szlak
tu ry sty cz ny nie doko ñ czo ny, nie przy no si ko rzy œci. Udzie lo no 44 po rê cze nia,
g³ównie przedsiêbiorcom z £eby”.

Jest to oce na, z któr¹ ge ne ra l nie trze ba siê zgo dziæ, jak ko l wiek nie któ re
ele men ty s¹ niew¹tpli wie dys ku sy j ne. Upa dek wiê kszo œci eks po no wa nych
wie l kich pla nów akty wi za cji spo³ecz no œci lo ka l nej, za pro pono wa nych przez
Ko mi tet Lo ka l ny PIL, byæ mo¿e daje pe w ne pod sta wy do ta kiej oce ny. Na sze
roz mo wy z ucze st ni ka mi i w³ad za mi tego re gio nu wska zuj¹, ¿e sta wia nie zna -
ku rów no œci miê dzy bra kiem ko rzy œci z wie lu (na wet klu czo wych) ele men -
tów pro gra mu, a jego ca³ko wi cie ne ga tywn¹ ocen¹, to jed nak pogl¹d upro sz -
czo ny. Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy pro gra mu i two rze nia no wych
ini cja tyw upra w nio na by³aby bar dziej wy wa ¿o na oce na re zu l ta tów i dzia³añ
wdra¿aj¹cych programy rozwoju lokalnego w latach 1993–1999 na terenie
Wicka i s¹siednich gmin.
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BEZPOŒREDNIE, SPEKTAKULARNE EFEKTY PROGRAMU:

• re a li za cja dro gi tu ry sty cz nej dla po ja z dów pro ekolo gi cz nych wokó³
SPN oraz eko lo gi cz nej (hydro bota ni cz nej) oczy sz cza l ni œcie ków,
przy go to wa nie re a li za cji dwóch na stê p nych oczy sz cza l ni tego typu;

• prze pro wa dze nie szko leñ w za kre sie tka c twa i wi kli nia r stwa, uru -
cho mie nie (po ki l ku la tach nie ste ty osta te cz nie za nie cha nej) pro du kcji
wy ro bów o ory gi na l nym wzo r ni c twie;

• zaad ap to wa nie za nie dba nych bu dyn ków w Char bro wie oraz Wi c ku
i uru cho mie nie w nich pro du kcji prze mys³owej;

19 G. Go rze lak: op. cit.



G³ów nym ar gu men tem na rzecz mo ¿ li wo œci uzy ska nia trwa³ych efe któw
od pry sko wych pro gra mu jest przyk³ad samo dzie l ne go pod jê cia przez wó j ta
gmi ny G³ów czy ce – Bo gu mi³ê Ken sik – tzw. akcji tru ska w ko wej. W 1993
roku, ze œro d ków gmin nych, pani wójt za ku pi³a 15 ha zie mi i sa dzon ki tru ska -
wek. Zie miê roz par celo wa no na dzia³ki i wraz z sa dzon ka mi tru ska wek udo -
stê p nio no nie odp³at nie bez ro bo t nym by³ym pra co w ni kom PGR-u. Ty l ko
czêœæ z nich sko rzy sta³a z ofe r ty. Su kces by³ nie by wa³y. W na stê p nych la tach
plan ta cje tru ska w ko we sta³y siê jed ny mi z wiê kszych w da w nym wo je wó dz -
twie s³up skim, a wójt Ken sik przesz³a do hi sto rii jako wie l ka na uczy cie l ka ka -
pi ta liz mu wœród pe gee ro w ców. Po do b ne ini cja ty wy, pod jê te przez SARR
w ko ñ co wym okre sie ist nie nia Agen cji, objê³y plan ta cje bo rów ki ame ry ka ñ -
skiej (któ re wy marz³y, b¹dŸ siê zde ge ne ro wa³y) oraz bar dziej swo j skie plan -
ta cje czarnej porzeczki. Uprawy jagodowe stanowi¹ zupe³nie now¹ spe cja li -
za cjê rolnicz¹ obszaru przyleg³ego do S³owiñskiego Parku Narodowego.

Po le mi zuj¹c z Go rze la kiem, na le ¿y te¿ zwró ciæ uwa gê na inny ele ment
jego oce ny, ¿e po rê czeñ udzie la no g³ów nie przed siê bio r com z £eby. Trud -
no to uz naæ za za rzut, gdy¿ lo ka l ne fi r my z Wi cka nie mia³y wiê ksze go po ten -
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• opra co wa nie Pla nu Strate giczno -Opera cyjne go Re gio nu SPN; by³ to
je den z pie r wszych tego typu do ku men tów w Pol sce, przy go to wa ny w try -
bie sze ro kie go par t ne r stwa pod mio tów re gio na l nych i lo ka l nych; wszy -
stkie gmi ny – udzia³owcy SAR R -u – uz god ni³y w nim swo je d³ugo o kre so -
we cele i kie run ki dzia³añ oraz otrzy ma³y kon kre t ne kon ce pcje rea liza cy j ne 
24 pro je któw;

• trzy kro t ne pra kty ki stu den c kie in we nta ry zuj¹ce wa r to œci ku l tu ro we,
zor gani zo wa ne wspó l nie z Wy dzia³em Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Gda ñ -
skiej;

• opra co wa nie stu dium pro gra mo we go i mar ke tin gowe go wa lo rów
ku l tu ro wych re gio nu gmi ny Wi c ko i SPN oraz ogó l nej kon ce pcji rewi -
ta li za cji ze spo³u dwor sko- parko we go w Char bro wie20;

• udo stê p nie nie Fun du szu Gwaran cyjno- Po¿ycz kowe go, sta no wi¹ce -
go ele ment o naj wiê kszej sile od dzia³ywa nia (spo re œro d ki fi nan so we
dla lo ka l nych, pry wa t nych in wes ty cji go spo da r czych spe³niaj¹cych okre œ -
lo ne kry te ria); do ko ñ ca 1995 r. z Fun du szu tego wspa r to m.in.:
– prze jê cie ku trów Spó³dzie l ni Ry ba c kiej z £eby w pry wa t ne rêce;
– re mont bu dyn ku by³ego Domu Zdro jo we go i uru cho mie nie w nim „fla go -

we go” ho te lu £eby (naj czê œciej po ja wiaj¹cego siê w pro spe ktach tej
miej s co wo œci);

– in wes ty cje w ki l ku go spo da r stwach agro tury sty cz nych w s¹sied niej gmi -
nie Smo³dzi no (na jej ob sza rze le¿y wiê ksza czêœæ S³owi ñ skie go PN);

– prze jê cie w pry wa t ne rêce czê œci prze twó r stwa ryb z £eby i jej re lo ka cja
na te re ny wie j skie.

20 Au to rzy: J. Len dzion, K. Roz ma ry no wska, G. Bu kal.



cja³u i nie za bie ga³y o to, na to miast s¹sied nia £eba jest po pro stu lo ko mo tyw¹
roz wo ju, jedn¹ z naj bo ga t szych i naj le piej go spo da ruj¹cych gmin w Pol sce.
£eba by³a ta k ¿e bez po œred nim ucze st ni kiem pro gra mu! Ro dzi siê tu co pra w -
da py ta nie, w ja kim sto p niu roz wój gmin za mo ¿ nych stwa rza mo ¿ li wo œci dy -
fu zji ko rzy œci na gmi ny s¹sied nie? Tu ry œci, któ rych przy ci¹ga £eba, z roku na 
rok co raz czê œciej ko rzy staj¹ te¿ z us³ug na te re nie gmin s¹sied nich. Ponad to
obs³uga tu ry sty cz na £eby wy ma ga spro wa dza nia ¿y w no œci z oko li cy,
a z gmi ny Wi c ko w ca³oœci po chodz¹ ko mu na l ne za ku py wody. Gmi na ta
kom p le kso wo obs³ugu je te¿ £ebê w za kre sie unie szkod li wia nia od pa dów
(op³aty za sk³ado wa nie). Nie mo ¿ na za po mi naæ o fun kcji promocy jno-mar -
ketin go wej £eby jako wi zy tów ki re gio nu S³owi ñ skie go Parku Narodowego.

Za tem tak kry ty cz na oce na Go rze la ka w od nie sie niu do trans fe ru œro d ków 
z Pro gra mu do £eby jest ty l ko w czê œci pra wdzi wa. Np. w od nie sie niu do fun -
du szu gwa ran cji kre dy to wych dla mie j s co wych przed siê bio r ców, wzglê dem
li cz by i wa r to œci po rê czeñ kre dy tów Wi c ko up la so wa³o siê na 6. mie j s cu
wœród wszy stkich dzia³aj¹cych w ra mach PI L -u fun du szy, czy li dok³ad nie
tak, jak wy ni ka to z mie j s ca okre œlo ne go przez wie l koœæ udo stêp nio ne go ka -
pi ta³u (na sku tek przy jê tej stra te gii lo ka l nej by³a ona re la ty w nie mnie j sza).
Spra w noœæ zarz¹dza nia by³a tam naj wy ¿sza, gdy¿ wie l koœæ strat wy ni -
kaj¹cych z nie tra fio nych gwa ran cji by³a naj mnie j sza wœród ogó³u wy mie nio -
nych funduszy. Brak strat jest ogromnie wa¿nym argumentem na rzecz
umiejêtnoœci ekonomicznych kierownictwa SARR-u.

Jak siê wy da je, sze r szym efe ktem Pro gra mu Ini cja tyw Lo ka l nych Wi c ko
sta³o siê zro zu mie nie (szcze gó l nie w £ebie, któ ra przyst¹pi³a do ki l ku pro je k -
tów miê dzyna ro do wych w ra mach INTERREG21) wœród elit w³adzy lo ka l nej,
¿e po wo dze nie pro gra mu roz wo ju jest œci œle uza le ¿ nio ne od po ro zu mie nia
wszy stkich si³ lo ka l nych w par t ne r skiej wspó³pra cy. Upa dek SAR R -u przy czy -
ni³ siê do le p sze go zro zu mie nia tej ba na l nej sk¹din¹d pra wdy, sk³a nia j¹c lo ka l -
ne eli ty do po dej mo wa nia wspó³pra cy przy no wych przed siê w ziê ciach.

8. Wnio ski z Pro gramu Inic jatyw Lo kaln ych Wic ko

Ba da nia nad roz wo jem lo ka l nym w Pol sce, w per spe kty wie przy pa d ku
Wi cka, stwo rzy³y przes³anki do wy³onie nia czyn ni ków sprzy jaj¹cych roz wo -
jo wi22. Naj wa¿ nie j sze z nich to:
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21 The In no va ti ve Go ve r nan ce Ne tworks in the Ba l tic Ga te way Ci ties De ve lo p ment –
Gove rNe t Ci ty (Sie ci Inno wacy j ne go Wspó³zarz¹dza nia Roz wo jem Bra mo wych Miast Ba³ty c -
kich), Pro jekt Pha re/In ter reg II C, Seed Mo ney, Sta ro stwo Lê bork, £eba, Ro stock i Uni we r sy -
tet Gda ñ ski 2003.

22 P. Jor dan: Jak roz wi jaæ spo³ecz no œci lo ka l ne, Sto wa rzy sze nie BORIS, Wa r sza wa
2004, s. 9.



• li der lo ka l ny – zdo l ny do stwo rze nia wi zji roz wo ju i po sia daj¹cy umie jê t -
noœæ sku pie nia wokó³ sie bie lo ka l nej eli ty;

• eli ta lo ka l na – gru puj¹ca naj bar dziej akty w nych akto rów sce ny lo ka l nej,
czy li klu czo we oso by, któ ry mi s¹: dzia³acze sa morz¹dowi o umiar ko wa -
nych pogl¹dach, dzia³acze spo³ecz ni czyn ni w lo ka l nych or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych, lo ka l ni przed siê bio r cy, a ta k ¿e li de rzy nie for ma l ni – mie sz -
ka ñ cy o du ¿ym au to ry te cie; ta eli ta musi byæ zdo l na i od wa ¿ na do opo wie -
dze nia siê za stra te gi¹ pro roz wo jow¹, któ ra s³u¿y ca³ej spo³ecz no œci, a nie
ty l ko po szcze gó l nym jed no stkom czy gru pom in te re su;

• in sty tu cje lo ka l ne – sta bi li zuj¹ce po czy na nia li de ra i eli ty, utrzy muj¹ce
stwo rzo ne zmia ny na wet, je œli ode jdzie li der; s¹ to in sty tu cje wspie ra nia
przed siê bior czo œci (in ku ba to ry, agen cje roz wo ju) oraz wzbo ga caj¹ce tkan -
kê spo³eczn¹ (sto wa rzy sze nia, to wa rzy stwa, klu by, ze spo³y itp.);

• zin te gro wa na spo³ecz noœæ przed siê bio r ców – sk³onna do wspó³pra cy
z w³ad za mi sa morz¹do wy mi i chê t na do kon tynu o wa nia dzia³al no œci na
rzecz gmi ny;

• akty w na spo³ecz noœæ lo ka l na – w³¹czaj¹ca siê do lo ka l nych przed siê w ziêæ
i prze ja wiaj¹ca ini cja ty wy do dzia³ania na rzecz do bra wspó l ne go;

• duch ko o pe ra cji – sk³on noœæ do wspó³pra cy miê dzy g min nej.
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Su plem ent

Ku no wym for mom ¿yc ia
spo³ecz nego



By³ rok 1943, gdy Sta nis³aw Os so wski na pi sa³ esej Ku no wym fo r mom ¿y -
cia spo³ecz ne go. Po sta wi³ w nim fun da men tal ne py ta nie o „or ga ni za cjê ¿y cia
zbio ro we go, któ ra maj¹c na wzglê dzie do bro jed no stki lu dz kiej, do bro ka ¿ dej
jed no stki lu dz kiej wchodz¹cej w sk³ad owej zbio ro wo œci, stwa rza³aby jed no -
cze œ nie jak najpo myœl nie j sze wa run ki roz wo ju spo³ecze ñ stwa jako ca³oœci”.
Or ga ni za cji ta kiej nie za pe w nia³ ani ³ad „przed sta wieñ zbio ro wych”, ani ³ad
mono cen try cz ny, ani poli cen try cz ny, ale czwa r ty typ: ³ad po ro zu mieñ zbio ro -
wych (³ad zor gani zowa ne go wspó³dzia³ania). Po mys³ Os so wskie go mo ¿ na
po tra kto waæ jako syn te zê do ro b ku wa ¿ ne go nu r tu pol skiej my œli i pra kty ki
spo³ecz nej, któ ra mog³a po chwa liæ siê ta ki mi do œwia dcze nia mi jak „wie j ski”
Li sków, czy „mie j ska” Wa r sza wska Spó³dzie l nia Mie sz ka nio wa. W cza sie,
gdy Os so wski pra co wa³ nad swo im ese jem czwa r ty typ ³adu spo³ecz ne go nie
mia³ je sz cze hi sto ry cz nej re pre zen ta cji, ale mia³ on – zda niem Au to ra – „swo -
je tra dy cje w dzie jach my œli spo³ecz nej. Na te tra dy cje sk³adaj¹ siê wszy stkie
kon ce pcje, w myœl któ rych wie lo stop nio we po ro zu mie nie i wiêŸ spo³ecz na
mia³y zast¹piæ przy mus, za pe w niæ sze ro kim rze szom oby wa te li udzia³ w pla -
no wa niu i po go dziæ swo bod ne œcie ra nie siê idei i skal wa r to œci z ra cjo na l nie
sko or dy no wan¹ gospodark¹”.

Esej Ku no wym fo r mom ¿y cia spo³ecz ne go zo sta³ opub li ko wa ny w 1947
roku, a po tem w 1956. Do pro ble ma ty ki ³adu spo³ecz ne go Os so wski po wró ci³
je sz cze pod ko niec lat piê æ dzie si¹tych w pu b li ka cji Kon ce pcje ³adu spo³ecz -
ne go i typy prze wi dy wañ. Tekst ten wszed³ na stê p nie w sk³ad tomu O oso b li -
wo œciach nauk spo³ecz nych.

Przez dzie si¹tki lat kon ce p cja ³adu po ro zu mieñ zbio ro wych by³a prze de
wszy stkim inte le ktua l nym wy zwa niem dla so cjo lo gów. Wy zwa niem – do da j -
my – atra kcy j nym w rze czy wi sto œci PRL-u o tyle, o ile kon ce p cja ta do sta r -
cza³a na rzê dzi kry ty ki pa nuj¹cego porz¹dku spo³eczno -poli tycz ne go i sta no -
wi³a swo i ste nañ an ti do tum. Ta jej wa r toœæ uleg³a re du kcji po prze mia nach
1989 roku. W la tach dzie wiê æ dzie si¹tych „szla che t na uto pia czwa r te go ³adu”
spo t ka³a siê z ostr¹, zbyt ostr¹ kry tyk¹; do strze ¿o no w niej pró by syn te zy li be -
ral ne go porz¹dku poli ty cz ne go z ko mu ni styczn¹ kon cepcj¹ go spo dar ki1.

1 P. Chmie le wski, A.Z. Ka mi ñ ski: Sta nis³awa Os so wskie go te o ria w³adzy i porz¹dku
spo³ecz ne go, czy li pro ro c two ra cjo na l nej uto pii, w: O. So cha cki (red.): W¹tki po li ty cz ne w pra -
cach Ma rii i Sta nis³awa Os so wskich, Gda ñ skie To wa rzy stwo Na uko we, Gdañsk 1999.



Mo¿e zatem czas, by „czwarty typ ³adu” zamkn¹æ w archiwum polskiej myœli
socjologicznej?

Je œli na wet tak zro bi my, to pro ble ma ty ka, któr¹ skry wa me ta fo ra ³adu po -
ro zu mieñ zbio ro wych czy te¿ ³adu zor gani zowa ne go wspó³dzia³ania i tak
wró ci. A w za sa dzie ju¿ jest obe c na, choæ na zy wa na ina czej. Do strze ¿e my to
cho æ by w jê zy ku wspó³cze s ne go dys ku r su, w jê zy ku, któ rym opi su je my œwiat 
jaki jest i jaki chce my by by³. Mó wi my wiêc o: za ufa niu, dia lo gu spo³ecz nym, 
spo³ecze ñ stwie oby wa te l skim i jego or ga ni za cjach, par t ne r stwie pu b li cz no-
-pry wa t nym, ko le kty w nym przy wó dztwie, wspó³dzia³aniu grup, ko le kty w -
nych ce lach, roz wo ju, oby wa te l skim zaan ga ¿o wa niu, de mo kra cji ucze st ni -
cz¹ cej, ka pi ta le spo³ecz nym, eko no mii spo³ecz nej, zja wi sku em po we r ment
itp. Je ¿e li spró bu je my zna leŸæ to coœ, co wi¹¿e owe s³owa - puz z le w spójn¹
ca³oœæ, to oka ¿e siê, ¿e jest to pe wien ob raz ³adu spo³ecz ne go – ³adu po ro zu -
mie nia na rzecz wspó³dzia³ania w ska li lo ka l nej, re gio na l nej i globalnej.

Wy da je siê, ¿e idea ³adu zor gani zowa ne go wspó³dzia³ania do pie ro te -
raz, 50 lat po jej opi sa niu, na bie ra nie zwyk³ej atra kcy j no œci, mate ria li zu je siê
bo wiem w ob li czu wspó³cze s nych pro ble mów. Os so wski wi zjo ne rem? Dla -
cze go nie. Z pe w no œci¹ jego idea jest œwie t nym pun ktem wyj œcia do po szu ki -
wañ pol skie go mo de lu pa ñ stwa oby wate l skie go (w tym rów nie¿ eko no mii
spo³ecz nej).

To masz Ka Ÿ mie r czak

282 Sta nis³aw Ossow ski



Sta nis³aw Ossowski

Ku no wym for mom ¿yc ia
spo³ecz nego*

(frag menty)

[…]
Roz ró¿ ni li œmy pie r wo t ne zna cze nie s³owa „de mo kra cja” i pó Ÿ nie j sze,

ogól nohu mani tar ne zna cze nie, któ re wy two rzy³o wokó³ tego s³owa bo gat¹ at -
mo s fe rê emo cjo na l nych sko ja rzeñ. Ale to roz ró ¿ nie nie nie usu wa mo ¿ li wych
nie po ro zu mieñ zwi¹za nych z wie lo zna czno œci¹ te r mi nu „de mo kra cja”. Ogól -
nohu mani tar ne po jê cie de mo kra cji – a tym po jê ciem w³aœ nie chce my siê bli -
¿ej zaj¹æ – bywa in ter pre towa ne bar dzo roz ma i cie, jak to wi daæ cho cia ¿ by
z przy to czo nych wy ¿ej przyk³adów.

Za da nie, któ re tu taj so bie sta wia my, to pró ba na da nia mgli ste mu po jê ciu
wyra Ÿ nie j szych kon tu rów, pró ba wy do by cia jed no li tej ide o lo gii spo œród wie -
lo zna czno œci s³ow nych i nie zgod nych sko ja rzeñ. Chcie li by œmy usta liæ na cze l -
ne za sa dy ta kiej ide o lo gii i wyci¹gn¹æ z nich kon se k wen cje, a wre sz cie uka -
zaæ kon kre t ne za gad nie nia, ja kie stan¹ przed tymi, któ rzy wed³ug owych za -
sad zechc¹ zor ga ni zo waæ przysz³e ¿y cie spo³ecz ne. Zda je my so bie spra wê, ¿e
przy stê puj¹c do ta kie go za da nia wy kra cza my poza rolê ob ser wa to ra no tu -
j¹ cego zna cze nie s³ów. Wœród tra dy cji zwi¹za nych ze s³owem „de mo kra cja”
mamy do ko naæ wy bo ru. Mamy po ku siæ siê o pra cê kon stru kcyjn¹ z myœl¹
o pla no wa niu no we go œwiata.

Jed nostka i zbi orowo œæ

Mó wi li œmy, ¿e ogól nohu mani tar na kon ce p cja de mo kra cji sta je w ob ro nie 
praw cz³owie ka. Ale ob ro na praw cz³owie ka, ob ro na jed no stki lu dz kiej nie
oz na cza by na j mniej od su niê cia na da l szy plan zain te re so wañ spo³ecze ñ -
stwem jako ca³oœci¹. Spró bu je my w³aœ nie na kre œliæ kon ce pcjê ta kiej or ga ni -
za cji ¿y cia zbio ro we go, któ ra maj¹c na wzglê dzie do bro jed no stki lu dz kiej,

    * Sta nis³aw Ossow ski: Dzie³a, t. V, PWN, War szawa 1968 (przyp. red.).



do bro ka ¿ dej jed no stki lu dz kiej wchodz¹cej w sk³ad owej zbio ro wo œci, stwa -
rza³aby jed no cze œ nie jak najpo myœl nie j sze wa run ki roz wo ju spo³ecze ñ stwa
jako ca³oœci.

To sfo r mu³owa nie nic je sz cze kon kre t ne go nie mówi, bo do bro jed no stki
mo ¿ na po j mo waæ roz ma i cie: zwo len ni cy to ta li z mu go to wi nam po wie dzieæ,
¿e oni w³aœ nie dbaj¹ naj bar dziej o do bro jed no stek lu dz kich, m.in. dla te go, i¿
zwa l niaj¹ cz³owie ka od trud nych za dañ wy bo ru i de cy zji, uwa l niaj¹ od wa hañ 
i kon fli któw we wnê trz nych, otwie raj¹c przed nim ³atw¹ dro gê bie r ne go
pos³usze ñ stwa. De mo kra ta do bro jed no stki lu dz kiej wy ob ra ¿a so bie ina czej;
inna ska la wa r to œci kie ro waæ bê dzie jego po stu la ta mi. Tu taj chce my ty l ko
stwier dziæ, ¿e pun ktem wyj œcia dla nas jest za³o¿e nie, w myœl któ re go ist nie je
ha r mo nia po miê dzy d¹¿e nia mi maj¹cymi na celu po j mo wa ne w pe wien spo -
sób do bro jed no stki i d¹¿e nia mi do stwo rze nia ta kich wa run ków wspó³¿y cia,
któ re by za pe w ni³y or ga niz mo wi spo³ecz ne mu si³ê i zdro wie. Za³o¿e nie to nie 
prze czy wca le ist nie niu pod sta wo wych kon fli któw po miê dzy tak czy ina czej
poj mo wa ny mi in te re sa mi po szcze gó l nych grup lu dz kich w dzi sie j szym
spo³ecze ñ stwie; nie g³osi ono rów nie¿ uto pi j nej wia ry, ¿e przysz³e spo³ecze ñ -
stwo bê dzie po zba wio ne wsze l kich we wnê trz nych kon fli któw. Tak samo
zreszt¹ mówi¹c, i¿ chce my na kre œliæ kon ce pcjê or ga ni za cji ¿y cia zbio ro we go, 
któ re by mia³o na wzglê dzie do bro ka ¿ dej jed no stki lu dz kiej, nie za po mi na my 
o mo ¿ li wych nie zgod no œciach po miê dzy do brem jed nych oso b ni ków i do b -
rem in nych. Nie mniej prze to s¹dzi my, ¿e i wte dy, gdy za cho dzi kon flikt in te -
re sów, mo ¿ na w po szu ki wa niu roz wi¹za nia  m i e æ  n a  w z g l ê  d z i e  do bro
obu stron, cho cia ¿ by siê obu stron za spo ko iæ nie mog³o. 

Fo r mu³uj¹c tedy naj ogó l niej cele demo kra tycz ne go ustro ju, po dzie li my je 
na ta kie, któ re sta wia my so bie ze wzglê du na cz³owie ka, i ta kie, któ re do tycz¹
spo³ecze ñ stwa jako ca³oœci.

Cele do tycz¹ce jed nostki ludz kiej

Co ma demo kra ty cz na or ga ni za cja ¿y cia za pe w niæ cz³owie ko wi? Idea³,
któ ry jest przed mio tem na szych d¹¿eñ pod tym wzglê dem, da siê uj¹æ w dwa
pun kty:
1) Stwo rzyæ wa run ki, któ re by po zwo li³y ka ¿ de mu osi¹gn¹æ jak naj pe³nie jszy

roz wój indy widu a l ny, wa run ki, któ re by po zwo li³y jak naj bu j niej wy zy -
skaæ mo ¿ li wo œci tkwi¹ce w cha ra kte rze i umy œle ka ¿ dej jed no stki.

2) Daæ lu dziom at mo s fe rê swo bo dy i spra wied li wo œci, daæ im po czu cie god -
no œci w³as nej – w ta kiej mie rze, w ja kiej to za le ¿y od or ga ni za cji ¿y cia
spo³ecz ne go.

Dla cze go wpro wa dza my tu taj ta kie dwa po stu la ty za miast jed ne go pro -
stsze go, fo r mu³owa ne go wie lo kro t nie przez de mo kra tów ró ¿ nych cza sów:
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stwo rzyæ wa run ki, któ re by za pe w ni³y jed no stkom lu dz kim jak naj wiê cej
szczê œcia? Dla te go, ¿e szczê œcie bywa po j mo wa ne na der su bie kty w nie: ka ¿ -
dy na swój spo sób wy ob ra ¿a so bie swo je szczê œcie i na swój spo sób chcia³by
usz czê œli wiæ in nych. Wy cho wuj¹c lu dzi tak lub ina czej, tak lub ina czej
kszta³tuj¹c typy ludzkie, mo ¿ na w nich wy ro biæ po da t noœæ na od czu wa nie ró ¿ -
nych ty pów szczê œcia. A wte dy zja wia siê sta re za gad nie nie, sfo r mu³owa ne
w dra sty cz ny spo sób przez Mil la: czy le piej byæ za do wo lo nym g³upcem, czy
nie zado wo lo nym So kra te sem? W tej kon ce pcji demo kra tycz ne go ustro ju,
któr¹ tu taj sta ra my siê na kre œliæ, idzie nie ty l ko o szczê œcie lu dz kie, ale o pe -
wien typ szczê œcia, pewn¹ at mo s fe rê mo raln¹ i o wy cho wa nie ta kich ty pów
lu dz kich, któ rym by ten ro dzaj szczê œcia od po wia da³. Poza tym ta kie sfo r -
mu³owa nie, ja kie da je my w tych dwóch pun ktach, po mi mo swo jej abs tra kcyj -
no œci po zwa la na wy pro wa dze nie bar dziej kon kre t nych wnio sków ni¿ ogó l na
fo r mu³a hedo ni sty cz na. A wre sz cie nie bê dzie my prze czyæ, ¿e w d¹¿e niu do
jak naj pe³nie jsze go roz wo ju indy widu al ne go, w d¹¿e niu do nie mar no wa nia
mo ¿ li wo œci psy chi cz nych, ja ki mi roz porz¹dza jed no stka, w ta kim, a nie in -
nym sto sun ku do idea³ów swo bo dy, spra wied li wo œci i god no œci lu dz kiej –
prze ja wia siê pewien pogl¹d na œwiat.

Cele de mok raty cznej or gan iza cji ¿ycia 
ujête z punk tu wi dzen ia zb ioro woœci

W d¹¿e niu do zdro wszych form wspó³¿y cia, trwa l szych pod staw bytu
spo³ecz ne go i do sko na l szych wa run ków spo³ecz ne go roz wo ju demo kra ty cz -
na or ga ni za cja ¿y cia zbio ro we go sta wia so bie za da nia, któ re uj mie my w pun k -
ty na stê puj¹ce:
1) Stwo rze nie ta kich wa run ków ¿y cia spo³ecz ne go, aby jak naj wiê ksza li cz ba

oby wa te li by³a zain tere so wa na i prze jê ta lo sa mi spo³ecze ñ stwa jako
ca³oœci.

2) Usu niê cie roz da r cia ist niej¹cego w obe cnych zbio ro wo œciach, któ re dziel¹
siê na uci skaj¹cych i uci ska nych.

3) Zlik wi do wa nie sy ste mu, któ ry po wo do wa³ trwa³¹ sta bi li za cjê elit kul tu ra l -
nych i elit rz¹dz¹cych, a wy two rze nie na to miast wa run ków sprzy jaj¹cych
jak naj swo bod niej szej dy na mi ce w do bo rze elit, tzn. wa run ków, przy któ -
rych ucze st ni c two w czyn nym bu do wa niu ku l tu ry tu dzie¿ za j mo wa nie sta -
no wisk kie ro w ni czych w ¿y ciu spo³ecz nym by³oby uza le ¿ nio ne ty l ko od
oso bi stej akty w no œci, uz do l nieñ i kwa li fi ka cji mo ra l nych po szcze gó l nych
jed no stek, przy czym dro ga do ta kich ról spo³ecz nych by³aby w jed na ko wy 
spo sób otwa r ta dla wszy stkich warstw na ro du. U³atwie nie awan su spo³ecz -
ne go i w ogó le pla sty cz noœæ oso bi ste go sk³adu stru ktu ry spo³ecz nej wspó³-
dzia³a z d¹¿e nia mi do li k wi da cji kla so we go cha ra kte ru zbio ro wo œci –
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w myœl po prze dnie go pun ktu – a re kru ta cja twó r czych elit ze wszy stkich
warstw spo³ecz nych pod nie sie se le kcjê tych elit, roz sze rzy ich za kres
i wzmo ¿e akty w noœæ – co wi¹¿e siê bez po œred nio z na stê p nym, osta t nim
ju¿ pun ktem w na szym re je strze celów.

4) Usu niê cie prze szkód na tu ry spo³ecz nej, eko no mi cz nej i po li ty cz nej ku
wszech stron no œci i bo ga c twu ¿y cia kul tura l ne go.

Jest rzecz¹ wi doczn¹, ¿e tak po jê te cele spo³ecz ne ha r mo ni zuj¹ ca³ko wi -
cie z wy mie nio ny mi po prze dnio ce la mi, do tycz¹cymi jed no stek. Prze zwy ciê -
¿e nie po dzia³u spo³ecz ne go na uci skaj¹cych i uci ska nych, po tê guj¹c spo i stoœæ 
i moc we wnêtrzn¹ spo³ecze ñ stwa, czy ni rów no cze œ nie za doœæ po czu ciu spra -
wied li wo œci w po sta wach jed no stek. Aby usun¹æ prze szko dy na dro dze ku
wszech stron ne mu i bu j ne mu roz wo jo wi ku l tu ry jako do ro b ku spo³ecz ne go,
mu si my siê tro sz czyæ o za pe w nie nie jed no stkom wa run ków naj pe³nie jsze go
roz wo ju indy widu al ne go. Swo bo da dy na mi ki elit, otwa r ta dla wszy stkich
dro ga ku wy ¿szym po zy cjom spo³ecz nym wi¹¿e siê za rów no z d¹¿e niem do
za pe w nie nia jednostkom najlepszych warunków wyzyskania w³asnych
mo¿liwoœci psychicznych, jak z atmosfer¹ sprawiedliwoœci.

Z ta kie go sfo r mu³owa nia ce lów de mo kra cji wy ni ka prze de wszy stkim, ¿e
w na szej kon ce pcji idzie o de mo kra cjê nie ty l ko w zna cze niu po li ty cz nym, ale 
rów nie¿ w sen sie kul tu ra l nym i eko no mi cz nym. Wy ni ka da lej, ¿e na sze pla ny
or ga ni za cji ¿y cia zbio ro we go wy ma gaj¹ bli ¿ sze go wy ja œ nie nia da w nych po -
stu la tów wchodz¹cych w sk³ad tra dy cji demo kra ty cz nych: po stu la tu rów no -
œci, po stu la tu wol no œci i po stu la tu sze ro kie go udzia³u oby wa te li w rz¹dach,
albo mo¿e ogó l niej: w kszta³towaniu dziejów kraju. Ten ostatni punkt zna j -
dzie miejsce dopiero w nastêpnym rozdziale.

[…]

Udzia³ w rz¹dach kra jem

Po stu lat sze ro kie go ucze st ni c twa oby wa te li w rz¹dach kra jem mo¿e byæ
rea li zo wa ny w ró ¿ ny spo sób. Wcho dzi w grê, po pie r wsze, czyn ny udzia³ po -
œred ni po przez wy bo ry w³adz tu dzie¿ po przez pra wo ini cja ty wy usta wo da w -
czej i pra wo kon tro li. Po wtó re, udzia³ bie r ny po przez apro bo wa nie lub nie -
apro bo wa nie uchwa³, z któ ry mi rz¹d odwo³uje siê do woli ludu. Po trze cie,
udzia³ czyn ny bez po œred ni w kie ro wa niu spra wa mi lo ka l ny mi po przez ze bra -
nia sa morz¹dowe, zwi¹zki za wo do we, or ga ni za cje spó³dzie l cze.

Re pre zen ta cja par la men tar na, jako te ren swo bod nej kry ty ki, przy za gwa -
ran towa nej nie tyka l no œci pos³ów by³a w swo im cza sie tak do nios³¹ zdo bycz¹
de mo kra cji, ¿e spra wa ucze st ni c twa oby wa te li w rz¹dach kra jem wy da wa³a
siê roz wi¹zana, zw³asz cza gdy wy bo ry uzy ska³y nie ty l ko ta j noœæ, ale i po w -
szech noœæ. W d¹¿e niu do uzy ska nia re pre zen ta cji, któ ra by jak naj pe³niej od -
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po wia da³a woli wy bo r ców, za czê to z bie giem cza su mno ¿yæ przy mio t ni ki
okre œlaj¹ce or dy na cjê wy borcz¹, a¿ do szli œmy do wy bo rów piêcio przy -
miotni ko wych (powszechne, tajne, równe, bezpoœrednie, proporcjonalne).

Nie na le ¿y jed nak s¹dziæ, ¿e przed wo jen ne pa ñ stwa demo kra ty cz ne
osi¹gnê³y naj wy¿sz¹ do sko na³oœæ, gdy idzie o fo r my wy ra ¿a nia opi nii pu b li -
cz nej i o wp³yw sze ro kich rzesz oby wa te li na losy kra ju. Zna my wady tego sy s -
te mu, o któ rych wspo mnia³em przed chwil¹, a któ re wy two rzy³y po wszech ne
prze ko na nie o kry zy sie par la men tary zmu. Zna my no wo cze s ne me to dy pro pa -
gan dy sto so wa ne w wie l kich de mo kra cjach kapi tali sty cz nych, me to dy, któ -
rych za da niem by³o po zba wiæ g³osuj¹cego oby wa te la woli i zdo l no œci my œle -
nia i któ re czê œcio wo osi¹ga³y to, ¿e wy bra ni pos³owie by wa li w grun cie rze -
czy re pre zen tan tami zgo³a in nych oso bi sto œci ni¿ ci lu dzie, któ rzy z³o¿y li na
nich g³osy do urn wy bo r czych. Zna my rów nie¿ me to dy walk par la men tar -
nych – m.in. wy so ki kunszt bezp³od nych ob stru kcji – któ re spra wia³y, ¿e pa r -
la ment bywa³ nie kie dy czymœ bar dzo da le kim od izby po wa ¿a nych ob rad
i przy po mi na³ cza sem salê roz ry wek sportowych.

A rów no cze œ nie zna my le ka r stwa sto so wa ne przez rz¹dy dy kta to r skie lub
pó³dy kta to r skie. Zna my prze kszta³ca nie pa r la men tu na coœ w ro dza ju wie l -
kie go, do brze wyre ¿yse rowa ne go ze spo³u ba le to we go. Zna my typ wy bo rów
do pa r la men tu, któ re sta³y siê uro czy sto œci¹ pa ñ stwow¹, maj¹c¹ nie wie le
wspó l ne go z wy ra ¿e niem „woli ludu”. Zna my za sa dê, ¿e do oby wa te li na le ¿y
ty l ko wy ra ¿a nie apro ba ty w sto sun ku do ustaw rz¹do wych, nie zaœ ja ki ko l -
wiek wp³yw na treœæ owych ustaw. I zna my me to dy pre sji wy wie ra nej na
spo³ecze ñ stwo przez rz¹dy dy kta to r skie, me to dy, dziê ki któ rym taka ple bis -
cy to wa aprobata jest tylko ho³dem z³o¿onym samym sobie przez tych, którzy
rzekomo staj¹ przed s¹dem obywateli.

Pa miê ta my, jak tota li sty cz na fi k cja pa r la men tu uczy³a nas ce niæ da w ny
pa r la ment z jego wa da mi, pa r la ment, któ ry cho cia¿ ta k ¿e os³ania³ nie jedn¹ fi k -
cjê, sta no wi³ b¹dŸ co b¹dŸ osto jê wo l ne go s³owa i nie po zwa la³ rz¹dom wy -
zbyæ siê po czu cia odpo wie dzial no œci za swo je czy ny.

Re a li za cja po stu la tów, sfo r mu³owa nych w 1 roz dzia le, wy ma ga ta kie go
sy ste mu par la men tar nego, w któ rym oby wa tel móg³by isto t nie od czu waæ mo ¿ -
noœæ akty w ne go wp³ywu na dzie je kra ju; gdzie po sia da³by nie ty l ko pra wo
apro ba ty i dez apro ba ty, ale pra wo od dzia³ywa nia na treœæ ustaw w dro dze
isto t nej ini cja ty wy i kon tro li. Pra gnê³oby siê osi¹gn¹æ taki sy stem wy bo r czy,
w któ rym g³os wy bo r cy kie ro wa ny by³by isto t nie za ufa niem do wy bie ra ne go
kan dy da ta. Wy da je mi siê, ¿e za gad nie nie re pre zen ta cji par la men tar nej wy -
ma ga dzi siaj twó r czej my œli, któ ra by uw z glêd ni³a sta re do œwia d cze nia i nowe 
wa run ki spo³eczne.

Wy da je mi siê, ¿e za gad nie nie to win no byæ prze my œla ne ³¹cz nie z za gad -
nie niem ustro ju sa morz¹do we go, któ ry by dawa³ oby wa te lom mo ¿ noœæ bez -
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po œred nie go kszta³to wa nia rze czy wi sto œci, tu dzie¿ z za gad nie niem pla no wa -
nia ¿y cia go spo dar cze go, o czym bêdzie jeszcze mowa.

De mok racja i re formy go spod arcze

Nie jed no krot nie zwra ca no uwa gê, ¿e pe³na, nie po wie rz chow na ty l ko re a -
li za cja po wszech ne go wy kszta³ce nia nie da siê prze pro wa dziæ bez od po wied -
nich re form go spo da r czych: za rów no ze wzglê dów bu d¿e tu oœwia to we go, jak 
rów nie¿ ze wzglê du na spra wê uwo l nie nia m³od zie ¿y od przed wcze s nej pra cy 
za ro b ko wej – co wo bec nad mia ru r¹k do pra cy nie na po ty ka³oby ju¿ na wet
w przed wo jen nych wa run kach za sad ni czych trud no œci te ch ni cz nych, ale cze -
mu stoi na prze szko dzie doty ch cza so wy uk³ad sto sun ków eko no mi cz nych.

Za le ¿ noœæ po miê dzy zja wi ska mi go spo dar czy mi z jed nej stro ny a poli ty cz -
ny mi i kul tura l ny mi z dru giej jest wsza k ¿e tak wie lo stron na, ¿e demo kra ty cz -
na or ga ni za cja ¿y cia zbio ro we go jest ta k ¿e z in nych wzglê dów nie mo ¿ li wa
bez grun to w ne go prze kszta³ce nia ¿y cia go spo dar cze go. Mo ¿ noœæ œwia do me -
go wp³ywa nia na losy kra ju ze stro ny sze ro kich rzesz oby wa te li, ich ucze st ni c -
two w pe³nym ko rzy sta niu z na ro do we go i ogól nolu dz kie go do ro b ku kul tura l -
ne go nie da siê zre a li zo waæ w wa run kach przed wo jen ne go œwia ta. Pu stym
s³owem jest wol noœæ, do pó ki wie l kie rze sze na ro du ¿yj¹ pod ter ro rem bez ro -
bo cia i nê dzy albo do pó ki po tê ¿ ne tru sty mog¹ kie ro waæ ¿y ciem spo ³ecz nym
w spo sób bar dziej sa mo wo l ny ni¿ w³adcy po li ty cz ni, bo w spo sób nie ofi cja l ny.

Hu ma ni za cja ca³ego ¿y cia go spo dar cze go to kon se k wen cja, jak¹ na tym
polu mu si my wy pro wa dziæ ze swo ich po stu la tów de mo kra cji, je ¿e li nie chce -
my za trzy my waæ siê w pó³ dro gi i zas³aniaæ rze czy wi sto œci fa sad¹ s³ów. Przez 
hu ma ni za cjê ¿y cia go spo dar cze go ro zu mie my ta kie prze ob ra ¿e nie sy ste mu
wy twó r czo œci i jej po dzia³u, aby oœro d kiem pro du kcji by³ cz³owiek, a nie
rzecz, w szcze gó l no œci zaœ nie rzecz tak bar dzo zdepe rsona lizo wa na, jak¹ jest
pie ni¹dz. Jest to rów no zna cz ne z prze ob ra ¿e niem form wy twó r czo œci, kie ro -
wa nych wzglê da mi na zysk, w pro du kcjê, kie ro wan¹ wzglê da mi na po trze by
od bio r ców, czy li w pro du kcjê tego typu, ja kie go przyk³ada mi w obe cnym
ustro ju jest wy twa rza nie wody fi l tro wa nej, dróg i chod ni ków albo œwiat³a ele k -
try cz ne go na uli cach miast, czy wre sz cie zak³ada nie bezp³at nych bi b lio tek,
mu ze ów, szpi ta li1. Za sa da po dzia³u pro du kcji wed³ug po trzeb, uw z glêd -
niaj¹ca ró ¿ no rod noœæ tych po trzeb i ró ¿ no rod noœæ lu dz kich sk³on no œci, jest
nie po rów na nie da l sza od uto pi j no œci, ni¿ to siê wy da je tym, któ rzy maj¹
ubog¹ wy ob ra Ÿ niê. Ta kie prze ob ra ¿e nie sy ste mu wy twó r czo œci win no byæ
do ko na ne sto p nio wo, po czy naj¹c od pro du kcji przed mio tów pie r wszej po -
trze by, jak hi gie ni cz ne mie sz ka nie, od zie¿, chleb, ¿y w noœæ dla dzie ci w szko -
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³ach i przed szko lach, aby zli k wi do waæ prze de wszy stkim rzecz do ma gaj¹c¹
siê li k wi da cji jak naj szy b szej: ter ror nê dzy. Oczy wi œcie, hu ma ni za cja ¿y cia
go spo dar cze go obe j mu je rów nie¿ prze ob ra ¿e nia do tycz¹ce wa run ków pra cy,
prze ob ra ¿e nia, któ re by uw z glêd nia³y fi zjo logi cz ne, so cja l ne i este ty cz ne po -
trze by pra cuj¹cego cz³owie ka i któ re pro ce som wy twó r czo œci w spo ³ecze ñ -
stwie demo kra ty cz nym odebra³yby cechy pracy niewolniczej.

Przyk³adem czê œcio wej hu ma ni za cji pe w nych od cin ków ¿y cia go spo dar -
cze go w ustro ju kapi tali sty cz nym jest za stê po wa nie to wa rzystw akcy j nych,
w któ rych pod sta wow¹ jed nostk¹ jest udzia³, przez spó³dzie l nie, w któ rych
jed nostk¹ jest cz³owiek. Prze ob ra ¿e nie wsza k ¿e ca³ego ¿y cia go spo dar cze go,
nie zbêd ne dla re a li za cji po stu la tów demo kra ty cz nych, nie da siê prze pro wa -
dziæ bez uspo³ecz nie nia przy naj mniej wie l kie go prze mys³u i kre dy tu, bez
uspo³ecz nie nia te re nów mie j skich, bez sze ro kiej roz bu do wy ube z pie czeñ
spo³ecz nych, bez przy jê cia przez pa ñ stwo lub or ga ny sa morz¹dowe obo -
wi¹zku czu wa nia nad bu dow¹ mie sz kañ w od po wied niej li cz bie i nad maga -
zy no wa niem ar ty ku³ów pie r wszej po trze by. Nie da siê ono prze pro wa dziæ bez 
pla no wej go spo dar ki, któ ra by pod nios³a ogó l ny po ziom do bro by tu, przy
równoczesnym zapewnieniu ludziom wiêkszej liczby wolnych godzin i uwo l -
nie niu m³odzie¿y od przedwczesnej pracy zarobkowej.

Nie któ rzy lu dzie o szcze rze demo kra ty cz nych sk³on no œciach, je ¿e li ich
de mo kra tyzm nie wy wo dzi siê z tra dy cji socja li sty cz nych, s¹ czê sto na zbyt
lê kli wi w wyci¹ga niu wnio sków ze swych za sad na te re nie ¿y cia go spo dar -
cze go. Ule gaj¹c tra dy cjom, siê gaj¹cym re wo lu cji ame ry ka ñ skiej i re wo lu cji
fran cu skiej, oba wiaj¹ siê, ¿e ogra ni cze nie pry wa t ne go w³ada nia œro d ka mi
pro du kcji mo¿e zu bo ¿yæ ludzk¹ indy widu a l noœæ. Za po mi naj¹ oni wów czas,
¿e pry wa t ne w³ada nie œro d ka mi pro du kcji do ko ny wa³o siê w³aœ nie ko sztem
nies³ycha ne go zu bo ¿e nia lu dz kich indy widu al no œci, indy widu al no œci na je m -
nych pra co w ni ków. Nie zdaj¹ so bie rów nie¿ spra wy, ¿e przed miot, któ ry
wzbo ga ca moj¹ indy widu a l noœæ, po nie wa¿ wcho dzi w sfe rê mo jej akty w no -
œci i po sia da dla mnie wa r toœæ emo cjo naln¹, nie musi wca le byæ moj¹ w³as no -
œci¹ w sen sie eko no mi cz nym: mo¿e to byæ w³as noœæ na ro du, mo¿e to byæ
w³as noœæ ja kiejœ in nej zbio ro wo œci. Nie po trze ba byæ w³aœci cie lem szko³y czy 
bi b lio te ki, w³aœci cie lem te a tru lub ob sza rów le œ nych, aby siê do nich przy -
wi¹zaæ w cha ra kte rze na uczy cie la, bibliotekarza, aktora, re¿ysera czy leœnika. 
Tak, jak nie trzeba mieæ ¿adnych praw w³asnoœci w stosunku do rodzinnego
miasta, aby byæ jego patriot¹ i dla niego pracowaæ.
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Pla nowe kie rown ictwo a spra wa woln oœci

Roz wój eko no mi cz ny no wo cze s nych spo³eczeñstw cha ra kte ry zuj¹ ró ¿ -
no rod ne pro ce sy cen tra li za cji. W ci¹gu stu lat do ko ny wa³a siê co raz si l nie j sza 
kon cen tra cja prze mys³u, któ ra do pro wa dzi³a do po wsta nia wie l kich mono -
poli sty cz nych tru stów. To wa rzy szy³a jej cen tra li za cja œro d ków trans po rtu
i cen tra li za cja kre dy tu. Na te re nie ur ba ni sty ki dru ga po³owa wie ku XIX i pie r w -
sze dzie siê cio le cia XX to okres nie by wa³ego w dzie jach roz wo ju wie l kich
miast. W po szcze gó l nych dzie dzi nach prze mys³u, w po szcze gó l nych tru -
stach, w mia rê jak osi¹gano co raz bar dziej jed no li te w³ada nie pro dukcj¹ i ryn -
kiem, po czê³a siê roz wi jaæ pry wa t na, scen tra lizo wa na w pe w nym za kre sie,
go spo dar ka pla no wa, oczy wi œcie kie ro wa na wy³¹cz nie wzglê da mi na zysk,
a nie na kon su m pcjê. Wsku tek ry wa li za cji po miê dzy po szcze gól ny mi in sty tu -
cja mi pry wa t ny mi, pla nuj¹cymi ka ¿ da w swo im za kre sie, wsku tek bra ku po -
ro zu mie nia na sze r szym grun cie ta czê œcio wa cen tra li za cja kie row ni c twa wy -
twó r czo œci¹ i ra cjo na li zacj¹ pro du kcji wewn¹trz po szcze gó l nych przed siê -
biorstw nie za po bie ga³a by na j mniej cha o so wi i nies³ycha ne mu ma r no tra w -
stwu we wspó³cze s nym ¿y ciu go spo da r czym.

Mie li œmy spo so b noœæ ob se r wo waæ, jak za bu rze nia w ¿y ciu eko no mi cz -
nym, w ska li pa ñ stwo wej lub œwia to wej, a rów no cze œ nie chêæ za pe w nie nia
pa ñ stwu wp³ywu na pro du kcjê w tych dzie dzi nach, któ re s¹ zwi¹zane z bez -
pie cze ñ stwem pa ñ stwa (tzn. pra wie we wszy stkich wa ¿ nie j szych dzie dzi nach
wy twó r czo œci!), do pro wa dzi³y ju¿ na wet w cza sie po ko ju do interwencji
w³adz pañstwowych w ¿ycie gospodarcze.

Ra cjo na l na or ga ni za cja wy twó r czo œci i po dzia³u jej p³odów, bêd¹ca wy -
ni kiem owych prze ob ra ¿eñ ca³ego ¿y cia go spo dar cze go, prze ob ra ¿eñ, któ re
we dle na sze go prze ko na nia sta no wi¹ nie zbêd ny wa ru nek urze czywi st nie nia
po stu la tów de mo kra cji, wy ma ga cen tra l nych or ga nów kie ro w ni czych, wy po -
sa ¿o nych w do sta te cz nie si l ne œro d ki eg ze ku ty wy, aby mog³y planow¹, ra cjo -
naln¹ gospodarkê wcieliæ istotnie w ¿ycie.

Ale wów czas dla de mo kra cji w sen sie ogól nohu mani tar nym zja wia siê
nie bez pie czeñ stwo ze stro ny tych w³aœ nie or ga nów, któ re maj¹ re a li zo waæ
de mo kra tyczn¹ or ga ni za cjê ¿y cia zbio ro we go. Spra wy go spo da r cze tak œci œle 
za zê biaj¹ siê z ¿y ciem kul tu ra l nym, ¿e kon sek wen t ne prze pro wa dze nie pla -
no wej go spo dar ki przez pa ñ stwo za wsze mo¿e za gra ¿aæ swo bo dzie ¿y cia kul -
tura l ne go, tak samo jak mo¿e zagra¿aæ inicjatywie prywatnej na polu eko no -
mi cz nym.

W kra jach wie l kie go ka pi ta³u pry wa t ne go mo¿e tedy stan¹æ dy le mat: re -
zy g na cja z no wo cze s nej ra cjo na l nej or ga ni za cji ¿y cia eko nomi cz ne go, pod -
porz¹dko wa nej po trze bom ogó³u – czy te¿ od da nie siê w rêce w³adz cen tra l -
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nych? Ci cha dy kta tu ra po têg eko no mi cz nych czy ja w na dy kta tu ra gru py
rz¹dz¹cej? Tu Scylla ze z³otem, tam Charybda z mieczem.

De mo kra ta bê dzie siê tam za pe w ne bie dzi³, jak przep³yn¹æ szczê œli wie
po miê dzy po têg¹ ka pi ta³u i po têg¹ pa ñ stwa, po miê dzy Scyll¹ go spo dar cze go
cha o su i Cha rybd¹ ra cjo nal ne go porz¹dku eko nomi cz ne go, któ ry móg³by
zd³awiæ swo bo dê twó r czo œci i ini cja ty wê, a roz wo jo wi ku l tu ry wy zna czyæ
szty w ne ramy. W tych kra jach, w któ rych czê œcio we cho æ by re fo r my spo -
³eczno -go spoda r cze skru szy³y po tê gê owej Scyl li, dy le ma tu w ta kiej po sta ci
nie ma; ale i w tych kra jach cze ka na nas klu czo we i, byæ mo¿e, naj trud nie j sze
za gad nie nie wspó³cze s nej de mo kra cji – jak po go dziæ cen tra li za cjê kie row ni c -
twa nie zbêdn¹ do tego, aby ¿y cie spo³ecz ne roz wi ja³o siê w spo sób ra cjo na l -
ny, bez zde rzeñ spo wo do wa nych wspó³ist nie niem nie zhar moni zowa nych
dzia³añ, z samo rzu t no œci¹ pro ce sów kul tu ra l nych i go spo da r czych; jak j¹ po -
go dziæ z tak¹ auto nomi cz no œci¹ œro do wisk lo ka l nych, któ ra by umo ¿ li wi³a
ró ¿ no rod noœæ form ¿y cia, swo bo dê wy bo ru, ini cja ty wê dro b nych grup i jed -
no stek. Za gad nie nie to jest tym do nio œle j sze, ¿e wy kra cza poza za kres spraw
go spo da r czych – dla urze czywi st nie nia po stu la tów de mo kra cji po trze b ne jest
pla no wa nie nie ty l ko w tej dzie dzi nie, i to pla no wa nie w naj sze r szej ska li. Ty l -
ko za po moc¹ wie l kiej pla no wej akcji da siê prze pro wa dziæ demo kra ty za cjê
szko l ni c twa, prze ob ra ¿e nie oœro d ków wiel ko mie j skich, udo stê p nie nie sze ro -
kie naj wy ¿szych wa r to œci kul tu ra l nych.

Pró ba szcze gó³owe go roz wi¹za nia tego za gad nie nia, któ re na zwa li œmy
klu czo wym za gad nie niem wspó³cze s nej de mo kra cji, zajê³aby nam za pe w ne
ca³y tom. Tu taj mo ¿e my ty l ko po ku siæ siê o wska za nie dróg, któ re – w na -
szym prze ko na niu – do takiego rozwi¹zania prowadz¹.

Sys tem miê dzygrupowych por ozumieñ

Jedn¹ z ta kich dróg jest wie lo stop nio wa stru ktu ra ¿y cia spo³ecz ne go.
Mamy na my œli wielo sto p nio woœæ po li tyczn¹, go spo darcz¹ i ku l tu raln¹. Idzie
o taki ustrój, któ re go pod sta wê sta no wi³yby gru py nie wie l kie, gru py opa r te na 
³¹czno œci oso bi stej, a wiêc ta kie ze spo³y, w któ rych ¿y cie spo³ecz ne mog³oby
siê roz wi jaæ w swo jej pe³nej kon kre t nej po sta ci. By³yby to prze de wszy stkim
gru py o cha ra kte rze lo ka l nym: wieœ, mia ste cz ko, osie d le lub ze spó³ s¹sie dz ki
w wie l kim mie œcie, ale wcho dzi³yby w grê ta k ¿e ze spo³y in ne go ro dza ju: gru -
py za wo do we, ze spo³y pra co w ni ków po szcze gó l nych zak³adów prze mys³o -
wych, gru py spó³dzielcze.

Ka ¿ dy taki ze spó³ by³by wy po sa ¿o ny w roz leg³¹ au to no miê w za kre sie
ad mi ni stra cji, ¿y cia go spo dar cze go i kul tura l ne go na swo im te re nie i po sia -
da³by zbio ro wy or gan kie ro w ni czy wy bra ny przez wszystkich cz³onków
zespo³u.
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Z ko lei pe w na li cz ba ta kich grup, zwi¹za nych bli ¿ej ze sob¹, ³¹czy³aby siê 
w zbio ro woœæ nad rzêdn¹, zbio ro woœæ dru gie go sto p nia rów nie¿ ze swo im or -
ga nem kie ro w ni czym. Au to no mia tej gru py nad rzêd nej obe j mo wa³aby spra -
wy ogó l nie j sze, in te re suj¹ce ca³y taki ze spól, i rów nie¿ do ty czy³aby za gad -
nieñ admi ni stra cyj nych, go spo da r czych i kul tu ra l nych. W ana lo gi cz ny spo -
sób two rzy³yby siê gru py wy ¿szych rzê dów, wy³aniaj¹c co raz wy ¿sze organy
kierownicze, poprzez organy regionowe a¿ do ogólnokrajowych. 

Taka wie lo stop nio wa or ga ni za cja nie jest ni czym no wym. Pod wzglê dem
ze w nê trz nej stru ktu ry przy po mi naæ mo¿e eu ro pe j skie spo³ecze ñ stwo fe u da l -
ne lub ustrój da w nych Chin. Treœæ we wnê trz na or ga ni za cji jest inna. Ale i ona
zna na jest ró ¿ nym pro gra mom spo³ecz nym: czy to bê dzie kon ce p cja rze -
czypo spo li tej spó³dzie l czej, czy fe de ra cji syndy kali sty cz nej, czy re pu b li ki
rad, któr¹ ju¿ Komuna Paryska próbowa³a wcieliæ w ¿ycie.

Dla cze go przy wi¹zu je my tak¹ wagê do wielo stop nio we go sy ste mu or ga -
nów po ro zu mie nia, opa r te go na wie lo stop nio wej ³¹cznoœci spo³ecznej?

Sta no wi on syn te zê de mo kra cji bez po œred niej i de mo kra cji pod porz¹dko -
wa nej kie row ni c twu wy bra nych przed sta wi cie li – i po zwa la wy zy skaæ po ten -
cje jed nej i dru giej fo r my ¿y cia zbio ro we go. Opie ra siê na so lid nych ba zach
³¹czno œci oso bi stej i daje ka ¿ dej jed no st ce mo ¿ noœæ od gry wa nia czyn nej roli
w ¿y ciu spo³ecz nym w ta kim za kre sie, na jaki j¹ staæ ze wzglê du na zdo l no œci
i zain tere so wa nia. Ja w noœæ ob rad na wszy stkich szcze b lach sy ste mu umo ¿ li -
wia isto t nie de mo kra tyczn¹ kontrolê organów kierowniczych ze strony pod -
porz¹dkowanych im zespo³ów.

Im si l niej jest roz bu do wa ne ¿y cie spo³ecz ne na ni ¿ szych sto p niach, tym
mniej gro Ÿ ne jest nie bez pie czeñ stwo cen tra li za cji: za miast auto kra ty cz nych
rz¹dów, któ re na rzu caj¹ jed no li ty sche mat ¿y cia, nie licz¹c siê z indy widu al -
no œci¹ jed no stek i grup, mamy tu taj co raz wy ¿sze sto p nie po ro zu mie nia miê -
dzy ze spo³owe go, po ro zu mie nia, któ re oga r nia co raz sze r szy za siêg. T¹ drog¹
osi¹gamy mo ¿ noœæ pla no we go dzia³ania na naj szersz¹ ska lê, bez na ra ¿a nia siê 
na ni we la cjê ró¿ no rod no œci, bez usz czu p la nia ini cja ty wy grup i jed no stek,
bez tych wszy stkich nie bez pie czeñstw, ja kie p³yn¹ z wszechw³adzy cen tra l -
ne go rz¹du. Wielo sto p nio woœæ ustro ju po zwa la na zró¿ ni co wa nie form
uspo³ecz nie nia prze mys³u i œro d ków trans po rtu, uspo³ecz nie nia ban ków,
uspo³ecz nie nia ob sza rów le œ nych, ob sza rów o wa r to œciach wy po czyn ko wych 
lub tu ry sty cz nych, a w odpowiednich warunkach tak¿e obszarów rolnych.
Pozwala na uspo³ecznienie, które nie sprowadza siê do upañstwowienia.

Fo r mê swo bod ne go po ro zu mie nia przy kie ro wa niu skom p li ko wan¹ or ga -
ni zacj¹ na sze rok¹ ska lê spo ty ka my i obe c nie w ró ¿ nych oko li cz no œciach: na
swo bod nym po ro zu mie niu opie ra siê fun kcjo no wa nie miê dzy naro do wej unii
po czto wej; na po ro zu mie niu miê dzy samo dzie l ny mi ze spo³ami opie raj¹ siê
miê dzy naro do we rozk³ady ru chu poci¹gów, okrê tów i sa mo lo tów. Wy ni kiem 
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do bro wo l nych po ro zu mieñ miê dzy in sty tu cja mi s¹ wsze l kie go ro dza ju miê -
dzy naro do we zja z dy i miê dzy naro do we przed siê w ziê cia o cha ra kte rze na -
uko wym, ar ty sty cz nym czy huma ni ta r nym. Przyk³ady na su waj¹ siê prze de
wszy stkim z te re nu miê dzyna rodo we go w³aœ nie dla te go, ¿e na te re nie miê -
dzy naro do wym nie ma cen tra l nej w³adzy, któ ra by mog³a tego ro dza ju przed -
siêw ziê cia mi po kie ro waæ w spo sób sa mow³adny. Przyk³ady te œwiadcz¹, ¿e
pla no woœæ dzia³ania by na j mniej nie musi szwan ko waæ, gdy or ga nem pla no -
wa nia nie jest cen tra l na w³adza, na rzu caj¹ca impe ra ty w nie sw¹ wolê pod -
porz¹dko wa nej so bie zbio ro wo œci, ale kie ro w ni czy or gan, wy³onio ny w wy -
ni ku swo bod ne go po ro zu mie nia ze spo³ów i uw z glêd niaj¹cy ini cja ty wê grup
ni ¿ szych sto p ni. Za uwa ¿ my je sz cze, ¿e je ¿e li w dzia³al no œci ta kich miê dzyna -
ro do wych in sty tu cji s¹ bra ki lub we wnê trz ne dys ha r mo nie, to za zwy czaj nie
na sku tek za sad ni czych jakichœ wad systemu porozumieñ, lecz dziêki
interwencji rz¹dów poszczególnych pañstw, która czêsto w mniejszym lub
wiêkszym stopniu parali¿uje swobodê porozumienia miêdzynarodowego,
odgrywaj¹c rolê kija wsadzonego pomiêdzy szprychy.

[…]
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Sta nis³aw Ossow ski

Kon cepc je ³adu spo³ecz nego
i typy prz ewi dywañ*

(frag menty)

W roz wa ¿a niach, któ re tu taj po dej mu jê, po sta wi³em so bie dwo ja kie za da -
nie. Z jed nej stro ny sz³o mi o pe w ne roz ró ¿ nie nia typo lo gi cz ne, któ re by³yby
u¿y te cz ne przy ana li zie dzia³añ spo³ecz nych i sto sun ków spo³ecz nych w kon -
kre t nych zbio ro wo œciach; z dru giej – o uchwy ce nie za le ¿ no œci po miê dzy spo -
so bem prze wi dy wa nia zja wisk spo³ecz nych a do mi nuj¹cym w da nych wa run -
kach ty pem za cho wa nia siê zbio ro we go.

Idea lne typy za chow ania siê zbio row ego

Ka ¿ da kon ce p cja ³adu spo³ecz ne go przy j mu je ja kiœ me cha nizm pod niet
i sto sun ków spo³ecz nych de cy duj¹cych o po stê po wa niu jed no stek w ra mach
po szcze gó l nych zbio ro wo œci. Z tego pun ktu wi dze nia roz ró ¿ ni my na ra zie
trzy pod sta wo we typy za cho wa nia siê lu dzi w gru pie spo³ecz nej:
a) Cz³on ko wie zbio ro wo œci za cho wuj¹ siê w spo sób wy zna czo ny wspól no -

œci¹ wzo rów i norm utrwa lo nych w psy chi cz nych dys po zy cjach oso b ni -
ków.

b) Za cho wa nie siê zbio ro we jest wy ni kiem wza je mne go od dzia³ywa nia ró ¿ -
nych oœro d ków de cy zji, indy widu a l nych lub gru po wych; cz³on ko wie zbio -
ro wo œci kie ruj¹ siê in dy wi du aln¹ mo ty wacj¹ albo mo ty wacj¹ dro b nie j -
szych ze spo³ów wchodz¹cych w sk³ad ana li zo wa nej zbio ro wo œci.

c) Za cho wa niem siê cz³on ków zbio ro wo œci kie ru je je den wspó l ny oœro dek
de cy zji.

Z pie r wszym ty pem zja wisk spo³ecz nych mamy do czy nie nia wów czas,
gdy po stê po wa nie lu dzi pod le ga w spo sób bez re fle ksyj ny zwy cza jom i no r -

    * Esej Kon cepc ja ³adu spo³ecz nego i typy prz ewi dywañ za mieszc zony jest w pra cy
Sta nis³awa Ossow skiego O osobl iwoœc iach nauk spo³ecz nych (Dzie³a, t. IV, PWN,
War szawa 1967). W tek œcie za chow ano oryg ina ln¹ piso wniê, zmie niono je dyn ie nu me -
r acjê pr zyp isów ze wz glê du na po min iêcie ni ekt órych pod rozd zia³ów (przyp. red.).



mom tra dy cy j nym albo gdy mamy do czy nie nia z ru tyn¹ pra cy zbio ro wej.
Taka ru ty na mo¿e byæ ukszta³to wa na przez tra dy cy j ne wzo ry, jak to mia³o
mie j s ce na przyk³ad w ze spo³ach ¿ni wia rzy i wi¹za rek do cza su roz po wszech -
nie nia siê ma szyn ro l ni czych, ale mo¿e byæ rów nie¿ sy ste mem od ru chów wa -
run ko wych, wy two rzo nym autonomicznie w toku zbiorowej pracy trwa³ego
zespo³u.

Dru gi typ zbio ro we go za cho wa nia siê obe j mu je za rów no in ter fe ren cjê de -
cy zji jed no stko wych, jak in ter fe ren cjê oœro d ków de cy zji po szcze gó l nych
grup sk³adaj¹cych siê na szersz¹ zbio ro woœæ. Pa r tia sza chów albo do sko na³e
spo³ecze ñ stwo indy widua listy cz ne kie ruj¹ce siê za sad¹ la is sez fa i re to przy -
k³ady in ter fe ren cji pie r wsze go ro dza ju; wspó³za wod ni c two i wspó³dzia³anie
tru stów i to wa rzystw akcy j nych – to przyk³ad ro dza ju dru gie go, po do b nie jak
sto sun ki miê dzy pa r tia mi poli ty cz ny mi albo po li ty ka miê dzy naro do wa, albo
bi twa dwóch zdys cypli no wa nych armii.

Trze ci typ, po do b nie jak pie r wszy, wy³¹cza w za sa dzie wszelk¹ in ter fe -
ren cjê de cy zji; w tym wy pa d ku lu dzie pod porz¹dko wa ni s¹ roz ka zom czy
dys po zy cjom, któ re przychodz¹ z góry.

Je ¿e li tra dy cy j ny zbio ro wy ta niec ple mien ny wy ko ny wa ny bez wo dzi re ja 
sym bo li zu je nam pie r wszy typ zbio ro we go za cho wa nia siê, je ¿e li dan sing
wiel ko mie j ski – gdzie po szcze gó l ne pary tañcz¹, ka ¿ da po swo je mu, za czy -
naj¹ i koñcz¹ w do wo l nych mo men tach, a ich po ru sza nie siê po sali jest uza le -
¿ nio ne od ru chów in nych nie sko ordy no wa nych par – re pre zen tu je in ter fe ren -
cjê dzia³añ indy widu a l nych, to przyk³adem ana lo gi cz nym trzeciego typu
zbiorowego dzia³ania bêdzie musztra na dziedziñcu koszarowym.

Roz ró ¿ nie nie tych trzech ele men ta r nych ty pów za cho wa nia siê zbio ro we -
go jest wa ¿ ne nie ty l ko ze wzglê du na za gad nie nie form ¿y cia spo³ecz ne go
i sty lu miê dzy lu dz kich sto sun ków. Jest ono, jak s¹dzê, wa ¿ ne rów nie¿ dla
pro ble ma ty ki pla no wa nia spo³ecz ne go, al bo wiem za kres pla nów i dobór œro d -
ków ich re a li za cji za le ¿y od me cha ni z mu pod niet. I nie mniej wa ¿ ne wy da je
siê ze wzglê du na za gad nie nie prze wi dy wa nia w na ukach spo³ecz nych, gdy¿
od sy ste mu pod niet, na któ rych opie ra siê ³ad spo³ecz ny po szcze gó l nych zbio -
ro wo œci, za le¿¹ me to dy prze wi dy wañ i sto pieñ pra wdopo dobie ñ stwa.

Zwa ¿y wszy, ¿e w ka ¿ dym spo³ecze ñ stwie ist niej¹ wzo ry ku l tu ro we, któ -
rych moc ob ja wia siê w wiê kszym lub mnie j szym sto p niu w spon ta ni cz nym
za cho wa niu siê jed no stek; zwa ¿y wszy da lej, ¿e w ka ¿ dym œwia do mym dzia -
³aniu mo ¿ na szu kaæ indy widu a l nych de cy zji, na wet gdy by to mia³a byæ de cy -
zja pod porz¹dko wa nia siê otrzy ma nym roz ka zom, i ¿e w ka ¿ dej zor gani zo -
wa nej zbio ro wo œci pe w ne dzia³ania jed no stek s¹ wy ni kiem de cy zji cen tra l nej
w³adzy, mo ¿e my – przy naj mniej w pe w nym za kre sie zja wisk – tra kto waæ na -
sze roz ró ¿ nie nie b¹dŸ jako roz ró ¿ nie nie t r z e c h  i d e  a  l  n y c h  t y  p ó w ,
b¹dŸ t r z e c h  a s p e  k t ó w  za cho wa nia siê zbio ro we go. W ka ¿ dym jed nak
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ra zie te ramy po jê cio we wy daj¹ siê do god ne do kla syfi ko wa nia kon kre t nych
dzia³añ spo³ecz nych.

Me chan izm ³adu spo³ecz nego

Trzem na szym ide a l nym ty pom za cho wa nia siê od po wia daj¹ trzy pro ste
kon ce pcje ³adu spo³ecz ne go:
a) £ a d  „ p r z e d  s t a  w i e ñ  z b i o  r o  w y c h ”: ¿y cie spo³ecz ne opa r te na

kon for mi z mach spo³ecz nych, ure gu lo wa ne przez tra dy cy j ne wzo ry.
b) P o r z ¹ d e k  p o  l i  c e n  t r y c z n y: rów no wa ga spo³ecz na osi¹gniê ta

auto ma ty cz nie dziê ki „na tu ra l nym pra wom” in ter akcji, w wy ni ku indy -
widu a l nych nie sko ordy no wa nych de cy zji, przy re spe kto wa niu pe w nych
regu³ gry (norm wspó³¿y cia).

c) P o r z ¹ d e k  m o  n o  c e n  t r y c z n y: ¿y cie spo³ecz ne re gu lo wa ne przez
cen tra l ne de cy zje dziê ki or ga ni za cji czu waj¹cej nad ich prze strze ga niem.

Pie r wsza kon ce p cja ³adu spo³ecz ne go od po wia da po pu la r nym wy ob ra ¿e -
niom spo³ecze ñ stwa „pie rwo t ne go” jako sta ty cz nej, trady cjona listy cz nej
wspól no ty, gdzie zmia ny za chodz¹ po wo li i rza d ko. „U tu by l ców Au stra lii –
pi sze E. Mayo w swych roz wa ¿a niach nad p r o  b l e  m a  m i  l u  d z  k i  m i
c y  w i  l i  z a  c j i  p r z e  m y s ³ o w e j  – me to da ¿y cia po le ga na do sko na le niu
nie mal wspó³pra cy wdro ¿o nej [dril led into] ka ¿ de mu cz³on ko wi ple mie nia
[...] Ka ¿ dy cz³onek zna swo je mie j s ce i swój udzia³, cho cia¿ nie umie go wy ja œ -
niæ”1. Sam Mayo wy so ko ceni z pun ktu wi dze nia szczê œli wo œci lu dz kiej ten
typ niere fle ksy j nych dzia³añ spo³ecz nych (non - lo gi cal so cie tal ac tions).
Durk he i mo wskie po jê cie „soli da r no œci me cha ni cz nej” od no si siê do tej sa mej 
fo r my „³adu spo³ecz ne go”2. Tam w³aœ nie Dur k he i ma „przed sta wie nia zbio ro -
we” (repré sen ta tions col le c ti ves) osi¹gaj¹ moc naj wy¿sz¹. Dla W.G. Su mne -
ra ³ad opa r ty na sile tra dy cy j nych wzo rów mo¿e do mi no waæ na wet w spo -
³ecze ñ stwie cywi li zo wa nym, ta kim jak Po³ud nie Sta nów Zjed no czo nych po
Wo j nie Cy wi l nej, gdzie nowe pra wo da w stwo i za bie gi indy widu a l ne huma ni -
ta ry stów oka zy wa³y siê bez si l ne wo bec po tê gi oby cza jów (mo res)3.

Na ro do wa ide o lo gia lu dów uci œ nio nych w XIX wie ku, ide o lo gia ucz niów 
Her de ra i pro pa ga to rów Wio s ny Lu dów, ta k ¿e wi¹za³a siê zwy kle z pierwsz¹
kon cepcj¹ ³adu spo³ecz ne go: nie roz ka zy wo dza, ale ucze st ni c two we wspó l -
nej du szy na ro du mia³o do pro wa dziæ do ha r mo nii zbio ro we go dzia³ania.
W œro do wi skach ch³op skich nie któ rych eu ro pe j skich kra jów ro l ni czych
przed osta t ni¹ wojn¹ spo ty ka li œmy siê doœæ czê sto z uwy da t nie niem dwo ja -
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kiej fun k cji ch³op skich wzo rów kulturowych: jako czynnika spo³ecznej wiêzi
i jako czynnika ³adu spo³ecznego.

Spo³ecze ñ stwo re a li zuj¹ce drug¹ kon ce pcjê ³adu sta no wi³o, jak wia do mo, 
idea³ za chod nich de mo kra cji mie sz cza ñ skich. W myœl tej kon ce pcji rz¹d jest
tym le p szy, im mniej rz¹dzi. Je dy ne jego za da nie to czu wa nie, aby regu³y gry
(no r my pra w ne i regu³y sto sun ków eko no mi cz nych) by³y prze strze ga ne przez 
wszy stkich cz³on ków spo³ecze ñ stwa, oraz za bez pie cze nie spo³ecze ñ stwa przed 
za gro ¿e niem ze w nê trz nym. Ina czej mówi¹c, utrzy my wa nie po li cji i ar mii.
Re szta mia³a byæ wy pa d kow¹ nie sko ordy no wa nych dzia³añ pod jê tych z pry -
wa t nej ini cja ty wy kie ruj¹cych siê oso bi stym in te re sem i ra cjo na l nym prze wi -
dy wa niem za cho wa nia siê in nych jednostek.

Fi lo zo ficzn¹ pod staw¹ tego typu ³adu spo³ecz ne go by³o po pu la r ne za³o¿e -
nie do tycz¹ce m¹dro œci Na tu ry, któ ra wy po sa ¿y³a lu dzi w ta kie in styn kty, ¿e
dzia³ania nimi kie ro wa ne s¹ Ÿród³em naj le p sze go porz¹dku spo³ecz ne go:
kszta³tuje siê on auto ma ty cz nie, je ¿e li ty l ko nie mie sza siê do tego ¿ad na
w³adza cen tra l na. „Nie wi dzia l na d³oñ ryn ku” mia³a za pe w niæ po my œl noœæ
ca³emu spo³eczeñstwu lepiej ni¿ jakakolwiek rz¹dz¹ca eli ta4.

Trze cia kon ce p cja ³adu spo³ecz ne go – porz¹dek mono cen try cz ny utrzy my -
wa ny dziê ki œcis³emu wy ko ny wa niu de cy zji naj wy ¿szej, pla nuj¹cej i rz¹dz¹cej, 
w³adzy – prze ciw sta wia siê po prze dniej zgod nie z po stu la tem wy eli mino wa -
nia kon fli któw, któ re poch³aniaj¹ bezp³od nie ene r giê spo³eczn¹, i z po stu la -
tem ra cjo na l nej or ga ni za cji œro d ków. Kon se k wen cja w dzia³aniu zbio ro wym,
tak samo jak kon se k wen cja w dzia³aniu indy widu a l nym, wy ma ga kie ro wa nia
siê jedn¹ myœl¹. Ka ¿ dy fa cho wy prze mys³owiec, pro pa guj¹cy na te re nie ca -
³ego spo³ecze ñ stwa za sa dê la is sez fa i re, kie ro wa³ siê za sad¹ mono cen trycz ne -
go kie row ni c twa w gra ni cach w³as ne go przed siê bio r stwa dla uzy ska nia
ma ksy ma l nej pro du kcyj no œci.

Mono cen try cz ny ³ad spo³ecz ny osi¹ga naj pe³niejsz¹ re a li za cjê w do sko -
na le zdys cypli no wa nych or ga ni za cjach mi li ta r nych albo biuro kra ty cz nych,
gdzie ist nie je hie ra r chia oœro d ków de cy zji i dys po zy cji, ale ja ka ko l wiek in ter -
fe ren cja de cy zji jest w za sa dzie ca³ko wi cie wy³¹czo na dziê ki sy ste mo wi roz -
gra ni cza nia ko m pe ten cji i œcis³ej jed no stron nej za le ¿ no œci. Tam na wet, gdzie
jest po zo sta wio ny ma r gi nes dla indy widu a l nych de cy zji lub dla in ter pre ta cji
otrzy my wa nych roz ka zów, w³adza nad rzêd na mo¿e za wsze anu lo waæ tak¹
de cy zjê, b¹dŸ te¿ – gdy decyzja zosta³a ju¿ wprowadzona w ¿ycie – poci¹gn¹æ 
sprawców do odpowiedzialnoœci.

W tych wa run kach de cy zje po dej mo wa ne w gra ni cach ko m pe ten cji po -
szcze gó l nych sta no wisk mog¹ siê spro wa dzaæ do prób od ga dy wa nia, jaka de -
cy zja uzy ska aprobatê w³adzy nadrzêdnej.
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Na wyk pos³usze ñ stwa, któ re w tym sy ste mie ³adu spo³ecz ne go musi staæ
siê cnot¹ po wszechn¹, mo¿e byæ sze rzo ny œwia do mie w ró ¿ ny spo sób. Pos³u -
sze ñ stwo mo¿e wy ra staæ z nie ogra niczo ne go za ufa nia do kie ro w ni ków ca³ej
or ga ni za cji; w szcze gó l no œci wte dy, gdy mamy do czy nie nia – mówi¹c jê zy -
kiem Maxa We be ra – z w³adz¹ cha ry z ma tyczn¹. Pos³usze ñ stwo mo¿e byæ na -
rzu co ne przez za stra sze nie, gdy w³adza cen tra l na sto su je w ra zie po trze by ter -
ror. Mo¿e byæ wpa ja ne przez per swa zjê, któ ra ape lu je b¹dŸ do in te re su oso bi -
ste go, b¹dŸ do ide o lo gii, b¹dŸ do bezw³ad no œci lu dz kiej, jako ¿e pe³ne
pos³usze ñ stwo zwa l nia od wa hañ, nie po ko jów, kon fli któw, zwa l nia od ciê ¿a -
ru de cy zji. Ce lo we kszta³to wa nie w mó z gach lu dzi pe w ne go sy ste mu od ru -
chów wa run ko wych – to ta k ¿e jed na z me tod wy ra bia nia pos³usze ñ stwa. Tê
me to dê Al do us Hu x ley opi sy wa³ w su ge sty w ny spo sób w No wym wspa nia -
³ym œwie cie. Wie my, z ja kim kun sztem wy cho wa w czym kszta³cono ade p tów
w pos³usze ñ stwie w bo jo wym za ko nie je zu i c kim, gdzie na pod sta wie s³ów
Lo y o li wpro wa dzo no po jê cie „tru pie go pos³usze ñ stwa”. Naj do sko nal sz¹
form¹ pos³usze ñ stwa, wed³ug Lo y o li, ma byæ ta kie pos³usze ñ stwo, kie dy
cz³owiek nie ty l ko wolê swoj¹ od da je bez re szty swo im zwie rz ch ni kom, ale
kie dy po tra fi ca³ko wi cie pod porz¹dko waæ im swój s¹d; kie dy my œli tak, jak
myœl¹ jego prze³o¿e ni, kie dy po tra fi tak nagi¹æ swój in te lekt, aby przez œle po -
tê swe go pos³usze ñ stwa osi¹gn¹æ m¹droœæ i do sko na³oœæ5. W pa miê t ni kach
Ru do l fa Ho es sa, ko men dan ta obo zu kon cen tracy jne go w Oœwiê ci miu, zna j -
du je my opis sta ran nie prze my œla nych me tod æwi cze nia w pos³usze ñ stwie
cz³on ków hi t le ro wskiej or ga ni za cji SS6.

Gdy w spo³ecze ñ stwie trady cjona listy cz nym wy cho wa nie m³od zie ¿y
zmie rza ku wy two rze niu trwa³ych konfo rmi sty cz nych na wy ków i wie r no œci
dla tra dy cy j nych wzo rów, w no wo cze s nym mono cen try cz nym ustro ju wy ra -
bia nie pos³usze ñ stwa wo bec naj wy ¿szych au to ry te tów idzie w pa rze z wy ra -
bia niem pe w nej pla sty cz no œci na wy ków, po nie wa¿ w toku wy da rzeñ za le ce -
nia, na ka zy i s¹dy au to ry te tów mog¹ ule gaæ ra dy ka l nym zmia nom. Ta swo i sta 
pla sty cz noœæ musi siê go dziæ z po staw¹ or to do ksji i ten dencj¹ do pod porz¹d -
ko wa nia siê bez za strze ¿eñ wsze l kim no wym obo wi¹zuj¹cym wzo rom i pun k -
tom wi dze nia. Idea³em jest tu taj byæ nie ugiê tym kon fo r mist¹ wo bec obo -
wi¹zuj¹cych aktu a l nie wzo rów i opi nii, tak jak gdy by mia³y obo wi¹zy waæ na
za wsze, a rów no cze œ nie byæ zdo l nym do po rzu ce nia ich w ka ¿ dej chwi li, gdy
przyjd¹ ta kie dyrektywy.

W ide o lo gii fa szy sto wskiej stru ktu ra mono cen try cz na nie sta je na prze sz -
ko dzie nawi¹zy wa niu do tra dy cji ple mien nych, tra dy cji „przed sta wieñ zbio -
ro wych”. Ra sizm hi t le ro wski przy wra ca au to ry tet du szy ple mien nej. Wódz
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wsza k ¿e ma byæ jej naj pe³nie jszym wy ra zi cie lem i auto ryta ty w nym in ter pre -
tato rem. Dziê ki for mo twó r czym fun kcjom w³adzy cen tra l nej mono cen try cz -
ny ustrój mo¿e pro wa dziæ do syn te zy cech ró ¿ ni¹cych pierwsz¹ i drug¹ fo r mê
³adu spo³ecz ne go: do syn te zy spo³ecze ñ stwa orto do ksyj ne go i dyna mi cz ne go.

Je ¿e li pos³usze ñ stwo na rzu co ne jest g³ów nie ter ro rem, przy s³abym udzia le
pro ce sów wy cho wa w czych, trze ba siê li czyæ z po wsta wa niem fi kcji ochron -
nych: fi kcji dok³ad ne go wype³nie nia roz ka zu, dok³ad nej re a li za cji na kre œlo -
ne go przez w³adze cen tra l ne pla nu. Ta kie fi kcje, po ja wiaj¹ce siê na ró ¿ nych
szcze b lach or ga ni za cji, ko m p li kuj¹ me to dy prze wi dy wañ w mono cen try cz -
nym spo³ecze ñ stwie, o któ rych bê dzie pó Ÿ niej mowa.

Mono cen try cz na stru ktu ra ar mii, wy³¹czaj¹ca w za sa dzie mo ¿ li woœæ œcie -
ra nia siê nie sko ordy no wa nych de cy zji i dzia³añ, by³a uz na wa na za ko nie cz -
noœæ – zw³asz cza w cza sie wo j ny – przez naj bar dziej ra dy ka l nych li be ra³ów
kapi tali stycz ne go œwia ta w imiê ma ksy ma l nej spra w no œci i po tê gi. Po li cja
i wo j sko mia³y sta no wiæ en kla wy trze cie go typu ³adu spo³ecz ne go w ³onie
indywi duali stycz ne go spo³ecze ñ stwa opa r te go na za sa dzie la is sez fa i re, niby
ja kieœ meta so cja l ne cia³a powo³ane ku jego ob ro nie. Rady ¿o³nie rskie –
i w Ro sji, i w Hi sz pa nii – zro dzi³a do pie ro re wo lu cja.

[…]

Ro dzaje zbio row ego za chow ania siê w ustroju 
po lic entr ycznym

Nie ma, na szczê œcie, po wo du, aby przy j mo waæ al ter na ty wê ob ro ñ ców
wo l nej kon ku ren cji typu Ha y e ka i zak³adaæ z góry sprze cz noœæ po miê dzy pla -
no wa niem cen tra l nym i poli cen try cz nym uk³adem sto sun ków spo³ecz nych.
Cha ra kte ry zuj¹ca ustrój poli cen try cz ny in ter fe ren cja wie lu oœro d ków my œli
i de cy zji, in ter fe ren cja sa mo dzie l nych pogl¹dów, ocen i dzia³añ daje pole ta k -
¿e dla in nych mo ¿ li wo œci ni¿ te, któ re by³y udzia³em libe rali stycz ne go spo³e -
cze ñ stwa wo l nej kon ku ren cji.

Jak wia do mo, po miê dzy cz³on ka mi zbio ro wo œci poli cen try cz nej mog¹
za cho dziæ tro ja kie stosunki:
1) Oso by lub gru py sk³adaj¹ce siê na po li cen tryczn¹ zbio ro woœæ mog¹ za cho -

wy waæ siê wzglê dem sie bie n i e  z a  l e  ¿  n i e: nie za mie rzaj¹ wp³ywaæ na
de cy zje i za cho wa nie siê in nych, nie usi³uj¹ im po ma gaæ ani prze szka dzaæ.
Nie mniej wsza k ¿e sku t ki za cho wa nia siê po szcze gó l nych osób i grup wy -
wo³uj¹ ³¹cz nie stan rze czy nie za mie rzo ny przez ni ko go i wp³ywaj¹ w taki
czy inny spo sób na losy, de cy zje i po stê po wa nie cz³on ków zbio ro wo œci.
Nie za le ¿ ne de cy zje wie lu lu dzi, aby zo ba czyæ jak¹œ sztu kê w te a trze, spra -
wiaj¹, ¿e pe w na ich li cz ba bê dzie mu sia³a odejœæ od kasy wo bec bra ku bi le -
tów, a rów no cze œ nie maj¹ wp³yw na de cy zjê dy re kcji te a tru w spra wie da l -
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sze go pro gra mu przed sta wieñ. Nie za le ¿ ne de cy zje pe w nej li cz by wiê Ÿ -
niów, aby pró bo waæ ucie cz ki z obo zu kon cen tracy jne go, maj¹ wp³yw na
szan se ucie cz ki ka ¿ de go z nich.

2) Inny ro dzaj wza je mnych sto sun ków – to w s p ó ³ z a  w o d  n i  c  t w o  lub
w a l k a. Tej ka te go rii sto sun ków do tycz¹ te o rie eko no mi cz ne wolno -
konku rencyj ne go ka pi ta liz mu, te o rie gry, te o rie stra te gii i po li ty ki. Z t¹ ka -
te go ri¹ sto sun ków mamy do czy nie nia w pra wach r y n  k u  i w zja wi skach
a r e n y, je ¿e li przy j mie my ten te r min za Las s wel lem i Ka p la nem dla oz na -
cze nia sfe ry zma gañ o w³adzê. Are na w tym zna cze niu jest od po wied ni -
kiem ryn ku jako sfe ry roz gry wek eko no mi cz nych. Chcia³bym uzu pe³niæ te
dwa po jê cia trze cim: mam na my œli ana lo giczn¹ sfe rê wspó³za wod ni c twa
o pre sti¿ spo³ecz ny. Gdy are na jest sfer¹ walk po li ty cz nych albo wspó³za -
wod ni c twa o sta no wi ska kie ro w ni cze, o wp³yw na bieg spraw spo³ecz nych
czy o „rz¹d dusz”, to trze cia sfe ra – na zwi j my j¹ e s t r a d ¹  – jest sfer¹ po -
pi sów i roz gry wek to wa rzy skich, za wo dów spo r to wych, kon ku r sów li te ra c -
kich czy ar ty sty cz nych, dys ku sji na uko wych pe w ne go typu. Tu ta k ¿e od -
no si siê zwy ciê stwa lub do zna je po ra ¿ek jak na are nie, ale ce lem zwy ciê -
stwa nie jest roz sze rze nie czy umo c nie nie w³adzy nad lu dŸ mi, lecz wy nie -
sie nie w³as nej wa r to œci ponad in nych – we w³as nych, a prze de wszy stkim
w cu dzych oczach. Oczy wi œcie, wyod rê b nia my te trzy sfe ry w dro dze abs -
tra kcji. Nie s¹ one wza je m nie nie za le ¿ ne: wzrost pre sti ¿u, na przyk³ad
zwy ciê stwo na kon ku r sie, mo¿e zmie niæ po zy cjê cz³owie ka na are nie – roz -
sze rzaj¹c jego w³adzê, lub na ryn ku – pod nosz¹c cenê jego wy two rów lub
us³ug; su kces eko no mi cz ny zwiê ksza w³adzê i pod no si pre sti¿; Ÿród³em
pre sti ¿u sta je siê rów nie¿ zwy ciê stwo w wa l ce o w³adzê – are na za wsze
pra wie pe³ni ta k ¿e fun kcje estra dy. Po ilu stra cje wspó³za le ¿ no œci ryn ku,
are ny i estra dy wy sta r czy siêgn¹æ do Ko me dii lu dz kiej Ba l za ca. Ale mo ¿ na
jej rów nie do brze szu kaæ np. w po tla czu ka na dy j skich In dian. We wszy st -
kich pro ce sach ryn ku, are ny, estra dy ka ¿ de dzia³anie indy widu a l ne jest od -
po wie dzi¹ na pe w ne akty wspó³za wod ni ków albo usi³owa niem na rzu ce nia
im pe w nych de cy zji czy po krzy ¿o wa nia pla nów.

3) W s p ó ³ d z i a ³ a n i e  sta no wi trze ci ro dzaj sto sun ków po miê dzy samo -
dzie l ny mi jed no stka mi. Do pó ki we wspó³dzia³aj¹cej gru pie nie ma wspó l -
ne go oœro d ka de cy zji, dzia³ania po szcze gó l nych jej ucze st ni ków b¹dŸ sta -
no wi¹ od po wie dzi na akty in nych ucze st ni ków, b¹dŸ maj¹ wywo³aæ od po -
wied nie re a k cje z ich stro ny, po do b nie jak w gru pie wspó³za wod ni ków, ty l -
ko ¿e tu taj ucze st ni kom za le ¿y na wywo³ywa niu swo im za cho wa niem siê
tra f nej in ter pre ta cji swych in ten cji, a ka ¿ da od po wiedŸ, o ile to mo ¿ li we,
ma wzma gaæ sku te cz noœæ dzia³ania in nych jed no stek albo na wet sta no wi
nie zbêd ny wa ru nek tej sku te cz no œci. Tak siê dzie je na przyk³ad z grup¹ nie
zor gani zo wa nych ocho t ni ków wspó³dzia³aj¹cych bez ¿ad ne go kie row ni c -
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twa przy ga sze niu po ¿a ru. Ale trwa³e wspó³dzia³anie wy twa rza zwy kle
wspó l ne wzo ry i wspó l ne na wy ki dzia³ania albo ro dzi wspó l ny oœro dek de -
cy zji. W pie r wszym wy pa d ku zbli ¿a siê do pie r wsze go typu zbio ro we go
za cho wa nia siê (za cho wa nie wy zna czo ne przez wspó l ne wzo ry), w dru gim
pod pe w ny mi wzglê da mi do trze cie go (sy stem mono cen try cz ny). W tym
dru gim jed nak wy pa d ku, acz ko l wiek zbio ro we dzia³anie jest kie ro wa ne
przez je den wspó l ny oœro dek de cy zji, de cy zje same s¹ wy ni kiem in ter fe -
ren cji pogl¹dów, je ¿e li ty l ko oœro dek de cy zji nie przy po mi na Hob be so we -
go kró la wypo sa ¿o ne go „przez po wszechn¹ wolê” w ab so lutn¹ w³adzê. Ta
in ter fe ren cja my œli i d¹¿eñ po szcze gó l nych ucze st ni ków zbio ro wo œci w ksz ta³- 
 towaniu siê de cy zji i pla nów cen tra l ne go oœro d ka ma rów nie¿ wp³yw na
spo sób re a li za cji pla nów i na po sta wy wspó³dzia³aj¹cych ucze st ni ków
w cza sie ich wy ko ny wa nia. W dzia³aniach spo³ecz nych pla no wa nych na tej 
dro dze mamy tedy do czy nie nia z ja kimœ mie sza nym ty pem za cho wa nia siê 
zbio ro we go, gdy idzie o na kre œlon¹ na pocz¹tku tych roz wa ¿añ kla sy fi ka cjê.

Wspó³za wod ni c two, jak wia do mo, nie wy³¹cza rów no czes ne go wspó³-
dzia ³ania pod in ny mi wzglê da mi. Ma to mie j s ce we wszy stkich wy pa d kach,
gdy wspó³za wod ni cy wspó³dzia³aj¹ w za cho wy wa niu przy jê tych obu stron nie 
regu³ gry – czy to bêd¹ pa r t ne rzy nad sza cho w nic¹ lub na pla cu te ni so wym,
czy po je dyn kuj¹cy siê gen t le me ni w La sku Bu lo ñ skim, czy pa r t ne rzy w roz -
gry w kach eko no mi cz nych na wo l nym ryn ku. Na wet wo j na sta no wiæ mo¿e
przyk³ad sro giej wa l ki po³¹czo nej z pe w ny mi fo r ma mi wspó³dzia³ania, do pó -
ki wro gie ar mie prze strze gaj¹ wspó l nych regu³ gry – czy to bêd¹ Kon we ncje
Ha skie, czy tra dy cy j ne, pi sa ne lub nie pi sa ne umo wy. Pod tym wzglê dem to ta l -
na wo j na no wo cze s na, zw³asz cza taka, jak¹ pro wa dzi³ Hi t ler na wscho dzie
Eu ro py, na le ¿y do in nej ka te go rii zbio ro wych dzia³añ ni¿ na przyk³ad wo j na
rosyj sko- japo ñ ska z roku 1905 albo mniej lub bar dziej „cywi li zo wa ne” wo j ny 
XIX wie ku. In ne go ro dza ju przyk³adem wspó³dzia³ania przy wspó³za wod ni c -
twie jest wspó l na ak cja kon ku ren cyj nych, zwa l czaj¹cych siê wza jem firm
prze mys³owych, wy mie rzo na prze ciw zwi¹zkom ro bo t ni czym. Je sz cze inny
przyk³ad to w s p ó ³ z a  w o d  n i  c  t w o  w e  w s p ó ³ d z i a ³ a n i u, któ re
mia³o sta no wiæ isto tê tzw. wspó³za wod ni c twa socja listy cz ne go. Po nie wa¿
jed nak wspó³za wod ni c two so cja li sty czne by³o ob jê te cen tra l ny mi pla na mi
kra jów socja li sty cz nych, sta no wi³o ono w s p ó ³ z a  w o d  n i  c  t w o  k i e  r o  -
w a n e, kie ro wa ne przez wspó l ny oœro dek. Z pun ktu wi dze nia na szych za gad -
nieñ po sia da ono tedy pod wó j ny aspekt.

Czwar ta ka teg oria

Przed chwil¹, mówi¹c o ta kiej po sta ci wspó³dzia³ania, gdzie pro wa dzi
ono do wy two rze nia siê oœro d ka kie row ni cze go, tzn. o wspó³dzia³aniu zor -
gani zo wa nym – w prze ciw ie ñ stwie do spon tani cz ne go, na tra fi li œmy na trud -
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no œci z umie sz cze niem ta kiej fo r my zbio ro we go dzia³ania w na szym sche ma -
cie kla syfi kacy j nym. Wró æ my tedy do ty po lo gii, któ ra by³a pun ktem wyj œcia
na szych roz wa ¿añ.

Wyró ¿ ni li œmy wów czas trzy typy za cho wa nia siê zbio ro we go ze wzglê du 
na ro dzaj wspó³za le ¿ no œci miê dzy dzia³ania mi po szcze gó l nych jed no stek
sk³adaj¹cymi siê na to za cho wa nie zbio ro we. Trzy ro dza je wspó³za le ¿ no œci,
któ re wchodz¹ tu w grê, mo ¿ na by³o uz naæ za pod sta wê trzech naj pro stszych
ty pów ³adu spo³ecz ne go, z ja ki mi spo ty ka my siê w dzie jach my œli spo³ecz nej.
W toku wy ja œ nia nia tych tro i s tych roz ró ¿ nieñ oka za³o siê, ¿e cha ra kte ry styka
od rê b no œci nie jest pro sta: za cho wa nie siê lu dzi w sy ste mie „przed sta wieñ
zbio ro wych”, sy ste mie opa r tym na sile tra dy cy j nych wzo rów, pod pe w nym
wzglê dem zbli ¿a³o siê do sto sun ków w³aœci wych sy ste mo wi poli cen trycz ne -
mu, pod in nym dawa³o siê obj¹æ wspóln¹ ka te go ri¹ z za cho wa niem siê lu dzi
w sy ste mie mono cen try cz nym. Wska zu je to, ¿e roz ró ¿ nie nie na sze jest opa r te
na dwóch za sa dach po dzia³u. Ale skrzy ¿o wa nie dwóch za sad po dzia³u daje
nie trzy, lecz czte ry ewen tua l no œci. Gdy to skrzy ¿o wa nie uwidocznimy na
diagramie, oka¿e siê, ¿e tu w³aœnie by³a przyczyna trudnoœci ze znalezieniem
miejsca dla zorganizowanego wspó³dzia³ania.

Kla sy fi ka cja sy ste mów za cho wa nia siê zbio ro we go

Dzia³ania zbiorowe bez
¿adnej interferencji decyzji

Interferencja wielu
oœrodków myœli i decyzji

Dzia³ania
nieskoordynowane 
przez ¿aden
wspólny oœrodek
decyzji

1. Postêpowanie
wyznaczone przez
tradycyjne wzory i refleksy
warunkowe 

Koordynacja przez
uwewnêtrznione normy
spo³eczne bez nakazów 
i decyzji

2. Dzia³anie nie
skoordynowane w systemie
stosunków policentrycznych
Swobodne interakcje

Dzia³ania
skoordynowane
przez jeden
wspólny oœrodek
decyzji

3. Zbiorowe zachowanie siê
wyznaczone  przez decyzje 
i rozporz¹dzenia jednego
oœrodka w³adzy

4. Wspó³dzia³anie
zorganizowane:
policentryczna interferencja
prowadz¹ca do dzia³añ
skoordynowanych w ramach 
ca³ej zbiorowoœci

Czwa r ta ka te go ria za cho wa nia siê zbio ro we go uwi do cz nio na w na szym
dia gra mie sta no wi ko re lat ³adu opa r te go na s y  s t e  m i e  p o  r o  z u  m i e ñ.
To by³by czwa r ty z ko lei typ ³adu spo³ecz ne go. Jest to sy stem bar dziej skom -
pli ko wa ny ni¿ trzy po prze d nie. I on wsza k ¿e ma swo je tra dy cje w dzie jach
my œli spo³ecz nej. Na te tra dy cje sk³adaj¹ siê wszy stkie kon ce pcje, w myœl
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któ rych wie lo stop nio we po ro zu mie nie i wiêŸ spo³ecz na mia³y zast¹piæ przy -
mus, za pe w niæ sze ro kim rze szom oby wa te li udzia³ w spo³ecz nym pla no wa niu 
i po go dziæ swo bod ne œcie ra nie siê idei i skal wa r to œci z ra cjo na l nie sko or dy -
no wan¹ go spo dark¹. Te tra dy cje prze cho wa³y siê nie ty l ko w pro gra mach
syndy kali sty cz nych. Zna laz³y one od dŸwiêk ta k ¿e w po czy na niach rewo lu -
cy j nych i zro dzi³y sze reg in sty tu cji, któ re mia³y za pe w niæ socja listy cz ne mu
spo³ecze ñ stwu poli cen try cz ny – w pe w nej mie rze przy naj mniej – uk³ad sto -
sun ków miê dzy lu dz kich i sy stem wielo sto p nio wych po ro zu mieñ. A cho cia¿
tam, gdzie siê nowy ustrój utrzy ma³, in sty tu cje owe za tra ca³y naj czê œciej swe
pie r wo t ne fun kcje, a na zwy i has³a zmie nia³y in ter pre ta cje, pe w ne do œwia d -
cze nia Zwi¹zku Ra dzie c kie go i lu do wych de mo kra cji zas³uguj¹ pod tym
wzglê dem na so cjo lo giczn¹ ana li zê obok do œwia d czeñ Re pu b li ki Hi sz pa ñ -
skiej z lat 1936–19397.

Ta czwa r ta kon ce p cja ³adu spo³ecz ne go, któ ra – wbrew za pe w nie niom li -
be ra³ów da w ne go au to ra men tu – ma po go dziæ poli cen try cz ny cha ra kter ¿y cia
spo³ecz ne go z ra cjo na l nym sy ste mem pla no wa nia, na rzu ca dzi sie j sze mu
cz³owie ko wi za gad nie nia pie r wszo rzêd nej wagi i otwie ra sze ro kie pole dla
ba dañ so cjo logi cz nych i dla „so cjo logi cz nej wy ob ra Ÿ ni”. Idzie tu o me to dy
pla no we go wspó³dzia³ania naj sze r szej ska li w poli cen try cz nym spo³ecze ñ -
stwie. Idzie o roz wi¹za nie kon fli ktu miê dzy efektywnoœci¹ jednolitego kie -
row ni c twa i humanistycznymi wartoœciami policentryzmu.
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Noty o Au tor ach

Iza be lla Bu kra ba- Ryl ska – dr hab., so cjo log wsi, pra co w nik In sty tu tu
Roz wo ju Wsi i Ro l ni c twa Pol skiej Aka de mii Nauk oraz In sty tu tu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Au to rka oko³o 180 pu b li ka cji (w tym 10
ksi¹¿ek) po œwiê co nych wsi, ku l tu rze wie j skiej i ch³op skim tra dy cjom spo³e -
cze ñ stwa pol skie go.

Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska – dr, so cjo log, et no graf, ad iunkt w In -
sty tu cie Roz wo ju Wsi i Ro l ni c twa Pol skiej Aka de mii Nauk oraz w Ko le gium
Nauk Spo³ecz nych i Ad mi ni stra cji Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej.

Hu bert Iz de b ski – pra wnik, pro fe sor zwy cza j ny, kie ro w nik Ka te dry Hi -
sto rii Do ktryn Poli tycz no- Praw nych i dy re ktor In sty tu tu Nauk o Pa ñ stwie
i Pra wie Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Prze wod nicz¹cy Zarz¹du Fun da cji
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Ra d ca pra w ny, ad wo kat – pa r t ner w spó³ce
pra wni czej I&Z s.c. w Wa r sza wie. Au tor oraz wspó³au tor wie lu pro je któw
ustaw, w tym: pro je ktu Usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon -
ta ria cie.

To masz Ka Ÿ mie r czak – dr, so cjo log, ad iunkt w In sty tu cie Pro fi la kty ki
Spo³ecz nej i Reso cja li za cji Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Se kre tarz ze spo³u
ds. re fo r my po mo cy spo³ecz nej w ra mach roz mów Okr¹g³ego Sto³u, zaan ga -
¿o wa ny w two rze nie sy ste mu po mo cy spo³ecz nej w Pol sce po 1989 roku.
Eks pert In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych.

Anna Kró li ko wska – pra wnik, ab so l wen tka Wy dzia³u Pra wa i Ad mi ni -
stra cji Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Kie ro w nik pro je któw eko no mii spo -
³ecz nej w Ban ku Ini cja tyw Spo³eczno -Eko nomi cz nych.

Ja cek Len dzion – pla ni sta roz wo ju re gio nal ne go i lo ka l ne go z ponad
20-le t nim do œwia d cze niem w in sty tu cjach na uko wych, pla ni sty cz nych oraz
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych. Aktu a l nie pra co w nik Wy dzia³u Stra te gii
Ryn ku Pra cy i Pro mo cji Za trud nie nia w Wo je wó dz kim Urzê dzie Pra cy
w Gda ñ sku.



Mo ni ka Ma³ek – ra d ca pra w ny, ab so l wen tka Pody plo mo we go Stu dium
Fun kcjo no wa nia Go spo dar ki Na ro do wej przy Wy dzia le Eko no mii Uni wer -
sy te tu Wa r sza wskie go, cz³onek Pol skie go To wa rzy stwa Legi sla cyj ne go, au -
to rka i wspó³au to rka pu b li ka cji oraz ar ty ku³ów z za kre su pra wa cy wi l ne go
i ad mi ni stra cji pu b li cz nej.

Ag nie sz ka Ry m sza – so cjo log, kie ro w nik Ze spo³u ds. Rze cz ni c twa Fun -
da cji SYNAPSIS, wyk³ado w ca w Wy ¿szej Szko le Han d lu i Fi nan sów Miê -
dzyna ro do wych. W sty cz niu br. z³o¿y³a roz pra wê do ktorsk¹ po œwiê con¹ po -
rów na niu pro ble mów se kto ra po zarz¹do we go w Pol sce i w Sta nach Zjed no -
czo nych, po wsta³¹ jako efekt po by tu na sty pen dium Ful bri g h ta na Ge o r ge -
town Uni ve r si ty w Wa szyn g to nie (2003–2005). Eks pert In sty tu tu Spraw Pu b -
li cz nych.

Ma rek Ry m sza – dr, so cjo log, ad iunkt w In sty tu cie Sto so wa nych Nauk
Spo³ecz nych Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, dy re ktor Pro gra mu Po li ty ki
Spo³ecz nej w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych. Spe cja li zu je siê w po rów na w -
czej po li ty ce spo³ecz nej w za kre sie sy ste mów  za bez pie cze nia spo³ecz ne go
oraz pro ble ma ty ce se kto ra oby wate l skie go. Re da ktor na cze l ny kwa rta l ni ka
„Trze ci Sektor”.

Wi told To czy ski – dr hab., so cjoe kono mi sta, kie ro w nik Oœro d ka Ba dañ
Re gio na l nych Uni wer sy te tu Gda ñ skie go, pre zes Ba³ty c kie go In sty tu tu Spraw 
Eu ro pe j skich i Re gio na l nych, cz³onek Rady Pro gra mo wej kwa rta l ni ka „Trze -
ci Se ktor”.
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In sty tut Spraw Pu b li cz nych

li sta pu b li ka cji z lat 2000–2007

W przy go to wa niu:

q Pra ca zbio ro wa: Me to dy so cja l nej pra cy lo ka l nej

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

q Ewa Gie r ma no wska (red.). M³odzi nie pe³no spra w ni. Akty wi za cja za wo do wa
i nie ty po we fo r my za trud nie nia, Wa r sza wa 2007

q Jó ze fi na Hryn kie wicz, Od rzu ce ni. Ana li za pro ce su umie sz cza nia dzie ci w do -
mach dzie cka, Wa r sza wa 2006

qAn na Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006

q Pior Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i ne.
De ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006

qMa te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz ny
na po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006

qMa rek Ry m sza (red.), Ela sty cz ny ry nek pra cy i bez pie cze ñ stwo so cja l ne,
Wa r sza wa 2005 

qMa g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych, Wa r sza wa 2005

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes Be twe en Schen gen and
Neig bou r ho od, Wa r sza wa 2005

qMa r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005

qDo mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li ty ki,
Wa r sza wa 2005

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi sku
lo ka l nym, Wa r sza wa 2005

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski (red.),
Mo sty przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków wo bec Sta nów 
Zjed no czo nych, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te gra cja
eu ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej. Przyk³ad
Gre cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie II, uzu pe³nio ne i roz sze rzo ne,
Wa r sza wa 2004



q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa
i wi ze ru nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

qKrzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run ki
kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa 2004

q E. Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE: dwa ró ¿ ne
po dej œcia, Wa r sza wa 2004

qAndrás Sajó, Fre e dom of ex pres sion (an gie l ska i ro sy j ska wer sja jê zy ko wa),
Wa r sza wa 2004

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od Ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa
2004

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej Po li ty ki Spó j no œci Unii
Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne: po -
rów na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post -
peni ten cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

q Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

qAnna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet, Wa r -
sza wa 2003

qKry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia
i dy le ma ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki spo -
³ecz nej, Wa r sza wa 2003

qKry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and its im pact on la bo ur mar kets in Po land
and Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 (an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa)

qMa rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza wa
2003

qMa riu sz - Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska w po -
sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

qBe a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza wa
2003

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne
wo bec pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r sza -
wa 2003



q To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz wo ju 
w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

qUr szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki sta -
rze nia siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja ty -
wy oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

qHen ryk Do ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych, War -
sza wa 2002

qAdam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra -
wied li wo œci, Wa r sza wa 2002

qKry sty na Igli cka (red), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy
roz cza ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

qBar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na rko -
ty ki. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

qMa³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy
kon trakt p³ci?, Wa r sza wa 2002

q Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re form
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

qMa r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002

qOchro na ucho dŸ ców w Pol sce (wspó l nie z MSZ i UNHCR), Wa r sza wa 2002

q Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty
przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002

q Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro jo -
wej, Wa r sza wa 2001

qW³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa
miê dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001

qRy szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce w la -
tach 1989–1997, Wa r sza wa 2001

q Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001

qBar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja
czy szan sa?, Wa r sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro -
wia, Wa r sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa,
Wa r sza wa 2001



q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ
wsi pol skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001

qKrzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy ste -
mu oœwia ty, Wa r sza wa 2001

qAn to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2001

q Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza wa
2001

qMa rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r sza -
wa 2001

q Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal com mu ni ty, Pu b lic
Se cu ri ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa
2001

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa, War -
sza wa 2001

qAn drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001

q Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001

qKate Han sen Bundt, No r we gia mówi ‘nie’, Wa r sza wa 2000

qCh³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je
i oba wy pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

q Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry -
mi na l nej, Wa r sza wa 2000

qHen ryk Ro ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy praw -
no-fi nan so we, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej wp³yw
na roz wój go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski dla Pol ski, 
Wa r sza wa 2000

q Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa
w go spo da r ce, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za cji,
Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r -
sza wa 2000

qMark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro -
dów, Wa r sza wa 2000



qBe a ta £aciak i Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, Wa r -
sza wa 2000

qMa r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po -
li ty cz ne, Wa r sza wa 2000

Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Za po bie ga nie ko ru pcji w wy ko rzy sta niu fun -
du szy uni j nych, Wa r sza wa 2007 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce In Con trol ling Il le gal Mi gra -
tion. Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, Wa r sza wa 2007

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red)., Emi gro waæ i wra caæ. Mi gra cje za ro b ko we
Po la ków a po li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2007

q Jen ni fer El rick, Ju sty na Fre lak, Pawe³ Hut, Pol ska i Nie mcy wo bec ro da ków
na Wscho dzie. Po len und De ut s chland gegenüber ihren Dia spo ras im Osten.
Wa r sza wa 2006.

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko, Po la cy i Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru -
nek po roz sze rze niu Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la. Les Po lo na is et les Français. Leur ima ge re ci pro que apres
l’ ade he sion a UE, Wa r sza wa 2006.

qMi cha³ Wa r cha la, Po la cy i Fran cu zi. Wza je m ny wi ze ru nek po roz sze rze niu
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006.

q Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski, As si sting Ne go tia ted
Trans ition to De mo c ra cy. Les s sons from Po land 1980–1999, Wa r sza wa 2006

qKon sty tu cja RP a cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko (red.), Po len und De ut s che Ge gen sei -
ti ge Wahr ne h mun gen nach der Oste rwe i te rung der Europäischen Union,
Wa r sza wa 2006

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
Akty w ny oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

q Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew Ma r -
ci niak, To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go. Pro jekt, 
Wa r sza wa 2005

q Pra ca zbio ro wa, Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a niu
uni j nych wy mo gów wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r sza wa
2005

qBar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi, Wa r -
sza wa 2005

``



q Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na pra -
cê cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio nal -
ne go sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la tach
2007–2013, Wa r sza wa 2005

qAnna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa 2005

qRo man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju
za wo do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005

qAn drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005

q Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy
i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut s ch -
land, Po len und die Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

q Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa 2004

qMa te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie
eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro bo -
wa w Pol sce, Wa r sza wa 2004

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the new EU co he sion po li cy,
Wa r sza wa 2004 

qMa³go rza ta ¯ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu ka -
cji, Wa r sza wa 2004 

qRo man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi nu
ma tu ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni stracj¹
pu b liczn¹, Wa r sza wa 2004

qKrzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo -
wych i gi mna zjum w roku szko l nym 2002/2003 r., Wa r sza wa 2004 

qRy szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re -
gio na l nym, Wa r sza wa 2004 

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad
dzie c kiem, Wa r sza wa 2004 

qBar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa 2004

qKry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu -
kacy j ne go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004

qAr tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym
pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004



q Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej,
Wa r sza wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi
w la tach 1989–2002, Wa r sza wa 2003

qKrzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski, (pol ska i an gie l ska wer sja
 jêzykowa), Wa r sza wa 2003

q Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wak Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go:
wy zwa nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tu r ning thre ats into oppo r tu ni ties, Wa r sza wa 2003

q To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych dzie ci
a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

qKry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza nie
mi gracj¹, przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw
 Komisji Eu ro pe j skiej (pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen trum Sto sun ków
Miê dzyna ro do wych), Wa r sza wa 2003

qMi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski dla
Pol ski, Wa r sza wa 2003

q Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa 2003

q Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie wsi
III RP. Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2003

q To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej dla
Pol ski, Wa r sza wa 2003

qMa r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia i szan -
se, Wa r sza wa 2003

q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy. Ob wód
Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni cza
w per spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

qHan na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu z Schen -
gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej:
opi nie, wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002

qMa riu sz - Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla
Pol ski, Wa r sza wa 2002

qBe a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza
i poin for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

q El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych
PGR-ów, Wa r sza wa 2002



q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po wy -
bo rach par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

qMi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j skiej, 
Wa r sza wa 2002

q Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE,
MOP, OECD, Wa r sza wa 2002

qXy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru -
nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na
przy go to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja
z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

q Jo an na Ko nie cz na, Pol ska–Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne.
Stu dium sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001

qBe a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a inte gra cja 
Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001

qMi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia
i dy le ma ty, Wa r sza wa 2001

qMi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -
rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa 2001

qWspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych,
Wa r sza wa 2001

qXy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów
cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000

qMa ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej w opi -
nii zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza wa 2000

q Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra nego -
cja cy j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2000

qDa riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni stra -
cyj ne, Wa r sza wa 2000

qAdam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si kor ka, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe cja.
Wza je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa
2000

q Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla
 sektora ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000



qMa³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz -
sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

q Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo -
œci, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za
wyrz¹dzon¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo li -
tej Pol skiej, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja nad
pro je ktem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku, Wa r -
sza wa 2000 

q Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej, Wa r sza wa 2000

Trze ci Se ktor
Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

q Trze ci Se ktor nr 8 – zima 2006. De ba ta o or ga ni za cjach po za rza -
do wych

q Trze ci Se ktor nr 7 – je sieñ 2006. Fi nan se or ga ni za cji po zarz¹do -
wych

q Trze ci Se ktor nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji
po za rz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po -
zarz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon -
ta riat w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?
q Trze ci Se ktor nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia Spo³ecz na.
q Trze ci Se ktor nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamów ien ia na wy dawn ictwa
In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:

Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych
tel. 022 55 64 299, fax 022 55 64 262

e-mail: pu blik acje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksie garn ia



Pro jekt „W stro nê pol skie go mo de lu go spo dar ki spo³ecz nej – bu du je my
nowy Li sków” rea li zo wa ny jest w ra mach Ini cja ty wy Wspól no to wej EQUAL, 
maj¹cej za za da nie mini mali zo wa nie dys kry mi na cji i nie rów no œci spo³ecz -
nych na ryn ku pra cy. Ce lem Pro je ktu jest roz wi ja nie pol skie go mo de lu przed -
siê bior czo œci spo³ecz nej, po przez wy pra co wa nie i spra w dze nie w pra kty ce
stra te gii mobi li zo wa nia spo³ecz no œci lo ka l nych do two rze nia przed siê biorstw
spo³ecz nych, cze r pi¹c z po zy ty w nych do œwia d czeñ wsi Li sków z okre su dwu -
dzie sto le cia miêdzywojennego.

Pro po no wa ne roz wi¹za nia maj¹ po sze rzyæ in stru men ta rium po li ty ki
spo³ecz nej i po li ty ki roz wo ju tery to rial ne go o stra te gie i na rzê dzia s³u¿¹ce po -
bu dza niu pro ce sów roz wo jo wych w za nie dba nych eko no mi cz nie spo³ecz no -
œciach.

W ra mach Pro je ktu „Bu du je my nowy Li sków” wy pra cowy wa ne s¹ pro po -
zy cje re gu la cji orga niza cy j nych, insty tucjo na l nych i pra wnych, umo ¿ li wia -
j¹cych uru cho mie nie przed siê bio r stwa spo³ecz ne go, two rzo ne go przez spo -
³ecz noœæ lo kaln¹ i s³u¿¹cego jej roz wo jo wi. Na le ¿y do nich par t ne r ska me to da
or ga ni za cji wdra ¿a nia i wspie ra nia przed siê biorstw spo³ecz nych (Stra te gia In -
ter we ncji Par t ne r skiej), po le gaj¹ca na od gó r nym sty mu lo wa niu roz wo ju za -
nie dba nych eko no mi cz nie spo³ecz no œci lo ka l nych. Zak³ada ona two rze nie
pa r t nerstw ponad lo ka l nych (po wia to wych, re gio na l nych), w sk³ad któ rych
wejd¹ pod mio ty pu b li cz ne, po zarz¹dowe i pry wa t ne, dzia³aj¹ce na rzecz akty -
wi za cji spo³ecz no œci lo ka l nych. Dziê ki Pro je kto wi po wstan¹ rów nie¿ na rzê -
dzia do spra wozda w czo œci i au dy tu spo³ecz ne go, któ re maj¹ pos³u¿yæ do
zmie rze nia spo³eczno -eko nomi cz nych efe któw fun kcjo no wa nia przed siê bio r -
stwa spo³ecz ne go. Uka ¿e siê ta k ¿e piêæ pu b li ka cji oraz piêæ bro szur do ty -
cz¹cych pro ble ma ty ki eko no mii spo³ecz nej i roz wo ju lo ka l ne go.

Dzia³ania Pro je ktu s¹ skie ro wa ne do spo³ecz no œci lo ka l nych z ob sza rów
wie j skich, w któ rych zna cz na czêœæ mie sz ka ñ ców na le ¿y do grup za gro ¿o nych 
mar gi na li zacj¹ i wy klu cze niem spo³ecz nym. Przed siê w ziê cie jest rea li zo wa ne
przez 3 pa r t ne rów krajo wych oraz 39 pa r t ne rów lo ka l nych w po wia tach bi³go -
ra j skim i lu be l skim zie m skim w wo je wó dztwie lu be l skim oraz w po wia tach
e³ckim i ni dzi c kim w wo je wó dztwie warmi ñsko- mazu r skim.

Par t ne r stwo „Bu du je my nowy Li sków” pla nu je uru cho mie nie dzia³al no œci 
go spo da r czej przez 7 przed siê biorstw spo³ecz nych, któ re bêd¹ wy ko rzy sty -
wa³y lo ka l ny po ten cja³ i spe cy fi kê. W spo³ecz no œciach lo ka l nych, w któ rych
po wstaj¹ przed siê bio r stwa, rea li zo wa ny jest rów nie¿ pro jekt ani ma cji lo ka l nej.

www.li skow.org.pl




