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Wprowadzenie
Problemy, które dotykaj¹ nasze spo³eczeñstwo: bieda, bezrobocie i wykluczenie nie s¹ specyficznie polskie. Doœwiadczaj¹ tego równie¿ mieszkañcy wielu innych krajów. Ró¿nice, rzecz jasna, wystêpuj¹, ale dotycz¹ one raczej skali i natê¿enia owych zjawisk ni¿ ich natury. Maj¹ wiêc raczej iloœciowy, a nie jakoœciowy charakter. Wykluczenie spo³eczne (rozumiane szeroko
jako zbiór trzech wymienionych wy¿ej, sprzê¿onych ze sob¹ problemów) to –
obok starzenia siê spo³eczeñstw dobrobytu – podstawowa kwestia spo³eczna
wspó³czesnej Europy.
•ród³a spo³ecznego wykluczenia ca³ych grup i œrodowisk s¹ ró¿norodne
i wielorakie. Jednym z uwarunkowañ tego zjawiska jest charakter wspó³czesnej globalizuj¹cej siê gospodarki, która zdaje siê zatracaæ swoj¹ s³u¿ebn¹
w istocie misjê. Racjonalnoœæ gospodarowania, rozumiana stricte ekonomicznie, czêsto przynosi rezultaty sprzeczne z oczekiwaniami spo³ecznymi. Homo
oeconomicus to konstrukt myœlowy. Cz³owiek nie jest tylko producentem,
konsumentem czy pracownikiem najemnym. W coraz wiêkszym stopniu
uwzglêdnia to sama teoria ekonomiczna. Chc¹c trafnie opisaæ w jêzyku ekonomii zachowania uczestników gry rynkowej, wspó³czeœni ekonomiœci odwo³uj¹ siê do pojêæ z zakresu psychologii spo³ecznej czy socjologii. Powstaj¹
teorie i subdyscypliny pogranicza, jak np. socjologia ekonomiczna. Równoczeœnie w klasycznym liberalnym nurcie ekonomii rozwijana jest koncepcja
zawodnoœci rynku czy jego efektów ubocznych. Zawodnoœæ rynku odnosi siê
do obszarów, którym mechanizm rynkowy nie dostarcza efektywnych rozwi¹zañ. Ekonomiœci zaliczaj¹ do nich m.in. bezrobocie i nierównoœci spo³eczne. Efekty uboczne to z kolei skutki gospodarowania, które nie s¹ brane pod
uwagê w rachunku kosztów. Zanieczyszczone œrodowisko naturalne stanowi
obecnie przyk³ad najpowszechniej uœwiadomionego skutku ubocznego „racjonalnego gospodarowania”. Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ „produktem
ubocznym gospodarki”, który pojawi³ siê ju¿ jakiœ czas temu, ale jako problem spo³eczny rozpoznawany jest dopiero od niedawna, s¹ tak¿e ludzie wykluczeni z rynku pracy, zbêdni z punktu widzenia obowi¹zuj¹cej logiki
osi¹gania zysku, akumulacji kapita³u i wzorów konsumpcji.
Europa szuka sposobów rozwi¹zania zagadnieñ spo³ecznych. Nie ma
zreszt¹ wyboru. Na prze³omie XIX i XX wieku, kiedy pojawi³a siê „kwestia
robotnicza”– wywo³ana przez przyspieszon¹ industrializacjê – powsta³a koncepcja welfare state: pañstwa dobrobytu. Zosta³a ona sformu³owana po kilku-
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dziesiêciu latach poszukiwañ, ju¿ po doœwiadczeniach rewolucji paŸdziernikowej 1917 roku oraz wielkiego kryzysu gospodarczego z prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e owa kwestia robotnicza wyprodukowa³a w Europie Zachodniej „politykê spo³eczn¹ pañstwa
o gospodarce rynkowej”, ³¹cz¹c¹ legitymizacjê mechanizmów rynkowych
w gospodarce z zasad¹ solidaryzmu spo³ecznego. Pañstwo dobrobytu przezwyciê¿y³o tradycyjne podzia³y spo³eczne w³aœnie w imiê tej ostatniej zasady, zapewniaj¹c dobrobyt na podstawowym poziomie i gwarancje bezpieczeñstwa socjalnego wszystkim obywatelom. Jak siê jednak okaza³o, nie by³o w stanie rozwi¹zaæ czêœci problemów spo³ecznych i zapobiec nowym podzia³om
tak na rynku pracy, jak i w strukturze spo³ecznej. Nie chodzi tu tylko o skalê
rozwarstwienia w poziomie ¿ycia, ale o bardziej fundamentalne zró¿nicowanie odnoœnie uczestnictwa obywateli w ¿yciu publicznym i ich aktywnoœci na
rynku pracy. Innymi s³owy, spo³eczeñstwo dobrobytu ani nie sta³o siê spo³eczeñstwem egalitarnym (mo¿e z wyj¹tkiem krajów nordyckich), ani te¿ nie
osi¹gnê³o poziomu spójnoœci, który dawa³by szansê rozwi¹zywania ró¿nych
pojawiaj¹cych siê problemów na zasadzie samoorganizacji. Sta³o siê tak równie¿ dlatego, ¿e rosn¹ce kompetencje pañstwa i jego s³u¿b podcina³y aktywnoœæ
obywatelsk¹. Pañstwo dobrobytu, nie zmieniaj¹c zasadniczo swojej nazwy ani
treœci doktryny, stopniowo przekszta³ca³o siê w pañstwo opiekuñcze. A równoczeœnie ros³a liczba obywateli ¿yj¹cych na marginesie ¿ycia spo³ecznego.
Na prze³omie XX i XXI wieku kierunek ewolucji polityki spo³ecznej
w Europie wyznacza idea (bo jeszcze nie koncepcja ani doktryna) spójnoœci
spo³ecznej. Mo¿na j¹ uznaæ za uwspó³czeœnion¹ wersjê zasady solidaryzmu,
bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na kwestiê wykluczenia spo³ecznego. Jest to raczej rekonstrukcja ni¿ demonta¿ welfare state. Zrozumia³e, ¿e spójnoœæ spo³eczna
jest wielowymiarow¹ struktur¹ logiczn¹ i wielowymiarowoœci dzia³añ wymaga, gdy staje siê celem praktyki spo³ecznej. W Unii Europejskiej polityka
spo³eczna powoli przybiera postaæ zestawu ró¿norodnych programów (polityk szczegó³owych) ukierunkowanych na podtrzymanie i wzmacnianie spójnoœci spo³ecznej. Ich trzon stanowi tzw. aktywna polityka spo³eczna. Realizowane w jej ramach programy maj¹ charakter aktywizuj¹cy beneficjentów i s¹
ukierunkowane nie tyle na dostarczanie okreœlonych dóbr i us³ug, co na podnoszenie poziomu uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i w wymianie gospodarczej. Podstawowy obszar realizacji tych programów to sektor ekonomii
spo³ecznej. Jednak¿e nie jest to jeden wydzielony sektor sfery publicznej, ale
raczej zbiór podsektorów rozwijanych w poszczególnych spo³ecznoœciach lokalnych i obudowuj¹cych okreœlone lokalne rynki pracy. Innymi s³owy, ekonomia spo³eczna jest „bytem zdecentralizowanym”. W ten sposób wp³ywa na
decentralizacjê i uspo³ecznienie ca³ej polityki spo³ecznej. Welfare state ewoluuje w kierunku welfare society.
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Niew¹tpliwie jednym z podstawowych wymiarów spójnoœci spo³ecznej
jest si³a i charakter wiêzi spo³ecznych na poziomie lokalnym – w zbiorowoœci
terytorialnej. Na prze³omie XIX i XX wieku, w okresie uprzemys³owienia gospodarki, polityka spo³eczna poszukiwa³a rozwi¹zañ kwestii robotniczej
przez cywilizowanie warunków pracy i budowanie wspólnot pracowniczych
wokó³ miejsc pracy. Efektem by³y m.in. ubezpieczenia spo³eczne. Obecnie,
na pocz¹tku XXI wieku, w okresie globalizacji, polityka spo³eczna na nowo
odkrywa wspólnotê lokaln¹. Wspó³czesna polityka spo³eczna to w znacznym
stopniu polityka zdecentralizowana, odwo³uj¹ca siê do zasady pomocniczoœci
pañstwa i zorientowana na wzmacnianie spójnoœci spo³ecznej „na dole”.
Spo³ecznoœæ lokalna jest tu tyle¿ adresatem, co kreatorem rozwi¹zañ. Dobrze
zorganizowana spo³ecznoœæ mo¿e bowiem daæ swoim cz³onkom unikatowe
szanse uczestniczenia w gospodarczej wymianie, tak¿e tym, którzy – jak
mog³oby siê wydawaæ – na trwa³e wypadli z rynku pracy. Taka spo³ecznoœæ
mo¿e stworzyæ warunki wysokiej jakoœci ¿ycia i zapewniæ poczucie to¿samoœci, o co w wielokulturowym œwiecie bêdzie coraz trudniej. Potrzeba silnej
spo³ecznoœci staje siê tym wa¿niejsza, im bardziej procesy globalne wp³ywaj¹
na nasze ¿ycie i im bardziej bezradne wobec nich okazuje siê pañstwo
narodowe.
Z tego wzglêdu szczególnego znaczenia nabiera tzw. gospodarka (ekonomia) spo³eczna, któr¹ rozumiemy jako narzêdzie mobilizacji ekonomicznej i spo³ecznej zaniedbanych spo³ecznoœci lokalnych/obszarów oraz
jako formu³ê zwiêkszania uczestnictwa ich cz³onków/mieszkañców w wymianie gospodarczej i ¿yciu publicznym.
W ostatnim czasie ekonomia spo³eczna sta³a siê w Polsce jednym z g³ównych tematów debaty publicznej prowadzonej w obszarze polityki spo³ecznej.
To efekt zarówno podejmowanych prób znalezienia œrodków zaradczych wobec nierozwi¹zanych problemów spo³ecznych, o których by³a ju¿ mowa
(pog³êbiaj¹cej siê marginalizacji niektórych kategorii spo³ecznych i spo³ecznoœci lokalnych), jak i przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej oraz
zwi¹zanego z tym transferu idei, regulacji, programów i œrodków finansowych.
Cech¹ prowadzonej w Polsce debaty nad now¹ fal¹ ekonomii spo³ecznej
jest nieintencjonalne ignorowanie polskich tradycji gospodarki spo³ecznej,
siêgaj¹cych XIX i pocz¹tków XX wieku. Z pewnoœci¹ jedn¹ z przyczyn tego
stanu rzeczy jest realny socjalizm, który wypaczy³ owe tradycje, wprzêgaj¹c
spó³dzielczoœæ w ramy gospodarki centralnie sterowanej. Byæ mo¿e jest to
równie¿ nieunikniony koszt transformacji ustrojowej, wyra¿aj¹cy siê m.in.
psychologiczn¹ potrzeb¹ „zbudowania wszystkiego od pocz¹tku”. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e rozwi¹zania instytucjonalne nowego ³adu ustrojowego, wypracowane po 1989 roku, nie tylko ignorowa³y ideê ekonomii spo³ecznej, ale wrêcz utrudnia³y jej rewitalizacjê. £ad ów ukszta³towa³y trzy g³ówne
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nurty reform: systemu politycznego, gospodarki oraz struktury administracyjnej kraju. Przynajmniej trzeci z tych nurtów powinien sprzyjaæ rozwojowi
ekonomii spo³ecznej. Tak siê jednak nie sta³o. Pierwsza reforma administracyjna z 1990 roku zdecentralizowa³a organizacjê ¿ycia zbiorowego dziêki
przywróceniu samorz¹dnoœci na podstawowym poziomie – restaurowanych
gmin. Niemniej jednak ominê³a kluczowy dla rozwoju ekonomii spo³ecznej
obszar polityki rynku pracy, który pozosta³ domen¹ rz¹du centralnego.
Mo¿na argumentowaæ, ¿e ekonomia spo³eczna jeszcze raz straci³a na transformacji, staj¹c siê tym razem „kosztem”, nie tyle transformacji jako takiej, co
przyjêtej strategii jej wdra¿ania, a w szczególnoœci zapewnienia sukcesu reformie gospodarczej. Dla powodzenia owych reform trzeba by³o stworzyæ sieæ
bezpieczeñstwa w postaci œwiadczeñ os³onowych dla osób wypadaj¹cych
z rynku pracy w wyniku restrukturyzacji gospodarki. Polityka spo³eczna,
a zw³aszcza pomoc spo³eczna, mia³y pe³niæ funkcje os³onowe, a nie aktywizuj¹ce. Taka filozofia dzia³ania nie przewidywa³a miejsca dla rozwijania
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. Zrestrukturyzowany rynek sam mia³ wch³on¹æ
nadwy¿kê si³y roboczej, bez aktywizuj¹cych dzia³añ pañstwa. Mia³, ale nie
wch³on¹³, tak wiêc korekta za³o¿eñ polityki spo³ecznej i polityki rynku pracy
by³a konieczna.
W nastêpstwie drugiej fali decentralizacji (1999–2000) rz¹d przekaza³
odpowiedzialnoœæ za prowadzenie polityki rynku pracy samorz¹dom lokalnym szczebla powiatowego. Fakt ten otwiera ekonomii spo³ecznej nowe perspektywy rozwoju, daj¹c instytucjonalne ramy wspó³dzia³ania pañstwa i organizacji trzeciego sektora. To organizacje bowiem, jako pierwsze, dostrzeg³y potrzebê rozwoju ekonomii spo³ecznej i przez kilka lat bezskutecznie
przekonywa³y na jej rzecz, i to one wydaj¹ siê byæ najbardziej predestynowane do jej podŸwigniêcia. Nie jest to jednak mo¿liwe bez wparcia samorz¹dów
lokalnych. Obserwowane obecnie poszukiwanie formu³ wspó³pracy mo¿e
œwiadczyæ o tym, i¿ zarówno w samorz¹dach lokalnych, jak i organizacjach
trzeciego sektora dojrzewa potrzeba rzeczywistego partnerstwa.
Wspó³czeœnie istnieje dobrze ugruntowane przekonanie, i¿ wspó³praca
miêdzysektorowa na rzecz rozwi¹zywania problemów i rozwoju (okreœlana
te¿ jako publiczno-prywatne oraz publiczno-spo³eczne partnerstwo), daj¹c
efekt synergii, stwarza optymalne warunki powodzenia dzia³añ podejmowanych w zaniedbanych spo³ecznoœciach. Partnerstwa takie nie s¹ wyrazem
uleg³oœci lub s³aboœci kogokolwiek, a wrêcz przeciwnie – œwiadcz¹ o sile partnerów œwiadomych swych mocnych i s³abych stron.
Powy¿sze przes³anki leg³y u podstaw projektu „W stronê polskiego modelu gospodarki spo³ecznej – budujemy nowy Lisków” realizowanego w ramach IW EQUAL przez Instytut Spraw Publicznych wespó³ z Akademi¹
Rozwoju Filantropii w Polsce, Wspólnot¹ Robocz¹ Zwi¹zków Organizacji
Socjalnych WRZOS i grup¹ partnerów lokalnych z czterech powiatów:
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e³ckiego i nidzickiego (województwo warmiñsko-mazurskie) oraz bi³gorajskiego i lubelskiego ziemskiego (województwo lubelskie). Niniejszy tom studiów stanowi jeden z efektów prowadzonych prac.
Tytu³ i tematyka publikacji Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna wynikaj¹ z przyjêtego przez nas podejœcia do problematyki ekonomii spo³ecznej.
Postrzegamy j¹ mianowicie w kontekœcie spo³ecznoœci lokalnej i widzimy
w niej instrument lokalnego rozwoju. Dlatego te¿ zwi¹zki ekonomii spo³ecznej z kapita³em spo³ecznym nabieraj¹ pierwszoplanowego znaczenia, staj¹ siê
dla nas w³aœciw¹ „figur¹ na tle”. Mówi¹c najproœciej, przyjmujemy, i¿ inwestycja w kapita³ spo³eczny przynosi korzyœci w sferze gospodarczej, a inwestycja w przedsiêbiorstwo spo³eczne rozwija kapita³ spo³eczny. Takie jest te¿
przes³anie tomu Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna.
***
Publikacja sk³ada siê z trzech czêœci oraz suplementu. W czêœci I zamieszczone s¹ opracowania dotycz¹ce problematyki kapita³u spo³ecznego. Agnieszka Rymsza (Klasyczne koncepcje kapita³u spo³ecznego) dokonuje przegl¹du podstawowych koncepcji kapita³u spo³ecznego oraz omawia g³ówne
w¹tki jego krytyki. Tomasz KaŸmierczak (Kapita³ spo³eczny a rozwój spo³eczno-ekonomiczny – przegl¹d podejœæ) przedstawia z kolei kwestie kapita³u
spo³ecznego w perspektywie ekonomicznej. Analizuje ekonomiczn¹ wartoœæ
kapita³u spo³ecznego oraz charakteryzuje perspektywy, w jakich ujmowane
s¹ zwi¹zki miêdzy kapita³em spo³ecznym a rozwojem gospodarczym. O ile
powy¿sze dwa opracowania maj¹ charakter teoretyczny, o tyle praca Barbary
Fedyszak-Radziejowskiej (Czy kapita³ spo³eczny bez spo³ecznego zaufania
jest mo¿liwy? Przyk³ad polskich gmin wiejskich) stanowi dla nich empiryczny
kontrapunkt. Autorka podejmuje próbê oceny poziomu kapita³u spo³ecznego
polskiej wsi na podstawie rzetelnego materia³u badawczego.
Czêœæ II publikacji zawiera trzy opracowania dotycz¹ce ekonomii
spo³ecznej. Tomasz KaŸmierczak (Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹) próbuje
wyjaœniæ fenomen wspó³czesnego zainteresowania ekonomi¹ spo³eczn¹ oraz
przedstawia ró¿ne aktualne podejœcia do tej problematyki (odmienne koncepcje ekonomii spo³ecznej). Druga z prac poœwiêcona jest rodzimym tradycjom
ekonomii spo³ecznej. Izabela Bukraba-Rylska (Przedsiêbiorczoœæ spo³eczna
w Polsce dwudziestolecia miêdzywojennego – przyk³ady) daje unikatow¹ rekonstrukcjê wzorów ekonomii spo³ecznej okresu II Rzeczpospolitej. Trzecie
z opracowañ wraca do wspó³czesnoœci. Marek Rymsza (Druga fala ekonomii
spo³ecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki spo³ecznej) wskazuje na
zwi¹zki rozwoju przedsiêbiorczoœci spo³ecznej z upowszechnianiem siê –
w Polsce i w Europie – nowej koncepcji polityki spo³ecznej, zorientowanej na
aktywizacjê beneficjentów wsparcia. W ten sposób ekonomia spo³eczna trafia
do g³ównego nurtu polityki. Druga po³owa lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku
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to zielone œwiat³o dla ekonomii spo³ecznej ze strony Unii Europejskiej. Rezultatem jest m.in. profil Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, gdzie jeden z priorytetów stanowi rozwój gospodarki spo³ecznej jako sposób ograniczania problemu wykluczenia.
Czêœæ III tomu ma bardziej praktyczny charakter. Hubert Izdebski i Monika Ma³ek (Formy prawne przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w Polsce) dokonuj¹
przegl¹du form prawnych, w jakich mog¹ w Polsce funkcjonowaæ przedsiêbiorstwa spo³eczne. Opracowanie zawiera tak¿e analizê porównawcz¹ tych
form, wskazuj¹c ich silne i s³abe strony. Anna Królikowska z kolei (Finansowanie instytucji ekonomii spo³ecznej) identyfikuje i analizuje Ÿród³a finansowania oraz kredytowania przedsiêbiorstw spo³ecznych. Autorka podkreœla, ¿e
brak odpowiedniej (uwzglêdniaj¹cej specyfikê tych form gospodarowania)
infrastruktury wsparcia finansowego, dostêpu do kredytów itp. stawia przedsiêbiorstwa spo³eczne w gorszej sytuacji ni¿ firmy komercyjne. Na d³u¿sz¹
metê nie da siê upowszechniaæ przedsiêbiorczoœci spo³ecznej bez rozwijania
jej otoczenia instytucjonalnego. Na jeszcze inny aspekt praktyczny – sztukê
skutecznego dzia³ania w danej rzeczywistoœci spo³ecznej, w tym umiejêtnoœci
wdra¿ania inicjatyw ekonomii spo³ecznej – zwracaj¹ uwagê Witold Toczyski
i Jacek Lendzion (Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie
Wicko), analizuj¹c przypadek dzia³añ, które oceniono jako niepowodzenie
(choæ dla lokalnej spo³ecznoœci przynios³y one pewne pozytywne skutki,
przez Autorów nazwane „efektami odpryskowymi”).
Poszukuj¹c polskiego modelu ekonomii spo³ecznej, warto chyba siêgn¹æ
do przesz³oœci, by sprawdziæ, czy w tradycji myœli spo³ecznej nie znajdziemy
idei godnych kontynuacji. Polska ma bowiem nie tylko bogate zwyczaje
spo³ecznego gospodarowania, ale i ogromny dorobek refleksji naukowej poœwiêconej tej problematyce. Analizy Stanis³awa Ossowskiego, Floriana Znanieckiego czy Ludwika Krzywickiego warto przypomnieæ w³aœnie w kontekœcie drugiej fali ekonomii spo³ecznej. W prezentowanym tomie zdecydowaliœmy siê zamieœciæ krótkie fragmenty prac Stanis³awa Ossowskiego. By³o to
mo¿liwe dziêki przychylnoœci spadkobierców spuœcizny naukowej Pana Profesora oraz w³aœcicieli praw autorskich do Jego publikacji, za co uprzejmie im
dziêkujemy. S¹dzimy, ¿e w przywo³anych tekstach, zaliczanych do klasyki
polskiej socjologii, zaskakuj¹cych swoj¹ aktualnoœci¹ i – dopiero teraz ujawniaj¹cym siê – wizjonerstwem, Czytelnicy znajd¹ Ÿród³o inspiracji. Chodzi
w szczególnoœci o ideê budowania nowego ³adu spo³ecznego – ³adu porozumieñ zbiorowych – któr¹ dzisiaj okreœlilibyœmy jako ideê upowszechniania
kultury partnerstwa.
Tomasz KaŸmierczak
Marek Rymsza

Introduction
Problems which affect our society, such as poverty, unemployment and
exclusion, are not specifically Polish. They are also suffered by people in
many other countries. Obviously, there are certain differences, although they
concern the scale and intensity rather than nature of these phenomena.
Therefore, they are of quantitative rather than qualitative nature. Next to
ageing of welfare societies, social exclusion (which is broadly understood as
a set of the above problems linked mutually) is a key social issue in Europe of
today.
Sources of social exclusion faced by whole groups and communities are
diverse and manifold. One of the factors determining this phenomenon is the
nature of the present-day globalizing economy, which seems to be losing the
sense of its mission, in fact an ancillary one. Rational economy, understood in
strictly economic terms, often brings results which are contrary to social
expectations. Homo oeconomicus is a mental concept. Human being is not
only a producer, consumer or hired worker – a fact which the economic theory
itself is increasingly aware of. In order to describe accurately the behavior of
the market game’s players in economic terms, contemporary economists refer
to concepts of social psychology or sociology. Borderline theories and
sub-disciplines such as economic sociology arise as a result thereof. At the
same time, concepts of market failure or adverse effects of the market are
developed within the classical liberal trend of economics. Market failure
refers to areas where the market mechanism fails to provide effective
solutions. Such areas, according to economists’ classifications, include
unemployment, social inequalities etc. Side effects, in turn, are the
consequences of economy which are not taken into account in the balance of
costs. Polluted natural environment is nowadays one of the most recognizable
side effect of ‘rational economy’. One cannot resist the impression that
another ‘side effect of economy’, which has already appeared 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.
Europe is searching for new ways to address social issues. After all, it has
no choice. At the turn of the 19th and 20th centuries, when the ‘labour question’
emerged as a result of accelerated industrialization, the concept of a ‘welfare
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state’ appeared. It was formulated after a few decades of research, already
after the experience of the October revolution in 1917 and the Great
Depression in late 1920s and early 1930s.
One might say that in Western Europe the labour question produced
a ‘social policy of a state with market economy,’ which combines
legitimization of market mechanisms in economy with the principle of social
solidarity. It was in the name of this principle that the welfare state overcame
traditional social divisions and provided basic-level welfare and guarantees of
social security to all its citizens. It turned out, however, that welfare state was
not able to solve some social problems and prevent new divisions, both on the
labour market and in the social structure. Not only was it a matter of the scale
of stratification with regard to the standard of living, but rather a more
fundamental diversification with regard to citizens’ participation in public life
and their activity on the labour market. In other words, the welfare society
neither became an egalitarian society (perhaps with the exception of the
Nordic countries) nor reached a level of social cohesion which would provide
prospects for solving various problems through self-organization as they
appeared. This was also due to the fact that civic activity was undermined by
growing competences of the state and its bodies. The welfare state, generally
without 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 centuries, the direction in which social
policy evolves in Europe is determined by an idea (as it is neither a concept
nor a doctrine yet) of social cohesion. It may be regarded as a contemporized
version of the solidarity principle, addressing the issue of social exclusion. It
is a reconstruction rather than dismantling of the welfare state. It is
understandable that social cohesion is a multidimensional logical structure,
and that multidimensionality of operations is what it calls for when becoming
a goal of social practice. In the European Union, social policy is slowly taking
the form of a set of diverse programs (specific policies) which aim at
maintaining and strengthening of social cohesion. Their core is the so-called
active social policy. Programs implemented within this framework aim at
activating the beneficiaries and increasing the level of participation in social
life and economic exchange rather than supplying specific goods or services.
The basic scope of such programs is the social economy sector. Nonetheless,
this is not a single sector isolated from the public sphere, but rather a set of
sub-sectors developed in respective local societies and built around specific
local labour markets. 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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Undoubtedly, one of the basic dimensions of social cohesion is the
strength and nature of social bonds at a local level – in a territorial community.
At the turn of the 19th and 20th centuries, in the period of industrialization of
economy, social policy was searching for solutions to the labour question
through civilizing of working conditions and building of workers’
communities around workplaces. As a result, solutions such as social
insurance appeared. Presently, at the beginning of the 21st century, in the
period of globalization, social policy rediscovers a local community. The
contemporary social policy is predominantly a decentralized one, referring to
the principle of the state’s subsidiarity and aiming at strengthening of
grassroots social cohesion. A local community is here an addressee inasmuch
as a creator of solutions. A well-organized society may indeed provide its
members with unique prospects of participation in economic exchange, also
those who seemingly have dropped out of the labour market. Such community
is able to create conditions for a high quality of life and ensure a feeling of
identity, which will be more and more difficult to achieve in the multicultural
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.
Therefore, more and more importance is attached to so-called social
economy, which we understand as a tool for economic and social
mobilization of neglected local communities/areas, and as a formula to
increase the participation of its members/population in economic
exchange and public life.
In Poland, social economy has recently become one of the key topics in
the public debate on social policy. This is due both to attempts made in order
to find remedial measures to address unsolved social problems mentioned
above (a deepening marginalization of some social categories and local
communities), as well as to the country’s accession to the European Union
and the resulting transfer of ideas, regulations, programs and funds.
What is characteristic of the Polish debate on the new wave of social
economy is that Polish traditions of social economy, which date back to the
19th and early 20th century, are non-intentionally ignored. One of the reasons
behind that is certainly the real socialism, which perverted these traditions by
putting the cooperative movement to work for the country’s centrally
controlled economy. Perhaps it is also an unavoidable cost of transformation
of the political system, which is reflected, inter alia, in a psychological need
to ‘build everything from the scratch’. It needs stressing that institutional
solutions of the new political order developed after 1989 not only ignored the
idea of social economy, but simply prevented its revitalization. The new order
was molded by three main reformatory trends: reforms of the political system,
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reforms of the economy, and reforms of the country’s administrative
structure. At least the third one should favor the development of social
economy. It did not, though. The first administrative reform of 1990
decentralized the organization of social life through restoring of basic-level
self-government – in re-established communes. Nevertheless, 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 argue that social economy was once again prejudiced by the
transformation, and this time it became a ‘cost’, although of the
implementation strategy rather than transformation itself, and specifically
a cost required in order to ensure a success of the economic reform. For these
reforms to be successful, a safety net had to be created in the form of
protective benefits for people dropping out of the labour market as a result of
economy restructuring. Social policy, and especially social welfare, were
supposed to play protective rather than activating roles. Such philosophy did
not provide room for development of social entrepreneurship. A restructured
marked was supposed to have absorbed the surplus labour force by itself,
without 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 result of a second wave of decentralization (1999-2000), the
government devolved its responsibility for the labour market policy to
district-level local governments. This fact opens new prospects of growth for
social economy by providing an institutional framework for cooperation
between the state and third-sector organizations. It was the latter who first saw
the need for development of social economy and, for a couple of years, spoke
for it in public, yet to no avail. Therefore it is the organizations that seem to be
best predestined to revive it. Nonetheless, this is impossible without the
support of local governments. A search for formulas of cooperation, as it is
presently observable, may be a proof that both local governments and
third-sector organizations have developed a need for a genuine partnership.
At present there is a well-founded belief that intersectoral cooperation for
problem solving and growth (also referred to as public-private and
public-social partnership), providing a synergy effect, creates optimal
conditions for the success of measures addressing neglected communities.
Such partnerships are not a symptom of anyone’s subordination or weakness,
but quite the opposite – they are the evidence of the potential of partners who
are aware of their strengths and weaknesses.
The circumstances described in the above lie at the root of a project
entitled Toward the Polish model of social economy – we are building new
Lisków, which is implemented as a part of the EQUAL CI by the Institute of
Public Affairs together with the Academy for the Development of
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Philanthropy in Poland, Working Community of Associations of Social
Organizations WRZOS, and a group of local partners from four districts: E³cki
and Nidzicki (Warmiñskio-Mazurskie Province), Bi³gorajski and Lubelski
Ziemski (Lubelskie Province). This volume of studies is a result of these
works.
The title and topics of Social Capital. Social Economy result from our
approach to issues of social economy. We perceive it in the context of a local
community, and we see in it an instrument for local development. Therefore,
the links between social economy and social capital become our primary
focus, the actual ‘figure against a ground’. To put it simply, we assume that
investment in social capital brings benefits in the economic sphere, whereas
investment in social enterprise develops social capital. This is also the
message of the volume Social Capital. Social Economy.
***
The publication consists of three parts and a supplement. Part I comprises
studies on social capital issues. Agnieszka Rymsza (Classical concepts of
social capital) provides an overview of basic concepts of social capital and
discusses key aspects of its criticism. Tomasz KaŸmierczak (Social capital
and socio-economic development – an overview of approaches), in turn,
presents social capital issues from an economic point of view. He analyzes the
economic value of social capital and characterizes viewpoints from which
links between social capital and economic growth are presented. Whereas
both studies discussed in the above are of theoretical nature, the article by
Barbara Fedyszak-Radziejowska (Is social capital possible without social
confidence? Examples of Polish rural communities) serves as their empirical
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 consists of three studies on social economy. Tomasz KaŸmierczak
(Understanding social economy) tries to explain the phenomenon of
contemporary interest in social economy and describes various present-day
approaches to these issues (diverging concepts of social economy). The
second study is dedicated to Polish traditions of social economy. Izabela
Bukraba-Rylska (Social entrepreneurship in interwar Poland – examples)
provides a unique reconstruction of social economy patterns at the time of the
2nd Republic. The third study comes back to the present day. Marek Rymsza
(The second wave of social economy in Poland and the concept of active
social policy) points out links between the growth of social entrepreneurship
and growing popularity of a new concept of social policy which aims at
activating its beneficiaries, as observable in Poland and across Europe. In this
way, social economy becomes a part of the main political trend. The
mid-1990s are characterized by a green light for social economy from the
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European 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 volume is more practice-oriented. Hubert Izdebski and
Monika Ma³ek (Legal forms of social entrepreneurship in Poland) review
legal forms in which social enterprises may operate in Poland. The study also
presents a comparative analysis of these forms, with a reference to their
strengths and weaknesses. Anna Królikowska, in turn (Financing social
economy institutions) identifies and analyses sources of financing and credits
for social enterprises. It is stressed by the author that without proper
infrastructure of financial support (the one which takes into account the
specific nature of these forms of economy) or access to credits etc, social
enterprises are placed at a disadvantage compared with commercial
companies. In the long run, social entrepreneurship cannot be popularized
without developing its institutional background. Yet another practical aspect
– the art of effective operation in a given social reality, including a skill of
implementation of social economy initiatives – is pointed out by Witold
Toczyski and Jacek Lendzion (A lesson learnt from the collapse of the Local
Initiatives Program in Wicko 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 search for a Polish model of social economy, it is perhaps worthwhile to
take a look back in the past in order to see whether some ideas worth
continuing could be found in the tradition of social thought. Poland has indeed
not only rich customs of social economy, but also a considerable record of
achievements of scientific reflection on the topic. Analyses by Stanis³aw
Ossowski, Florian Znaniecki or Ludwik Krzywicki are worth reminding
particularly in the context of the second wave of social economy. We decided
to present in this volume shorts excerpts from the writings of Stanis³aw
Ossowski. This was possible through the courtesy of the inheritors of
Professor Ossowski’s scholarly legacy, as well as the owners of copyrights to
his publications, for which we extend our cordial thanks. We do believe that
his texts presented here – counted among the classics of Polish sociology,
surprisingly timely and visionary, as we only now begin to realize – will be
found inspiring by the reader. What is meant in particular is the idea of
building a new social order – an order of collective agreements – which we
would describe today as an idea which encourages popularization of a culture
of partnership.
Tomasz KaŸmierczak
Marek Rymsza

Czêœæ I
Kapita³ spo³eczny

Agnieszka Rymsza

Klasyczne koncepcje kapita³u spo³ecznego
Kapita³ spo³eczny jest od kilku dekad doœæ popularnym i modnym pojêciem. Jego kariera wydaje siê mieæ Ÿród³o w powszechnym przekonaniu, ¿e
jak kapita³ finansowy (to, co siê posiada) w czasach przednowoczesnych, kapita³ ludzki (to, co siê wie i potrafi) w epoce nowoczesnej, tak w³aœnie kapita³
spo³eczny (to, kogo siê zna, z kim jest siê zwi¹zanym) przes¹dza obecnie
(w erze postnowoczesnej) zarówno o sukcesie jednostek, jak i szerszych grup
spo³ecznych. Chocia¿ powsta³o wiele tekstów omawiaj¹cych kapita³ spo³eczny, a termin okaza³ siê na tyle popularny, i¿ znalaz³ sobie ju¿ chyba na sta³e
miejsce w jêzyku potocznym, jest on tak pojemny i wieloznaczny (dodajmy –
jak wiêkszoœæ terminów w naukach politycznych), ¿e kolejni autorzy wci¹¿
zastanawiaj¹ siê nad jego znaczeniem, funkcjami i konsekwencjami na poziomach lokalnym, narodowym i miêdzynarodowym. Stworzona przez L. Judsona Hanifana w 1916 roku1 i wprowadzona do wspó³czesnej teorii przez
Pierre’a Bourdieu w roku 19802 koncepcja kapita³u spo³ecznego by³a omawiana przez wielu autorów, którzy dodawali jej kolejne wymiary, funkcje
i rozszerzali jej zastosowanie. W koñcu koncepcja kapita³u spo³ecznego pojawia³a siê w tak wielu rozmaitych kontekstach, ¿e zgodnie z zasad¹, i¿ to, co
zaczyna oznaczaæ wszystko, przestaje oznaczaæ cokolwiek, zaczê³a zatracaæ
swoj¹ dystynktywnoœæ i sta³a siê bardzo niejasna.

1
Wed³ug Roberta Putnama, pierwsz¹ osob¹, która u¿y³a pojêcia kapita³u spo³ecznego
by³ L.J. Hanifan, nie teoretyk, ale praktyczny reformator, kierownik szkó³ wiejskich w Wirginii Zachodniej, który w 1916 roku uku³ pojêcie kapita³u spo³ecznego, aby podkreœliæ istotnoœæ
zaanga¿owania wspólnotowego dla sukcesu szkó³ – zob. R.D. Putnam: Bowling Alone: the
Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2001, s. 19.
2
P. Bourdieu: Le Capital Social: Notes Provisoires, „Actes de la Recherche en Sciences
Sociales” 1980, nr 31, s. 2–3.
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Celem niniejszego tekstu jest opis klasycznych koncepcji kapita³u spo³ecznego3 oraz przedstawienie przyczyn niejasnoœci tych koncepcji.

1. Kapita³ spo³eczny wed³ug Pierre’a Bourdieu
1.1. Kapita³ spo³eczny jako dostêp do zasobów i inwestycja.
Kapita³ spo³eczny jako dobro prywatne
Pierwsz¹ wspó³czesn¹ analizê koncepcji kapita³u spo³ecznego przedstawi³ Pierre Bourdieu. Poniewa¿ jednak zosta³a ona opublikowana w jêzyku
francuskim, nie dotar³a do anglojêzycznej czêœci œwiata, tak, ¿e do dnia dzisiejszego wielu teoretyków amerykañskich uwa¿a, i¿ to James S. Coleman
wprowadzi³ koncepcjê kapita³u spo³ecznego do nauki4.
Bourdieu definiuje kapita³ spo³eczny jako „sumê rzeczywistych oraz potencjalnych zasobów, które zwi¹zane s¹ z posiadaniem trwa³ej sieci mniej lub
bardziej zinstytucjonalizowanych zwi¹zków opartych na wzajemnej znajomoœci i uznaniu” (t³. – AR)5. Dziêki cz³onkostwu w takich sieciach jednostka
zyskuje dostêp, w formie kredytu, do kapita³u posiadanego przez wszystkich,
którzy s¹ powi¹zani ze sob¹ wzajemnym zaufaniem. Zasób kapita³u spo³ecznego posiadany przez dan¹ jednostkê zale¿y od wielkoœci sieci, któr¹ jednostka jest w stanie efektywnie zmobilizowaæ oraz od zakresu kapita³u (symbolicznego, ekonomicznego, kulturowego) posiadanego przez ka¿d¹ osobê,
z któr¹ dana jednostka jest powi¹zana6. Bourdieu uwa¿a wiêc kapita³ spo³eczny za dobro przede wszystkim prywatne. Zdaniem Bourdieu, kapita³ spo³eczny sk³ada siê niejako z dwóch czêœci: samej relacji spo³ecznej, która umo¿liwia danej jednostce dostêp do zasobów posiadanych przez osoby, z którymi
jest powi¹zana oraz iloœci i jakoœci tych¿e zasobów. Kapita³ spo³eczny,
wed³ug Bourdieu, daje jednostkom dostêp do innych form kapita³u, tak¿e
3

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ idee zawarte w koncepcji kapita³u spo³ecznego same w sobie nie
s¹ oryginalne w historii myœli spo³ecznej, ale pojawia³y siê ju¿ wczeœniej w teoriach spo³ecznej
integracji, kontroli spo³ecznej itp. Prezentowane w niniejszym tekœcie rozumienia pojêcia kapita³u spo³ecznego uka¿¹ owe ró¿ne w¹tki teoretyczne.
4
Takie stanowisko by³o mi prezentowane na ró¿nych zajêciach, na które uczêszcza³am
podczas studiów na Georgetown University w roku akademickim 2003/2004.
5
P. Bourdieu: The Forms of Capital, w: J.G. Richardson (red.): Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986, s. 248; pierwsze
odniesienia do pojêcia pojawi³y siê w: P. Bourdieu: Le Capital Social…, op. cit.
6
Ma to dalekosiê¿ne konsekwencje dla ugruntowywania siê czy nawet poszerzania luk
miêdzy ró¿nymi klasami spo³ecznymi. W klasie wy¿szej, któr¹ tworz¹ osoby o wysokim kapitale ekonomicznym i ludzkim, sieci powi¹zañ (networks) pomagaj¹ jej cz³onkom powiêkszaæ
ich w³asny ekonomiczny i ludzki kapita³, daj¹c dostêp do kapita³ów posiadanych przez innych
cz³onków sieci. W klasie ni¿szej, sieci powi¹zañ maj¹ znacznie mniejsz¹ wartoœæ powiêkszania innych form kapita³u. Znajomoœæ innych biednych czy niewykszta³conych osób mo¿e mieæ
wiele równych wartoœci, ale dostêp do zasobów nie jest jedn¹ z nich.
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ekonomicznego b¹dŸ kulturowego. Jest równie¿ przemyœlan¹ inwestycj¹ pewnych ekonomicznych czy kulturowych zasobów. Tak jak to jest w przypadku
wszystkich form kapita³u, inwestycja wymaga posiadania przynajmniej minimalnej iloœci danego kapita³u. Ci, którzy dysponuj¹ kapita³em spo³ecznym
bêd¹ go pomna¿aæ; ci zaœ, którzy go nie posiadaj¹, bêd¹ mieli trudnoœci ze
zdobyciem jakiejkolwiek jego iloœci. Chocia¿ Bourdieu w pewnym stopniu
redukuje konsekwencje posiadania kapita³u spo³ecznego do pomna¿ania kapita³u ekonomicznego, przyznaje on odmiennoœæ dzia³ania w pomna¿aniu
obu tych kapita³ów. Jak twierdzi bowiem, transakcje kapita³u spo³ecznego,
w odró¿nieniu od transakcji zwi¹zanych z kapita³em ekonomicznym, s¹ mniej
jawne i bardziej niejasne. Ani zobowi¹zania wzajemne, ani horyzonty czasowe, ani te¿ konsekwencje niewype³nienia zaci¹gniêtych i oczekiwanych zobowi¹zañ nie s¹ tu wyspecyfikowane.
Dla Bourdieu kapita³ spo³eczny jest Ÿród³em sieci powi¹zañ wraz z p³yn¹cymi z nich korzyœciami, które wykraczaj¹ poza ramy najbli¿szej rodziny.
Jego zdaniem, troska rodziców o rozwój dzieci jest Ÿród³em kapita³u kulturowego, podczas gdy kapita³ spo³eczny odnosi siê do korzyœci wynikaj¹cych
z udzia³u w szerszych sieciach powi¹zañ. Bourdieu podkreœla nienamacalnoœæ kapita³u spo³ecznego w stosunku do innych jego form. Kiedy wiêc ekonomiczny czy finansowy kapita³ znajduje siê na kontach bankowych, a kapita³ ludzki w ludzkich umys³ach (choæ namacalnoœæ tej formy kapita³u mo¿e
byæ dyskusyjna – AR), to kapita³ spo³eczny istnieje w strukturach relacji.

2. Kapita³ spo³eczny wed³ug Jamesa Colemana
2.1. Kapita³ spo³eczny i jego wp³yw na kapita³ ludzki
Coleman nie wspomina o Bourdieu w swoich analizach, chocia¿ jego opis
wp³ywu kapita³u spo³ecznego na rozwój kapita³u ludzkiego nosi cechy du¿ego podobieñstwa do rozwa¿añ francuskiego socjologa7. Coleman chcia³ wyt³umaczyæ korelacje miêdzy osi¹gniêciami w szkole a nierównoœci¹ spo³eczn¹, tak wiêc w jego koncepcji kapita³ spo³eczny s³u¿y podkreœleniu spo³ecznego kontekstu edukacji. Coleman analizuje wa¿noœæ kapita³u spo³ecznego w kszta³towaniu kapita³u ludzkiego nastêpnego pokolenia. Pochodzenie
7

A. Portes: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual
Review of Sociology” 1998, nr 24, s. 1–24. Zdaniem R. Putnama (Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we wspó³czesnych W³oszech, Spo³eczny Instytut Wydawniczy
Znak, Kraków 1995), Coleman przypisuje wprowadzenie terminu Glennowi Loury, por. G.C.
Loury: A Dynamic Theory of Racial Income Differences, w: P.A. Wallace, A.M. LaMond (red):
Women, Minorities, and Employment Discrimination, Lexington Books, Lexington MA 1977,
oraz G.C. Loury: Why Should We Care about Group Inequality, „Social Philosophy and Policy” 1987, nr 5, s. 249–271.
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rodzinne mo¿na analitycznie podzieliæ na trzy ró¿ne komponenty: kapita³ finansowy, kapita³ ludzki i kapita³ spo³eczny. Wszystkie one (a wiêc tak¿e kapita³ spo³eczny – rodzice, przyjaciele rodziców, którzy mieli wp³yw na dzieci,
a tak¿e same relacje miêdzy rodzicami a dzieæmi) wp³ywaj¹ na rozwój kapita³u ludzkiego dzieci, a tym samym na ich szkolne osi¹gniêcia8.
2.2. Kapita³ spo³eczny jako czynnik u³atwiaj¹cy dzia³anie
Coleman definiuje kapita³ spo³eczny (przez jego funkcjê) jako „grupê
podmiotów spo³ecznych (entities), które maj¹ dwa wspólne elementy: s¹ czêœci¹ jakiejœ spo³ecznej struktury i u³atwiaj¹ wspólne dzia³ania – zarówno jednostek, jak i ca³ych instytucji w ramach tej struktury. Tak jak inne formy kapita³u, kapita³ spo³eczny jest produktywny (productive) – umo¿liwia realizacjê
pewnych celów, których osi¹gniêcie by³oby niemo¿liwe w sytuacji jego braku […]”9. Dziêki zaufaniu, wytworzonemu przez wzajemne relacje i wiêzi,
kapita³ spo³eczny obni¿a koszty transakcyjne i w ten sposób u³atwia wykonanie pewnych zadañ w prosty i wygodny sposób. Tak wiêc grupa, w której istniej¹ du¿e pok³ady zaufania, jest w stanie osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ grupa, wœród
cz³onków której owego wzajemnego zaufania brakuje. Utrata zaufania jest
bardzo kosztowna, poniewa¿ oznacza utratê wiêzi, co na ogó³ jest nieop³acalne10. „Tak jak kapita³ fizyczny tworzony jest przez zmianê w materiale w celu
formowania narzêdzi produkcyjnych, tak kapita³ ludzki jest tworzony przez
zmiany w osobach przynosz¹cych umiejêtnoœci i zdolnoœci u³atwiaj¹ce pewne zadania. Kapita³ spo³eczny jednak pojawia siê przez zmiany w relacjach
miêdzy osobami, które u³atwiaj¹ dzia³anie. Jeœli fizyczny kapita³ jest w pe³ni
namacalny, istniej¹c w obserwowalnych formach materialnych, ludzki kapita³ jest mniej namacalny, istniej¹c w umiejêtnoœciach i wiedzy zdobywanej
przez jednostki, to kapita³ spo³eczny jest jeszcze mniej namacalny, poniewa¿
istnieje on w relacjach miêdzy osobami. Kapita³ spo³eczny, podobnie jak fizyczny i ludzki, u³atwia produktywnoœæ”11. „Koncepcja kapita³u spo³ecznego
zidentyfikowa³a wartoœæ, jak¹ przedstawiaj¹ dla aktorów te aspekty struktury
spo³ecznej, z których mog¹ oni korzystaæ w celu osi¹gniêcia swoich interesów”12.

8

J.S. Coleman: Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of
Sociology” 1998, nr 94, suplement, s. 109; Dzieci, przez obserwacjê rodziców nawi¹zuj¹cych
i utrzymuj¹cych kontakty z innymi, ucz¹ siê równie¿ i tej umiejêtnoœci. Coleman koncentruje
siê na nastêpnym pokoleniu, chocia¿ owo zjawisko jest te¿ prawdziwe dla tego samego pokolenia, a tak¿e dla poszczególnych jednostek.
9
J.S. Coleman: Social Capital…, op. cit., s. 98.
10
Ibidem, s. 99.
11
Ibidem, s. 100.
12
Ibidem, s. 101.
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2.3. Typy i mechanizmy kapita³u spo³ecznego
Coleman opisa³ mechanizmy generuj¹ce kapita³ spo³eczny (takie jak:
oczekiwana wzajemnoœæ, wiarygodnoœæ struktur oraz wymuszanie przez grupê norm13), konsekwencje jego posiadania (takie jak uprzywilejowany dostêp
do informacji) oraz w³aœciw¹ organizacjê spo³eczn¹, która dostarcza kontekstu dla urzeczywistnienia (materialize) kapita³u spo³ecznego. Kapita³ spo³eczny przejawia siê wiêc w trzech formach: obowi¹zku i oczekiwania (obligation and expectation), kana³ów informacyjnych oraz norm spo³ecznych14.
Wszystkie te elementy przyczyniaj¹ siê do integralnoœci osób nale¿¹cych do
tych grup czy sieci, wœród których dosz³o do rozwoju kapita³u spo³ecznego15.
Zasoby otrzymane dziêki kapita³owi spo³ecznemu, z punktu widzenia odbiorcy, maj¹ charakter daru. Cz³onkostwo w ró¿nych strukturach spo³ecznych
daje jednostce sposobnoœæ otrzymywania takich darów. I chocia¿ korzystanie
z kapita³u ekonomicznego czy ludzkiego uzale¿nione jest w du¿ym stopniu
od innych (ich docenienia posiadanego przez nas kapita³u), to w przypadku
kapita³u spo³ecznego ca³ym w³aœciwie Ÿród³em korzyœci s¹ ci inni, z którymi
dana jednostka jest powi¹zana.
Bardzo istotnym aspektem rozwa¿añ Colemana o kapitale spo³ecznym
jest jego koncepcja zamkniêcia (concept of closure). Owo ‘zamkniêcie’ odnosi siê do szczególnego kszta³tu wiêzi wœród cz³onków danej grupy, gdzie ¿aden z cz³onków nie jest powi¹zany z cz³onkami innych grup. Sytuacja taka
gwarantuje przestrzeganie norm, jako ¿e wy³amanie siê powoduje ostracyzm
i wykluczenie, bardzo bolesne dla jednostki niemaj¹cej innego miejsca, do
którego mog³aby pójœæ16. Takie zamkniêcie ogranicza jednostce wybór zachowania, a jednoczeœnie tworzy wzajemne zaufanie, ¿e normy bêd¹ przestrzegane, w³¹cznie z tymi, wymagaj¹cymi wype³niania obowi¹zków. Coleman uznaje wiêc gêste sieci za konieczny warunek pojawienia siê kapita³u
spo³ecznego u³atwiaj¹cego dzia³anie.
2.4. Kapita³ spo³eczny jako dobro publiczne
Coleman uwa¿a, ¿e kapita³ spo³eczny jest dobrem publicznym. Nie jest
dobrem prywatnym, poniewa¿, w odró¿nieniu od kapita³u finansowego czy
ludzkiego, korzystaj¹ z niego wszyscy, którzy nale¿¹ do danej struktury, a tak¿e inni, przez pozytywne efekty zewnêtrzne (externalities). Jak twierdzi –

13

Ibidem, s. 102–103.
Czasem organizacje pozarz¹dowe nie chc¹ dzieliæ siê posiadanymi informacjami, ale
to ju¿ osobna kwestia.
15
J.S. Coleman: Social Capital…, op. cit., s. 95.
16
Ibidem, s. 106–107.
14
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„aktor czy aktorzy, którzy generuj¹ kapita³ spo³eczny zazwyczaj korzystaj¹
jedynie z czêœci wyp³ywaj¹cych z niego korzyœci”17.
Tak wiêc g³ówn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy koncepcjami kapita³u spo³ecznego
Bourdieu i Colemana jest to, i¿ Coleman doda³ do pojêcia element norm, a tak¿e, w odró¿nieniu od Bourdieu, uzna³ kapita³ spo³eczny za dobro publiczne.

3. Kapita³ spo³eczny wed³ug Francisa Fukuyamy
3.1. Kapita³ spo³eczny a rozwój
Jednym z g³ównych punktów analizy kapita³u spo³ecznego u Fukuyamy
(jak wskazuje sam tytu³ jego opracowania18) jest wp³yw kapita³u spo³ecznego
na rozwój, dziêki redukcji kosztów transakcyjnych (w¹tek ten by³ ju¿ omawiany przez Colemana). Fukuyama umieszcza dyskusjê w nowoczesnym historycznie kontekœcie. Wed³ug niego: „Kapita³ spo³eczny jest uprzedmiotowion¹ (instantiated) nieformaln¹ norm¹, która promuje kooperacjê miêdzy
dwoma jednostkami lub wiêksz¹ ich liczb¹ […]. Kapita³ spo³eczny jest istotny dla efektywnego funkcjonowania nowoczesnej gospodarki i jest warunkiem sine qua non stabilnej demokracji liberalnej”19. Fukuyama postrzega
wiêc rozwój jako g³ówn¹ funkcjê kapita³u spo³ecznego. W kategoriach ekonomicznych jest tak dlatego, i¿ przez redukcjê kosztów transakcyjnych
kapita³ spo³eczny prowadzi do zwiêkszonej wydajnoœci. Jak pisa³ Fukuyama20 – mimo ¿e Max Weber21 twierdzi³, i¿ to racjonalna biurokracja, ¿e normy
formalne tworz¹ esencjê nowoczesnoœci – w rzeczywistoœci to koordynacja
oparta na normach nieformalnych (znajomoœciach) odgrywa coraz istot17
Rozumowanie to nie zawsze jest prawid³owe. Czasami bowiem, jak pokazuj¹ inni autorzy prezentowani w tym tekœcie, kapita³ spo³eczny jest dobrem bardzo prywatnym. Na
przyk³ad w sytuacji ograniczonej liczby miejsc pracy na rynku pracy mamy do czynienia z gr¹
o sumie zerowej. Tylko ci, którzy maj¹ najlepsze kontakty i znajomoœci znajd¹ pracê, a im lepsze i szersze ich znajomoœci, tym mniejsze szanse na znalezienie pracy bêd¹ mieli ci, którzy takich znajomoœci nie posiadaj¹. Kapita³ spo³eczny mo¿e byæ, moim zdaniem, dobrem
wspólnym (common good), ale wspólnym dla jakiejœ okreœlonej grupy. Nie mo¿e byæ natomiast dobrem publicznym w jego klasycznie opisanej postaci, tzn. takim, z którego mog¹ korzystaæ wszyscy w równym stopniu, niezale¿nie od wk³adu w jego tworzenie, czy takim,
z którego korzystania nie mo¿na nikogo wykluczyæ, ani te¿ dobrem, z którego korzystanie
przez jedn¹ osobê nie ogranicza iloœci dobra dostêpnego dla innych. Z drugiej strony, tak¿e
w przypadku kapita³u finansowego czy ludzkiego, posiadacz tych kapita³ów jest jedyn¹ osob¹
korzystaj¹c¹ z dobrodziejstw owych kapita³ów, a wiêc nie mo¿na o nich mówiæ, i¿ s¹ ca³kowicie prywatne.
18
F. Fukuyama: Social capital, civil society and development, „Third World Quarterly”
2001, nr 1, s. 7–20.
19
Ibidem, s. 7.
20
Ibidem, s. 10.
21
Zob. M. Weber: From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, New
York 1946, s. 196.
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niejsz¹ rolê (mo¿e w postnowoczesnoœci? – AR). Mechanizmy kontroli oparte na zinternalizowanych standardach s¹ nie tylko tañsze od formalnego monitoringu, ale i bardziej efektywne. Zbyt formalna wymiana spowalnia proces
ka¿dej wymiany.
Chocia¿ rozwój umo¿liwiony przez kapita³ spo³eczny sugerowa³by publiczny charakter dobra, Fukuyama w odró¿nieniu od Colemana, a podobnie jak
Bourdieu, traktuje kapita³ spo³eczny jako dobro prywatne. Mimo i¿ mo¿e on
mieæ zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty zewnêtrzne, a rozwój zapewne nale¿y do tych pierwszych, to zdaniem Fukuyamy kapita³ spo³eczny jest
g³ównie œrodkiem do osi¹gniêcia egoistycznych celów22.
3.2. Kapita³ spo³eczny przeciwko tyranii
Kolejn¹ istotn¹ funkcj¹ kapita³u spo³ecznego, prezentowan¹ przez Fukuyamê, jest demokratyczna rola zapobiegania tyranii. Kapita³ spo³eczny umo¿liwia
ludziom wspólne organizowanie siê i dzia³anie na rzecz w³asnych, ale wspólnych celów. Brak takich inicjatyw obywateli zmusza³by rz¹d centralny do
dzia³ania i podejmowania decyzji za nich. Fukuyama, bazuj¹c na pracach de
Tocqueville’a, u¿y³ koncepcji kapita³u spo³ecznego do opisu kluczowej roli
stowarzyszeñ w utrzymaniu zdrowej (czy jakiejkolwiek) demokracji liberalnej:
„Du¿y zasób kapita³u spo³ecznego jest przypuszczalnie tym, co tworzy rozwiniête spo³eczeñstwo obywatelskie, które z kolei jest powszechnie widziane jako
konieczny warunek nowoczesnej demokracji liberalnej (jak pisa³ Ernest Gellner: ‘bez spo³eczeñstwa obywatelskiego nie ma demokracji’23). Jeœli demokracja jest w rzeczywistoœci liberalna, ochrania ona sferê wolnoœci jednostki,
w któr¹ pañstwo nie ma prawa ingerowaæ. Je¿eli wiêc taki system polityczny
nie ma przekszta³ciæ siê w anarchiê, spo³eczeñstwo, które istnieje w tej chronionej sferze prywatnej musi byæ zdolne do samoorganizacji. Spo³eczeñstwo
obywatelskie s³u¿y do zrównowa¿enia w³adzy pañstwa i do ochrony przed ni¹
jednostek24. W przypadku braku spo³eczeñstwa obywatelskiego, pañstwo jest
niejako zmuszone do ingerencji i zorganizowania jednostek, które nie s¹ w stanie zorganizowaæ siê same. Rezultatem skrajnego indywidualizmu nie jest zatem wolnoœæ, ale raczej tyrania, której uosobienie widzia³ Tocqueville w du¿ym, dobroczynnym, opiekuñczym (benevolent) pañstwie, które patrzy z góry
na spo³eczeñstwo i jak ojciec dogl¹da wszystkich jego potrzeb”25.
22

F. Fukuyama: Social capital…, op. cit., s. 8.
E. Gellner: Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals, Hamish Hamilton, London 1994.
24
W tym tekœcie, oraz w wielu innych, spo³eczeñstwo obywatelskie i sektor stowarzyszeniowy s¹ uznawane za to¿same. Jak wielu autorów uwa¿am to za zbytnie uproszczenie, ale
kwestia ta znacznie wykracza poza tematykê niniejszego opracowania, wiêc pominê j¹.
25
F. Fukuyama: Social capital…, op. cit., s. 11.
23
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W anarchii spo³eczeñstwo nie organizuje siê na poziomach poœrednich
miêdzy jednostkami a rz¹dem centralnym, pos³uguj¹ce siê zatem przymusem
pañstwo musi przej¹æ wszystko i zorganizowaæ ¿ycie spo³eczne odgórnie.
Kapita³ spo³eczny chroni wiêc spo³eczeñstwo przed administracyjn¹ centralizacj¹26, nieefektywnoœci¹ rz¹dów lokalnych i korupcj¹27. Demokracja, bez
stowarzyszeñ, pozostaje grup¹ niepowi¹zanych jednostek, które ³atwo mog¹
zostaæ poddane tyranii.

4. Kapita³ spo³eczny wed³ug Roberta Putnama
Putnam by³ niew¹tpliwie tym, który spopularyzowa³ pojêcie kapita³u
spo³ecznego na ca³ym œwiecie, zarówno w krêgach naukowych, jak i wœród
zwyk³ych obywateli. Jego dzie³a: Making Democracy Work...28, gdzie po raz
pierwszy odniós³ siê do pojêcia kapita³u spo³ecznego, ale przede wszystkim
Bowling Alone…29, które ukaza³o siê najpierw w formie artyku³u, a potem
obszernej ksi¹¿ki, wywo³a³y w nowoczesnym dyskursie socjopolitycznym
wiêcej dyskusji ni¿ jakiekolwiek inne. Sta³o siê tak, gdy¿ w swojej pierwszej
ksi¹¿ce Putnam odniós³ kapita³ spo³eczny do kryzysu demokracji, uwa¿anego
za jeden z powa¿niejszych problemów wspó³czesnych krajów rozwiniêtych,
a w drugiej publikacji opisa³ spadek aktywizmu w Ameryce, postrzeganej
dot¹d za kolebkê i wzór spo³eczeñstwa obywatelskiego, które inne kraje powinny naœladowaæ.
Czym wiêc by³ kapita³ spo³eczny dla Roberta Putnama?
4.1. Budowanie sprawnej demokracji... Kapita³ spo³eczny
(zaufanie, normy i zaanga¿owanie obywatelskie) jako
czynnik u³atwiaj¹cy efektywnoœæ rz¹du (wspólne dzia³anie,
efektywne rozwi¹zywanie wspólnych problemów)
Pierwszym tekstem Putnama, w którym omawia on pojêcie kapita³u
spo³ecznego jest, jak ju¿ wspomnia³am, Budowanie sprawnej demokracji...30.
Porównuj¹c pó³nocn¹ i po³udniow¹ czêœæ W³och, tu¿ po przeprowadzeniu
tam reformy administracyjnej, Putnam szuka czynników decyduj¹cych o efek26
Zob. A. de Tocqueville: The Old Regime and the Revolution, The University of Chicago Press, Chicago 1998 (tyt. orygina³u: L’Ancien Régime et la Révolution).
27
Por. R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji..., op. cit. Tak jak zgadzam siê
z rol¹ kapita³u spo³ecznego w zapobieganiu nieefektywnoœci rz¹du, to mam w¹tpliwoœci co do
roli kapita³u spo³ecznego w zapobieganiu korupcji. Wydaje siê bowiem, ¿e kapita³ spo³eczny
miêdzy cz³onkami lokalnej administracji, oparty na wzajemnym zaufaniu, mo¿e byæ w³aœnie
Ÿród³em korupcji.
28
Tytu³ orygina³u: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy.
29
R.D. Putnam: Bowling Alone…, op. cit.
30
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji..., op. cit.
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tywnym funkcjonowaniu demokratycznych instytucji, lokalnych administracji. Po wielu analizach dochodzi do wniosku, ¿e decyduj¹cym czynnikiem
jest zaanga¿owanie obywatelskie we wspólnocie, a wiêc kapita³ spo³eczny,
pojêcie którego Putnam u¿y³ zreszt¹ dopiero pod koniec publikacji.
W swojej ksi¹¿ce Putnam, opieraj¹c siê na teorii gier, a tak¿e opisie kapita³u spo³ecznego Colemana31 pokaza³, ¿e kooperacja op³aca siê w wielu aspektach ¿ycia spo³ecznego. Jak pisa³: „Powodzenie w przezwyciê¿eniu dylematów dzia³ania grupowego […] zale¿y od szerszego kontekstu spo³ecznego,
w którym dana gra jest rozgrywana. Dobrowolna kooperacja jest ³atwiejsza
we wspólnocie, która odziedziczy³a kapita³ spo³eczny w formie norm wzajemnoœci i sieci spo³ecznego zaanga¿owania”32.
W Budowaniu sprawnej demokracji...33 Putnam jedynie cytuje opisy koncepcji kapita³u spo³ecznego innych autorów (a przede wszystkim Colemana),
odnosz¹c to pojêcie do takich charakterystyk spo³eczeñstwa jak zaufanie oraz
normy i wiêzi, które mog¹ poprawiæ produktywnoœæ spo³eczeñstwa, u³atwiaj¹c koordynacjê dzia³añ. Przywo³uj¹c opis Colemana, Putnam pisze, i¿ kapita³
spo³eczny, tak jak i inne formy kapita³u, jest produktywny (productive), poniewa¿ umo¿liwia osi¹gniêcie pewnych celów, które nie mog³yby byæ osi¹gniête bez jego udzia³u. Grupa, w której jednostki maj¹ do siebie nawzajem
zaufanie, bêdzie w stanie osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ grupa, w której takiego wzajemnego zaufania nie ma. Spontaniczna wspó³praca jest ³atwiejsza dziêki kapita³owi spo³ecznemu. Praktykowanie wzajemnej pomocy jest inwestycj¹ w kapita³ spo³eczny. Tak jak w przypadku tradycyjnych form kapita³u, ci co posiadaj¹ kapita³ spo³eczny bêd¹ go powiêkszaæ. Jedn¹ z najbardziej szczególnych
cech kapita³u spo³ecznego, na który sk³adaj¹ siê zaufanie, normy, sieci stowarzyszeñ jest to, ¿e w odró¿nieniu od innych form kapita³u stanowi on zazwyczaj dobro publiczne, a nie prywatne, i jak inne dobra publiczne nie jest wystarczaj¹co doceniany i doinwestowany przez jednostki. Zaufanie, g³ówny
element kapita³u spo³ecznego, u³atwia kooperacjê, poniewa¿ redukuje koszty
transakcyjne, co – i tutaj wkraczamy na teren, przez który Putnam przyczyni³
siê do rozwoju pojêcia kapita³u spo³ecznego – ma istotne znaczenie nie tylko
dla efektywnoœci gospodarki, ale i efektywnoœci rz¹dzenia. Skuteczne funkcjonowanie rz¹du powinno bowiem opieraæ siê na wspó³pracy miêdzy ró¿nymi elementami struktury w³adzy, partiami, a wreszcie miêdzy administracj¹
publiczn¹ a zwyk³ymi obywatelami. Zaufanie umacnia kooperacjê, a kooperacja umacnia dalsze zaufanie, co tworzy pozytywn¹ spiralê. Zaufanie spo³eczne ma dwa Ÿród³a: normy wzajemnoœci i sieæ zaanga¿owania obywatel31
Zob. J.S. Coleman: Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
32
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji...., op. cit., s. 258.
33
Ibidem, zob. zw³aszcza rozdzia³ 6: Spo³eczny kapita³ a sukces instytucji.
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skiego. Normy s¹ wpajane i podtrzymywane przez naœladownictwo i socjalizacjê (w sk³ad której wchodzi tak¿e edukacja obywatelska) oraz sankcje. Istniej¹ dwa rodzaje wzajemnoœci: specyficzne i uogólnione (specific and generalized). Norma uogólnionej wzajemnoœci jest bardzo wydajnym elementem
kapita³u spo³ecznego. S³u¿y pogodzeniu prywatnych interesów jednostek
i solidarnoœci miêdzy nimi. Dzia³anie ka¿dej jednostki w systemie wzajemnoœci charakteryzuje siê krótkoterminowym altruizmem i d³ugoterminow¹ trosk¹
o w³asne interesy. Cz³onkowie ka¿dej spo³ecznoœci, ka¿dego spo³eczeñstwa,
wymieniaj¹ ze sob¹ informacje w sposób formalny i nieformalny, przez pionowe albo poziome sieci zale¿noœci. Sieci spo³ecznego zaanga¿owania, takie
jak stowarzyszenia s¹siedzkie, kluby sportowe i inne organizacje, oparte s¹ na
silnych zale¿noœciach poziomych. Sieci zaanga¿owania obywatelskiego stanowi¹ podstawow¹ formê kapita³u spo³ecznego – im gêstsze s¹ owe sieci
w spo³eczeñstwie, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e obywatele bêd¹
w stanie wspó³pracowaæ dla wspólnego dobra. Dzieje siê tak dlatego, ¿e sieci
zaanga¿owania obywatelskiego podnosz¹ potencjalne koszty w przypadku
z³amania umowy. Sieci spo³ecznego zaanga¿owania sprzyjaj¹ wiêc silnym
normom wzajemnoœci. U³atwiaj¹ komunikacjê i przep³yw informacji. Zawieraj¹ te¿ informacje o poprzednich sukcesach kooperacyjnych, które s³u¿¹ jako
wzory dla przysz³ej wspó³pracy.
Sieci wiêzi pionowych, niew¹tpliwie wa¿ne dla tworz¹cych je cz³onków
– choæby bardzo gêste – nie s¹ jednak w stanie podtrzymywaæ spo³ecznego
zaufania i wspó³pracy. Ci na dole bêd¹ chcieli zachowaæ dla siebie pewne informacje ze wzglêdu na istniej¹ce ryzyko bycia wykorzystanym. Nie mog¹
oni tak¿e nak³adaæ sankcji na tych na górze.
Skoro poziome sieci spo³ecznego zaanga¿owania pomagaj¹ ich uczestnikom we wspólnym dzia³aniu, winny wiêc one jeszcze bardziej sprzyjaæ sukcesowi instytucji w szerszym spo³eczeñstwie. Cz³onkostwo w poziomo zorganizowanych grupach (takich jak kluby sportowe, organizacje pomocy wzajemnej, czy stowarzyszenia kulturowe) powinny byæ pozytywnie skorelowane z dobrym rz¹dem34. Organizacje obywatelskie sprzyjaj¹ wiêc zarówno
34

Muszê przyznaæ, ¿e przedstawiaj¹c tok myœlenia Putnama, sama go do koñca nie rozumiem. Mo¿na bowiem doœæ ³atwo wyobraziæ sobie sytuacjê, w której obywatele nale¿¹ do wielu stowarzyszeñ i jednoczeœnie s¹ ca³kowicie obojêtni wobec polityki. Wydaje siê wiêc, i¿
kluczowe znaczenie ma tu zaanga¿owanie siê w kwestie polityczne, a nie sama przynale¿noœæ
organizacyjna jako taka. Mo¿na by jedynie spekulowaæ na temat zale¿noœci poœredniej – w sytuacji, w której obywatele s¹ powi¹zani uczestnictwem w wielu stowarzyszeniach, w³adze
bêd¹ dzia³aæ efektywniej, boj¹c siê potencjalnie ³atwego do zorganizowania (dziêki sieci
powi¹zañ) wspólnego protestu. W takim przypadku nale¿a³oby za³o¿yæ, ¿e nawet obywatele
niezaanga¿owani w ¿ycie polityczne (czynnie czy nawet biernie) mogliby zbuntowaæ siê wobec
znacznych nadu¿yæ rz¹du, czy te¿ ³atwo daæ siê namówiæ na bunt przez innych obywateli bezpoœrednio zaanga¿owanych w politykê.
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wzrostowi gospodarczemu, jak i efektywnoœci instytucji publicznych. Silne
spo³eczeñstwo promuje siln¹ gospodarkê i mocne pañstwo (w znaczeniu
efektywnego, a nie totalitarnego rz¹du – AR).
Podsumowuj¹c argumentacjê Putnama, nale¿y powiedzieæ, i¿ punktem
wyjœcia do jego rozwa¿añ by³o stwierdzenie, ¿e we wszystkich spo³eczeñstwach dylematy wspólnego dzia³ania wystawiaj¹ na niebezpieczeñstwo próby wspó³pracy, zarówno w gospodarce, jak i w polityce. Wymuszanie realizacji kontraktu przez strony trzecie jest bardzo drogie, nie stanowi wiêc optymalnego rozwi¹zania. Dobrowolna kooperacja zale¿y od kapita³u spo³ecznego. Normy uogólnionej wzajemnoœci i sieci spo³ecznego zaanga¿owania
sprzyjaj¹ spo³ecznemu zaufaniu, jako ¿e podwy¿szaj¹ one koszty oportunizmu. Zaufanie staje siê now¹ cech¹ systemu spo³ecznego. Dzia³ania kapita³u
spo³ecznego (zaufanie, normy i sieci stowarzyszeñ) wzmacniaj¹ siê nawzajem i akumuluj¹. To tworzy wysoki poziom wspó³pracy, zaufania, zaanga¿owania spo³ecznego i wspólnego dobrobytu. Chocia¿ uwa¿a siê, i¿ wolny rynek i pañstwo s¹ przeciwnymi/konkurencyjnymi mechanizmami rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, historia sugeruje, ¿e zarówno wolny rynek,
jak i administracja publiczna s¹ bardziej efektywne w spo³eczeñstwie obywatelskim. Wszystkie kolektywne instytucje lepiej funkcjonuj¹ we wspólnotach
obywatelskich. „Tocqueville mia³ racjê: demokratyczny rz¹d jest silniejszy,
nie s³abszy, kiedy jest otoczony przez aktywne spo³eczeñstwo obywatelskie”35.
Po stronie popytu cz³onkowie wspólnot obywatelskich oczekuj¹ lepszego
rz¹du i otrzymuj¹ go (czêœciowo dziêki w³asnym wysi³kom)36. Domagaj¹ siê
bardziej wydajnych us³ug spo³ecznych i s¹ gotowi do dzia³ania na rzecz
wspólnego dobra. Z kolei mieszkañcy mniej obywatelskich regionów czêsto
zra¿aj¹ siê i staj¹ siê cyniczni. Po stronie poda¿y zaœ, efektywne funkcjonowanie rz¹du przedstawicielskiego jest u³atwione przez spo³eczn¹ infrastrukturê wspólnot obywatelskich i wartoœci demokratyczne podzielane zarówno
przez urzêdników, jak i obywateli. Fundamentaln¹ cech¹ wspólnoty obywatelskiej jest zdolnoœæ obywateli do wspó³pracy na rzecz wspólnych celów. Uogólniona wzajemnoœæ37 tworzy kapita³ spo³eczny i podtrzymuje wspó³pracê.
Putnam ³¹czy wiêc koncepcjê kapita³u spo³ecznego z funkcjonowaniem
rz¹dowych instytucji i twierdzi, i¿ ów kapita³ spo³eczny, jako dobro publiczne
(tworzone przez zaufanie, normy – a zw³aszcza normy wzajemnoœci – oraz
35

R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji..., op. cit., s. 285.
Znowu powraca pytanie, co Putnam rozumie przez wspólnoty obywatelskie (civic
communities): wszystkie wspólnoty lub stowarzyszenia, czy tylko te z elementem zaanga¿owania politycznego? Czy naprawdê bowling leagues (kluby krêglarskie) przyczyniaj¹ siê do
efektywnego funkcjonowania rz¹du? Por. z treœci¹ przypisu 34.
37
Rozumiana przez Putnama jako: „zrobiê to dla ciebie wiedz¹c, ¿e ty zrobisz coœ dla
mnie w przysz³oœci”. Dla Colemana uogólniona wzajemnoœæ oznacza³a: „zrobiê to dla ciebie
wiedz¹c, czy maj¹c nadziejê, i¿ ktoœ zrobi coœ dla mnie”.
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wiêzi miêdzy obywatelami wynikaj¹ce z ich uczestnictwa w ¿yciu publicznym i obywatelskiego zaanga¿owania), przyczynia siê do efektywnoœci
demokratycznych instytucji rz¹dowych.
4.2. Bowling Alone… Kapita³ spo³eczny jako wszelkie formy
wiêzi oparte na zaufaniu i wzajemnoœci, u³atwiaj¹cy
wspó³pracê i produktywnoœæ
W Budowaniu sprawnej demokracji... Putnam koncentrowa³ siê na demokratycznym rz¹dzie we W³oszech, a jego rozumienie kapita³u spo³ecznego
opiera³o siê implicite na obywatelskich wiêziach tych, którzy troszcz¹ siê
o rz¹d i politykê spo³eczn¹. W Bowling Alone…38 ponownie kieruje zainteresowania w stronê swojej ziemi ojczystej, Ameryki, i stosuje koncepcjê kapita³u spo³ecznego do opisu procesu spadku uczestnictwa w ¿yciu publicznym
Amerykanów w ci¹gu ostatnich kilku dziesiêcioleci. Tutaj zakres pojêcia kapita³u spo³ecznego staje siê znacznie szerszy. Ju¿ explicite zawiera on w sobie
wszystkie rodzaje wiêzi miêdzyludzkich: te, które ludzie wybieraj¹, te, które
staj¹ siê ich udzia³em przez urodzenie, a tak¿e te, do których s¹ oni zmuszani.
Putnam, prezentuj¹c dane pokazuj¹ce erozjê kapita³u spo³ecznego w Ameryce w ci¹gu ostatnich kilku dziesiêcioleci, odnosi siê do rodzin, grup przyjació³, grup obywatelskich, religijnych, zawodowych, politycznych, sportowych, a tak¿e – widniej¹cych w tytule ksi¹¿ki – klubów krêglarskich (bowling
leagues).
W Bowling Alone… u¿ywa ju¿ w³asnych sformu³owañ do opisu pojêcia
kapita³u spo³ecznego. Jak pisze: „Przez analogiê do pojêæ kapita³u fizycznego
i ludzkiego – narzêdzi podnosz¹cych produktywnoœæ – kluczow¹ ide¹ teorii
kapita³u spo³ecznego jest to, i¿ sieci znajomoœci posiadaj¹ wartoœæ. Tak jak
œrubokrêt (kapita³ fizyczny) czy studia wy¿sze (kapita³ ludzki) mog¹ podwy¿szyæ produktywnoœæ (zarówno indywidualn¹, jak i zbiorow¹), tak samo kontakty spo³eczne maj¹ wp³yw na produktywnoœæ jednostek i grup. Tak jak kapita³ fizyczny dotyczy obiektów fizycznych, a kapita³ ludzki w³aœciwoœci jednostek, kapita³ spo³eczny odnosi siê do wiêzi pomiêdzy jednostkami – spo³ecznych sieci i norm wzajemnoœci oraz wiarygodnoœci, które z nich powstaj¹39. […] W tym sensie kapita³ spo³eczny jest blisko zwi¹zany z tym, co
czasami zyskuje miano ‘cnoty obywatelskiej’. Ró¿nic¹ jest tylko to, ¿e kapita³
spo³eczny podkreœla fakt, i¿ cnota obywatelska jest najbardziej wp³ywowa
i ma najwiêksz¹ si³ê, kiedy jest zakorzeniona w gêstej sieci relacji spo³ecznych opartych na wzajemnoœci. Spo³eczeñstwo sk³adaj¹ce siê z wielu cnotli38

R.D. Putnam: Bowling Alone..., op. cit.
Zaufanie u³atwia wszelkie interakcje i transakcje, poniewa¿ obni¿a koszty zwi¹zane
z ubezpieczaniem siê przed ryzykiem niedotrzymania przez drug¹ stronê umowy czy obietnicy.
39
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wych, ale nie powi¹zanych ze sob¹ jednostek nie musi byæ bogate w kapita³
spo³eczny”40.
4.3. Kapita³ spo³eczny jako dobro prywatne i publiczne
Dla Putnama kapita³ spo³eczny jest zarówno dobrem prywatnym, jak i publicznym. Jak pisa³: „Kapita³ spo³eczny ma jednoczeœnie aspekt jednostkowy
i kolektywny – prywatne i publiczne oblicze. Jednostki tworz¹ znajomoœci,
które przynosz¹ korzyœæ ich w³asnym interesom. Jedn¹ z najbardziej popularnych strategii osób poszukuj¹cych pracy jest wchodzenie w uk³ady, poszerzanie znajomoœci (networking), poniewa¿ wiêkszoœæ z nas znajduje pracê dziêki
temu, kogo znamy, a nie co wiemy41 – czyli ze wzglêdu na nasz kapita³ spo³eczny, a nie ludzki. […] Kapita³ spo³eczny to tak¿e efekty zewnêtrzne, które
maj¹ wp³yw na szersz¹ wspólnotê, tak ¿e nie wszystkie koszty i korzyœci znajomoœci spo³ecznych przys³uguj¹ tym, którzy tworz¹ owe kontakty. […] Osoba o wielu kontaktach w s³abo powi¹zanym spo³eczeñstwie nie jest tak wydajna i produktywna, jak osoba o wielu kontaktach w silnie powi¹zanym spo³eczeñstwie. I nawet s³abo powi¹zana jednostka mo¿e czerpaæ korzyœci z samego faktu ¿ycia w dobrze powi¹zanej wspólnocie42. Jeœli skala przestêpczoœci
na moim osiedlu jest obni¿ona dziêki s¹siadom pilnuj¹cym nawzajem swoich
domów, ja korzystam z tego nawet wówczas, gdy spêdzam wiêkszoœæ czasu
na podró¿ach i nigdy nawet nie k³aniam siê s¹siadom na ulicy. Kapita³
spo³eczny mo¿e byæ wiêc jednoczeœnie dobrem prywatnym i dobrem publicznym. Czêœæ korzyœci wynikaj¹cych z inwestycji w kapita³ spo³eczny sp³ywa
na inwestuj¹cego, ale czêœæ na innych, znajduj¹cych siê w pobli¿u. […] Znajomoœci s¹ tak¿e istotne ze wzglêdu na zasady zachowania, które podtrzymuj¹. Niemal z definicji wymagaj¹ wzajemnych zobowi¹zañ; nie s¹ interesuj¹ce jako czyste, puste kontakty. Sieci zaanga¿owania wspólnotowego promuj¹ silne normy wzajemnoœci. […] Czasami owa wzajemnoœæ jest specyficzna: ja zrobiê to dla ciebie, jeœli ty zrobisz dla mnie tamto. Ale jeszcze bardziej
wartoœciowa jest norma wzajemnoœci uogólnionej: zrobiê to dla ciebie, nie
oczekuj¹c od ciebie w zamian nic konkretnego, ale wierz¹c, ¿e ktoœ inny zrobi
coœ dla mnie. Z³ota Zasada Postêpowania jest w³aœnie sformu³owaniem uogólnionej wzajemnoœci. […] Spo³eczeñstwo charakteryzuj¹ce siê uogólnion¹
wzajemnoœci¹ jest bardziej efektywne ni¿ spo³eczeñstwo nieufnoœci i podejrzli40

R.D. Putnam: Bowling Alone…, op. cit., s. 18–19.
W jêzyku angielskim brzmi to bardziej znacz¹co, gdy¿ jedyn¹ ró¿nic¹ jest inny zaimek
przy tym samym czasowniku: „[…] for most of us get our jobs because of whom we know, not
what we know”.
42
Wydaje siê, i¿ nie zawsze jest to prawd¹. S³abo powi¹zane jednostki w pewnych przypadkach, jak np. w przypadku szukania zatrudnienia na ograniczonym rynku pracy, bêd¹ w³aœnie w szczególnie trudnej sytuacji w spo³eczeñstwie, w którym wiêkszoœæ innych szukaj¹cych
bêdzie dysponowa³a wieloma kontaktami.
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woœci, z tego samego powodu, dla którego pieni¹dz jest bardziej efektywny
ni¿ wymiana barterowa. Jeœli nie musimy wa¿yæ nieustannie ka¿dej wymiany,
mo¿emy dokonaæ znacznie wiêcej. Wiarygodnoœæ u³atwia ¿ycie spo³eczne.
Czêste interakcje pomiêdzy ró¿nymi grupami przyczyniaj¹ siê do powstawania wzajemnoœci uogólnionej. Zaanga¿owanie spo³eczne i kapita³ spo³eczny
poci¹gaj¹ za sob¹ wzajemne zobowi¹zania i obowi¹zek dzia³ania. […] Gêste
wiêzi spo³eczne u³atwiaj¹ rozg³os i inne wartoœciowe sposoby kultywowania
reputacji – podstawê zaufania w z³o¿onym spo³eczeñstwie”43.
4.4. Spajaj¹cy i pomostowy kapita³ spo³eczny
Putnam wyró¿nia wiele form kapita³u spo³ecznego. „Niektóre formy wymagaj¹ czêstych, intensywnych, wieloosobowych sieci […], inne s¹ epizodyczne, miêdzy niewielk¹ grup¹ osób, czy anonimowe. […] Niektóre typy kapita³u spo³ecznego s¹ rozpoznane formalnie, […] inne s¹ bardziej nieformalne.
Niektóre […] maj¹ wyraŸnie okreœlone cele publiczne, inne […] s³u¿¹ prywatnej przyjemnoœci cz³onków”44. Jednak, jak sam Putnam zauwa¿a: „Ze wszystkich wymiarów ró¿nicuj¹cych formy kapita³u spo³ecznego najwa¿niejsze jest
rozró¿nienie miêdzy spajaj¹cym lub wykluczaj¹cym (bonding or exclusive)
a pomostowym lub w³¹czaj¹cym (bridging or inclusive) kapita³em spo³ecznym. Kapita³ spajaj¹cy tworzy siê w grupach, które przez wybór czy koniecznoœæ s¹ nakierowane do wewn¹trz i maj¹ tendencjê do wzmacniania okreœlonych to¿samoœci i w³asnej homogenicznoœci. Przyk³adami takich grup s¹ braterskie lub etniczne organizacje, koœcielne grupy czytelnicze kobiet, czy modne kluby terenowe (country clubs). Kapita³ pomostowy tworz¹ grupy nakierowane na zewn¹trz i obejmuj¹ce osoby z ró¿nych warstw i grup spo³ecznych.
Przyk³adami s¹ tu ruchy praw obywatelskich, rozmaite ugrupowania m³odzie¿owe, czy ekumeniczne organizacje religijne”45.
4.5. Kapita³ spo³eczny – uniwersalne lekarstwo na wszystko
Jak ju¿ zosta³o wspomniane, pojêcie kapita³u spo³ecznego przedstawione
w ksi¹¿ce Bowling Alone… staje siê bardzo szerokie. W pewnym sensie zawiera w sobie wszystkie wymiary wymienione przez koncepcje omówione do
tej pory w niniejszym opracowaniu (Bourdieu, Colemana, Fukuyamy), a tak¿e wymiary opisane we wczeœniejszej publikacji Putnama Budowanie sprawnej demokracji... W ostatecznej wersji kapita³u spo³ecznego Putnam mówi
wiêc o jego wa¿noœci w rozwoju kapita³u ludzkiego u dzieci, na co zwracali
ju¿ uwagê Bourdieu i Coleman46. Opisuje tak¿e, za Fukuyam¹, wp³yw kapi43
44
45
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R.D. Putnam: Bowling Alone…, op. cit., s. 20–21.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 296–306.
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ta³u spo³ecznego na produktywnoœæ47. Pokazuje równie¿ niezbêdnoœæ politycznego uczestnictwa dla sprawnych rz¹dów, na czym koncentrowa³ swoje rozwa¿ania w Budowaniu sprawnej demokracji... Dla Putnama kapita³ spo³eczny
sta³ siê wiêc dobrem korzystnie wp³ywaj¹cym niemal na wszystko: kapita³
ludzki, produktywnoœæ, sukces gospodarczy, demokratyczny rz¹d czy sam¹
demokracjê48, a tak¿e na ludzkie zdrowie i szczêœcie49 oraz, generalnie, na
wszystkie aspekty ludzkiego ¿ycia.

5. Problemy ze zrozumieniem pojêcia kapita³u spo³ecznego
Przedstawi³am cztery najbardziej klasyczne koncepcje kapita³u spo³ecznego. Chocia¿ stara³am siê, by owo opracowanie by³o jak najbardziej klarowne, to nie mam w¹tpliwoœci, i¿ owe koncepcje wci¹¿ dla wielu czytelników
mog¹ pozostawaæ niejasne. S¹ one bowiem, moim zdaniem, niejasne same
w sobie, wiêc przedstawienie ich w przystêpny i zrozumia³y sposób jest wyj¹tkowo trudnym zadaniem. Jednoznaczne zrozumienie pojêcia komplikuje
fakt, i¿ owe koncepcje nie s¹ ze sob¹ spójne. W zwi¹zku z tym powinno siê
mówiæ nie tyle o pojêciu kapita³u spo³ecznego, co o wielu jego wariantach. Co
tworzy ów zamêt wokó³ koncepcji kapita³u spo³ecznego? Mo¿na tu wyró¿niæ
kilka elementów.
Chocia¿ koncepcja kapita³u spo³ecznego mia³a byæ analogiczna do koncepcji form kapita³u wyró¿nionych wczeœniej, jego z³o¿onoœæ w du¿ym stopniu
prze³amuje tê analogiê. W odró¿nieniu od kapita³u finansowego, ludzkiego
czy kulturowego, które by³y jasno opisane jako atuty przypisywane jednostkom, a ich wp³yw na spo³eczeñstwo jako niezamierzone efekty zewnêtrzne
(externalities), koncepcja kapita³u spo³ecznego, zdaniem wielu autorów, zawiera w sobie jednoczeœnie indywidualne i kolektywne elementy. Niektóre
aspekty pojêcia mog¹ byæ opisane zarówno jako zdolnoœæ jednostek do zapewnienia sobie korzyœci od innych, dziêki przynale¿noœci do spo³ecznych sieci
powi¹zañ, jak i jako zdolnoœæ ca³ych grup do wykonywania dzia³añ (które
w dalszym ci¹gu mog¹ wywieraæ wp³yw na ¿ycie osób spoza tych sieci), co
ju¿ przes³ania klarownoœæ konceptu. Poza tym, w odró¿nieniu od uprzednio
wyró¿nionych form kapita³u, które by³y definiowane przez ich cechy i w³aœciwoœci, pojêcie kapita³u spo³ecznego czêsto definiowane jest przez jego funkcje.
Mo¿e to czyniæ bardziej jasnym, co kapita³ spo³eczny robi, do czego siê przyczynia, ale ju¿ mniej, czym on w³aœciwie jest.

47

Ibidem, s. 18–19, 319–326.
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji..., op. cit.; R.D. Putnam: Bowling Alone…, op. cit., s. 336–350.
49
R.D. Putnam: Bowling Alone…, op. cit., s. 261–265, 326–336.
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Generalnie te¿, wszystkie definicje czy opisy pojêcia kapita³u spo³ecznego usi³uj¹ zawrzeæ w nim zbyt wiele elementów naraz. Powoduje to, ¿e odró¿nienie czym kapita³ spo³eczny jest sam w sobie, jakie s¹ jego formy czy aspekty, jakie okolicznoœci go kreuj¹, a jakie wreszcie s¹ jego konsekwencje, staje
siê prawie niemo¿liwe. Koncepcje próbuj¹ po³¹czyæ ze sob¹ elementy ró¿nych teorii, ale tym samym tworz¹ kombinacjê pojêæ z ca³kowicie odmiennych porz¹dków, wymiarów, niemaj¹cych ¿adnego wspólnego mianownika.
Powstaje zlepek elementów, takich jak: zaufanie, normy ogólne i normy konkretne (np. wzajemnoœæ), zdolnoœæ do tworzenia i utrzymywania kontaktów,
kontakty same w sobie, inwestycje, transakcje, dostêp do zasobów, same zasoby, dobra publiczne kontra prywatne, wiêzi, kana³y informacyjne, zdolnoœæ
jako czynnik u³atwiaj¹cy lub potencja³ wspólnych dzia³añ, rozwój, efektywnoœæ, produktywnoœæ, wspó³praca, same dzia³ania, dzia³ania obywatelskie
i wiele innych…
Wreszcie, trudnoœci ze zrozumieniem pojêcia kapita³u spo³ecznego wynikaj¹ z tego, i¿ w du¿ym stopniu przypomina ono twierdzenie tautologiczne.
Wiêkszoœæ definicji tworzy b³êdne ko³o. Przyk³adowo: mówi siê, ¿e kapita³
spo³eczny umo¿liwia wspólne dzia³anie, a zarazem, i¿ jest produktem owych
wspólnych dzia³añ. S³aboœci¹ takiego t³umaczenia jest problem stworzenia
kapita³u spo³ecznego w sytuacji braku ju¿ istniej¹cej wspó³pracy, która równie¿ nie mo¿e zaistnieæ bez kapita³u spo³ecznego. Autorzy omawiaj¹cy koncepcjê koncentruj¹ siê raczej na wzajemnym wzmacnianiu siê kapita³u
spo³ecznego i wspólnego dzia³ania, ignoruj¹c pytanie, co by³o pierwsze: jajko
czy kura, co jednak, zw³aszcza przy praktycznych projektach budowy
kapita³u spo³ecznego i wspó³pracy, ma doœæ podstawowe znaczenie.
Tautologiczne koncepcje, le¿¹ce u podstaw badañ, mog¹ przynosiæ tautologiczne konkluzje. Argumentacja Putnama mo¿e byæ sprowadzona do
stwierdzenia, i¿ spo³eczeñstwo jest bardziej obywatelskie, gdy obywatele s¹
bardziej obywatelscy50, ¿e instytucje demokracji uczestnicz¹cej funkcjonuj¹
lepiej, gdy obywatele w nich uczestnicz¹, czy wreszcie, ¿e demokracja (z gr.
demos kratos – w³adza ludu) jest tym prawdziwsza, im wiêcej obywateli ma
wp³yw na w³adzê51.
Kolejnym problemem dotycz¹cym kapita³u spo³ecznego jest to, ¿e jako
koncepcja abstrakcyjna i spajaj¹ca w sobie tak wiele rozmaitych elementów,
jest niezwykle trudna, jeœli w ogóle mo¿liwa, do zoperacjonalizowania dla celów badawczych. Je¿eli zdefiniujemy kapita³ spo³eczny jako gotowoœæ do
wspólnego dzia³ania, opart¹ na zaufaniu i normach, to da siê zauwa¿yæ, ¿e
50
Du¿o czytelniej brzmi to w jêzyku angielskim: society is more civic when its citizens
are more civic.
51
Fakt, i¿ Putnam uwa¿a za to¿same dobrze funkcjonuj¹c¹ demokracjê i efektywnie
dzia³aj¹ce rz¹dy lokalne, stanowi jeszcze inny, osobny problem.
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¿adne z tych trzech pojêæ nie jest ³atwo mierzalne, a co dopiero wszystkie razem. Badacze, jak Putnam, po przedstawieniu koncepcji pojêcia jako zestawu
cech czy elementów, które musz¹ zachodziæ jednoczeœnie (takich jak zaufanie, normy, sieci powi¹zañ, dzia³ania), dziel¹ pojêcie na tych kilka kategorii,
próbuj¹c mierzyæ je niezale¿nie (co, jak wspomnia³am, samo w sobie nie jest
ju¿ ³atwym zadaniem), by nastêpnie z³o¿yæ z powrotem wyniki sk³adowe
i wyci¹gaæ wnioski na temat kapita³u spo³ecznego. Czy taka metodologia jest
prawomocna? To kwestia co najmniej dyskusyjna, zw³aszcza gdy opiera siê
ona na próbach reprezentatywnych z ca³ego spo³eczeñstwa, kiedy ³atwo mo¿e
zdarzyæ siê, i¿ grupy tych, co ufaj¹, nale¿¹, czy dzia³aj¹, nie pokrywaj¹ siê52.
Pojêcie kapita³u spo³ecznego wydaje siê wiêc byæ pojêciem niejasnym,
mog¹cym prowadziæ do w¹tpliwych badañ i podejrzanych wniosków.

6. Podsumowanie
Koncepcja kapita³u spo³ecznego od kilku dziesiêcioleci cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem. Wynikaæ mo¿e ono z faktu, i¿ czêsto uwa¿a siê, ¿e kapita³
spo³eczny jest obecnie decyduj¹cym czynnikiem osi¹gniêcia sukcesu ¿yciowego, a wiêc i zawodowego. Mimo ¿e od momentu powstania koncepcji wielu autorów próbowa³o znaleŸæ w³aœciwe wyt³umaczenie terminu, czy mo¿e
w³aœnie z tego powodu, koncepcja pozostaje w du¿ym stopniu niejasna.
Wszyscy autorzy s¹ zgodni, ¿e kapita³ spo³eczny jest przede wszystkim kapita³em, to znaczy, ¿e odpowiednio u¿ytkowany pomna¿a siê i przynosi korzyœci, tak¿e materialne. Brak jednak zgody, czym jest w³aœciwie spo³eczny
aspekt owego kapita³u. W ci¹gu dziesiêcioleci teoretycznych dyskusji nad pojêciem, jego znaczenie uleg³o du¿emu rozszerzeniu. Termin, stworzony dla
okreœlenia pewnych cech jednostek i rodzin, zacz¹³ byæ stopniowo stosowany
do opisu w³asnoœci wiêkszych wspólnot, a w koñcu i ca³ych narodów. G³ównym jednak problemem, czyni¹cym koncepcjê kapita³u spo³ecznego niejasn¹,
jest to, ¿e próbowano obj¹æ ni¹ zbyt wiele zjawisk, pojêæ i cech z ró¿nych
porz¹dków i fenomenologicznych rzeczywistoœci. To spowodowa³o, ¿e pojêcie sta³o siê trudne do zrozumienia, a jednoznaczne odró¿nienie, co jest samym kapita³em spo³ecznym, a co jego konsekwencjami, aspektami czy formami okazuje siê wrêcz niemo¿liwe. Wszystkie te czynniki zosta³y splecione
w jednej koncepcji kapita³u spo³ecznego przez wielu autorów zajmuj¹cych siê
tym tematem na przestrzeni ostatnich kilku dziesiêcioleci, zarówno w opisanych podejœciach klasycznych, jak i w wielu innych – póŸniejszych.

52
Z tego, ¿e 50% spo³eczeñstwa jest ufne, a 50% aktywne, nie wynika wcale, i¿ ci, co
ufaj¹ wykazuj¹ siê tak¿e aktywnoœci¹, i odwrotnie.
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Kapita³ spo³eczny a rozwój spo³eczno-ekonomiczny
– przegl¹d podejœæ
Kapita³ spo³eczny – podobnie jak wykluczenie spo³eczne, czy empowerment – nale¿y do grupy pojêæ, które wkroczy³y do dyskursu publicznego,
politycznego i naukowego w ostatnich dekadach. Tworz¹ one nowy jêzyk,
maj¹cy umo¿liwiæ opis oraz poszukiwanie œrodków zaradczych wobec
ca³kiem nowych zjawisk i problemów, które zaczê³y ujawniaæ siê w sferze
spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku.
Kapita³ spo³eczny ma swoich klasyków. Ich prace zawieraj¹ podstawowe
konceptualizacje kapita³u spo³ecznego oraz wyznaczaj¹ g³ówne obszary studiów i badañ. S¹ to (w porz¹dku chronologicznym): Pierre Bourdieu, James
Coleman oraz Robert Putnam1. O ile w literaturze przedmiotu bardziej, jak siê
wydaje, cenione s¹ stanowiska dwóch pierwszych autorów, o tyle trzeciemu
z nich kapita³ spo³eczny zawdziêcza swoj¹ (masow¹) popularyzacjê. Oczywiœcie, nie popularnoœæ przes¹dza o znaczeniu, jakie wi¹¿e siê wspó³czeœnie z pojêciem kapita³u spo³ecznego, ale jego atrakcyjnoœæ teoretyczna i praktyczna.
Mimo ¿e odkrycie kapita³u spo³ecznego i ujawnienie jego roli w stymulowaniu rozwoju nast¹pi³o stosunkowo niedawno, problematyka ta ma ju¿ doœæ
bogate ugruntowanie teoretyczne. S³abiej przedstawia siê empiria, przede
wszystkim ze wzglêdu na problemy zwi¹zane z pomiarem kapita³u spo³ecznego2. Kwestia ta stanowi osobny obszar studiów, które tylko po czêœci maj¹
metodologiczny charakter. Trudnoœci te wynikaj¹ przede wszystkim z ci¹g³ych

1

P. Bourdieu: The Forms of Capital, w: J.G. Richardson (red.): Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986; J.S. Coleman: Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1998, nr 94;
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we wspó³czesnych
W³oszech, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
2
Zwraca siê uwagê, i¿ na poziomie operacyjnym kapita³ spo³eczny wykazuje kontekstualny
charakter – sprawdza siê lepiej nie jako kwantyfikowalna zmienna, ale jako narzêdzie heurystyczne (por. CONSCISE Project. Final report, 2003).
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niejasnoœci, czym jest kapita³ spo³eczny. Mimo to, pojêcie kapita³u spo³ecznego okaza³o siê pomocne w wyjaœnianiu:
– ró¿nic w jakoœci ¿ycia i zamo¿noœci, które zachodz¹ w obrêbie spo³eczeñstw/spo³ecznoœci o podobnych charakterystykach, przede wszystkim
o podobnym potencjale gospodarczym;
– powodów niepowodzeñ programów rozwojowych aplikowanych na obszarach gospodarczo i cywilizacyjnie zaniedbanych (zacofanych), które
wykorzystywa³y jedynie ekonomiczne instrumentarium.
Odkrycie kapita³u spo³ecznego mia³o te¿ swoje praktyczne nastêpstwa.
Uzasadnia³o bowiem zmianê podejœcia do konstrukcji programów rozwojowych, wymagaj¹c, by inwestowanie w kapita³ spo³eczny sta³o siê ich integralnym elementem.
Choæ istniej¹ zakusy na jego ekonomizacjê, kapita³ spo³eczny jest konstruktem czysto socjologicznym – i co wiêcej – uwa¿a siê, ¿e takim powinien
pozostaæ, by zachowaæ sw¹ poznawcz¹ i praktyczn¹ wartoœæ3. Tworz¹ go
obiekty stanowi¹ce tradycyjny przedmiot dociekañ socjologów, a jego problematykê znajdziemy u „ojców za³o¿ycieli”: Marksa, Simmela, Webera. Wypada zgodziæ siê z jednym z socjologów w³oskich, który zauwa¿a, ¿e s³ynny
esej Webera o roli etyki protestanckiej w rozwoju kapitalizmu do dziœ dnia
jest prawdopodobnie najlepsz¹ prac¹ o kapitale spo³ecznym4. Ale to nie punkt
widzenia teorii socjologicznej nadaje pojêciu kapita³ spo³eczny atrakcyjnoœci, ale potrzeby teorii ekonomicznej czy politologicznej. Odkrycie kapita³u
spo³ecznego polega³o w gruncie rzeczy na ujawnieniu, ¿e sprawdza siê on
w roli zmiennej wyjaœniaj¹cej procesy polityczne i gospodarcze oraz na
wyci¹gniêciu z tego faktu konsekwencji naukowo-badawczych oraz praktycznych, tj. dotycz¹cych proponowanych i/lub podejmowanych polityk (polityki) spo³eczno-gospodarczych. Ogólnie mo¿na by rzec, i¿ wprowadzenie pojêcia kapita³u spo³ecznego do dyskursu nauk spo³ecznych pozwala w³¹czyæ,
uznaæ i zmierzyæ wp³yw oraz rolê kontekstu: spo³ecznego, spo³eczno-kulturowego i/lub instytucjonalnego na osadzone w nim procesy polityczne oraz gospodarcze, i odwrotnie. St¹d te¿ urok i atrakcyjnoœæ kapita³u spo³ecznego jako
pojêcia, które ³¹czy socjologów, ekonomistów i politologów nawet, jeœli ujawniane zale¿noœci nie s¹ zbyt oryginalne lub klarowne. Zatem wartoœæ kapita³u
spo³ecznego tkwi tak¿e w jego sile prze³amywania barier miêdzy dyscyplinami naukowymi. Nie dziwi w tej sytuacji szczególnie wartoœciowy wk³ad so-

3
M. Woolcock: The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, ISUMA, „The Canadian Journal of Policy Research” 2001, nr 1.
4
C. Trigilia: Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Theory” 2001, nr 4.
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cjologii ekonomicznej w studia nad kapita³em spo³ecznym. Jej istot¹ jest bowiem prze³amywanie barier miêdzy socjologi¹ a ekonomi¹5.
To, co stanowi o atrakcyjnoœci i sile pojêcia kapita³ spo³eczny jest jednoczeœnie Ÿród³em jego s³aboœci. £atwo bowiem popaœæ w tarapaty, gdy bardzo
z³o¿one zjawiska próbuje siê zamkn¹æ w jednym pojêciu lub nawet w kilku.
W takich sytuacjach pojawia siê groŸba, i¿ obejmuj¹ce wszystko terminy
bêd¹ rozmyte, a wyjaœnienia – tautologiczne. Kapita³ spo³eczny, odnosz¹c siê
do „wp³ywu kontekstu spo³ecznego, spo³eczno-kulturowego i/lub instytucjonalnego na osadzone w nim procesy polityczne i gospodarcze” na takie w³aœnie ryzyko jest wystawiony, a tym samym niewolny od jego kosztów. Mo¿na
mieæ nadziejê, i¿ z czasem problemy tego typu zostan¹ w znacznej mierze
rozwi¹zane.
Niniejsze opracowanie przedstawia, w jaki sposób ujmuje siê zwi¹zki
miêdzy kapita³em spo³ecznym a rozwojem spo³eczno-ekonomicznym. Zasygnalizowane problemy wymagaj¹ jednak, by rozwa¿ania te poprzedziæ kwestiami definicyjnymi.

1. Kapita³ spo³eczny – przegl¹d definicji. Kapita³ spo³eczny
jako atrybut jednostki i atrybut spo³ecznoœci
Problemy w zdefiniowaniu kapita³u spo³ecznego wynikaj¹ nie tylko z zakresu (zbyt szerokiego?) zjawisk/obiektów, które chce siê nim obj¹æ. Podkreœla siê tak¿e, ¿e owe zjawiska i obiekty s¹ na ogó³ czymœ nieuchwytnym, nienamacalnym, niedotykalnym. Niektórych krytyków pojêcia kapita³u spo³ecznego prowadzi to do przekonania, i¿ jest to konstrukt mêtny i niewyraŸny,
niemniej bez w¹tpienia u¿yteczny6.
1.1. Definicje kapita³u spo³ecznego w ujêciu klasyków
Przegl¹d definicji kapita³u spo³ecznego wypada zacz¹æ od propozycji klasyków: Bourdieu, Colemana i Putnama.
Dla Bourdieu kapita³ spo³eczny to „suma rzeczywistych lub potencjalnych zasobów, powi¹zanych z posiadaniem trwa³ych sieci mniej lub bardziej
zinstytucjonalizowanych wzajemnych relacji znajomoœci i uznania – innymi
s³owy [zasobów powi¹zanych] z cz³onkostwem w grupie – które [sieci] zaopatruj¹ ka¿dego ze swoich cz³onków we wspieraj¹cy kapita³, bêd¹cy w posiadaniu kolektywu; [kapita³ spo³eczny to] ‘list uwierzytelniaj¹cy’, który uprawnia ich do zaci¹gania kredytu w ró¿nych znaczeniach tego s³owa”. Mówi¹c
5
W. Morawski: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
6
B. Edwards, M.W. Foley: Social Capital and Civil Society beyond Putnam, „American
Behavioral Scientist” 1998, nr 1.
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prosto: kapita³ spo³eczny – w ujêciu Bourdieu – to tyle, co zasób dóbr dostêpnych na mocy cz³onkostwa w grupie7.
Dla Colemana kapita³ spo³eczny to szczególny typ zasobów dostêpnych
aktorowi. Autor ten definiuje kapita³ spo³eczny przez jego funkcjê: kapita³
spo³eczny „nie jest to pojedyncza rzecz, ale wiele rzeczy, które maj¹ dwa
wspólne elementy: wszystkie sk³adaj¹ siê z pewnego aspektu struktur spo³ecznych i facylituj¹ pewne dzia³ania aktorów – osób lub organizacji – w ramach
tych struktur”. Kapita³ spo³eczny tkwi w relacjach miêdzy aktorami. Zdaniem
Colemana, wartoœci kapita³u spo³ecznego nabieraj¹ te aspekty struktur spo³ecznych, które mog¹ byæ u¿ywane przez aktorów jako zasoby w realizowaniu
w³asnych interesów. Formami kapita³u spo³ecznego s¹: zobowi¹zania i oczekiwania w warunkach wzajemnego zaufania, przep³ywy informacji/kana³y
informacyjne, efektywne (czyli egzekwowalne) normy (np. dzia³añ prospo³ecznych)8.
Zdaniem Putnama kapita³ spo³eczny „odnosi siê do takich cech organizacji spo³ecznej jak: sieci, normy i zaufanie, które facylituj¹ koordynacjê
i wspó³pracê dla wzajemnych korzyœci”. Jest on „ucieleœniony w normach
i sieciach obywatelskiego zaanga¿owania”9.
1.2. Grupy definicji kapita³u spo³ecznego
Widoczne w powy¿szych definicjach rozbie¿noœci dowodz¹ zasadnoœci
pytania postawionego przez jednego z autorów: czy mamy do czynienia z kapita³em czy z kapita³ami spo³ecznymi10? Rozró¿nia on trzy „rodziny” kapita³u
(kapita³ów?) spo³ecznego:
– zaufanie;
– wspó³pracê;
– sieci spo³eczne.
Jakkolwiek w ka¿dej z „rodzin” kapita³ spo³eczny jest inaczej definiowany i inne miary nale¿a³oby stosowaæ do jego pomiaru, definicje te s¹ wzajemnie powi¹zane. Byæ mo¿e wiêc chwytaj¹ one inne aspekty tego samego
fenomenu.
Generalnie wystêpuj¹ trzy grupy definicji kapita³u spo³ecznego11:

7

P. Bourdieu: op. cit.
J.S. Coleman: op. cit.
9
R.D. Putnam: op. cit.; R.D. Putnam: The Prosperous Community. Social Capital and
Public Life, „The American Prospect” 1993, nr 13.
10
M. Paldam: Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, „Journal of
Economic Surveys” 2000, nr 5.
11
Za: CONSCISE Project. Final report, 2003.
8
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– definicje „twarde” – strukturalne – podkreœlaj¹ce funkcjê ról, powi¹zañ
i sieci spo³ecznych, którymi informacje i normy s¹ przekazywane; definicje te nawi¹zuj¹ do Colemana i jego rozumienia kapita³u spo³ecznego;
– definicje „miêkkie” – poznawcze – ogniskuj¹ce siê na wartoœciach, zaufaniu, podzielanych normach, wzajemnoœci; te definicje nale¿¹ z kolei do
tradycji putnamowskiej;
– definicje „mieszane” – ³¹cz¹ce oba powy¿sze podejœcia: wzajemnoœæ, podzielane normy zachowañ, formalne i nieformalne sieci, efektywne kana³y informacji, zaanga¿owanie i przynale¿noœæ.
Zwraca uwagê fakt, i¿ badacze eksploruj¹cy zwi¹zki miêdzy kapita³em
spo³ecznym a procesami/zjawiskami politycznymi (funkcjonowanie demokracji, sprawnoœæ dzia³ania instytucji, spo³eczeñstwo obywatelskie) przyjmuj¹ na ogó³ „miêkkie” definicje kapita³u spo³ecznego. Zwolennikami definicji strukturalnych s¹ natomiast ci, którzy badaj¹ zwi¹zki kapita³u spo³ecznego z gospodark¹. Do tych ostatnich nale¿¹ m.in. Michael Woolcock i Carlo
Trigilia. Woolcock zauwa¿a, ¿e „chocia¿ stosowano wiele podejœæ, by opisaæ
kapita³ spo³eczny, wœród przedstawicieli nauk spo³ecznych pojawia siê konsensus dotycz¹cy jego definicji, budowany na coraz solidniejszym fundamencie empirycznym. Konsensus ten mo¿e byæ podsumowany w sposób nastêpuj¹cy: kapita³ spo³eczny odnosi siê do norm i sieci, które facylituj¹ kolektywne dzia³anie”12.
Woolcock postuluje, by definicja kapita³u spo³ecznego ogniskowa³a siê
na jego Ÿród³ach, a nie na konsekwencjach, tj. mówi³a, czym on jest, a nie co
on robi. To podejœcie wy³¹cza z definicji kapita³u spo³ecznego takie zjawiska
jak zaufanie, które nale¿y traktowaæ jako wynik powtarzaj¹cych siê interakcji, wiarygodnych instytucji i tym podobnych. W tym samym duchu pozostaje Trigilia, który przez kapita³ spo³eczny rozumie zespó³ relacji, które podmiot – indywidualny lub kolektywny – mo¿e wykorzystaæ w dowolnym momencie. Dostêpne w owych relacjach zasoby kognitywne (np. informacje)
i/lub normatywne (np. zaufanie) pozwalaj¹ aktorom osi¹gaæ cele, które w innym przypadku nie by³yby zrealizowane w ogóle lub wymaga³yby poniesienia wy¿szych kosztów. Interesuj¹ce w propozycji Trigilii jest nadanie kapita³owi spo³ecznemu statusu warunku koniecznego dzia³ania w ogóle lub
warunku koniecznego dzia³ania ekonomicznego (w sensie prakseologicznym)13.

12
13

M. Woolcock: op. cit.
C. Trigilia: op. cit.
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1.3. Kapita³ spo³eczny jako metafora
Na tle dyskusji nad definicj¹ kapita³u spo³ecznego zwraca uwagê oryginalne stanowisko Ronalda Burta, który traktuje termin kapita³ spo³eczny jako
metaforê: „niektórzy ludzie i niektóre grupy maj¹ siê lepiej od innych, bo za
swoje wysi³ki otrzymuj¹ wy¿sze zyski: lepiej zarabiaj¹, szybciej wyró¿niaj¹
siê, prowadz¹ bardziej znacz¹ce projekty; ich interesy s¹ lepiej obs³ugiwane
ni¿ interesy innych. Kapita³ ludzki t³umaczy te nierównoœci w ten sposób, ¿e
ci, którzy s¹ inteligentniejsi, atrakcyjniejsi, bardziej wygadani, maj¹ wiêksze
umiejêtnoœci – maj¹ siê lepiej. Kapita³ spo³eczny jest kontekstualnym dope³nieniem (uzupe³nieniem) kapita³u ludzkiego. Metafora kapita³u spo³ecznego oznacza, ¿e ludzie, którzy maj¹ siê lepiej s¹ w pewien sposób lepiej
powi¹zani. [....] Zajmowanie pewnej pozycji w strukturze owych wymian
mo¿e byæ aktywami”14 [w ekonomii: aktywa to sk³adniki maj¹tku, czyli to,
czym rozporz¹dza podmiot gospodaruj¹cy].
1.4. Próba syntezy koncepcji Bourdieu i Colemana
Dla Bourdieu i Colemana kapita³ spo³eczny jest atrybutem jednostki.
Próbê syntezy ich prac podj¹³ Alejandro Portes15. Portes definiuje kapita³
spo³eczny jako mo¿noœæ uzyskiwania korzyœci na mocy cz³onkostwa w sieciach spo³ecznych lub innych strukturach spo³ecznych. Mówi¹c o kapitale
spo³ecznym nale¿y jego zdaniem dokonaæ rozró¿nienia miêdzy:
– posiadaczem kapita³u (roszcz¹cy);
– Ÿród³ami kapita³u (ci, którzy akceptuj¹ owe roszczenie);
– zasobami samymi w sobie.
Portes wskazuje cztery Ÿród³a kapita³u spo³ecznego, tj. podstawy akceptacji roszczeñ jednych cz³onków grupy przez innych. S¹ to: zinternalizowane
wartoœci, solidarnoœæ grupowa, wymiana oparta na wzajemnoœci i narzucone
zaufanie. O ile, zdaniem Portesa, korzystanie z dwóch ostatnich Ÿróde³ kapita³u spo³ecznego ma charakter instrumentalny, o tyle siêganie po kapita³ spo³eczny na mocy zinternalizowanych wartoœci i grupowej solidarnoœci jest jego
– niejako naturaln¹ – konsumpcj¹.
W efekcie transakcji mediowanych przez kapita³ spo³eczny jednostka
mo¿e osi¹gn¹æ po¿ytki w postaci:
– przestrzegania norm (kontrola spo³eczna);
– oparcia rodzinnego;
– korzyœci wynikaj¹cych z sieci.
14
R.S. Burt: The Network Structure of Social Capital, w: R.I. Sutton, B.M. Staw (red.):
Research in Organizational Behavior, JAI Press, Greenwich 2000.
15
A. Portes: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual
Review of Sociology” 1998, nr 24.
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Kapita³ spo³eczny mo¿e tak¿e przynosiæ jednostce straty w postaci:
ograniczenia dostêpu do szans;
ograniczenia indywidualnej wolnoœci;
podlegania konformizmowi grupy;
podlegania normom blokuj¹cym poprawê sytuacji ¿yciowej.

1.5. Kapita³ spo³eczny jako atrybut spo³ecznoœci
Kapita³ spo³eczny w ujêciu Putnama jest atrybutem wspólnoty/zbiorowoœci16. Jako taki wyra¿a siê on obywatelskim zaanga¿owaniem w kolektywne
dzia³ania podejmowane dla wspólnego (publicznego) po¿ytku. Dla Putnama
kapita³ spo³eczny jest dobrem publicznym (nie prywatnym) i moralnym, to
znaczy, ¿e w miarê korzystania przybywa go, a nie ubywa i wyczerpuje siê,
gdy jest nieu¿ywany. Kapita³ spo³eczny kumuluje siê i samowzmacnia.
¯ycie w spo³ecznoœci o znacz¹cym kapitale jest ³atwiejsze, poniewa¿ sieci
obywatelskiego zaanga¿owania:
– kultywuj¹ silne normy generalizowanej wzajemnoœci i rozwijaj¹ zaufanie;
– u³atwiaj¹ koordynacjê i kooperacjê, rozwijaj¹ klimat spo³ecznego zaufania, pozwalaj¹c rozwi¹zywaæ dylematy kolektywnego dzia³ania;
– redukuj¹ bodŸce oportunizmu;
– ucieleœniaj¹c przesz³e doœwiadczenia, tworz¹ wzorce wspó³pracy w przysz³oœci;
– transformuj¹ JA w MY;
– s¹ istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego (network capitalism), zapewniaj¹c szybkoœæ informacji, dostêp do szans, niskie koszty transakcyjne.
***
Wykorzystuj¹c przytoczone punkty widzenia i propozycje definicyjne,
mo¿na by przyj¹æ, i¿ kapita³ spo³eczny to:
Zasób jednostek, którego Ÿród³em s¹ sieci ich powi¹zañ, po których
kr¹¿¹: dobra symboliczne (informacje, wartoœci, idee i inne), materialne
(rzeczy, pieni¹dze) i emocje (aprobata, szacunek sympatia itp.). Kapita³
spo³eczny, warunkuj¹c wzajemnoœæ i zaufanie, wp³ywa na gotowoœæ do
podejmowania wspó³pracy i na potencja³ jej efektywnoœci. Cech¹ szczególn¹ kapita³u spo³ecznego jest to, i¿ pozwala on swoim dysponentom
osi¹gaæ cele, które w innym przypadku nie by³yby zrealizowane w ogóle
lub wymaga³yby poniesienia wy¿szych kosztów. Tak rozumiany kapita³
spo³eczny nie jest dobrem publicznym, tylko „klubowym”, poniewa¿ nie
ka¿dy ma do niego dostêp – jedynie jednostki powi¹zane sieciami.
16

R.D. Putnam: The Prosperous Community…, op. cit.
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„Rozró¿nienie dóbr publicznych (public goods) i prywatnych (private goods)
opiera siê na ich zale¿noœci od stopnia rywalizacji i wykluczalnoœci w konsumpcji. Stopieñ rywalizacji zale¿y od tego, jak zat³oczenie lub przepe³nienie
wp³ywa na jakoœæ zaspokojenia potrzeb, czyli od tego, czy dobra maj¹ charakter niewyczerpywalny, czy te¿ s¹ one ograniczone. Stopieñ wykluczalnoœci
zale¿y natomiast od kosztów wy³¹czenia z konsumpcji osób.
Czyste dobra publiczne s¹ zarówno nie rywalizuj¹ce w konsumpcji, jak
i nie wykluczalne z konsumpcji. Natomiast czyste dobra prywatne s¹ jednoczeœnie rywalizuj¹ce i wykluczalne z konsumpcji.
W przestrzeni miêdzy dobrami publicznymi a dobrami prywatnymi znajduj¹ siê dobra mieszane, dziel¹ce siê na:
1) dobra mieszane, które s¹ rywalizuj¹ce, ale nie wykluczalne,
2) dobra klubowe, które s¹ wykluczalne, ale nie rywalizuj¹ce.
Czystym dobrem publicznym jest produkt lub us³uga, których koszt generalnie nie roœnie wraz z liczb¹ korzystaj¹cych a satysfakcja jak¹ przynosi
jednemu konsumentowi lub u¿ytkownikowi nie wp³ywa na zdolnoœæ odczuwania satysfakcji przez innych. Inaczej konsumpcja przez jedn¹ osobê nie
wymaga zmniejszenia konsumpcji przez kogokolwiek innego. Z drugiej strony, jeœli z czystego dobra publicznego korzysta jedna osoba, to nie mo¿na
w ³atwy sposób przeszkodziæ innym w korzystaniu z niego w sensie konsumpcji lub u¿ytkowania. Czyste dobra publiczne s¹ dostêpne dla ka¿dego w sposób najczêœciej sta³y i automatyczny. Oznacza to, ¿e z takiego dobra publicznego mog¹ korzystaæ zarówno osoby godz¹ce siê na pokrycie kosztów
jego wytworzenia, jak i osoby, które odmawiaj¹ jakiejkolwiek partycypacji
w kosztach (tzw. gapowicze).
Czyste dobra publiczne ze wzglêdu na koszty i brak mo¿liwoœci technicznych wykluczenia musz¹ byæ w zasadzie finansowane przez bud¿et a wiêc za
poœrednictwem systemu podatkowego. Czyste dobra publiczne produkowane przez firmy prywatne zawsze stawa³yby siê ³upem gapowiczów.
Przyk³adami czystych dóbr publicznych s¹ miêdzy innymi: obrona narodowa, bezpieczeñstwo publiczne, ochrona przeciwpo¿arowa, telewizja publiczna, oœwietlenie ulic. Niewykluczalnoœæ z konsumpcji mo¿e tak¿e niekiedy
wspó³istnieæ z niemo¿noœci¹ odrzucenia korzystania z dobra publicznego
lub rezygnacj¹ z konsumpcji. Klasycznym przyk³adem tego przypadku jest
obrona narodowa.
Czyste dobra publiczne maj¹ charakter dóbr kolektywnych. Do tej kategorii dóbr nale¿¹ tak¿e te dobra mieszane, które maj¹ charakter rywalizuj¹cy, ale nie s¹ wykluczalne.
Kategoria dóbr klubowych jest nachylona do czystych dóbr prywatnych
ze wzglêdu na wykluczalnoœæ oraz dystrybucjê za pomoc¹ cen i samofinansowania. Obejmuj¹ one najczêœciej us³ugi o ponadprzeciêtnym standardzie
a ich kolektywny charakter ograniczony jest tylko do w¹skich, wybranych
grup odbiorców (np. prywatne kluby sportowe, telewizja kablowa)”.
(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie)
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2. Ekonomiczna wartoœæ kapita³u spo³ecznego
W ekonomii klasycznej przyjêto, ¿e istniej¹ trzy podstawowe czynniki
produkcji kszta³tuj¹ce wzrost gospodarczy: ziemia, praca i kapita³ finansowy.
W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku do listy tej do³¹czono technologiê
(kapita³ fizyczny), a w latach szeœædziesi¹tych – kapita³ ludzki. Wspó³czeœnie
do czynników produkcji ekonomiœci zaliczaj¹ tak¿e kapita³ spo³eczny. Stanowi on uzupe³nienie kapita³u ludzkiego – „najnowszy sprzêt i najbardziej innowacyjne idee w rêkach lub w g³owie najm¹drzejszej osoby niewiele dadz¹,
o ile osoba ta nie bêdzie mia³a dostêpu do innych” – przy czym kapita³ ludzki
tkwi w jednostkach, spo³eczny zaœ – w relacjach17.
Ekonomiœci – jak zauwa¿a Christiaan Grootaert – s¹ zasadniczo zgodni,
co do pewnej s³aboœci tradycyjnego sposobu wyjaœniania wzrostu gospodarczego. Pomija siê mianowicie znaczenie, które dla generowania wzrostu i rozwoju ma sposób, w jaki podmioty (aktorzy) gospodarcze, dla osi¹gniêcia tych
celów, interreaguj¹ i organizuj¹ siê. O ile na poziomie ogólnej teorii nie ma
specjalnych kontrowersji co do tego, i¿ w ³añcuchu wyjaœniania owym brakuj¹cym ogniwem jest kapita³ spo³eczny, o tyle brak jest konsensu co do tego,
„które aspekty interakcji i organizacji zas³uguj¹, by nazywaæ je kapita³em
spo³ecznym, ani co do wartoœci opisywania ich terminem kapita³. Najmniejsze postêpy poczyniono w zakresie pomiaru kapita³u spo³ecznego i empirycznego dokumentowania jego wp³ywu na gospodarczy wzrost i rozwój”18.
Grootaert zwraca uwagê, i¿ mimo rozbie¿noœci co do tego, czym kapita³
spo³eczny jest, istniej¹ pewne wspólne przekonania podzielane przez ró¿nych
autorów. W swych studiach nad kapita³em spo³ecznym wszyscy:
– ³¹cz¹ sferê ekonomiczn¹, spo³eczn¹ i polityczn¹; podzielaj¹ przekonanie,
i¿ stosunki spo³eczne wp³ywaj¹ na wyniki ekonomiczne i odwrotnie;
– doceniaj¹ potencja³ tworzony przez stosunki spo³eczne dla poprawy wyników rozwojowych, ale równie¿ niebezpieczeñstwo pojawienia siê negatywnych efektów; co przewa¿y, zale¿y od natury owych stosunków
i szerszego prawnego oraz politycznego kontekstu;
– koncentruj¹ swoj¹ uwagê na stosunkach miêdzy podmiotami gospodarczymi i na tym, jak ich formalna i nieformalna organizacja mo¿e poprawiæ
efektywnoœæ gospodarowania;
– zak³adaj¹, ¿e „po¿¹dane” stosunki spo³eczne i instytucje maj¹ dodatnie
efekty zewnêtrzne (externalities), poniewa¿ nie mog¹ one byæ zaw³aszczone przez kogokolwiek; ka¿dy agent gospodarczy ma tendencje do

17

M. Woolcock: The Place of Social Capital…, op. cit.
Ch. Grootaert: Social Capital: The Missing Link? „The World Bank Social Capital Initiative Working Paper” 1998, nr 3.
18
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niedoinwestowywania kapita³u spo³ecznego, dlatego te¿ istnieje potrzeba
publicznego wsparcia dla budowania kapita³u spo³ecznego.
„Efekty zewnêtrzne (externalities) podobnie jak czyste dobra publiczne,
nie podlegaj¹ zasadom rywalizacji i wykluczania. Rozró¿nia siê dwie grupy
efektów zewnêtrznych, a mianowicie: dodatnie i ujemne efekty zewnêtrzne.
Dodatnie efekty zewnêtrzne s¹ w istocie dobrami publicznymi. Prawdziwy problem spo³eczno-ekonomiczny stanowi¹ ujemne efekty zewnêtrzne,
inaczej koszty zewnêtrzne. Powstaj¹ one wówczas, gdy zachowania producentów lub konsumentów prowadz¹ do wzrostu cen w ca³ej gospodarce.
Oznacza to, ¿e zachowania te maj¹ wp³yw na koszty innych firm lub na dobrobyt innych osób. Pojêcie kosztów zewnêtrznych zosta³o pierwotnie rozpoznane przez ekonomiê neoklasyczn¹ i jest u¿yteczne dla ekonomistów
zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska i gospodarowaniem zasobami naturalnymi.
Ujemne efekty zewnêtrzne powoduj¹, ¿e indywidualny rachunek kosztów i korzyœci prowadzony przez przedsiêbiorstwo lub jednostkê nie odzwierciedla w pe³ni prawdziwych kosztów i korzyœci w szerszej skali. Dzia³alnoœæ
gospodarcza lub konsumpcja mo¿e byæ racjonalna z punktu widzenia firmy
lub jednostki, natomiast ze spo³ecznego punktu widzenia mo¿e wywo³ywaæ
okreœlone dysekonomie zewnêtrzne lub prowadziæ do powstawania ró¿nych
kosztów spo³ecznych. Te dysekonomie i koszty spo³eczne obci¹¿aj¹ solidarnie lub wybiórczo inne podmioty gospodarcze lub ca³¹ gospodarkê czy te¿
inne osoby lub grupy spo³eczne”.
(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie)

Istnieje zgoda, poparta szeregiem prac studyjnych, ¿e kapita³ spo³eczny,
jakkolwiek by³by definiowany, ma wp³yw na gospodarkê i jej efekty: przyczynia siê do wzrostu gospodarczego, sprawiedliwoœci i redukcji ubóstwa.
Ekonomiczna wartoœæ kapita³u spo³ecznego polega na:
– przep³ywie wiedzy i informacji/dzieleniu siê nimi, zw³aszcza w sytuacji
niepewnoœci;
– koordynacji dzia³añ, opartej przede wszystkim na zaufaniu;
– kolektywnym podejmowaniu decyzji, w szczególnoœci w odniesieniu do
produkcji dóbr publicznych.
Wartoœæ autoteliczna kapita³u spo³ecznego jest ograniczona; tkwi ona raczej w jego s³u¿ebnoœci – rola kapita³u spo³ecznego polega przede wszystkim na tym, i¿ pozwala on ³¹czyæ i bardziej efektywnie wykorzystywaæ
inne typy kapita³ów. Dziêki temu kapita³ spo³eczny stanowi (czêœciowe) remedium na zjawiska okreœlane jako zawodnoœæ rynku (market failure).
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„W gospodarce rynkowej istniej¹ trzy zjawiska zawodnoœci rynku (market
failure) a mianowicie:
1) niestabilnoœæ (inflacja, bezrobocie, niski wzrost gospodarczy),
2) nierównoœæ (nieakceptowalne spo³ecznie nierównoœci w dochodach i bogactwie oraz w dostêpie do edukacji, us³ug zdrowotnych i zabezpieczenia
na staroœæ),
3) nieefektywnoœæ.
Problem nieefektywnoœci jest nieco bardziej z³o¿ony. W œwietle obecnej
literatury ekonomicznej za najwa¿niejsze przyczyny nieefektywnoœci rynku
uznaje siê:
(1) niedoskona³¹ konkurencjê i kartelizacjê i monopol naturalny,
(2) niedostatki wynikaj¹ce z praw w³asnoœci indywidualnej i zbiorowej,
(3) wystêpowanie dóbr publicznych,
(4) wystêpowanie efektów zewnêtrznych,
(5) niekompletn¹ informacjê,
(6) niepewnoœæ.
Podstawowe przyczyny nieefektywnoœci rynku, a wiêc dobra publiczne,
efekty zewnêtrzne, monopol sztuczny i monopol naturalny, nie wystêpuj¹
w poszczególnych dziedzinach gospodarki z jednakow¹ si³¹ i intensywnoœci¹.
Zawodnoœæ rynku oznacza generalnie takie sytuacje, w których nie istniej¹ dostateczne warunki do osi¹gniêcia efektywnych rozwi¹zañ za pomoc¹ mechanizmu rynkowego. Niestabilnoœæ i nierównoœæ s¹ oczywistymi
powodami regulacyjnej funkcji pañstwa. Uznaje siê, ¿e rynek w pewnych sytuacjach mo¿e prowadziæ do nadmiernej produkcji niektórych dóbr, przy
ograniczonej poda¿y innych. W skrajnym przypadku mo¿e dojœæ nawet do
tego, i¿ pewne dobra, szczególnie wartoœciowe dla spo³eczeñstwa i gospodarki, nie bêd¹ w ogóle produkowane. Uzasadnienie interwencji pañstwa
wychodzi zatem z ogólnego za³o¿enia, ¿e w rzeczywistoœci nie istnieje doskonale konkurencyjna gospodarka na wszystkich jej obszarach (wycinkach) z powodu ró¿nej organizacji produkcji oraz odmiennoœci w charakterystyce dóbr i us³ug, a tak¿e ró¿nego stopnia ujawniania siê efektów zewnêtrznych w procesach produkcji i konsumpcji dóbr i us³ug. Oznacza to w istocie
przyznanie, i¿ pewne subrynki maj¹ inn¹ strukturê ni¿ rynek konkurencyjny”.
(Za: prof. dr hab. Piotr JE¯OWSKI
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie)

Ekonomiczna wartoœæ kapita³u spo³ecznego mo¿e byæ tak¿e identyfikowana na poziomie makrostrukturalnym. Wskazuje siê, ¿e zró¿nicowania
w bogactwie poszczególnych krajów nie da siê wyjaœniæ jedynie ró¿nicami
w zakresie tradycyjnych typów kapita³u, istotny bowiem jest tak¿e kontekst
instytucjonalny; ubogie kraje nie mog¹ uzyskiwaæ wysokich zysków z inwestycji, specjalizacji, handlu, poniewa¿ brakuje im instytucji gwarantuj¹cych na
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d³u¿sz¹ metê bezstronne kontrakty i przestrzeganie prawa w³asnoœci, a ponadto prowadz¹ b³êdn¹ politykê gospodarcz¹19.
Wspó³czesne „odkrycie” kapita³u spo³ecznego i identyfikowanie jego
wp³ywu na gospodarkê oraz procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego,
w szczególnoœci w mikroskali, nie s¹ kwesti¹ przypadku. Stanowi¹ one, jak
zauwa¿a Trigilia, odzwierciedlenie rzeczywistych przemian gospodarczych
i zmian warunków gospodarowania, które pojawi³y siê w ci¹gu ostatnich 2–3
dekad20. Wyra¿aj¹ siê one relatywnym wzrostem roli i znaczenia kapita³u
spo³ecznego w stosunku do pozosta³ych typów kapita³ów. Co wiêcej, w obliczu procesów globalizacji, kapita³ spo³eczny, jakim dysponuj¹ spo³ecznoœci,
staje siê jednym z g³ównych czynników warunkuj¹cych rozwój obszarów,
które zamieszkuj¹ owe spo³ecznoœci.
Rozwój spo³eczno-ekonomiczny obserwowany po II wojnie œwiatowej,
argumentuje Trigilia, mia³ miejsce w ramach modelu instytucjonalnego wyrastaj¹cego z ekonomii Keynesa i „filozofii” Forda. By³ on wzglêdnie autonomiczny wobec œrodowiska spo³ecznego, jego sprawnoœæ gwarantowa³y bowiem zhierarchizowane organizacja i zarz¹dzanie. Model ten, którego kluczow¹ cech¹ by³a stabilnoœæ, wyczerpa³ siê. Rynek bowiem, staj¹c siê coraz
bardziej zmiennym i sfragmentaryzowanym, zacz¹³ wymagaæ przede wszystkim elastycznoœci i specjalizacji, która zapewnia wysok¹ jakoœæ. Wymóg
elastycznoœci i jakoœci podniós³ znaczenie mniejszych przedsiêbiorstw i ich
kooperacji oraz kooperacji miêdzy nimi a wielkimi korporacjami, dla których
strategia wspó³pracy z „ma³ymi” pozwala³a zwiêkszyæ zdolnoœci adaptacyjne
do nowych wymagañ rynku.
Procesy te niejako przywróci³y kapita³owi spo³ecznemu wartoœæ. Wymagaj¹ bowiem od podmiotów gospodarczych przedsiêbiorczoœci (jako postawy
konkurencyjnej wobec zarz¹dzania), innowacyjnoœci, wspó³dzia³ania – zachowañ, które s¹ tym efektywniejsze, im ni¿sze s¹ ich koszty transakcyjne. Te
zaœ s¹ niskie tam, gdzie jest wysoki poziom kapita³u spo³ecznego. A zatem kapita³ spo³eczny w wiêkszym stopniu ni¿ w przesz³oœci zacz¹³ decydowaæ o sukcesie na „nowym” rynku i kszta³towaæ lokalny rozwój21. „W nowych warunkach ekonomicznych kapita³ spo³eczny mo¿e w znacz¹cym stopniu wp³ywaæ

19

Autorami kluczowych prac w tym zakresie s¹ Mancur Olson oraz Douglass C. North,
twórca tzw. nowego instytucjonalizmu.
20
C. Trigilia: Social Capital…, op. cit.
21
Na marginesie warto zauwa¿yæ, i¿ takie formy wspierania ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci jak venture capital, a zw³aszcza nieformalni inwestorzy (business angels), to produkty kapita³u spo³ecznego. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych w USA nieformalni inwestorzy
stanowili najwiêksze pojedyncze Ÿród³o kapita³u udzia³owego w finansowaniu nowych i rozwijaj¹cych siê ma³ych przedsiêbiorstw; za: J. Klich (red.): Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w gospodarce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
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na tworzenie stosownego kapita³u ludzkiego oraz skuteczn¹ alokacjê kapita³u
fizycznego i finansowego dziêki efektywnej wspó³pracy lokalnych aktorów”22.
Kapita³ spo³eczny jest istotny z jeszcze jednego wzglêdu – zwiêksza konkurencyjnoœæ. Podmioty gospodarcze o du¿ym poziomie kapita³u spo³ecznego, dziêki p³ynnemu przep³ywowi informacji, wiedzy i doœwiadczeñ zyskuj¹
przewagê nad podmiotami o s³abszym kapitale spo³ecznym. W przypadku
zbiorowoœci terytorialnych wysoki poziom kapita³u spo³ecznego daje przewagê w konkurowaniu o inwestorów zewnêtrznych, co jest strategicznie wa¿ne w dobie globalnej mobilnoœci kapita³u poszukuj¹cego najkorzystniejszych
warunków gospodarowania. „Mo¿na powiedzieæ, ¿e globalizacja ma sprzeczne skutki dla rozwoju lokalnego. Jedne obszary [spo³ecznoœci lokalne] mo¿e
os³abiaæ nie tylko ze wzglêdu na problemy z kosztami, ale tak¿e z powodu
niedostatecznej ich innowacyjnoœci. Inne jednak mo¿e faworyzowaæ, te mianowicie, które eksploatuj¹ swój kapita³ spo³eczny, by przyci¹gn¹æ zewnêtrzne firmy i by odnieœæ korzyœci z otwieraj¹cych siê szans eksportowych. Ogólnie rzecz bior¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ w porównaniu z przesz³oœci¹ znaczenie
kapita³u spo³ecznego wzros³o: bardziej ni¿ mia³o to miejsce niegdyœ – zwiêksza on mo¿liwoœci lokalnych aktorów wp³ywania na rozwój swojego regionu. Proces ten nie jest ju¿ z koniecznoœci uzale¿niony od ‘kosztowych’ zachêt
i bodŸców, które s¹ w stanie przyci¹gaæ firmy zewnêtrzne, ale od zdolnoœci
korzystania z kapita³u spo³ecznego dla rozwoju pewnego poziomu wiedzy
i specjalizacji, który zapewni regionowi bardziej solidn¹ przysz³oœæ. W rzeczywistoœci mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ im bardziej kapita³ spo³eczny jest
zdolny budowaæ w danym lokalnym kontekœcie otoczenie gospodarki (external
economies) i zakorzeniaæ wiedzê, tym mniej przysz³oœæ danego obszaru uzale¿niona bêdzie jedynie od lokalnego dynamizmu zwi¹zanego z lokalizacj¹
zewnêtrznych inicjatyw. Te zaœ, jeœli bazuj¹ jedynie na korzyœciach kosztowych, stanowi¹ s³aby i niestabilny zasób dostarczaj¹cy ryzykownego i krótkoterminowego przystosowania w erze globalizacji”23.
Jakkolwiek znaczenie ekonomiczne zjawisk i czynników ujmowanych
pod wspóln¹ nazw¹ kapita³u spo³ecznego zdaje siê nie budziæ w¹tpliwoœci, te
rodz¹ siê, gdy stawia siê pytanie, na ile odnoszona do nich metafora kapita³u
jest trafna: czy kapita³ spo³eczny w istocie jest kapita³em (tak jak jest on rozumiany w ekonomii)? Wœród ekonomistów nie ma – wspomina³ ju¿ o tym cytowany wczeœniej Grootaert – co do tego zgody. Wypada przyj¹æ argumentacjê
Lindona Robinsona, Allena Schmida i Marcelo Silesa, zdaniem których podstawowa konfuzja zwi¹zana ze stosowaniem metafory kapita³u spo³ecznego
wynika z faktu, i¿ obejmuje siê ni¹ zarówno to, czym on jest, jak i to, czemu
kapita³ spo³eczny s³u¿y, gdzie rezyduje, jakie s¹ jego skutki. Jeœli zatem
22
23

C. Trigilia: op. cit.
Ibidem.
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wy³¹czy siê z definicji kapita³u spo³ecznego jego aplikacje i uzna, i¿ kapita³em spo³ecznym s¹ relacje oparte na sympatii (sympathy), to oka¿e siê, ¿e
posiada on ca³y szereg w³asnoœci wymaganych od jakiegoœ dobra, by mog³o
byæ kapita³em24. W³asnoœci te to przede wszystkim: trwa³oœæ, zdolnoœæ transformacyjna, elastycznoœæ, zastêpowalnoœæ, zdolnoœæ kreowania innych form
kapita³u, mo¿liwoœæ inwestowania. Proponowana przez autorów definicja kapita³u (w pe³nym, ekonomicznym tego s³owa znaczeniu) spo³ecznego mog³aby byæ nastêpuj¹ca: „Kapita³ spo³eczny to sympatia (sympathy) jednej osoby
lub grupy skierowana do drugiej osoby lub grupy, która mo¿e im [tj. tym drugim] przynieœæ potencjalne przewagi, korzyœci i preferencyjne traktowanie,
wykraczaj¹ce poza oczekiwania wi¹zane z dowoln¹ relacj¹ opart¹ na wymianie”25.

3. Ujemne konsekwencje kapita³u spo³ecznego
Nie zawsze i nie w ka¿dych okolicznoœciach kapita³ spo³eczny jest
Ÿród³em zjawisk pozytywnych i po¿¹danych. Równie dobrze mo¿e on rodziæ
skutki destrukcyjne, zarówno dla jednostek, jak i spo³ecznoœci czy zbiorowoœci. Najczêœciej wskazuje siê w tym kontekœcie trzy grupy zjawisk26:
– kapita³ spo³eczny mo¿e dzia³aæ na szkodê dobra publicznego – dzieje siê
tak wówczas, gdy s³u¿y on nepotyzmowi i korupcji, gdy jest wykorzystywany dla celów nieuczciwej konkurencji (zjawisko tzw. kapitalizmu politycznego) czy wrêcz przestêpczoœci (mafia); gdy przybiera kszta³t amoralnego familizmu i klientyzmu; oznacza to, i¿ kapita³ spo³eczny mo¿e
s³u¿yæ poszczególnym grupom do zaw³aszczania pewnych dóbr, ograniczaj¹c dostêp do nich innym grupom lub wrêcz je wykluczaj¹c;
– kapita³ spo³eczny mo¿e ograniczaæ indywidualn¹ wolnoœæ, przedsiêbiorczoœæ i innowacyjnoœæ – dzieje siê tak wówczas, gdy zobowi¹zania wynikaj¹ce z przynale¿noœci do grupy/sieci wymuszaj¹ zachowania i dzia³ania
sprzeczne z potrzebami indywidualnej ekspresji, efektywnoœci gospodarczej lub politycznej;
– kapita³ spo³eczny mo¿e stanowiæ specyficzne Ÿród³o opresji hamuj¹cej indywidualn¹ mobilnoœæ – w szczególnoœci sytuacja ta dotyczy cz³onków
grup/subkultur biednych i/lub zmarginalizowanych; ich kapita³ spo³eczny
stanowi podstawê reprodukcji tych grup w efekcie miêdzygeneracyjnego
przekazywania statusu i wzorów zachowañ.
24

L.J. Robison, A.A. Schmid, M.E. Siles: Is Social Capital Really Capital? „Review of
Social Economy” 2002, nr 1.
25
Ibidem, s. 19.
26
A. Portes, P. Landolt: The Downside of Social Capital, „The American Prospect” 1996,
nr 26.
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To, na ile kapita³ spo³eczny bêdzie pozytywnie przyczynia³ siê do osi¹gania celów rozwojowych, w znacznej mierze zale¿y od kontekstu27: przede
wszystkim od kultury politycznej – stopnia, w jakim instytucje polityczne
kieruj¹ siê zasadami pañstwa prawa i dobra publicznego, a ponadto równie¿
od kultury gospodarowania – rozumienia i przestrzegania prawide³ rynku.

4. Kapita³ spo³eczny a rozwój ekonomiczny
Michael Woolcock i Deepa Narayan wyró¿niaj¹ cztery perspektywy,
w jakich ujmowane s¹ zwi¹zki miêdzy kapita³em spo³ecznym a rozwojem gospodarczym: komunitarystyczn¹, sieciow¹, instytucjonaln¹ i synergiczn¹28.
4.1. Perspektywa komunitarystyczna
Uto¿samia kapita³ spo³eczny z lokalnymi organizacjami: klubami, stowarzyszeniami, grupami obywatelskimi. Komunitaryœci przyjmuj¹, ¿e kapita³
spo³eczny z natury swej zawsze daje pozytywne efekty; im jest go zatem wiêcej, tym lepiej, tzn. im w danej spo³ecznoœci jest wiêcej lokalnych organizacji,
im „gêœciej” zape³niaj¹ przestrzeñ publiczn¹, tym wiêksze szanse na rozwój
gospodarczy i dobrobyt.
Jest to perspektywa niew¹tpliwie nazbyt optymistyczna. Jej zwolennicy
ignoruj¹ fakt, i¿ kapita³ spo³eczny mo¿e mieæ tak¿e negatywny charakter.
Ponadto jest wiele przyk³adów œwiadcz¹cych o tym, ¿e kapita³ spo³eczny
automatycznie nie przek³ada siê na procesy rozwojowe.
4.2. Perspektywa sieciowa
Konstytutywne dla perspektywy sieciowej jest za³o¿enie, i¿ kapita³
spo³eczny tworz¹ horyzontalne i wertykalne powi¹zania miêdzy ludŸmi,
powi¹zania miêdzy ró¿nymi jednostkami organizacyjnymi, jak grupy obywatelskie czy firmy i wewn¹trz nich. Zwolennicy tej perspektywy przyjmuj¹, i¿
kapita³ spo³eczny mo¿e mieæ zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter.
Sieciowe podejœcie do kapita³u spo³ecznego ma swój teoretyczny fundament
w klasycznej pracy Marka Granovettera nad rol¹ silnych i s³abych wiêzi
spo³ecznych – moc powi¹zañ mierzy³ on poziomem (liczb¹, rozmiarem) ich
intensywnoœci, czêstotliwoœci, intymnoœci i wzajemnoœci29. Zas³uga Granovettera polega na tym, i¿ „odkry³” on si³ê, która paradoksalnie tkwi w s³abych
wiêziach. Co prawda wa¿ne s¹ silne powi¹zania w³aœciwe dla grup pierwot27

C. Trigilia: op. cit.
M. Woolcock, D. Narayan: Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, „The World Bank Research Observer” 2000, nr 2.
29
M.S. Granovetter: The Strenght of Weak Ties, „American Journal of Sociology” 1973,
nr 6.
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nych, relacji przyjacielskich czy s¹siedzkich, ale o szansach jednostki w ¿yciu
spo³ecznym, jej dostêpie do spo³ecznie dystrybuowanych zasobów bardziej
decyduj¹ s³abe powi¹zania, tj. takie, które ³¹cz¹ ludzi ponad granicami w³asnej rodziny, klanu, grupy, spo³ecznoœci i tak dalej. „S³abe powi¹zania – konkluduje Granovetter – czêsto demaskowane jako rodz¹ce alienacjê [...] s¹
niezbêdne z punktu widzenia szans jednostek i ich integracji ze spo³ecznoœciami, silne powi¹zania, powoduj¹c lokaln¹ spójnoœæ, prowadz¹ do ogólnej
fragmentacji”30.
Tabela 1. Stowarzyszenia spo³eczne kapita³u wi¹¿¹cego i pomostowego
(przyk³ad polski)
Stowarzyszenia kapita³u wi¹¿¹cego
1. rady rodzicielskie, stowarzyszenia
oœwiatowe
2. rodziny typu zawodowego: wojskowe, kolejarskie czy policyjne
3. s¹siedztwo typu wiejskiego (so³ectwa) i miejskiego, lokalne inicjatywy inwestycyjne, samorz¹d terytorialny
ró¿nych stopni
4. tradycyjne stowarzyszenia miejscowe
(OSP) lub krzewienia kultury lokalnej
5. stowarzyszenia religijne i przyparafialne
6. stowarzyszenia swojaków: emigranci
do miast lub krajów, ziomkostwa ró¿nego typu, zwi¹zki wiêzi szkolnej: absolwenci, korporacje studenckie
7. zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia
profesjonalne, samorz¹d zawodowy
8. organizacje wsparcia wzajemnego
i samopomocy: rodzice dzieci chorych na
okreœlon¹ chorobê, stowarzyszenia AA
9. stowarzyszenia wspólnego losu i interesów: kombatanci, inwalidzi wojenni, emeryci i renciœci

Stowarzyszenia kapita³u pomostowego
1. stowarzyszenia edukacyjne lub popularyzacji wiedzy
2. organizacje hobbystyczne jak: mi³oœników wiedzy (np. historycznej), wêdkarskie, rekreacyjne i turystyczne
3. zrzeszenia sportowe
4. partie i stowarzyszenia polityczne
5. organizacje dobroczynne i okazjonalna aktywnoœæ charytatywna (WOŒP)
6. stowarzyszenia kulturalne ró¿nego
typu, jak np. muzyczne
7. organizacje ekologiczne
8. zrzeszenia popularyzacji wartoœci:
zdrowia, higieny lub wiedzy
9. stowarzyszenie na rzecz ludzi za granic¹ lub emigrantów, ochrony praw
cz³owieka; stowarzyszenia przyjaŸni
miêdzy narodami

•ród³o: J. Bartkowski: WiêŸ spo³eczna i aktywnoœæ stowarzyszeniowa, w: A. Gniewkowska,
P. Gliñski, A. Koœciañski (red.): Teorie wspólnotowe a praktyka spo³eczna, IFiS PAN, Warszawa 2005.

30

Ibidem, s. 1378.
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Opisana przez Granovettera odmiennoœæ ról, jakie w ¿yciu jednostek
i grup odgrywaj¹ silne i s³abe powi¹zania, da³a wspó³czeœnie podstawê do
wyró¿nienia kapita³u spo³ecznego spajaj¹cego (bonding) i pomostowego
(bridging)31.
Kapita³ spajaj¹cy tworz¹ silne powi¹zania ³¹cz¹ce „swoich” – ludzi, którzy siê znaj¹: cz³onków rodziny, przyjació³, krajanów i tym podobnych. Daje
on jego posiadaczom poczucie przynale¿noœci, zapewnia wsparcie, ochronê,
u³atwia radzenie sobie. Kapita³ spajaj¹cy ma dwa oblicza: mo¿e dzia³aæ pro
publico bono, przynosz¹c po¿ytek jednostkom i grupom, ale mo¿e te¿ wymuszaæ lojalnoœæ wbrew woli poszczególnych osób i byæ Ÿród³em szkodliwych
dla spo³ecznoœci praktyk i zwyczajów (np. amoralny familizm, nepotyzm,
mafia, kumoterstwo i inne).
Kapita³ pomostowy oparty jest na s³abych powi¹zaniach ³¹cz¹cych ludzi
obcych, innych, ró¿nych. Mo¿e on operowaæ zarówno horyzontalnie, jak
i wertykalnie. W tym pierwszym przypadku ³¹czy on osoby zajmuj¹ce podobne miejsce w strukturze spo³ecznej (w tym w strukturze w³adzy), w drugim
zaœ – osoby zajmuj¹ce pozycje odmienne. W odró¿nieniu od kapita³u spajaj¹cego, który pe³ni raczej funkcje defensywne, kapita³ pomostowy pozwala
iœæ do przodu, rozszerzaj¹c mo¿liwoœci dostêpu do wymiany zasobów
kr¹¿¹cych po sieciach. Zdaniem socjologów zajmuj¹cych siê tzw. network
analysis zasoby te to:
– symbole (informacje, normy, wartoœci, idee, komunikaty itd.);
– zasoby materialne (rzeczy, pieni¹dze);
– emocje (aprobata, szacunek, sympatia itp.)32.
Powy¿sze rozró¿nienie kapita³u spo³ecznego na kapita³ spajaj¹cy i pomostowy ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia jego roli w procesach a) rozpoczynania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz b) w procesach rozwoju spo³eczno-gospodarczego, w szczególnoœci w spo³ecznoœciach ubogich,
cierpi¹cych niedostatek innych rodzajów zasobów.
a) Analizuj¹c przebieg projektu gospodarczego, mo¿na spostrzec, i¿ kapita³ spajaj¹cy istotny jest przede wszystkim we wstêpnych fazach projektu gospodarczego; z czasem jego znaczenie maleje. Jeœli tak siê nie dzieje, istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e regu³y lojalnoœci grupowej zast¹pi¹ regu³y efektywnego zarz¹dzania i gospodarowania, co zawsze grozi os³abieniem lub za³amaniem ca³ego przedsiêwziêcia.
Kapita³ pomostowy, choæ nieco mniej znacz¹cy w fazie inicjacji, warunkuje trwanie i rozwój projektu gospodarczego. Dziêki niemu bowiem mo¿na
siêgaæ po zasoby niezbêdne w procesie gospodarowania (pieni¹dze, technolo31
R. Gittell, A. Vidal: Community Organizing: Building Social Capital as a Development
Strategy, Sage Publications, Newbury Park, CA 1998.
32
Na temat analizy sieciowej por. J.H. Turner: Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; przede wszystkim rozdzia³ 38.
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gie, informacje, doœwiadczenia) i zapewniaæ mu optymalne warunki (np. rynki zbytu).
Tabela 2. Rola kapita³u spo³ecznego w historii naturalnej projektu gospodarczego

•ród³o: CONSCISE Project. Final report, 2003.

Rysunek 1. Rola kapita³u spo³ecznego w powstawaniu przedsiêbiorstwa spo³ecznego wed³ug Birkholzera i Kramera

•ród³o: CONSCISE Project. Final report, 2003.
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b) Analizuj¹c z kolei szanse rozwojowe spo³ecznoœci wypada zauwa¿yæ,
¿e okreœla je zarówno w³aœciwy jej kapita³ spo³eczny pomostowy, jak i spajaj¹cy. Szanse rozwojowe s¹ najwiêksze, gdy wysokiemu poziomowi kapita³u
spajaj¹cego towarzyszy wysoki poziom kapita³u pomostowego; w ka¿dym
innym przypadku szanse s¹ mniej lub bardziej ograniczone, bowiem to kapita³
pomostowy stwarza spo³ecznoœci warunki wspó³pracy, rozwi¹zywania problemów i osi¹ganie kolektywnych celów.
Tabela 3. Wp³yw kapita³u spo³ecznego na ubogie spo³ecznoœci wiejskie
kapita³
spo³eczny
pomostowy niski
(na zewn¹trz
spo³ecznoœci)
pomostowy wysoki
(na zewn¹trz
spo³ecznoœci)

spajaj¹cy niski
(wewn¹trz spo³ecznoœci)
atomizacja

emigracja do miast

spajaj¹cy wysoki
(wewn¹trz spo³ecznoœci)
wiejska
bieda
stagnacja
rozwój
przedsiêbiorczoœci

•ród³o: M. Woolcock, D. Narayan: Social Capital…, op. cit.

Przedstawiona powy¿ej rola kapita³u wi¹¿¹cego i pomostowego (wertykalnego i horyzontalnego) jako czynników o istotnym znaczeniu z punktu
widzenia wzrostu gospodarczego, sprawnoœci gospodarowania i szans rozwojowych, ma ci¹gle bardziej charakter pewnych za³o¿eñ teoretycznych ni¿
twierdzeñ opartych na twardych danych empirycznych. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ podejmowane próby empirycznej weryfikacji trafnoœci rozró¿niania
kapita³u pomostowego i spajaj¹cego oraz ich wp³ywu na procesy rozwoju
gospodarczego zdaj¹ siê przyjmowane hipotezy potwierdzaæ. Oto dwa przyk³ady.
Sjoerd Beugelsdijk i Sjak Smulders skonstruowali model statystyczny, za
pomoc¹ którego podjêli próbê sprawdzenia, czy kapita³ spo³eczny ma wp³yw
na wzrost gospodarczy33. Za³o¿yli, i¿ kapita³ spo³eczny i wzrost gospodarczy
mog¹ byæ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane na dwa sposoby. Po pierwsze, uczestnictwo w zamkniêtych sieciach spo³ecznych rodzinnych i przyjacielskich
(kapita³ wi¹¿¹cy) poch³ania czas, którego potem brakuje na pracê i uczenie
siê, zatem bêdzie negatywnie skorelowane ze wzrostem. Po drugie, uczestnictwo w otwartych sieciach splataj¹cych ró¿ne spo³ecznoœci (kapita³ pomostowy) generuje zaufanie, poniewa¿ cz³onkowie, znaj¹c siê wzajemnie, podlegaj¹ kontroli, która zapobiega oportunistycznym zachowaniom naruszaj¹cym
33
S. Beugelsdijk, S. Smulders: Bridging and Bonding Social Capital: Which type is good
for economic growth? www.eea-esem.com/papers/eea-esem/2003/119/EEA2003.PDF.
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dobr¹ reputacjê grupy. Ten typ uczestnictwa bêdzie ze wzrostem gospodarczym skorelowany pozytywnie. Natomiast ryzyka zachowañ oportunistycznych w sferze gospodarczej i publicznej nie redukuje wiêcej czasu poœwiêcanego rodzinie i przyjacio³om. A zatem wy¿szy poziom kapita³u spajaj¹cego
powinien iœæ w parze z ni¿szym poziomem wzrostu gospodarczego, 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 kolei Fabio Sabatini, na przyk³adzie W³och, podj¹³ próbê empirycznej
oceny wp³ywu ró¿nych typów kapita³u spo³ecznego na sprawnoœæ gospodarowania, jakoœæ miejskiego ekosystemu i niepewnoœæ pracy34. Wychodz¹c z tradycji Granovettera, Sabatini przyj¹³, i¿ kapita³ spajaj¹cy tworz¹ silne wiêzi
rodzinne, kapita³ pomostowy horyzontalny – s³abe wiêzi nieformalne (przyjaciele, znajomi), a pomostowy wertykalny (linking social capital) – s³abe wiêzi formalne (cz³onkostwo w organizacjach ochotniczych). Przeprowadzona
przez Sabatiniego analiza oko³o 200 wskaŸników tworz¹cych uporz¹dkowany statystyczny model ujawni³a, i¿ pomostowy wertykalny kapita³ spo³eczny
pozytywnie wp³ywa na sprawnoœæ gospodarowania i jakoœæ miejskiego ekosystemu, natomiast kapita³ spajaj¹cy pozwala redukowaæ ryzyko wynikaj¹ce
z niestabilnoœci rynku pracy.
4.3. Perspektywa instytucjonalna
Trzecie z omawianych tu podejœæ – instytucjonalne – przyjmuje, i¿ sieci
spo³eczne, obywatelskie zaanga¿owanie, spo³eczeñstwo obywatelskie stanowi¹ produkt politycznego, prawnego i instytucjonalnego œrodowiska. Instytucjonaliœci twierdz¹ zatem, ¿e potencja³ grup spo³ecznych do wspó³pracy
i osi¹gania kolektywnych celów zale¿y od jakoœci instytucji formalnych reguluj¹cych aktywnoœæ owych grup. W odró¿nieniu od dwóch poprzednich podejœæ, tym razem kapita³ spo³eczny postrzegany jest jako zmienna zale¿na.
Istniej¹ dwie wersje podejœcia instytucjonalnego. Pierwsza z nich dowodzi, ¿e za³o¿enie, i¿ spo³ecznoœci i organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego
niejako samoistnie zagospodarowuj¹ obszary, z których wycofa³o siê pañstwo, jest fa³szywe. W rzeczywistoœci jest inaczej: kapita³ spo³eczny i spo³eczeñstwo obywatelskie rozwijaj¹ siê tak dalece, jak dalece aktywnie zachêca
je do tego pañstwo.
Istot¹ drugiej wersji podejœcia instytucjonalnego jest uto¿samienie kapita³u spo³ecznego z jakoœci¹ politycznych, prawnych i ekonomicznych instytucji. Zwolennicy tego punktu widzenia odwo³uj¹ siê do szeroko zakrojonych
studiów porównawczych, które dowodz¹, i¿ zmienne takie jak: zgeneralizo34
F. Sabatini: Social capital, labour precariousness and the economic performance. An
empirical assessment of the strength of weak ties in Italy, „Working Paper” 2006, nr 26.
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wane zaufanie, rz¹dy prawa, wolnoœci obywatelskie, jakoœæ biurokratyczna,
s¹ pozytywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym i dobrobytem35. Badania te stanowi¹ uzasadnienie tezy, wed³ug której kapita³ spo³eczny wp³ywa
na zakres niedostatku i ³agodzi nierównoœci dochodowe lub co najmniej ich
nie pogarsza. Co wiêcej w pañstwach, w których jakoœæ instytucji jest niska
sam kapita³ finansowy nie wystarczy, by osi¹gaæ cele rozwojowe; gdy panoszy siê korupcja, biurokracja dzia³a ociê¿ale, ogranicza siê prawa obywatelskie, narusza prawa w³asnoœci – niezbêdne s¹ równoczesne inwestycje
w kapita³ spo³eczny, bo bez tego trudno by³oby podnieœæ sprawnoœæ rozwi¹zywania problemów.
4.4. Synergizm
Czwart¹ perspektyw¹, w jakiej ujmowane s¹ zwi¹zki miêdzy kapita³em
spo³ecznym a rozwojem gospodarczym, jest synergizm. Integruje on wczeœniej omówione podejœcia sieciowe i instytucjonalne. Synergizm zrodzi³ siê ze
studiów nad stosowanymi w ró¿nych krajach strategiami rozwojowymi
z pun ktu wi dze nia wy stê puj¹cych w nich re lacji miê dzy biu ro kracj¹ pañstwow¹, a ró¿nego typu aktorami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Da³y one
podstawê do sformu³owania trzech tez, na których opiera siê podejœcie synergiczne:
– pañstwa i spo³eczeñstwa nie s¹ z zasady ani dobre, ani z³e; rz¹d, korporacje, grupy obywatelskie s¹ zmiennymi, które maj¹ wp³yw na osi¹ganie
kolektywnych celów;
– pañstwa, podmioty gospodarcze i spo³ecznoœci same w sobie nie dysponuj¹ zasobami potrzebnymi do osi¹gania zrównowa¿onego, opartego na
stabilnych podstawach rozwoju; dlatego te¿ wymagana jest komplementarnoœæ i partnerstwo wewn¹trz sektorów i pomiêdzy nimi; identyfikacja
warunków pojawienia siê synergii to (w zakresie rozwoju) centralne zadanie badawcze i praktyczne;
– spoœród tych sektorów rola pañstwa w facylitowaniu rozwoju jest najistotniejsza, ale i najbardziej z³o¿ona ze wzglêdu na jego role: g³ównego dostarczyciela dóbr publicznych, arbitra i egzekutora zasady rz¹dów prawa
oraz aktora sceny publicznej, zdolnego dzia³aæ ponad podzia³ami klasowymi, etnicznymi, religijnymi itp.

35

Za pionierskie uchodz¹ tu prace Stephena Knacka i Philipa Keefera wykorzystuj¹ce
dane ze Œwiatowego Sonda¿u Wartoœci (S. Knack, P. Keefer: Does Social Capital Have an
Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, „Quarterly Journal of Economics” 1997,
nr 4); po czêœci dane te s¹ przedstawione w: R. Ingelhart: Kultura a demokracja, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.): Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznañ 2003.
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Znaczenie pañstwowo-spo³ecznej synergii polega na tym, i¿ katalizuje
ona rozwój. Zdaniem Petera Evansa, osi¹gniêcie efektu synergii w dzia³aniach podejmowanych przez pañstwo i obywateli wymaga spe³nienia dwóch
warunków: komplementarnoœci i osadzenia (embeddedness)36.
Komplementarnoœæ to tyle, co wzajemnie wspieraj¹ce relacje miêdzy
publicznymi a prywatnymi aktorami. Rozumiana konwencjonalnie, zak³ada
jasny podzia³ pracy miêdzy partnerami, wynikaj¹cy z ich odmiennych w³aœciwoœci: ka¿dy, zarówno pañstwo, jak i podmioty prywatne, wnosi swój wk³ad
– to, co jest jego specjalnoœci¹ – daje to w efekcie lepszy rezultat ni¿ gdyby
ka¿dy dzia³a³ z osobna.
Osadzanie dotyczy powi¹zañ, które, przekraczaj¹c podzia³y publiczno-prywatne, ³¹cz¹ obywateli i przedstawicieli instytucji publicznych. W przeciwieñstwie do komplementarnoœci, która ³atwo wpisuje siê w akceptowane
wyobra¿enia o tym, jak powinny wygl¹daæ relacje miêdzy poszczególnymi
sektorami, osadzenie budziæ mo¿e kontrowersje. „Czy sieci, które naruszaj¹
granice miêdzy sektorem publicznym i prywatnym – pyta Evans – mog¹ byæ
sk³adnicami kapita³u spo³ecznego cennego z punktu widzenia rozwoju, a nie
s³u¿yæ korupcji lub poszukiwaniu [nieuczciwych] korzyœci?” I odpowiada:
„Pomimo trudnoœci, jakie [ten fakt] stwarza konwencjonalnej m¹droœci, s¹
dowody, które wskazuj¹, i¿ przenikalnoœæ publiczno-prywatnych granic musi
byæ przyjêta do wiadomoœci jako warunek sukcesu wielu programów rozwojowych, przed którym nie da siê uciec”37. Osadzanie w istocie oznacza, i¿ programy rozwojowe implementowane w danej spo³ecznoœci odgórnie, aby
mog³y okazaæ siê skuteczne w d³u¿szej perspektywie czasowej, musz¹ siê
w niej zakorzeniæ, innymi s³owy do³¹czyæ za poœrednictwem wertykalnych
powi¹zañ pomostowych do istniej¹cych sieci lokalnych.
Synergia, zdaniem Evansa, polega na pewnej kombinacji komplementarnoœci i osadzania; oba warunki wzajemnie uzupe³niaj¹ siê: pierwszy z nich
stwarza potencja³ rozwojowy, drugi – daje podstawê jego spo¿ytkowania.
Perspektywa synergiczna pokazuje, i¿ pomostowy kapita³ spo³eczny
mo¿e mieæ wp³yw na sprawnoœæ pañstwa. Jest bowiem w stanie regulowaæ
procesy zaspokajania potrzeb w zale¿noœci od poziomu komplementarnoœci
pañstwa i spo³eczeñstwa, tj. w zale¿noœci od tego, czy aparat pañstwowy dobrze wype³nia swoje us³ugowe funkcje wobec spo³eczeñstwa (komplementarnoœæ) czy s³abo, co zmusza do zastêpowania go przez rodzinê i nieformalne
organizacje (substytucja).

36

P. Evans: Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy, „World Development” 1996, nr 6.
37
Ibidem, s. 180.
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Tabela 4. Pomostowy kapita³ spo³eczny a sprawnoœæ pañstwa
wysoki poziom
pomostowego kapita³u
spo³ecznego
niski poziom
pomostowego kapita³u
spo³ecznego

Sprawne pañstwo
Komplementarnoœæ
*
spo³eczny i ekonomiczny
dobrobyt
Komplementarnoœæ
*
wykluczanie spo³eczne:
silniejsze grupy
spo³eczne
„przechwytuj¹” pañstwo,
spychaj¹c s³abszych na
margines

Niesprawne pañstwo
Substytucja
*
zaradnoœæ spo³eczna
Substytucja
*
konflikt: jawne
konflikty, walka,
przemoc, anarchia

•ród³o: M. Woolcock, D. Narayan: op. cit.

Przyjêcie w teorii i/lub praktyce podejœcia synergicznego implikuje
koniecznoœæ:
– identyfikowania natury i zakresu formalnych i nieformalnych relacji
spo³ecznych wewn¹trz spo³ecznoœci oraz interakcji miêdzy nimi;
– budowania strategii rozwojowych bazuj¹cych na owych relacjach, w szczególnoœci na zasiêgu spajaj¹cego i pomostowego kapita³u spo³ecznego;
– decydowania, jak pozytywne manifestacje kapita³u spo³ecznego: wspó³praca, zaufanie, sprawnoœæ instytucjonalna mog¹ zag³uszyæ negatywne jego
przejawy: korupcjê, izolacjonizm, sekciarstwo.

5. Konkluzje
Niew¹tpliwie jednym z kluczy do polskich problemów: biedy, gospodarczego i cywilizacyjnego opóŸnienia, jest uruchomienie mechanizmów lokalnego rozwoju. W tej dziedzinie nie odnotowaliœmy w ostatnich latach znacz¹cych postêpów. Okaza³o siê, ¿e sama decentralizacja i ³ad samorz¹dowy to
zbyt s³abe bodŸce, by na szersz¹ skalê rozwinê³a siê lokalna aktywnoœæ. Byæ
mo¿e ten stan rzeczy wynika z faktu przerwania tradycji obywatelskiego
zaanga¿owania i kolektywnej troski o w³asn¹ (lub biedn¹) spo³ecznoœæ, która
rozwija³a siê w okresie pracy „u podstaw” i budowy II Rzeczpospolitej.
Z punktu widzenia wyzwañ wspó³czesnoœci nie ma to jednak znaczenia – istotne jest bowiem to, i¿ nie mamy ani sprawnych mechanizmów instytucjonalnych, ani wypracowanych metod kolektywnego dzia³ania, generuj¹cych lokalne procesy rozwojowe. S¹ rzecz jasna miejsca, gdzie rozwija siê przedsiê-
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biorczoœæ, sprawnie dzia³aj¹ instytucje, a mieszkañcy organizuj¹ siê w stowarzyszeniach, klubach czy nieformalnych komitetach. Z oczywistych powodów to nie tych spo³ecznoœci dotyczy najbardziej potrzeba uruchomienia procesów rozwojowych, ale obszarów zaniedbanych: kulturowo, spo³ecznie,
a przede wszystkim gospodarczo.
Wydaje siê, ¿e odkrycie rozwojowej roli kapita³u spo³ecznego otwiera tak¿e nowe mo¿liwoœci dla polskich spo³ecznoœci – perspektywy konstruowania
nowych strategii rozwojowych opartych na kapitale spo³ecznym. Przeprowadzone powy¿ej rozwa¿ania daj¹, jak siê wydaje, uzasadnion¹ podstawê do
sformu³owania kilku za³o¿eñ, które powinny le¿eæ u podstaw tego typu strategii.
1. Kapita³ spo³eczny jest czynnikiem rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Jego znaczenie jest tym wiêksze, im mniejsza jest dostêpnoœæ innych typów
kapita³u. Kapita³ spo³eczny nie zastêpuje innych form kapita³u, ale pozwala
po nie siêgaæ i efektywniej je wykorzystaæ.
2. Budowaæ kapita³ spo³eczny, to przede wszystkim tworzyæ powi¹zania,
budowaæ relacje; powstanie relacji jest warunkiem podjêcia wspó³pracy, ta
zaœ jest niezbêdna, by pojawi³o siê zaufanie. O ile zawsze jest jakiœ poziom
kapita³u wi¹¿¹cego, który pozwala przetrwaæ, o tyle nigdy nie doœæ kapita³u
pomostowego, który pomaga rozwijaæ siê; wyzwanie, które wymaga szczególnej troski i zaanga¿owania, to budowa kapita³u pomostowego.
3. Strategia rozwojowa oparta na kapitale spo³ecznym wymaga wspó³dzia³ania pañstwa i grup obywatelskich; inicjatywy odgórne, jeœli nie s¹ osadzone w spo³ecznoœciach, nie dadz¹ oczekiwanego prorozwojowego impulsu.
4. Kapita³ spo³eczny dzia³a pro publico bono, gdy system polityczny dzia³a pro publico bono.

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Czy kapita³ spo³eczny bez spo³ecznego zaufania
jest mo¿liwy? Przyk³ady polskich gmin wiejskich
1. Wprowadzenie
Pytanie, które stanowi motyw przewodni moich rozwa¿añ nad kapita³em
spo³ecznym polskiej wsi ma charakter nieco kontrowersyjny, ale bez niego
trudno o wiarygodn¹ diagnozê stanu tego¿ kapita³u. Przes³anki do sformu³owania odpowiedzi – „tak, jest mo¿liwy” – wyprowadzam z wielu moich badañ zrealizowanych w IRWiR PAN w ostatnich latach, w tym tak¿e na podstawie badañ bêd¹cych fragmentem prac zespo³u IRWiR PAN, który pod kierunkiem Krystyny Szafraniec w 2002 roku skoncentrowa³ siê na ludzkim
i spo³ecznym kapitale polskiej wsi1.
Przystêpuj¹c do badañ, korzystaliœmy z typologii gmin skonstruowanej
przez zespó³ prof. Andrzeja Rosnera2, tak dobieraj¹c poszczególne przypadki
lokalnych wspólnot, by mo¿liwe sta³o siê zestawienie gmin o ró¿nych charakterystykach spo³eczno-gospodarczych (sygnalizuj¹cych poziom rozwoju gospodarczego) z ich spo³ecznym, psychologicznym i edukacyjnym potencja³em.
Jedno z pytañ badawczych zmierza³o do weryfikacji, a mo¿e skromniej
rzecz ujmuj¹c, egzemplifikacji tezy mówi¹cej, ¿e „pomyœlnoœæ gospodarcza
narodów i ich zdolnoœæ konkurowania uwarunkowane s¹ przez jedn¹ cechê –
poziom zaufania spo³ecznego”3. Przedmiotem naszych badañ by³y, rzecz jasna, nie narody, lecz spo³ecznoœci wiejskie szeœciu gmin bêd¹cych od 2004
roku w zasiêgu dzia³ania dwóch egzogennych czynników: polityki rolnej
1

Raport pod redakcj¹ prof. K. Szafraniec: Psychologiczny, spo³eczny i edukacyjny potencja³ polskiej wsi (KBN 5HO1FO1921) zawiera mój, licz¹cy 60 stron, rozdzia³ zatytu³owany
Kapita³ spo³eczny w gminach wiejskich – wiêzi, normy i spo³eczne zaufanie. Pomiêdzy konsolidacj¹ a atrofi¹ wspólnoty. W niniejszej ekspertyzie odwo³ujê siê tak¿e do wyników zawartych
w tym raporcie.
2
A. Rosner (red.): Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
3
F. Fukuyama: Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wroc³aw 1997.
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i strukturalnej UE oraz znacznego bezrobocia w III RP. To, który z nich odegra w rozwoju polskiej wsi rolê decyduj¹c¹ zale¿eæ bêdzie w ogromnym stopniu, jeœli wierzyæ Francisowi Fukuyamie i Robertowi Putnamowi, od czynników endogennych, czyli od zasobów kapita³u ludzkiego i spo³ecznego
w wiejskich spo³ecznoœciach.
Podejmuj¹c problem spo³ecznego kapita³u polskiej wsi, nie oczekiwa³am,
¿e w sposób jednoznaczny dane mi bêdzie odkryæ i opisaæ najwa¿niejsz¹
przyczynê sukcesów i niepowodzeñ jej mieszkañców, mia³am jedynie nadziejê,
¿e znajdê siê bli¿ej uzyskania odpowiedzi na te pytania. Wiedza o przesz³oœci,
w której wieœ mia³a a¿ nadto powodów, by sk¹po obdarzaæ zaufaniem „innych
ludzi”, nie sk³ania³a do stawiania hipotez o bogactwie spo³ecznego kapita³u
na polskiej wsi. Klimat nieufnoœci, z którym przez dziesi¹tki lat musieli sobie
radziæ mieszkañcy wsi, g³ównie rolnicy, klimat bêd¹cy konsekwencj¹ polityki „represyjnej tolerancji” prowadzonej przez w³adze PRL przeciwko tradycyjnym normom i wartoœciom ch³opskim, prywatnej w³asnoœci ziemi, rynkowym mechanizmom oraz przeciwko ch³opskim elitom – nie sprzyja³ budowaniu spo³ecznego kapita³u.
Wspomina o tym Barbara Perepeczko, rozwa¿aj¹c konsekwencje masowych przesiedleñ na tak zwane Ziemie Odzyskane oraz reformê roln¹ PKWN,
której towarzyszy³y nieufnoœæ, zazdroœæ, zawiœæ, przekupstwa i inne formy
nieuczciwoœci4. Kolejne elementy polityki rolnej, czyli kolektywizacja, obowi¹zkowe dostawy, likwidacja autentycznego przedstawicielstwa rolników
w ¿yciu politycznym, chaotycznie prowadzona w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku polityka modernizacji, nie mia³y pozytywnego wp³ywu na
dzisiejsz¹ kondycjê kapita³u spo³ecznego polskiej wsi5. Jeœli bowiem przyj¹æ,
za Fukuyam¹, ¿e „zaufanie to mechanizm oparty na za³o¿eniu, ¿e innych
cz³onków danej spo³ecznoœci cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie
oparte na wyznawanych normach”6, to ani okres PRL-u, ani pierwsze 14 lat
III RP, ani sposób komentowania w mediach procesu negocjacji warunków
wejœcia polskiego rolnictwa w obszar oddzia³ywania Wspólnej Polityki Rolnej
nie sprzyja³ budowaniu zaufania rolników do pañstwa, jego elit, a w rezultacie
do „wiêkszoœci ludzi”.
Okres poprzedzaj¹cy nasz¹ akcesjê do UE nie poprawi³ wzajemnych relacji wsi z pozawiejskim i pozarolniczym „centrum”7 i nie zmieni³ klimatu nie4

B. Perepeczko: Reforma rolna w pamiêci rolników, „Wieœ i Rolnictwo” 2003, nr 1.
B. Perepeczko: Powojenne uwarunkowania kapita³u spo³ecznego wspó³czesnych rolników polskich, „Wieœ i Rolnictwo” 2003, suplement do nr 3.
6
F. Fukuyama: op. cit., s. 38.
7
B. Fedyszak-Radziejowska: Miêdzy eurofobi¹ rolników i agrofobi¹ elit. Spo³eczne
problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej, w: Z.W. Puœlecki, M. Walkowski (red.):
Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe
INPiD UAM, Poznañ 2004.
5
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ufnoœci w kulturê zaufania8. S¹ przes³anki, by wierzyæ, ¿e okres po akcesji
wraz z unijn¹ polityk¹ spójnoœci i praktykowaniem zasady solidarnoœci stopniowo, wolno i bez gwa³townego przyp³ywu uczuæ przyczyni siê do poprawy
atmosfery i wzmocnienia spo³ecznego kapita³u wsi.
Fukuyama pisze, ¿e gromadzenie kapita³u spo³ecznego to skomplikowany i nie do koñca zbadany proces kulturowy. Polityka pañstwa mo¿e wzmacniaæ istniej¹cy kapita³ spo³eczny, jednak odbudowanie zaufania publicznego,
które uleg³o destrukcji, jest trudne i nie znamy skutecznych sposobów jego
rewitalizacji9. Kapita³ spo³eczny zwiêksza siê, gdy jest u¿ywany, obumiera,
gdy u¿ywany nie jest10. Pamiêtajmy, ¿e wzmacnianie kapita³u ludzkiego jest
znacznie prostsze. Decyzja jednostki o kontynuowaniu edukacji nie wymaga
spo³ecznej akceptacji, chocia¿ ³atwiej podj¹æ j¹ przy sprzyjaj¹cej polityce pañstwa. Sk³onnoœæ do zachowañ spo³ecznych roœnie wolniej ni¿ zasoby kapita³u
ludzkiego – o tym warto pamiêtaæ, gdy rozwa¿amy Ÿród³a jego s³aboœci.
Do budowy kapita³u spo³ecznego potrzebna jest bowiem wspólnota akceptuj¹ca takie wartoœci jak: wzajemne zaufanie, wspó³praca, dzia³ania na rzecz
innych. Tworzeniu i przekazywaniu tych wartoœci s³u¿¹ szczególnie z³o¿one
i stabilne mechanizmy oraz instytucje kulturowe: tradycja, religia i obyczaje.
Pañstwo, jak pisze Fukuyama11, mo¿e jedynie pomóc w zwiêkszeniu kapita³u
spo³ecznego, ale skala i skutecznoœæ tej interwencji zale¿¹ od kultury i struktury danego spo³eczeñstwa. S¹ bowiem dwie przyczyny s³aboœci kapita³u
spo³ecznego: z jednej strony istnienie struktur pañstw socjalistycznych/komunistycznych, które wbrew w³asnym deklaracjom wzmocni³y, a nie os³abi³y
jednostkowy egoizm, z drugiej – familistyczny typ spo³eczeñstw (np. Chiny,
Francja, po³udniowe W³ochy) doœwiadczaj¹cych braku zaufania poza rodzin¹. Obie te przyczyny s¹ obecne w naszej tradycji politycznej i kulturowej.
Nic wiêc dziwnego, ¿e dostrzegamy konsekwencje tej obecnoœci tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, w spo³ecznoœciach wiejskich.
Dlatego przyjêta hipoteza badawcza nie zak³ada³a bogactwa kapita³u
spo³ecznego wsi, bardziej prawdopodobne wydawa³o siê potwierdzenie tezy
o wci¹¿ silnych, tradycyjnych wiêziach rodzinnych i s¹siedzkich, o gotowoœci
do spontanicznej, niesformalizowanej pomocy i wspó³pracy mieszkañców
wsi. Jednym s³owem, oczekiwa³am raczej spo³ecznych zasobów, a nie spo³ecznego kapita³u. Celowy dobór gmin, w których zrealizowano badania, s³u¿yæ mia³ weryfikacji hipotezy zak³adaj¹cej istnienie zale¿noœci miêdzy kon8

P. Sztompka: Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Spo³eczny Instytut Wydawniczy
Znak, Kraków 2002.
9
F. Fukuyama: op. cit., s. 27, 39.
10
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we wspó³czesnych W³oszech, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
11
F. Fukuyama: op. cit., s. 27.
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dycj¹ gospodarcz¹, demograficzn¹, stanem infrastruktury technicznej i oœwiatowej gmin a poziomem kapita³u spo³ecznego w ich spo³ecznoœciach.
Narzêdzia badawcze tworzy³ blok kwestionariusza nazwany Wieœ, spo³ecznoœæ lokalna, licz¹cy 21 pytañ zmierzaj¹cych do zdiagnozowania poziomu
uogólnionego zaufania spo³ecznego, si³y wiêzi ³¹cz¹cych mieszkañców badanych gmin, ich poczucia wp³ywu na sprawy w³asnej wsi oraz gminy. Pyta³am
tak¿e o gotowoœæ do wspó³pracy z innymi, o przynale¿noœæ do organizacji
i stowarzyszeñ oraz aktywnoœæ w nich, a tak¿e o sposób funkcjonowania struktur samorz¹dowych.
Dodatkowe Ÿród³o informacji stanowi³y wywiady przeprowadzone z dziesiêcioma liderami w ka¿dej z badanych gmin, wskazanymi przez pracowników i w³adze gminy, pe³ni¹cych funkcjê ekspertów-sêdziów12. Dziêki wywiadom poznaliœmy motywacje dzia³ania, sukcesy i pora¿ki ludzi, którzy
w badanych wspólnotach odgrywali rolê animatorów i katalizatorów wspólnotowej aktywnoœci.
Ostatnim Ÿród³em naszej wiedzy o kondycji kapita³u spo³ecznego w badanych gminach wiejskich okaza³y siê dwa wa¿ne wydarzenia, które mia³y miejsce tu¿ po badaniach terenowych, a mianowicie wybory samorz¹dowe 2002
oraz referendum w sprawie integracji Polski z UE z czerwca 2003 roku. Dane
o frekwencji, przebiegu i wynikach wyborów oraz referendum pozwoli³y
poddaæ weryfikacji deklarowan¹ przez naszych respondentów obywatelsk¹
aktywnoœæ, a wiêc lepiej poznaæ rzeczywist¹ kondycjê spo³eczeñstwa obywatelskiego badanych gmin.
Badania objê³y szeœæ wspólnot, w których zarówno zasoby spo³eczne, jak
i kapita³ spo³eczny tworz¹ szeœæ konkretnych rzeczywistoœci spo³ecznych.
Mo¿na usytuowaæ je na skali ³¹cz¹cej zamo¿noœæ i biedê, korzystne i niekorzystne charakterystyki gospodarcze oraz oœwiatowe, dominuj¹c¹ funkcjê
rolnictwa i wysoki stopieñ urbanizacji.
Bia³e B³ota (pod Bydgoszcz¹) i Dywity (obok Olsztyna) zosta³y dobrane
jako gminy radz¹ce sobie najlepiej, Kluczewsko (œwiêtokrzyskie) i P³aska
(podlaskie) jako gminy znajduj¹ce siê w najtrudniejszej sytuacji, Giza³ki
(Wielkopolska) i Otyñ (lubuskie) zajê³y zaœ pozycjê poœredni¹. Na omówione
ju¿ odmiennoœci na³o¿y³y siê dodatkowe ró¿nice wynikaj¹ce z dominuj¹cego
rodzaju rolnictwa – towarowego, ch³opskiego w wielkopolskich Giza³kach,
popegeerowskiego w gminie Otyñ oraz rolnictwa s³abego, przynosz¹cego
niewielkie dochody, jak w podlaskiej gminie P³aska i œwiêtokrzyskiej gminie
12

Pracownika (lub pracowników gminy) proszono o podanie nazwisk osób, które w danej gminie za³o¿y³y lub prowadz¹ organizacje, stowarzyszenia na rzecz gminy, albo po prostu
w nich dzia³aj¹. Jeœli w gminie nie by³o liderów dzia³aj¹cych w konkretnych organizacjach,
proszono o wskazanie osób, których dzia³ania na rzecz innych s¹ znacz¹ce, wa¿ne, widoczne
dla mieszkañców.
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Kluczewsko. Popeegerowski Otyñ okaza³ siê zró¿nicowany wewnêtrznie: du¿ym, stosunkowo zamo¿nym gospodarstwom rolnym towarzyszy³o wysokie
bezrobocie i niski status materialny wiêkszoœci mieszkañców.
Poniewa¿ pytania ankiety œwiadomie nawi¹zuj¹ do sonda¿y CBOS-u z 2002
i 2004 roku, mo¿liwe by³y porównania rezultatów naszych badañ ze wspomnianymi sonda¿ami13. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e w badanych przez nas gminach nadreprezentowane by³y elity wiejskie z³o¿one z przedsiêbiorców, inteligencji wiejskiej oraz liderów stowarzyszeñ i organizacji, co jak siê okaza³o,
mia³o wp³yw na relatywnie wy¿sze ni¿ w sonda¿ach CBOS-u wskaŸniki poziomu zaufania spo³ecznego i gotowoœci do wspó³pracy.
Ostatnia refleksja wstêpna dotyczy przyjêtych na u¿ytek badañ sposobów
rozumienia najwa¿niejszych pojêæ – zasobów spo³ecznych i kapita³u spo³ecznego.
Zasoby spo³eczne to „sieæ powi¹zañ (interakcji), które pozostaj¹ do dyspozycji jednostek/grup i ewentualnie mog¹ zostaæ zmobilizowane do realizacji indywidualnych b¹dŸ grupowych interesów”14. Tym samym, najbardziej
podstawowym zasobem spo³ecznym dla ka¿dej jednostki jest rodzina, s¹siedztwo oraz, jak pisz¹ wymienieni autorzy – wspólnoty ludzi po³¹czonych
wiêzi¹ „pracy”. W tradycyjnych spo³ecznoœciach wiejskich wszystkie te grupy ³¹czy³a silna, pierwotna, wspólnotowa wiêŸ krwi, miejsca i obyczaju15;
praca rolnika wykonywana przez wiêkszoœæ mieszkañców wsi wzmacnia³a
bowiem wiêzi rodzinne i s¹siedzkie wiêziami zawodowymi. Dzisiejsza wieœ
nie jest jednorodn¹ wspólnot¹, w mniejszym lub wiêkszym stopniu obj¹³ j¹
proces przekszta³cania siê wiêzi pierwotnych we wtórne, a wspólnot w stowarzyszenia.
Tradycyjne zasoby spo³eczne, by mog³y staæ siê funkcjonalnym kapita³em spo³ecznym, potrzebuj¹ nowych form organizacyjnych i nowych struktur formalnych. Dla celów badania przyjê³am rozumienie kategorii kapita³u
spo³ecznego zbie¿ne z koncepcjami Roberta Putnama i Francisa Fukuyamy,
czy Jamesa Colemana, w których kluczowymi wartoœciami s¹: uogólnione zaufanie, lojalnoœæ i gotowoœæ do wspó³pracy oraz sieæ oddolnych organizacji
i stowarzyszeñ s³u¿¹cych realizacji wspólnych interesów (networks, norms,
social trust).
Uzna³am jednak, ¿e ze wzglêdu na specyfikê spo³ecznoœci wiejskich konieczne jest rozró¿nienie tego, co tworzy zasoby spo³eczne wsi, od tego, co
œwiadczy, ¿e spo³ecznoœæ jest zdolna do przekszta³cenia swoich zasobów
13

Komunikaty z badañ CBOS-u: Kondycja polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego
(BS/35/2002) oraz Czy Polacy s¹ spo³ecznikami? (BS/27/2004).
14
A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard: Strategie i system. Polacy w obliczu
zmiany spo³ecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 32 i n.
15
F. Toennies: Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa 1988.
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w kapita³. Zasoby spo³eczne obejmuj¹ to wszystko, co pozostaje w dyspozycji
jednostki lub grupy, kapita³ zaœ, to zasoby uruchomione i wykorzystywane
w konkretnych dzia³aniach przez jednostki i grupy. Zasoby staj¹ siê kapita³em, gdy jest na nie popyt, gdy uruchamiane s¹ w dzia³aniach i przynosz¹
efekty (zysk)16. St¹d w naszych badaniach pytania mierz¹ce zarówno poziom
zasobów spo³ecznych (uogólnione zaufanie, gotowoœæ do wspó³pracy, niesformalizowan¹ aktywnoœæ), jak i poziom kapita³u spo³ecznego (liczbê i aktywnoœæ wiejskich organizacji, frekwencjê wyborcz¹ oraz wiedzê o pracach samorz¹du)17.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e kapita³ spo³eczny mo¿e byæ tak¿e
sposobem radzenia sobie z traum¹ zmian spo³ecznych, pozwala na kolektywne, skuteczne podejmowanie akcji zbiorowych skierowanych przeciw warunkom traumatogennym, a tak¿e wzmaga poczucie zakorzenienia, to¿samoœci
grupowej, mocy i si³y przebicia po stronie pojedynczych obywateli18. Pe³ni
tym samym rolê strategii zaradczej, wspomagaj¹cej proces wychodzenia
z traumy.
Spo³ecznoœci wiejskie, które dzisiaj znajduj¹ siê u pocz¹tku zmiany, polegaj¹cej – w du¿ym skrócie – na dywersyfikacji Ÿróde³ utrzymania, stylów ¿ycia i obyczaju, prowadz¹cej do procesu ró¿nicowania siê grup interesów
i instrumentalizowania wiêzi spo³ecznych, z ca³¹ pewnoœci¹ potrzebowaæ
bêd¹ strategii zaradczych minimalizuj¹cych natê¿enie traumy towarzysz¹cej
tym przeobra¿eniom.

2. Zasoby spo³eczne wsi – wiêzi, zaufanie
i gotowoœæ do wspó³pracy
Prezentacjê wyników badañ pozwolê sobie poprzedziæ rezultatami ogólnopolskich sonda¿y CBOS-u z lat 2002 i 2004, potwierdzaj¹cymi prawdziwoœæ tezy o niskim poziomie zaufania spo³ecznego Polaków oraz o mniejszym od œredniej krajowej zaufaniu, którym darz¹ „wszystkich ludzi” rolnicy.

16

A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard: Strategie i system..., op. cit., s. 27–28,
32, 100–107. Por. te¿ M. Zió³kowski: Przemiany interesów i wartoœci spo³eczeñstwa polskiego.
Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznañ 2000, s. 175–179
i inne, oraz E. Wnuk-Lipiñski, M. Zió³kowski (red.): Pierwsza dekada niepodleg³oœci. Próba
socjologicznej syntezy, ISP PAN, Warszawa 2001, s.143.
17
A. Giza-Poleszczuk: Przestrzeñ spo³eczna, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard: Strategie i system..., op. cit.
18
P. Sztompka: op. cit., s. 469.
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Tabela 1. Poziom zaufania spo³ecznego (w %)

Polska 2002
Wieœ
2002
Rolnicy 2002
Polska 2004
Wieœ
2004
Rolnicy 2004

Która opinia jest bli¿sza Pana(i) pogl¹dom?
W stosunkach
Ogólnie rzecz
z innymi trzeba
Trudno
bior¹c wiêkszoœci
byæ bardzo
powiedzieæ
ludzi mo¿na ufaæ
ostro¿nym
19
79
2
15
83
2
16
84
0
17
14
9

81
83
91

2
3
0

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

Poziom spo³ecznego zaufania jest w Polsce niski i, co gorsza, zdaje siê raczej zmniejszaæ, ni¿ zwiêkszaæ. Ta tendencja obecna jest tak¿e w postawach
mieszkañców wsi i rolników. Spadek poziomu zaufania rolników do „wiêkszoœci ludzi” miêdzy 2002 a 2004 rokiem mo¿e budziæ niepokój.
Jednak zasoby spo³eczne wsi, mierzone zaufaniem do s¹siadów i w³adz samorz¹dowych, s¹ znacznie wiêksze. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wysoki
i wyraŸnie rosn¹cy poziom zaufania rolników i mieszkañców wsi do w³adz gminy.
Tabela 2. Zaufanie do s¹siadów, w³adz gminy i partii politycznych (w %)

Polska 2002
Polska 2004

Czy, ogólnie rzecz bior¹c, ma Pan(i) zaufanie, czy te¿ nie ma
Pan(i) zaufania do s¹siadów, w³adz gminy, partii politycznych?
Mam zaufanie do
Mam zaufanie do
Mam zaufanie do
s¹siadów
w³adz gminy
partii politycznych
72
43
15
74
53
13

Wieœ 2002
Wieœ 2004

74
72

56
62

17
12

Rolnicy 2002
Rolnicy 2004

76
73

52
70

13
20

•ród³o: dane CBOS-u: BS/40/2002 i BS/39/2004.
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Ciekawe wydaje siê rosn¹ce zaufanie rolników do partii politycznych. Ta
tendencja nie znajduje analogii w ¿adnej innej grupie spo³eczno-zawodowej,
nie podzielaj¹ jej tak¿e mieszkañcy wsi. Prawdopodobnie sposób, w jaki w latach 2002–2004 PSL i Samoobrona reprezentowa³y interesy rolników w negocjowaniu warunków akcesji do UE sprawi³, ¿e politycy tych partii traktowani s¹ jako swoi, a wiêc zas³uguj¹cy na zaufanie. Sonda¿ PBS z listopada
2004 roku19 potwierdza stabilizacjê poparcia rolników dla tych dwu partii na
poziomie prawie identycznym z tym, który uzyska³y w wyborach w 2001
roku.
Jednak mniejszemu zaufaniu towarzyszy na polskiej wsi znacznie wiêksza gotowoœæ do wspó³pracy w rozwi¹zywaniu problemów w³asnego œrodowiska. Co ciekawe, opinia o tym, ¿e warto dzia³aæ wspólnie z innymi, zyska³a
w ostatnich dwu latach zwolenników wœród mieszkañców wsi i wœród rolników (u tych ostatnich a¿ o 14 punktów procentowych).
Tabela 3. Gotowoœæ wspó³dzia³ania i poczucie wp³ywu na rzeczywistoœæ
spo³eczn¹ (w %)

Polska 2002
Wieœ 2002
Rolnicy 2002
Polska 2004
Wieœ 2004
Rolnicy 2004

Która z opinii dotycz¹cych ¿ycia spo³ecznego jest bli¿sza
Pana(i) pogl¹dom? Ludzie tacy jak ja:
...dzia³aj¹c wspólnie
...nawet dzia³aj¹c
z innymi mog¹ pomóc
wspólnie z innymi
potrzebuj¹cym lub
nie s¹ w stanie pomóc
Trudno
rozwi¹zaæ niektóre
potrzebuj¹cym ani
powiedzieæ
problemy swojego
rozwi¹zaæ problemów
œrodowiska
swojego œrodowiska
50
38
12
43
45
12
41
50
9
54
52
55

35
34
34

11
14
11

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

Tak w œwietle sonda¿y CBOS-u wygl¹da poziom spo³ecznych zasobów
Polaków w ostatnich latach. Porównajmy te wyniki z rezultatami badañ
IRWiR PAN przeprowadzonych w 2002 roku. Jest to mo¿liwe, naszym res19

Sonda¿ zrealizowany przez PBS 6–7 listopada 2004 r. na zlecenie „Rzeczpospolitej”.
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pondentom postawiliœmy bowiem pytania sformu³owane dok³adnie tak, jak
w sonda¿ach CBOS-u, zarówno w 2002, jak i w 2004 roku.
Tabela 4. Poziom uogólnionego zaufania (w %)

Polska*
Badane gminy
wiejskie
ogó³em**
Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
P³aska

Która opinia jest bli¿sza Pana(i) pogl¹dom?
Ogólnie rzecz
W stosunkach
Trudno
bior¹c
z innymi trzeba byæ
powiedzieæ
wiêkszoœci ludzi
bardzo ostro¿nym
i brak danych
mo¿na ufaæ
19
79
2

100

24

70

6

100

25
28
6
39
17
28

67
67
91
49
80
68

8
5
3
12
3
4

100
100
100
100
100
100

* CBOS BS/40/2002.
** Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.

Zauwa¿my, ¿e gminy o najbardziej korzystnych charakterystykach spo³eczno-gospodarczych, czyli zurbanizowane i zamo¿ne Bia³e B³ota oraz Dywity, podobnie jak popegeerowsk¹ gminê Otyñ oraz rolnicz¹ gminê o najbardziej niekorzystnych charakterystykach gospodarczych cechuje najwy¿szy
poziom zaufania spo³ecznego. Rolnicze i œrednio zamo¿ne Giza³ki to gmina,
w której wiêkszoœci ludzi ufa tylko 6% badanych. Czy¿by Fukuyama nie mia³
racji? A mo¿e polska wieœ buduje zasoby spo³eczne na innym – ni¿ spo³eczne
zaufanie – fundamencie?
Porównanie wyników pokazuje tak¿e wy¿szy poziom zaufania spo³ecznego w gminach badanych przez IRWiR PAN ni¿ ogólnie w Polsce. Przypomnijmy, ¿e przyczyna tkwi we wspomnianej wczeœniej nadreprezentacji elit
wiejskich. Na 1017 badanych, a¿ 21%, czyli 215 osób, stanowili przedsiêbiorcy, inteligencja wiejska i liderzy, którzy czêœciej ufaj¹ innym ludziom ni¿
pozostali mieszkañcy wsi.
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Tabela 5. Poziom zaufania do wiêkszoœci ludzi wœród elit wiejskich (w %)
Która opinia jest bli¿sza Pana(i) pogl¹dom:
Ogólnie rzecz
W stosunkach
Trudno
bior¹c wiêkszoœci
z innymi trzeba
powiedzieæ
ludzi mo¿na ufaæ
byæ ostro¿nym
Elity

31

64

5

Mieszkañcy wsi

22

72

6

Czy ogólnie rzecz bior¹c ma Pan(i) zaufanie do s¹siadów?
Trudno
Mam zaufanie
Nie mam zaufania
powiedzieæ
Elity

77

12

11

Mieszkañcy wsi

72

17

11

Czy ogólnie rzecz bior¹c ma Pan(i) zaufanie do w³adz gminy?
Trudno
Mam zaufanie
Nie mam zaufania
powiedzieæ
Elity

41

35

24

Mieszkañcy wsi

35

40

25

•ród³o: badania IRWiR PAN i PTS z maja i czerwca 2002 roku.

Tabela 6. Poziom zaufania do s¹siadów, w³adz gminy i partii politycznych (w %)

Polska*
Badane gminy
wiejskie
ogó³em**
Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
P³aska

Czy ogólnie rzecz bior¹c ma Pan(i) zaufanie, czy te¿ nie ma
Pan(i) zaufania do s¹siadów, w³adz gminy, partii politycznych?
Mam zaufanie
Mam zaufanie do
Mam zaufanie do
do partii
s¹siadów
w³adz gminy
politycznych
72
43
15
73

36

4

73
82
70
69
74
71

35
22
56
29
43
32

3,5
3,5
4
6
5
1

* CBOS BS/40/2002.
** Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.
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Wróæmy jednak do zasadniczej kwestii: czy rzeczywiœcie kapita³ spo³eczny na naszej wsi jest budowany na zaufaniu tylko do „swoich”, a nie do „wiêkszoœci ludzi”. Kolejne pytanie dotyczy³o osób, które nasi respondenci sk³onni
s¹ darzyæ zaufaniem.
Wszyscy, nie tylko mieszkañcy wsi, wiêkszym zaufaniem darz¹ tych, których znaj¹, tym wiêkszym zaufaniem, im z bli¿szej perspektywy przygl¹daj¹
siê ich dzia³alnoœci. Poziom zaufania do s¹siadów zarówno w Polsce, jak
i w badanych gminach jest wysoki. Ni¿szy i zró¿nicowany jest poziom zaufania dla w³adz gminy – najwy¿szy w ch³opskiej gminie Giza³ki (która, przypominam, nie ufa wiêkszoœci ludzi), najni¿szy w po³o¿onej w pobli¿u Olsztyna
gminie Dywity, w której z kolei ufa siê wiêkszoœci ludzi czêœciej ni¿ w pozosta³ych gminach.
Poniewa¿ w wyborach samorz¹dowych 2002 roku w gminie Giza³ki dotychczasowy wójt wygra³ rywalizacjê ju¿ w pierwszej turze, a w gminie Dywity
wójtem zosta³a nowa osoba, oznaczaæ to mo¿e, ¿e poziom zaufania do w³adz
jest konsekwencj¹ konkretnej sytuacji i konkretnych œrodowiskowych uwarunkowañ. Dlatego warto konfrontowaæ wyniki sonda¿y z analiz¹ jakoœciow¹, wywiadami i Ÿród³ami o charakterze monograficznym.
Kolejny wskaŸnik spo³ecznego zaufania, to gotowoœæ obdarzenia zaufaniem ludzi, którzy dzia³aj¹ na rzecz gminy, okazania szacunku w³asnym elitom i liderom. Opinia o osobach dzia³aj¹cych na rzecz gminy jest wœród naszych respondentów pozytywna: prawie 40% dostrzega ich obecnoœæ i darzy
ich szacunkiem. Szczególnie dwie grupy: przedsiêbiorcy (56%) oraz specjaliœci i menad¿erowie (58%), a tak¿e nieco rzadziej rolnicy (46%) przyznaj¹, ¿e
s¹ w ich otoczeniu osoby zas³uguj¹ce na szacunek.
Tabela 7. Opinia mieszkañców badanych gmin o osobach dzia³aj¹cych na
rzecz gminy (w %)

Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
P³aska
Badane gminy ogó³em*

Czy w Pana(i) gminie s¹ osoby, których dzia³alnoœæ
na rzecz gminy zas³uguje na szczególny szacunek
Brak danych
Tak
Nie
i trudno powiedzieæ
35
29
36
100
29
44
27
100
73
13
14
100
19
40
41
100
40
31
29
100
33
52
15
100
38
35
27
100

* Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.
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Ponownie, na liœcie gmin deklaruj¹cych szacunek dla swoich elit, pierwsze
miejsce zajmuj¹ respondenci z rolniczej gminy Giza³ki. Ostatni s¹ mieszkañcy popegeerowskiej gminy Otyñ ufaj¹cy, przypominam, wiêkszoœci ludzi,
którzy w swoim otoczeniu nie dostrzegaj¹ osób zas³uguj¹cych na szacunek.
Nasi respondenci, proszeni o wymienienie osób zas³uguj¹cych na szacunek z powodu dzia³alnoœci na rzecz gminy, wskazywali przede wszystkim
dzia³aczy samorz¹dowych – 26% badanych, a nastêpnie spo³eczników i ludzi,
których zawód polega na s³u¿bie innym – 9% badanych. Tylko 2% respondentów wybra³o przedsiêbiorców. Co ciekawe, a¿ 62% mieszkañców gminy
Giza³ki podaje, ¿e osobami zas³uguj¹cymi na szacunek ze wzglêdu na zas³ugi
dla gminy s¹ dzia³acze samorz¹dowi; w Dywitach, nieco czêœciej ni¿ w innych gminach, wymieniano spo³eczników (18%); natomiast w Bia³ych
B³otach i Kluczewsku – przedsiêbiorców (5%).
Kolejny wskaŸnik zasobów spo³ecznych, to pozytywna ocena wspólnego
dzia³ania jako sposobu osi¹gania lepszych rezultatów.
Tabela 8. Gotowoœæ do wspó³pracy (w %)

Polska*
Badane gminy
wiejskie**
Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
P³aska

Która opinia bli¿sza jest Pana(i) pogl¹dom:
Dzia³aj¹c
Wspó³praca
wspólnie
z innymi ludŸmi
Trudno
z innymi ludŸmi
to na ogó³
powiedzieæ
mo¿na osi¹gn¹æ
marnowanie
i brak danych
wiêcej ni¿
czasu
samemu
9
78
13
7

90

3

6
1
6
15
10
2

91
97
92
79
85
96

3
2
2
6
5
2

100

* CBOS BS/40/2002.
** Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.

Pogl¹d, ¿e „dzia³aj¹c wspólnie z innymi mo¿na osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ samemu” wyznaje zdecydowana wiêkszoœæ badanych. W gminach wiejskich jest
on nieco bardziej popularny ni¿ w polskim spo³eczeñstwie. Ponownie pogl¹d
ten ró¿nicuje mieszkañców badanych gmin, niezupe³nie zgodnie z ich charak-
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terystykami spo³eczno-gospodarczymi. Rekordziœci to zamo¿na, zurbanizowana gmina Dywity i biedna, rolnicza gmina P³aska. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e trochê czêœciej ni¿ pozosta³e grupy spo³eczno-zawodowe o wspó³pracy z innymi jako marnowaniu czasu mówi¹ przedsiêbiorcy (10%) oraz pracownicy
najemni o niskich kwalifikacjach (9%).
Kolejne, podobne pytanie sprawdza³o zarówno gotowoœæ do wspó³pracy,
jak i poczucie wp³ywu respondentów na otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ.
Tabela 9. Gotowoœæ wspó³dzia³ania i poczucie wp³ywu na rzeczywistoœæ
spo³eczn¹ (w %)

Polska*
Badane gminy
wiejskie**
Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
Plaska

Która z opinii dotycz¹cych ¿ycia spo³ecznego jest bli¿sza
Pana(i) pogl¹dom? Ludzie tacy jak ja:
...dzia³aj¹c wspólnie
...nawet dzia³aj¹c
z innymi mog¹ pomóc
wspólnie z innymi
potrzebuj¹cym lub
nie s¹ w stanie pomóc
Trudno
rozwi¹zaæ niektóre
potrzebuj¹cym ani
powiedzieæ
problemy swojego
rozwi¹zaæ problemów
œrodowiska
swojego œrodowiska
50
38
12
73

21

6

62
71
84
59
74
88

28
21
11
36
19
21

10
8
5
5
7
1

* CBOS BS/35/2002.
** Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.

Przekonanie o potrzebie wspólnego dzia³ania na rzecz innych ponownie
jest zdecydowanie wy¿sze zarówno w badanych gminach wiejskich, jak i na
polskiej wsi ni¿ w ca³ej Polsce20. WyraŸnie czêœciej tak¹ postawê ujawniaj¹
mieszkañcy gmin rolniczych, czyli P³aska, Giza³ki, Kluczewsko. Spo³ecznoœæ najbardziej zurbanizowanej gminy – Bia³e B³ota oraz popegeerowskiego
Otynia przypomina w swoich opiniach Polskê „miejsk¹”, mniej sk³onn¹ do
takich deklaracji.

20

Przypominam raz jeszcze o nadreprezentacji elit wiejskich w badaniach IRWiR PAN.
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Przekonanie o mo¿liwoœci pomagania innym dziêki wspólnym dzia³aniom czêœciej deklaruj¹ przedsiêbiorcy (81%), specjaliœci i menad¿erowie
(86%) oraz pracownicy najemni o œrednich kwalifikacjach (89%), a wiêc osoby wspó³tworz¹ce elitê badanych wsi.
2.1. Zasoby spo³eczne wsi – podsumowanie
Odpowiedzi na pytania wskaŸnikowe, mierz¹ce poziom kapita³u spo³ecznego zgodnie z definicjami klasyków, ucz¹ pokory: ani zale¿noœci nie s¹ jednoznaczne, ani prawid³owoœci nie wydaj¹ siê przekonuj¹ce. Pokazuj¹, jak
³atwo o nietrafne, upraszczaj¹ce problem uogólnienia. Pozornie – zaufanie
spo³eczne okazuje siê postaw¹ obecn¹ czêœciej wœród mieszkañców gmin zurbanizowanych i gminy popegeerowskiej, rzadziej – w gminach z dominacj¹
rolnictwa. Takiemu uogólnieniu zdaje siê jednak przeczyæ wysoki poziom zaufania obecny w postawach mieszkañców rolniczej, biednej gminy P³aska.
We wszystkich gminach to elity zdolne s¹ do okazywania zaufania w wiêkszym stopniu ni¿ pozostali mieszkañcy wsi.
Wszêdzie ufa siê przede wszystkim s¹siadom. Natomiast zaufanie do
w³adz gminy zdaje siê byæ obecne g³ównie w gminach rolniczych. Podobnie
przedstawia siê szacunek dla w³asnych elit, ale obok rolniczych gmin Giza³ki,
Kluczewsko, P³aska zbli¿one wyniki odnotowujemy w zurbanizowanej gminie Bia³e B³ota. Sytuacjê dodatkowo komplikuje zwi¹zek miêdzy stosunkiem
do w³adz gminy a opini¹ o jakoœci pracy samorz¹du.
Gotowoœæ wspó³pracy i poczucie wp³ywu na sytuacjê w najbli¿szym otoczeniu najczêœciej okazuj¹ mieszkañcy gmin rolniczych, tj. gminy Giza³ki
i P³aska, najrzadziej – respondenci popegeerowskiego Otynia. Pozosta³e gminy nie s¹ ju¿ tak wyraŸnie zró¿nicowane. Dodajmy, ¿e respondenci wszystkich (!)
badanych gmin okazuj¹ gotowoœæ wspólnego dzia³ania w celu rozwi¹zywania
problemów swojego œrodowiska i pomocy innym w stopniu daleko wy¿szym ni¿
badani przez CBOS Polacy. Ró¿nica wynosi a¿ 23 punkty procentowe.

3. Kapitalizowanie zasobów spo³ecznych wsi – aktywnoœæ
spo³eczna, stowarzyszenia, liderzy
Kapitalizowanie zasobów oznacza u¿ywanie ich dla osi¹gania wspólnych
celów i dla realizacji wspólnych interesów. Najbardziej przekonuj¹c¹ i wiarygodn¹ informacj¹ o rzeczywistej aktywnoœci mieszkañców badanych gmin
jest frekwencja w wyborach samorz¹dowych i referendum akcesyjnym. Obraz zachowañ wyborczych dostarcza raczej pytañ, ni¿ odpowiedzi.
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Tabela 10. Badane gminy wed³ug sytuacji gospodarczej, frekwencji w wyborach samorz¹dowych 2002 roku oraz zachowañ w referendum
akcesyjnym 2003 roku
Gminy od
najlepszej, po
najmniej
korzystn¹
charakterystykê
gospodarcz¹

Gminy od
najwy¿szej, po
najni¿sz¹
frekwencjê
w referendum
unijnym

Gminy od
najwiêkszego,
po najni¿sze
poparcie dla UE

Gminy od
najwy¿szej,
po najni¿sz¹
frekwencjê
w wyborach wójta

1. Bia³e B³ota
2. Dywity
3. Giza³ki
4. Otyñ
5. Kluczewsko
6. P³aska

1. Bia³e B³ota 59%
2. Dywity
56%
3. Giza³ki
54%
4. Otyñ
52%
5. Kluczewsko 51%
6. P³aska
47%

1. Otyñ
84%
2. Dywity
81%
3. Bia³e B³ota 79%
4. P³aska
72%
5. Giza³ki
63%
6. Kluczewsko 61%

1. Giza³ki
66%
2. Kluczewsko 58%
3. P³aska
56%
4. Otyñ
55%
5. Dywity
52%
6. Bia³e B³ota 44%

•ród³o: http://wybory2002.pkw.gov.pl/; http://referendum.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html.

Zauwa¿my interesuj¹c¹ prawid³owoœæ: oto kolejnoœæ gmin wed³ug charakterystyki gospodarczej pokrywa siê idealnie z kolejnoœci¹ gmin wed³ug frekwencji w referendum akcesyjnym. Jednak poziom poparcia dla integracji Polski z UE by³ ju¿ inny – gminy z „lepszym” rolnictwem popar³y integracjê znacznie ostro¿niej ni¿ gminy z rolnictwem popegeerowskim, gminy zurbanizowane i rolnicza gmina P³aska, o najs³abszych charakterystykach gospodarczych. Mieszkañcy gmin po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie du¿ych
miast poparli integracjê jak ich miejscy s¹siedzi. W Dywitach poparcie dla naszej akcesji do UE wynios³o 81%, w niedalekim Olsztynie – 86%. Mieszkañcy Bia³ych B³ot poparli UE nieco s³abiej – 79%, ale podobnie wygl¹da³o to
w pobliskiej Bydgoszczy (83%). Natomiast gmina Otyñ, po³o¿ona w Lubuskiem, popar³a integracjê (84%) dok³adnie w takim stopniu, co wiêkszoœæ wyborców tego województwa (84%).
Zupe³nie inaczej wygl¹da obraz aktywnoœci w wyborach samorz¹dowych:
najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowujemy w gminach ch³opskich, rolniczych. Najmniej zainteresowani wyborem wójta okazali siê najlepiej wykszta³ceni, najbardziej zamo¿ni, mieszkaj¹cy w pobli¿u Bydgoszczy mieszkañcy gminy
Bia³e B³ota.
Kolejny wskaŸnik kondycji spo³eczeñstwa obywatelskiego w badanych
gminach, który warto wykorzystaæ, to analiza wiarygodnoœci deklaracji i porównanie ich ze sposobem g³osowania w referendum akcesyjnym21.
21

Por. http://referendum.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html.
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Tabela 11. Poparcie mieszkañców badanych gmin dla integracji Polski z UE
(w %)

Bia³e B³ota
Dywity
Giza³ki
Otyñ
Kluczewsko
P³aska
Wieœ 2003*
Badane gminy**

Poparcie dla integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹:
Deklaracje „ZA”
Poparcie udzielone
Frekwencja
w badanych
integracji
w referendum
gminach
w referendum
(czerwiec
(maj, czerwiec
akcesyjnym
2003)
2002)
(czerwiec 2003)
49
79
59
36
81
56
48
63
54
59
84
52
28
61
51
58
72
47
65
51
46
73
53

* Rzeczywiste wyniki referendum akcesyjnego.
** Œrednia dla badanych gmin wiejskich wg danych IRWiR PAN i PTS z maja i czerwca 2002
roku.

Zauwa¿my, ¿e rok po badaniach mieszkañcy wszystkich badanych gmin
okazali siê znacznie bardziej prounijni ni¿ mo¿na by³o przypuszczaæ w 2002
roku. Wiêkszoœæ (oprócz gmin rolniczych Kluczewsko i Giza³ki) udzieli³a
procesowi integracji Polski z UE poparcia na poziomie wy¿szym ni¿ œrednia
dla polskiej wsi. Poparcie dla integracji w gminie Bia³e B³ota (79%) by³o wy¿sze ni¿ w ca³ym województwie kujawsko-pomorskim (77%), a w gminie Dywity (81%), zbli¿one do wyników referendum w województwie warmiñsko-mazurskim (82%). Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e mieszkañcy tych dwu zurbanizowanych gmin, popieraj¹c w referendum integracjê, wykazali wiêksz¹ identyfikacjê z s¹siaduj¹cymi miastami ni¿ ze œrodowiskami rolniczymi i wiejskimi. Natomiast mieszkañcy rolniczych gmin Kluczewsko i Giza³ki g³osowali
podobnie, jak spo³ecznoœci wiejskie.
WskaŸnikiem aktywnoœci mieszkañców badanych gmin jest tak¿e liczba
komitetów wyborczych powo³anych w poszczególnych œrodowiskach dla
promowania kandydatów na radnych. W gminach po³o¿onych w pobli¿u du¿ych miast pobite zosta³y wszelkie rekordy: mieszkañcy Bia³ych B³ot zorganizowali 29 komitetów, a Dywit – 19. W pozosta³ych gminach zg³oszono
po 8 komitetów wyborczych, w gminie Otyñ zaœ – 11. Jednak w Bia³ych
B³otach a¿ 18 komitetów powsta³o wy³¹cznie w celu lansowania jednego kandydata i z tej osiemnastki tylko jeden uzyska³ mandat radnego. Czy wiêc licz-
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ba komitetów œwiadczy o zdolnoœci do samoorganizacji, czy raczej o atomizacji
spo³ecznoœci, która promuje indywidualne postaci i niekoniecznie efektywnie
buduje trwa³e wiêzi i stabilne stowarzyszenia?
Sygna³em wskazuj¹cym na aktywnoœæ lokalnych elit jest tak¿e zdolnoœæ
do wydawania lokalnej prasy. I znowu, zamo¿nej i zurbanizowanej gminie
Bia³e B³ota, w której ukazuj¹ siê dwie lokalne gazety, towarzysz¹ dwie rolnicze gminy wydaj¹ce po jednej gazecie – najbiedniejsza, rolnicza gmina
P³aska i wzglêdnie zamo¿na, tak¿e rolnicza, gmina Giza³ki. Mieszkañcy gminy Kluczewsko czytuj¹ gazetê wydawan¹ w s¹siedniej gminie, która zawiera
wk³adkê poœwiêcon¹ ich problemom. W popegeerowskiej gminie Otyñ i zurbanizowanej, zamo¿nej gminie Dywity nie ukazuje siê ¿adna lokalna prasa.
Kolejny wskaŸnik, to liczba dzia³aj¹cych w gminach organizacji i stowarzyszeñ. Podstaw¹ do opisu stopnia zorganizowania mieszkañców badanych
gmin s¹ wywiady z miejscowymi liderami i informacje zdobyte od w³adz gmin.
Stopieñ samoorganizacji, mierzony liczb¹ dzia³aj¹cych stowarzyszeñ,
jest najwy¿szy w gminach zurbanizowanych – Bia³e B³ota i Dywity, oraz
w mniejszym stopniu – w rolniczych Giza³kach. W dwóch pierwszych spotykamy organizacje nowe, powsta³e po 1989 roku; w Giza³kach zaœ zarówno
tradycyjn¹ Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, jak i nowe: Stowarzyszenie na rzecz
Edukacji i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenie Producentów Trzody. Pozosta³e gminy okaza³y siê nieco ubo¿sze w organizacje i stowarzyszenia: w gminie Kluczewsko powo³ano Stowarzyszenie Agroturystyczne, a w gminie
P³aska dzia³a w spo³ecznej pró¿ni Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Gmin¹, w której w œwietle naszych badañ nie dzia³a ¿adna pozarz¹dowa
organizacja jest popegeerowski Otyñ. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e badania liderów w tej gminie sprawi³y ankieterom wiele trudnoœci i ich rezultat nie wydaje
siê w pe³ni wiarygodny.
Liderzy i organizacje, w których dzia³aj¹, to kolejny wskaŸnik poziomu
kapita³u spo³ecznego w poszczególnych gminach.
Najbardziej znacz¹c¹ grup¹ liderów (57%) wskazan¹ przez ekspertów
okazali siê przedstawiciele struktur samorz¹dowych: radni, cz³onkowie
w³adz gminy, so³tysi oraz delegaci samorz¹du rolniczego (izb rolniczych).
Oznacza to, ¿e samorz¹d, zarówno terytorialny, jak i rolniczy, a tak¿e jego
so³ecka formu³a, czyli so³tys i Rada So³ecka tworz¹ struktury organizacyjne,
w których dzia³a wiêkszoœæ wiejskich liderów. Oko³o 14% liderów to przedstawiciele organizacji o charakterze gospodarczym lub stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju gminy, powsta³ych po 1989 roku. Spo³ecznicy
dzia³aj¹cy w organizacjach oœwiatowych, charytatywnych i kulturalnych stanowi¹ ³¹cznie 12% badanych. Natomiast najstarsze organizacje, obecne na
polskiej wsi niejako od zawsze, czyli OSP, kluby i organizacje sportowe s¹
polem dzia³ania dla 11% liderów. Ostatni¹ grupê (5%) tworz¹ dzia³acze partyjni i zwi¹zkowi.
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Tabela 12. Liderzy i organizacje (w %)
Liderzy i organizacje, z którymi s¹ zwi¹zani:
Radny gminy lub powiatu
Wójt, burmistrz lub inny cz³onek w³adz gminy
So³tys

28
5
17

Delegat izby rolniczej

7

OSP i inne organizacje przy OSP

9

Stowarzyszenia gospodarcze

9

Stowarzyszenia lub fundacje na rzecz rozwoju gminy

5

Stowarzyszenia oœwiatowe i kulturalne

7

Stowarzyszenia i fundacje charytatywne

5

Partie polityczne i zwi¹zki zawodowe

5

Kluby i organizacje sportowe

2

Inne

1

Wiêkszoœæ, bo 66% wszystkich liderów, dzia³a tylko w jednej organizacji
lub stowarzyszeniu, 2% w wiêcej ni¿ dwu organizacjach. Pozostali, czyli 32%
liderów, pracuj¹ równolegle w dwu strukturach organizacyjnych.
Przewaga dzia³aczy samorz¹dowych mo¿e byæ zarówno prost¹ konsekwencj¹ zastosowanego klucza doboru próby (przedstawiciele urzêdu gminy
w roli „sêdziów”), jak i konsekwencj¹ wybierania do rad gminnych i innych
struktur samorz¹dowych ludzi odgrywaj¹cych w spo³ecznoœciach wiejskich
role przywódców, organizatorów ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.
Nowi liderzy, aktywni w organizacjach za³o¿onych i dzia³aj¹cych po
1989 roku, stanowi¹ 38% ca³ej grupy; 24% to liderzy starych organizacji,
o pozosta³ych zaœ nie posiadamy informacji pozwalaj¹cych okreœliæ ich organizacyjn¹ przynale¿noœæ. Budowanie sprawnych struktur organizacyjnych to
umiejêtnoœæ posiadana i praktykowana przez mniej ni¿ po³owê wiejskich liderów. Pozostali opieraj¹ siê raczej na przyjacio³ach i ludziach bliskich lub na
doraŸnie mobilizowanych do poszczególnych akcji wspó³mieszkañcach.
Liderzy wraz z przedsiêbiorcami i wiejsk¹ inteligencj¹ tworz¹ spo³eczne22
elity badanych gmin. S¹ lepiej wykszta³ceni, zamo¿niejsi i bardziej aktywni –
nierzadko uczestnicz¹ w pracach samorz¹du gminy i dzia³aj¹ w politycznych
organizacjach. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e w tych w³aœnie œrodowiskach rodzi
siê kapita³ spo³eczny wiejskich wspólnot.

22

Sk³ad tych elit wykracza poza elity w³adzy badanych gmin.
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Tabela 13. Poczucie wp³ywu wœród przedstawicieli elit wiejskich (w %)
Czy Pana(i) zdaniem tacy ludzie jak Pan(i) maj¹ wp³yw na
sprawy: (procent odpowiedzi TAK)
W³asnej
wsi

W³asnej
gminy

Powiatu
i województwa

Kraju

Elity

73

61

30

20

Mieszkañcy wsi

54

33

9

9

Œrednia w badanych
gminach*

58

39

13

11

* Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 roku.
•ród³o: badania IRWiR PAN i PTS z maja i czerwca 2002 roku.

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e elity wiejskie ujawniaj¹ silne poczucie podmiotowoœci i wp³ywu na to, co dzieje siê w ich wsiach, gminach, a nawet w powiecie i województwie. To poczucie wp³ywu przek³ada siê tak¿e na aktywnoœæ,
zarówno tê spontaniczn¹, niezorganizowan¹, jak i œwiadomie podejmowan¹
w ramach organizacji, której jest siê cz³onkiem.
Tabela 14. Elity a dzia³alnoœæ na rzecz innych i cz³onkostwo w organizacjach
(w %)
Dzia³alnoœæ na rzecz innych i cz³onkostwo
w organizacjach:
Dobrowolnie i bezp³atnie
pracowa³ na rzecz
swojego œrodowiska

Nale¿y do organizacji
zrzeszaj¹cej rolników
i mieszkañców wsi

Elity*

83

23

Mieszkañcy wsi*

71

9

Œrednia w badanych gminach*

74

12

Ogó³em Polska

58**

21***

Ogó³em wieœ

60**

23***

Miasto pow. 500 tys. mieszk.

58**

26***

* Œrednia dla badanych gmin z maja i czerwca 2002 r. wg danych IRWiR PAN i PTS z maja
i czerwca 2002 roku.
**
Komunikat z badañ CBOS-u: Kondycja polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego
(BS/35/2002).
*** Komunikat z badañ CBOS-u: Przemiany grupowej aktywnoœci spo³ecznej Polaków w latach 1998–2002; dane na podstawie Tabeli 3. Odsetki ankietowanych pracuj¹cych spo³ecznie
co najmniej w jednej organizacji.
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Zauwa¿my, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ badanych, w tym nie tylko elity,
lecz tak¿e pozostali mieszkañcy wsi, deklaruje dobrowoln¹ i bezp³atn¹ pracê
na rzecz swojego œrodowiska. W œwietle sonda¿y CBOS-u realizowanych na
ogólnopolskiej próbie losowej, wskaŸnik tej spontanicznej, niesformalizowanej aktywnoœci w spo³ecznoœciach wiejskich jest zwykle wysoki – nieco wy¿szy ni¿ w wielkich miastach i w Polsce ogó³em. Jednak stabilna dzia³alnoœæ
w formalnych organizacjach i stowarzyszeniach nie jest tak czêstym zjawiskiem na naszej wsi.
Generalnie, stopieñ zorganizowania polskiego spo³eczeñstwa nie jest wysoki, a badane przez nas gminy okaza³y siê mniej sk³onne do aktywnoœci w ramach sformalizowanych organizacji ni¿ miasto23. Je¿eli ju¿ taka aktywnoœæ
ma miejsce, to jej aktorami s¹ przede wszystkim przedstawiciele wiejskich
elit. Tylko co dziesi¹ty respondent (z badanych przez nas gmin) zadeklarowa³
cz³onkostwo w organizacji zrzeszaj¹cej mieszkañców wsi lub rolników;
wœród przedstawicieli elit uczyni³ to co czwarty badany.
Wydaje siê, ¿e na podstawie tych wyników mo¿na sformu³owaæ zarówno
tezê o stosunkowo wysokim poziomie spo³ecznych zasobów wsi (mierzonych
gotowoœci¹ do wspó³dzia³ania), jak i tezê o niskim stopniu ich kapitalizacji
(mierzon¹ liczb¹ organizacji i spo³ecznym zaufaniem). Wieœ rolnicza nie buduje stabilnych, sformalizowanych struktur dla wspólnotowego dzia³ania;
rolê stowarzyszeñ i organizacji zdaje siê w du¿ym stopniu odgrywaæ samorz¹d gminy. W gminach po³o¿onych w bezpoœredniej bliskoœci miast liczba
organizacji i spo³eczne zaufanie s¹ wiêksze, ale widaæ wyraŸnie mniejsz¹
identyfikacjê z samorz¹dem. Mniejsze jest te¿ poczucie wp³ywu i gotowoœæ
dzia³ania na rzecz w³asnej wspólnoty.

4. Kapita³ spo³eczny wsi – paradoksy i sprzecznoœci
W momencie, gdy analizujemy wyniki naszych badañ na poziomie pojedynczych gmin, pojawiaj¹ siê sprzecznoœci polegaj¹ce, w du¿ym skrócie, na
równoczesnej obecnoœci wskaŸników charakterystycznych dla wysokiego
i niskiego poziomu kapita³u spo³ecznego. Trzy gminy zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê: biedna i rolnicza gmina P³aska, zamo¿na i zurbanizowana gmina Bia³e B³ota oraz relatywnie zamo¿na, rolnicza gmina Giza³ki.
4.1. Kapita³ spo³eczny wsi zurbanizowanych – gmina Bia³e B³ota
Przypomnijmy charakterystykê tej gminy: najkorzystniejsze wskaŸniki
gospodarcze, demograficzne i infrastrukturalne; najlepiej wœród badanych
23

Zauwa¿my, ¿e badanych przez IRWiR PAN pytano o organizacje zrzeszaj¹ce mieszkañców wsi i rolników, CBOS zaœ pyta³ o wszystkie organizacje. St¹d zapewne ni¿szy stopieñ
samoorganizacji ujawniony w badaniach IRWiR PAN.
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gmin wykszta³ceni mieszkañcy (20% badanych ma wy¿sze wykszta³cenie),
o wysokim statusie materialnym. Stosunkowo korzystnej strukturze agrarnej
(du¿e gospodarstwa rolne) towarzyszy wysokie bezrobocie. Gmina s¹siaduje
bezpoœrednio z miastem wojewódzkim – Bydgoszcz¹ i wchodzi w sk³ad gmin
powiatu bydgoskiego. Na jej terenie wydawane s¹ dwie lokalne gazety i dzia³a
najwiêksza liczba organizacji pozarz¹dowych. Kilka z nich powsta³o po 1989
roku: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym, Klub Biznesu,
Polskie Stowarzyszenie Agrobiznesu, Spó³ka Wodna, Klub Seniora, który
jest now¹ formu³¹ dla Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz Ko³o SLD.
W wyborach samorz¹dowych 2002 roku, przy najni¿szej wœród badanych
gmin frekwencji (44%), g³osami 54% wyborców wybrany zosta³ w II turze
nowy wójt. Zwyciê¿y³a kobieta, po wyrównanej walce toczonej przez 6 kandydatów, popierana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy. O bogatym ¿yciu obywatelskim tej gminy mo¿e œwiadczyæ liczba komitetów wyborczych (a¿ 29!) reprezentuj¹cych ró¿ne osoby i œrodowiska kandyduj¹ce do
Rady Gminy. Taka liczba komitetów by³a absolutnym rekordem wœród naszych gmin. Jednak a¿ 18 z nich powo³ano jedynie po to, by lansowaæ
konkretn¹ osobê. Tylko jeden kandydat z tego grona uzyska³ mandat radnego.
Przypomnijmy te¿, ¿e mieszkañcy tej gminy okazuj¹ innym swoje zaufanie (25%) czêœciej od pozosta³ych; prawie 60% wziê³o udzia³ w referendum
i prawie 80% popar³o integracjê z UE. Wydawa³oby siê, ¿e ocena kapita³u
spo³ecznego w tej gminie wypada bardzo korzystnie. Francis Fukuyama ma
racjê – kapita³ spo³eczny i rozwój gospodarczy „id¹ w parze”.
Jednak inne wskaŸniki mierz¹ce kapita³ spo³eczny przecz¹ tak jednoznacznej diagnozie – najni¿sza frekwencja w wyborach wójta, najni¿sze poczucie wp³ywu na sprawy w³asnej wsi (47%) i niemal równie niskie poczucie
wp³ywu na sprawy gminy (32%). Towarzyszy temu ma³a (relatywnie) znajomoœæ nazwisk ludzi piastuj¹cych w gminie wa¿ne funkcje, niska (relatywnie)
sk³onnoœæ do dobrowolnej i bezp³atnej pracy na rzecz swojego œrodowiska
oraz najni¿szy poziom (5%) przynale¿noœci do wiejskich i rolniczych organizacji. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e proces urbanizacji oznacza dla tej wiejskiej
gminy deruralizacjê, rozumian¹ jako utratê spo³ecznych zasobów charakterystycznych dla wiejskiej wspólnoty.
4.2. Kapita³ spo³eczny biednych wsi rolniczych – gmina P³aska
Gmina P³aska, podobnie jak Kluczewsko, zosta³a wybrana ze wzglêdu na
bardzo niekorzystne charakterystyki ekonomiczne, demograficzne, infrastrukturalne i edukacyjne. Prawie po³owa (46%) respondentów w tej gminie to rolnicy; czêœciej spotykamy w niej osoby o niskich dochodach i niskim poziomie
wykszta³cenia. Podobnie jak w trzech pozosta³ych rolniczych, niezurbanizowanych gminach, procent bezrobotnych nie jest wysoki (9%).
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W wyborach samorz¹dowych w 2002 roku frekwencja by³a wy¿sza ni¿
w Bia³ych B³otach i wynios³a 56%. Na stanowisko wójta kandydowa³y trzy
osoby i w II turze, po dramatycznej walce, wybory wygra³ tylko 3 g³osami
dotychczasowy wójt (uzyskuj¹c 50,1% g³osów), popierany przez Komitet
Wyborczy Wyborców „Samorz¹d Ziemi Augustowskiej”. Jego przegranym
rywalem by³ kandydat SLD–UP. „Samorz¹d Ziemi Augustowskiej” wygra³
tak¿e wybory do Rady Gminy, zdobywaj¹c 10 mandatów. Spoœród pozosta³ych 7 komitetów wyborczych 2 mandaty uzyska³a LPR, a po jednym mandacie komitety wyborcze „Wspólnoœæ”, „Wspólna Sprawa” i „Nasza Gmina”.
Dwie startuj¹ce partie polityczne, czyli Samoobrona i SLD–UP, nie uzyska³y
w Radzie Gminy ani jednego mandatu. Najwiêksze poparcie (67%) otrzyma³
komitet odwo³uj¹cy siê do samorz¹dnoœci i do wspólnoty szerszej ni¿ gmina –
do ziemi augustowskiej.
Jednak gmina P³aska wydaje siê byæ pustyni¹ instytucjonaln¹. Jedynymi
stowarzyszeniami, poza wymienionymi wczeœniej komitetami wyborczymi,
s¹ tam: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i Ko³o Pszczelarskie, któremu lideruje emeryt. To tak¿e jedyna gmina, której liderzy mówi¹ g³ównie o niepowodzeniach:
„nie uda³o siê uratowaæ szko³y, ...ma³ych szkó³”, „s¹ szkolenia, ale nic specjalnego dziêki nim nie osi¹gn¹³em”, „nie warto byæ spo³ecznikiem”, „najwiêkszym sukcesem jest to, ¿e na radzie nie ma ¿adnego podzia³u”, „bardzo opornie id¹ sprawy”.
To, co siê udaje, to „rodzinna atmosfera we wsi, integracja wsi”. Zaufanie
do w³adz gminy jest niskie, brak ludzi ciesz¹cych siê szacunkiem, mieszkañcy gminy nie nale¿¹ do organizacji i stowarzyszeñ, zbiorczy wskaŸnik aktywnoœci w tej gminie jest niski. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ gminê P³aska na tle innych
badanych gmin jest tak¿e najni¿sza frekwencja w referendum akcesyjnym
(47%) oraz stosunkowo wysokie poparcie dla integracji tych, którzy w referendum wziêli udzia³ (72%).
Mo¿emy wiêc uznaæ, ¿e s³abemu kapita³owi spo³ecznemu w tej gminie towarzysz¹ niskie wskaŸniki rozwoju gospodarczego. Jednak pe³ny obraz jest
bardziej skomplikowany. Gmina P³aska wydaje w³asn¹, lokaln¹ gazetê. Poziom zaufania spo³ecznego jest tam zaskakuj¹co wysoki (28%), wy¿szy ni¿
w Bia³ych B³otach (25%), ale spo³ecznoœæ mimo to przypomina instytucjonaln¹ pustyniê. Mieszkañcy tej gminy, lepiej ni¿ Bia³ych B³ot, znaj¹ ludzi piastuj¹cych wa¿ne funkcje w gminie i potrafi¹ prawid³owo podaæ ich nazwiska.
Znacznie czêœciej deklaruj¹ dobrowoln¹ i bezp³atn¹ pracê na rzecz swojego
œrodowiska (80%) oraz maj¹ du¿e poczucie wp³ywu na sprawy w³asnej wsi
(66%) i gminy (44%).
Zasoby spo³eczne w tej gminie (na poziomie wiêzi, zaufania, poczucia
wspólnoty ludzi, którzy sobie pomagaj¹) wydaj¹ siê spore, ale uœpione, nie-
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aktywowane w stowarzyszeniach i organizacjach. Bez wiêkszych konfliktów
pracuje samorz¹d, ale to wszystko, na co mog¹ liczyæ mieszkañcy tej gminy.
4.3. Kapita³ spo³eczny wsi z dobrym rolnictwem – gmina Giza³ki
Gmina Giza³ki ma rolniczy, ch³opski charakter, raczej przeciêtne charakterystyki rozwoju gospodarczego, demograficznego i infrastrukturalnego,
a tak¿e przeciêtn¹ sytuacjê w gminnej oœwiacie. To jedna z trzech gmin,
w której wysoki udzia³ w grupie badanych maj¹ rolnicy (41%), a znacz¹co
niewielki – bezrobotni (12%). Jest to zarazem gmina, w której dochody badanych mieszkañców s¹ najni¿sze. Tylko 10% respondentów tej gminy ma wy¿sze wykszta³cenie. W gminie wydawana jest jedna lokalna gazeta.
Ch³opski charakter gminy ukszta³towa³ sposób uczestniczenia jej mieszkañców w referendum akcesyjnym. Dosyæ wysoka jak na spo³ecznoœæ
wiejsk¹ frekwencja – 54% i raczej niskie, na tle innych badanych gmin, poparcie dla integracji – tylko 63% – œwiadcz¹, ¿e o sposobie g³osowania w referendum zadecydowa³o w wiêkszym stopniu poczucie przynale¿noœci do ch³opskiej, a nie ponadlokalnej wspólnoty.
W wyborach samorz¹dowych frekwencja w gminie Giza³ki by³a najwy¿sza
zarówno w powiecie pleszewskim, jak i wœród badanych przez nas gmin i wynios³a 66%. Ju¿ w pierwszej turze, przy poparciu 66% wyborców, wybory
wygra³ dotychczasowy wójt, kandydat PSL. Jego jedynym przeciwnikiem by³
kandydat SLD–UP. Podobnie wygl¹da³y wybory do Rady Gminy. Zg³oszono
8 list komitetów wyborczych, w tym 3 listy stricte polityczne i 5 niepolitycznych (m.in. Forum Samorz¹dowe Ziemi Pleszewskiej, Œwierczyna, Wspólne
S³owo). Mia¿d¿¹ce zwyciêstwo odnieœli w wyborach samorz¹dowych politycy: dwa mandaty zdoby³a Samoobrona, 6 mandatów SLD–UP i 7 mandatów
PSL. Tak wiêc wybory w ch³opskiej gminie Giza³ki wygra³y partie polityczne, o których nie da siê powiedzieæ, ¿e s¹ nowymi strukturami organizacyjnymi (poza Samoobron¹), wyraŸnie natomiast przegra³y je stowarzyszenia samorz¹dowe.
Kim, w tak upolitycznionej gminie, s¹ jej liderzy, jakie organizacje tworz¹ jej spo³eczny kapita³? OdpowiedŸ na to pytanie wydaje siê równie interesuj¹ca, co zaskakuj¹ca. Lokalni liderzy dzia³aj¹ w organizacjach powsta³ych
zarówno przed 1989 rokiem, jak i póŸniej. S¹ to miêdzy innymi: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Producentów Trzody,
izba rolnicza, gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Rada Parafialna, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Zwi¹zek Emerytów oraz Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego. Kilku liderów to radni i zarazem dzia³acze wymienionych organizacji. Pytani o najwa¿niejsze cele i efekty dzia³ania wymieniaj¹ przede wszystkim poprawê sytuacji w oœwiacie, czyli powstanie nowego gimnazjum, sali komputerowej i laboratorium jêzykowego. NajwyraŸ-
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niej szko³a i edukacja m³odzie¿y jest dla liderów tej gminy spraw¹ najwa¿niejsz¹, a wspomaganie i wyposa¿anie szkó³ w nowoczesny sprzêt – przedmiotem najwiêkszego zainteresowania. W szkole powsta³ zespó³ muzyczny,
podjêto tak¿e próbê reaktywacji zespo³u pieœni i tañca.
Mieszkañcy gminy Giza³ki w najwiêkszym stopniu deklarowali pracê
spo³eczn¹ na rzecz swojego œrodowiska (80%) oraz przynale¿noœæ do organizacji wiejskich i rolniczych (25%); najbardziej ufaj¹ w³adzom gminy i najlepiej je znaj¹ (99%). Potrafi¹ tak¿e prawid³owo wymieniæ nazwisko wójta
(99%). Dostrzegaj¹ wokó³ siebie ludzi godnych szacunku, maj¹ najwiêksze
poczucie wp³ywu na sprawy wsi (72%) i gminy (55%), deklaruj¹ gotowoœæ
wspó³dzia³ania z innymi dla rozwi¹zywania wspólnych problemów. Kompletnie jednak nie ufaj¹ „wiêkszoœci ludzi” (ufa im 6%) i mniej chêtnie poparli integracjê z UE. Organizacji jest co prawda w tej gminie wiêcej ni¿ w ufaj¹cej
ludziom gminie P³aska, lecz tak¿e zdecydowanie mniej ni¿ w ufaj¹cej ludziom gminie Bia³e B³ota.
Dla dope³nienia obrazu tej gminy trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e kluczow¹ rolê odgrywa tam samorz¹d, w którym wa¿n¹ funkcjê pe³ni¹ organizacje polityczne oraz wybrany ponownie wójt, maj¹cy silne polityczne poparcie
PSL.
Czy wiêc o gminie Giza³ki mo¿emy jednoznacznie powiedzieæ, ¿e jej kapita³ spo³eczny, mimo dramatycznie niskiego poziomu spo³ecznego zaufania,
ma siê dobrze? Czy te¿ dobrze maj¹ siê jedynie spo³eczne zasoby tej ch³opskiej wspólnoty? Czy rola partii politycznych buduje kapita³ spo³eczny, jak
s¹dz¹ jedni, czy te¿ przeszkadza, jak pisz¹ inni, w jego tworzeniu?
I rzecz najwa¿niejsza, czy ten szczególny rodzaj kapita³u spo³ecznego
(a mo¿e tylko zasobów?) ch³opskiej wsi oka¿e siê wystarczaj¹cy w czasach
przemian, czy pomo¿e przystosowaæ siê tej spo³ecznoœci do zmian zwi¹zanych z integracj¹ z UE? Czy wspólnotowy, rolniczy charakter spo³eczeñstwa
obywatelskiego tej gminy wytrzyma próbê dywersyfikacji Ÿróde³ utrzymania
oraz stylów ¿ycia i z³agodzi traumê towarzysz¹c¹ transformacji?

5. Podsumowanie
Czy mo¿liwy jest wiêc kapita³ spo³eczny bez spo³ecznego zaufania? Wydaje siê, ¿e polska wieœ nie ma innego wyjœcia. Historycznie ukszta³towany
i wspó³czeœnie utrwalony ogromny deficyt zaufania musi zostaæ odbudowany
aktywnoœci¹ elit oraz tworzonych przez nie organizacji i stowarzyszeñ, tak¿e
wtedy, gdy powstan¹ one przede wszystkim w odpowiedzi na instrumenty polityki rolnej i polityki kierowanej na obszary wiejskie przez Uniê Europejsk¹.
Paradoksalnie, to nie polskie pañstwo, lecz Wspólna Polityka Rolna zdaje siê
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byæ dzisiaj katalizatorem przyspieszaj¹cym kapitalizacjê zasobów spo³ecznych polskiej wsi.
Polska wieœ s¹siaduj¹ca z miastem, wieœ silna swoim rolnictwem lub poszukuj¹ca rozpaczliwie pozarolniczych Ÿróde³ utrzymania, czy w koñcu wieœ
popegeerowska bêd¹ budowaæ ten kapita³ w ró¿ny sposób, korzystaj¹c z odmiennych instrumentów polityki spójnoœci i solidarnoœci Unii Europejskiej
oraz jej funduszy strukturalnych. Bêd¹ korzystaæ z innych doœwiadczeñ i tworzyæ ró¿ne wizje w³asnej przysz³oœci. Wszystkie dla efektywnego wykorzystania zewnêtrznego wsparcia bêd¹ zmuszone odwo³aæ siê do endogennych
czynników rozwoju, do ludzkiego i spo³ecznego kapita³u. Deficyt kapita³u ludzkiego, mierzony edukacyjnymi aspiracjami i poziomem zdobytego wykszta³cenia, polska wieœ ju¿ zaczê³a wyraŸnie zmniejszaæ. Zjawisko konwersji kapita³ów pozwala wierzyæ, ¿e podobnie stanie siê z kapita³em spo³ecznym
– mimo dominuj¹cego klimatu nieufnoœci i nik³ego wsparcia udzielanego
polskiej wsi przez elity polityczne, naukowe i opiniotwórcze.
Ten pozornie nieuzasadniony optymizm wynika z przekonania, i¿ polska
wieœ odchodzi dzisiaj od czerpania z tradycyjnych zasobów spo³ecznych
w kierunku ich przyspieszonej kapitalizacji, a nie ku atrofii. Przemawia za
tak¹ ocen¹ sytuacji kilka argumentów. Liczba organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na wsi wyraŸnie roœnie: dostrzegaj¹ to zjawisko tak¿e obserwatorzy w Stowarzyszeniu Klon/Jawor. Organizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) ogólnopolskie spotkania lokalnych, wiejskich organizacji pozarz¹dowych ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem.
Wymuszenie, najpierw na Komisji Europejskiej, a potem na Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzenia w Polsce programu LEADER+
dowodzi skutecznoœci œrodowisk zorganizowanych dzisiaj w FAOW, czyli
w forum wspó³pracy ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju polskiej wsi. Aktywnoœæ œrodowisk wiejskich,
które przy pomocy Federacji Inicjatyw Oœwiatowych uratowa³y ponad 200
likwidowanych szkó³, doprowadzi³y do zmiany ustawy i powo³a³y ponad 200
lokalnych stowarzyszeñ prowadz¹cych Ma³e Szko³y, jest dobrym wskaŸnikiem zdolnoœci wsi do kapitalizowania swoich zasobów.
Nawet wynik wyborów do sejmu w 2001 roku, gdy niezwykle aktywny
elektorat rolniczy wprowadzi³ do parlamentu swoj¹ „populistyczn¹” reprezentacjê, jest dowodem skutecznoœci tej grupy. Zauwa¿my, ¿e 2 496 283
g³osy oddane w 2001 roku na PSL i Samoobronê (³¹cznie 19,18% poparcia),
to najlepszy rezultat, jaki po 1989 roku uzyska³y partie odwo³uj¹ce siê do wiejskiego elektoratu. Z ca³¹ pewnoœci¹ taki wynik wyborów mia³ znaczenie dla
pomyœlnego przebiegu negocjacji z UE w kwestii dop³at bezpoœrednich, kwoty mlecznej, powierzchni bazowej i tym podobnych, a wiêc okaza³ siê dzia³aniem efektywnym.
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Czy Fukuyama, Putnam i Coleman maj¹ racjê, wi¹¿¹c rozwój spo³eczno-gospodarczy z poziomem kapita³u spo³ecznego? Zapewne tak, ale polska
wieœ wprowadzi pewn¹ modyfikacjê do stwierdzonej przez nich zale¿noœci.
Bêdzie musia³a osi¹gn¹æ i rozwój, i wysoki poziom kapita³u spo³ecznego, nie
tyle korzystaj¹c ze spo³ecznego zaufania, co odbudowuj¹c je. Bo tego ostatniego dzisiaj, podobnie jak ca³e polskie spo³eczeñstwo, nie posiada zbyt
wiele.
Tekst zosta³ zamówiony przez Instytut Spraw Publicznych na potrzeby niniejszej publikacji. Jego wstêpna wersja, za zgod¹ ISP, zosta³a opublikowana w internecie na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl.

Czêœæ II
Ekonomia spo³eczna

Tomasz KaŸmierczak

Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹
Ekonomia spo³eczna ¿adn¹ miar¹ nie jest zagadnieniem nowym. Po raz
pierwszy zainteresowano siê ni¹ na pocz¹tku XIX wieku. Potem, jako przedmiot publicznego dyskursu powróci³a – na krócej – pod koniec pierwszej
po³owy XX wieku. Wspó³czesne zainteresowanie jest wiêc ju¿ trzeci¹ z kolei
fal¹; narastaj¹co trwa ono od dobrych dwóch dekad1.

1. Kariera ekonomii spo³ecznej w zarysie
Parafrazuj¹c nieco opiniê Roberta Nisbeta, mo¿na by powiedzieæ, i¿ dziewiêtnastowieczn¹ ekonomiê spo³eczn¹ najlepiej zrozumieæ jako próbê uporania siê z problemem ³adu stworzonego na pocz¹tku XIX wieku przez upadek dawnego ustroju pod naporem industrializmu i rewolucyjnej demokracji2. Jak zauwa¿a Jerzy Szacki: „Praktyczna donios³oœæ problemu ³adu
spo³ecznego w sytuacji, w której – jak siê wydawa³o – nic nie znajduje siê na
swoim miejscu, sprawi³a, ¿e podejmowano go wtedy we wszystkich dziedzinach refleksji o œwiecie spo³ecznym. Jedn¹ z takich dziedzin by³a myœl polityczna, w której coraz czêœciej stawiano fundamentalne pytania dotycz¹ce samych podstaw ¿ycia spo³ecznego”3. Z kolei jednym z takich fundamentalnych pytañ by³o pytanie w³aœciwe dla ekonomii politycznej, czyli o – dziœ
powiedzielibyœmy: spo³eczno-polityczne – zasady i warunki produkcji oraz
dystrybucji dóbr i us³ug. Rozwi¹zaniem tej kwestii, które w koñcu zdoby³o
pozycjê dominuj¹c¹ – i w teorii i w praktyce – by³ liberalizm, symbolizowany
przez prace m.in. Adama Smitha i Johna Stuarta Milla. W polemicznej reakcji
1

D. Demoustier, D. Rousseliere: Social Economy as Social Science and Practice: Historical Perspectives on France, w: J. Clary, W. Dolfsma, D. Figart (red.): Ethics and the Market –
Insights from Social Economics, Routledge, Advances in Social Economics Series, London &
New York 2005; tekst dostêpny na stronie http://socialeconomics.org/uploads/demousrouss.
doc.
2
W oryginale Nisbet mówi o „podstawowych ideach europejskiej socjologii”; cyt. za:
J. Szacki: Historia myœli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 136.
3
J. Szacki: op. cit., s. 136.
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na liberaln¹ wersjê kapitalizmu, we Francji pojawi³a siê ekonomia spo³eczna,
zarówno jako termin, jak i ukrywaj¹ca siê za nim myœl teoretyczna i praktyka
gospodarowania. I to g³ównie w³aœnie we Francji rozwinê³a siê ekonomia
spo³eczna.
Charakteryzuj¹c ekonomiê spo³eczn¹ przez jej relacjê do klasycznej liberalnej ekonomii politycznej, mo¿na wskazaæ trzy jej wersje:
– Pierwsza wyrasta z myœli liberalnej i traktuje ekonomiê spo³eczn¹ jako
swoiste uzupe³nienie i rozszerzenie klasycznej ekonomii politycznej.
W szczególnoœci postuluje siê tu, by w analizowaniu Ÿróde³ bogactwa
i zaspokajania ludzkich potrzeb uwzglêdniaæ tak¿e inne œrodki ni¿ produkcja wymiennych wartoœci; ekonomia spo³eczna to nie tylko studiowanie
dlaczego spo³eczeñstwo staje siê bogate, ale tak¿e wed³ug jakich praw organizm spo³eczny swobodnie pe³ni wszystkie swoje funkcje i dziêki czemu cz³owiek mo¿e wykorzystywaæ pe³niê swoich si³. Ekonomia spo³eczna, wykraczaj¹c poza dotychczasowe granice ekonomii politycznej, obejmowa³aby wszystko to, co jest korzystne z punktu widzenia zaspokojenia
ludzkich potrzeb i aspiracji. Przyk³adem s¹ opieka zdrowotna i edukacja,
bardzo istotne zarówno dla dobra jednostek, jak i dla dobra zbiorowoœci.
Warto zauwa¿yæ, i¿ jedn¹ z praktycznych inicjatyw wyrastaj¹cych z tak
rozumianej ekonomii spo³ecznej by³ patronage, polegaj¹cy na tworzeniu
instytucji wzajemnych korzyœci pozwalaj¹cych na poprawê warunków
¿yciowych robotników (np. domy mieszkalne, ogrody publiczne, opieka
nad dzieæmi).
– Druga wersja ekonomii spo³ecznej ma swoje Ÿród³a w myœli chrzeœcijañskiej i socjalistycznej. W tym ujêciu to „nauka, której celem jest taka organizacja pracy, która najdoskonalej chroni spo³eczeñstwo i jednostkê
oraz wolnoœæ, równoœæ i braterstwo”4. Tym razem ekonomia spo³eczna
stanowi krytykê klasycznej ekonomii politycznej. Podstawowym przedmiotem krytyki jest konkurencja – jeden z fundamentalnych atrybutów
gospodarki wolnorynkowej – w której upatruje siê przyczyn wszelkiego
z³a doœwiadczanego przez robotników, m.in.: biedy, wyzysku, braku pewnoœci pracy. Poniewa¿ ekonomia spo³eczna ma s³u¿yæ generalnej zasadzie
sprawiedliwoœci, nie mo¿e poprzestaæ na krytyce. W jej pozytywnym programie kluczowym pojêciem jest asocjacja (zrzeszenie); rzecz wszak¿e
nie w zrzeszeniach kapita³u, ale pracy, które nie bêd¹ podlegaæ ani alienacji, ani podzia³owi. Zak³adano, i¿ zrzeszenia pracy, usuwaj¹c podzia³y
klasowe, w szczególnoœci podzia³ na kapitalistów i robotników, usun¹ tak¿e „piek³o i zale¿noœæ klas pracuj¹cych oraz mog¹ powstrzymaæ te nadu¿ycia konkurencji, które prowadz¹ do obni¿ania cen produktów, ale tylko
4

op. cit.

Definicja Auguste’a Otta (1814–1903) z 1851 roku; za: D. Demoustier, D. Rousseliere:
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kosztem ¿ycia robotnika”5. Zrzeszenia pracy mia³yby byæ fragmentem
wiêkszej reformy spo³ecznej. W jej ramach powstawa³yby specjalne, fundowane przez pañstwo, banki kredytowe dla stowarzyszeñ. W ten sposób
pañstwo pe³ni³oby funkcje regulacyjne, ponadto dba³oby o postêp techniczny w s³u¿bie spo³eczeñstwa. Z prowadzonej dyskusji nad ekonomi¹
spo³eczn¹ zacz¹³ te¿ wy³aniaæ siê alternatywny francuski model kapitalizmu: odrzucaj¹c konkurencjê, opiera³ siê on „na g³êbokim zaufaniu w demokratyczne pañstwo i morale robotników, w pieni¹dze i kredyt, w przysz³oœæ i zdolnoœæ zrzeszeñ pracy do przejmowania i rozpowszechniania postêpu technicznego”6.
– Trzecia wersja ekonomii spo³ecznej kontynuuje krytykê klasycznej ekonomii politycznej, ale w ramach rozwijaj¹cej siê myœli socjalistycznej.
W po³owie XIX wieku socjalizm oznacza³ przeciwstawienie siê liberalnemu indywidualizmowi przez postawienie w centrum swoich zainteresowañ zagadnienia dobra i organizacji spo³eczeñstwa jako ca³oœci, a nie problematyki jednostki i wolnoœci. Ówczesna myœl socjalistyczna wyrasta³a
na trzech podstawowych za³o¿eniach: prymacie tzw. kwestii socjalnej;
przeœwiadczeniu, i¿ dla jej rozwi¹zania niezbêdny jest nowy ³ad spo³eczno-gospodarczy oparty na wspó³pracy (zrzeszenia) i pozbawiony walki
konkurencyjnej; akcentowaniu roli sposobu organizacji produkcji i podzia³u dóbr oraz wychowania, przy jednoczesnym marginalizowaniu polityki7. Socjalistyczna ekonomia spo³eczna skoncentrowa³a swoj¹ uwagê
na studiach nad konkretnymi strukturami wspó³pracy (rozumianej jako
przeciwieñstwo konkurencji). Nowy przedmiot zainteresowañ ekonomii
spo³ecznej poci¹gn¹³ za sob¹ znacz¹ce zmiany na poziomie jêzyka: pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych XIX stulecia we Francji zaczêto pos³ugiwaæ siê zapo¿yczonym z angielskiego terminem kooperacja (spó³dzielczoœæ) dla odró¿nienia zrzeszeniowych przedsiêbiorstw (kooperatyw, tj.
spó³dzielni) od zrzeszeñ politycznych (partii).
Na prze³omie XIX i XX wieku kwestie poruszane pod has³em ekonomii
spo³ecznej odnajdujemy w wielu miejscach. Po pierwsze – trafiaj¹ do teorii
ekonomicznej za spraw¹ wybitnego teoretyka ekonomii Léona Walrasa, który
w swoim dziele poœwiêconym warunkom równowagi ogólnej (ekonomicznej
teorii dobrobytu), oprócz ekonomii czystej i stosowanej wyró¿nia ekonomiê
spo³eczn¹ jako naukê o podziale bogactwa spo³ecznego8. Po drugie – wzmacniaj¹ ruch spó³dzielczy (kooperatyzm), który zanim trafi³ do Francji zacz¹³
5

Ibidem.
D. Demoustier, D. Rousseliere: op. cit.
7
J. Szacki: op. cit., s. 154.
8
Chodzi o pracê: Éléments d’économie politique pure wydan¹ po raz pierwszy w 1874
roku; za: M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujêcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
6
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rozwijaæ siê w Wielkiej Brytanii. Kooperatyœci wierzyli, i¿ zak³adanie
spó³dzielni jest drog¹ do wyzwolenia spo³ecznego i sprawiedliwego ustroju.
Teoretyczne podstawy spó³dzielczoœci da³ Charles Gide9. Wreszcie, da siê dostrzec œlady ekonomii spo³ecznej w ruchu komunistycznym. Sam Karol
Marks by³ zwolennikiem zrzeszeñ pracy, choæ uwa¿a³, ¿e wyzwolenie robotnikom mo¿e daæ jedynie ich samoorganizacja polityczna10. Ten punkt widzenia,
jak wiadomo, zwyciê¿y³ – ruch komunistyczny odrzuci³ ekonomiê spo³eczn¹
jako metodê walki o w³adzê. Ale ekonomia spo³eczna powróci³a w inny sposób: jej kluczowe idee leg³y u podstaw dwudziestowiecznego projektu gospodarki, która mia³a zapewniæ lepszy œwiat – gospodarki socjalistycznej – pozbawionej konkurencji i w³asnoœci prywatnej, za to centralnie planowanej i opartej
na uspo³ecznionej w³asnoœci, tj. pañstwowej lub kolektywnej11.
9

W Polsce najwybitniejszym kooperatyst¹ by³ Edward Abramowski.
Stosunek Marksa do ruchu spó³dzielczego oddaj¹ nastêpuj¹ce jego s³owa: „Mia³o jednak
niebawem nast¹piæ jeszcze wiêksze zwyciêstwo ekonomii politycznej pracy nad ekonomi¹ polityczn¹ w³asnoœci i kapita³u. Mamy na myœli ruch spó³dzielczy, a zw³aszcza fabryki spó³dzielcze,
za³o¿one dziêki zupe³nie samodzielnym wysi³kom nielicznych œmia³ych ‘r¹k roboczych’. Trudno przeceniæ wartoœæ tych donios³ych eksperymentów spo³ecznych. Nie s³owem, lecz czynem
dowiod³y one, ¿e produkcja na wielk¹ skalê, odpowiadaj¹ca wymogom wspó³czesnej nauki,
mo¿e siê obywaæ bez istnienia klasy przedsiêbiorców, którzy zatrudniaj¹ klasê robotników; wykaza³y, ¿e po to, aby produkowaæ, narzêdzia nie musz¹ byæ monopolizowane jako œrodki panowania nad robotnikiem i wyzyskiwania go i ¿e praca najemna, podobnie jak praca niewolnicza
i praca pañszczyŸniana, jest tylko przejœciow¹ i ni¿sz¹ form¹ spo³eczn¹, która musi ust¹piæ miejsca pracy zrzeszonej, wype³nianej chêtnie, z umys³em œwie¿ym i w pogodnym nastroju. […] Zarazem jednak doœwiadczenie okresu od 1848 do 1864 roku wykaza³o niew¹tpliwie to, co najinteligentniejsi przywódcy klasy robotniczej zarzucali ju¿ w latach 1851–1852 ruchowi spó³dzielczemu w Anglii: ¿e jakkolwiek praca spó³dzielcza jest doskona³a w zasadzie i po¿yteczna w praktyce, to dopóki pozostanie ograniczona do w¹skiego krêgu sporadycznych prywatnych usi³owañ
robotników, nigdy nie bêdzie ona w stanie powstrzymaæ dokonuj¹cego siê w postêpie geometrycznym wzrostu monopoli, wyzwoliæ mas czy chocia¿by zmniejszyæ w odczuwalny sposób brzemienia ich nêdzy. […] Aby wyzwoliæ masy pracuj¹ce, praca spó³dzielcza musi rozwin¹æ siê na
skalê ogólnonarodow¹, a wiêc korzystaæ ze œrodków ogólnonarodowych. Ale potentaci ziemi
i kapita³u bêd¹ zawsze wykorzystywaæ swoje przywileje polityczne do obrony i uwiecznienia
swych ekonomicznych monopoli. Nie tylko nie bêd¹ przyczyniaæ siê do wyzwolenia pracy, lecz
przeciwnie, bêd¹ temu nadal stawiali wszelkie mo¿liwe przeszkody. […] Tote¿ zdobycie w³adzy
politycznej sta³o siê wielkim obowi¹zkiem klasy robotniczej. Zrozumieli to widocznie robotnicy,
gdy w Anglii, w Niemczech, we W³oszech i we Francji rozpoczê³o siê jednoczeœnie ich o¿ywienie i jednoczeœnie podjêto wysi³ki w celu politycznej reorganizacji partii ludzi pracy”. (Fragmenty Inauguracyjnego manifestu Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Robotników z 1864 roku, cyt.
za: http://gfdl.marxists.org.uk/ polski/marks-engels/1864/10/manifest_msr.htm).
11
Pojêcie ekonomii spo³ecznej wyraŸnie odnosi siê do kolektywnych form gospodarowania,
a wiêc jest to w istocie gospodarka uspo³eczniona. Rzecz w tym, ¿e gospodarka uspo³eczniona to
jedno z kluczowych pojêæ w ekonomii politycznej socjalizmu; co ciekawsze – podstawowa charakterystyka ekonomii spo³ecznej w pe³ni odpowiada charakterystyce socjalistycznej gospodarki (tzn.
¿e jej celem jest zaspokajanie potrzeb, a nie generowanie zysku). Oczywiœcie, czymœ zupe³nie innym jest sektor gospodarki uspo³ecznionej (ekonomii spo³ecznej) dzia³aj¹cy w otoczeniu gospodarki wolnorynkowej, a co innego, gdy otoczenie tworzy gospodarka upañstwowiona.
10
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Po raz drugi jako przedmiot debaty ekonomia spo³eczna powróci³a we
Francji w okresie Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych ubieg³ego wieku12.
Okaza³o siê, i¿ spó³dzielnie lepiej dawa³y sobie wówczas radê (m.in. dziêki
dostêpowi do rynków publicznych), co da³o asumpt do bardziej fundamentalnych rozwa¿añ dotycz¹cych wad gospodarki kapitalistycznej i – na tym tle –
przymiotów ekonomii spo³ecznej rozumianej przede wszystkim jako gospodarka spó³dzielcza. Zwracano uwagê, i¿ spó³dzielczoœæ daje mo¿liwoœæ koniecznego po³¹czenia wartoœci ekonomicznych i spo³ecznych. Georges Fauquet, jedna z kluczowych postaci ówczesnej debaty, pisa³: „kapitalistyczna
gospodarka rynkowa stopniowo roz³¹cza³a [to co] gospodarcze od [tego co]
spo³eczne, co czyni³o ¿ycie ludzkie coraz ciê¿szym, ekonomistom zaœ s³u¿y³o
jako model do budowania abstrakcji. Instytucje spó³dzielcze czyni¹ na
odwrót: restytuuj¹ zrzeszonym utracone funkcje, […] reintegruj¹c [to co]
gospodarcze [w tym co] spo³eczne”13.
Byæ mo¿e rozwój spo³eczno-gospodarczy potoczy³by siê tropem wskazywanym przez kooperatystów, gdyby nie John Maynard Keynes i jego prace,
które da³y ekonomiczne podstawy interwencjonizmu pañstwowego i doktryny welfare state. W tej sytuacji ekonomia spo³eczna usunê³a siê na kilka dziesiêcioleci w cieñ, pozostawiaj¹c w spuœciŸnie:
– doœwiadczenie, i¿ kwestia ekonomii spo³ecznej powraca wówczas, gdy na
skutek rozmijania siê mo¿liwoœci gospodarki z kierowanymi wobec niej
spo³ecznymi oczekiwaniami na nowo staje siê aktualna kwestia ³adu
spo³eczno-gospodarczego;
– kolektywne formy gospodarowania (spó³dzielnie, towarzystwa pomocy
wzajemnej, stowarzyszenia/zrzeszenia) jako formu³ê godz¹c¹ interes
ekonomiczny ze spo³ecznym.
Kwestia ekonomii spo³ecznej powróci³a do dyskursu publicznego na
prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Pojawi³y siê te¿ nowe terminy: ekonomia lokalna, ekonomia solidarnoœciowa,
gospodarka alternatywna, a w koñcu przedsiêbiorczoœæ spo³eczna. W latach osiemdziesi¹tych ekonomia spo³eczna, pod tak¹ czy inn¹ nazw¹, by³a ju¿
obecna w wielu krajach europejskich (np. we W³oszech, w Wielkiej Brytanii,
we Francji, w Niemczech), ale te¿ w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zarówno jako obszar praktyki, jak i przedmiot refleksji intelektualnej. W latach
dziewiêædziesi¹tych sta³a siê obiektem bardzo du¿ego zainteresowania kluczowych organizacji miêdzynarodowych: Unii Europejskiej i OECD, które
dostrzeg³y w jej potencjale szanse na zaradzenie teraŸniejszym i przysz³ym
problemom. Po³¹czy³a te¿ bardzo wiele organizacji pozarz¹dowych w sieci
12
13

D. Demoustier, D. Rousseliere: op. cit.
Ibidem.
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narodowej i ponadnarodowej wspó³pracy. Co zatem sta³o siê takiego, ¿e znowu siêgniêto po ekonomiê spo³eczn¹?

2. Powrót ekonomii spo³ecznej
Spróbujmy dokonaæ przegl¹du kluczowych okolicznoœci, które spowodowa³y, i¿ kwestia ekonomii spo³ecznej powróci³a do dyskursu publicznego po
kilku dziesi¹tkach lat pozostawania na marginesie zainteresowañ.
2.1. Problem bezrobocia
Wspó³czeœnie problem bezrobocia wi¹¿e siê z g³êbszym zjawiskiem –
wykluczenia spo³ecznego w nastêpstwie pozostawania poza rynkiem pracy
(lub na jego marginesie). Co wiêcej, zarówno bezrobocie, jak i wykluczenie
stanowi¹ w istocie elementy jeszcze szerszego procesu – narastania nierównoœci ekonomicznych: z jednej strony kumulacji bogactwa w¹skiej grupy,
z drugiej – rozszerzania siê ubóstwa w grupach wykluczonych lub najbardziej
zagro¿onych wykluczeniem, przy jednoczesnym kurczeniu siê klasy œredniej.
U podstaw tego zjawiska le¿¹ procesy transformacji wspó³czesnego kapitalizmu, które mia³y swój pocz¹tek w latach siedemdziesi¹tych XX wieku i – intensyfikuj¹c siê – trwaj¹ do dziœ.
Transformacja ta dokonuje siê w zwi¹zku z dwoma zjawiskami: rewolucj¹ technologiczn¹ (w szczególnoœci rozwojem technologii informatycznych), która odpowiada za zmniejszanie siê iloœci pracy do wykonania oraz
w zwi¹zku z globalizacj¹ gospodarki, w nastêpstwie której zmianom ulegaj¹
wzory podzia³u pracy, zysków i kosztów w przekrojach spo³ecznym (dystrybucja bogactwa/ubóstwa w strukturze spo³ecznej) i terytorialnym (geograficznym).
Wydaje siê, ¿e wspó³czeœnie ekonomiœci nie spieraj¹ co do samego faktu,
i¿ kapitalizm znajduje siê w fazie prze³omu – przechodzenia od epoki industrialnej do postindustrialnej – ale co do interpretacji. Marksiœci, których elementy œwiatopogl¹dowe w znacznej mierze przej¹³ ruch alterglobalistów
uwa¿aj¹, i¿ to z czym mamy obecnie do czynienia, to nic innego jak kolejny
cykliczny kryzys, który jest immanentn¹ w³aœciwoœci¹ kapitalizmu i którego
pojawianie siê wpisane jest w kapitalistyczny model produkcji. Wielki kapita³
rozkrêci³ procesy globalizacji, szukaj¹c nowych rynków i nowych Ÿróde³ zysku. Znalaz³ je w trzech obszarach: zad³u¿ania pañstw narodowych, spekulacji kapita³owych (wolny przep³yw kapita³u) oraz tzw. delokalizacji (przenoszenie produkcji tam, gdzie jest najtañsza si³a robocza). W efekcie potrafi³
zwielokrotniæ zyski, mimo i¿ w tym samym czasie brak by³o wzrostu
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gospodarczego; w konsekwencji akumulacja kapita³u i wzbogacenie jednych
– nast¹pi³y kosztem pauperyzacji i wykluczenia innych14.
Klasyczni ekonomiœci podkreœlaj¹ natomiast, i¿ globalizacja gospodarki
zasadniczo oznacza nowy, miêdzynarodowy podzia³ pracy; produkcja przemys³owa staje siê domen¹ przede wszystkim Azji Po³udniowo-Wschodniej,
domen¹ gospodarki europejskiej zaœ – us³ugi. Rzecz w tym, ¿e poszczególne
gospodarki europejskie z ró¿n¹ efektywnoœci¹ przystosowuj¹ siê do nowej
sytuacji. Okaza³o siê, ¿e najbardziej konkurencyjnymi, a wiêc najlepiej adaptuj¹cymi siê, s¹ gospodarki krajów, w których œwiadczenia spo³eczne nie
obci¹¿aj¹ kosztów pracy, gdzie – innymi s³owy – pañstwo opiekuñcze op³acane jest z kieszeni obywateli. I to jest przypadek Wielkiej Brytanii oraz pañstw
skandynawskich, a wiêc – nawi¹zuj¹c do klasycznej typologii Gosty Espinga-Andersena – modelu liberalnego oraz socjaldemokratycznego. Niekonkurencyjne zaœ s¹ gospodarki Francji i Niemiec (model konserwatywny). W konsekwencji te pierwsze kraje odnosz¹ obecnie sukcesy, te drugie – pogr¹¿aj¹
siê w problemach. Niezale¿nie wszak od efektywnoœci poszczególnych modeli, cech¹ ekonomii opartej na us³ugach jest rozwarstwienie – na wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji i bardzo dobrze op³acane przez rynek us³ugi
specjalistyczne oraz na us³ugi stosunkowo proste, a jednoczeœnie s³abiej
p³atne – gospodarka us³ug jest zatem gospodark¹ generuj¹c¹ polaryzacjê dochodów15. Ponadto w gospodarce tej tworzenie nowych miejsc pracy bêdzie
mo¿liwe o tyle, o ile uda siê zidentyfikowaæ/rozwin¹æ nowe rynki us³ug.
Transformacja kapitalizmu rodzi, jako tzw. w ekonomii efekt zewnêtrzny,
daleko id¹ce konsekwencje dla struktury spo³ecznej: wp³ywa na po³o¿enie
spo³eczne, warunki ¿ycia i szanse ¿yciowe poszczególnych kategorii spo³ecznych. Ka¿dego stawia w sytuacji ryzyka i niepewnoœci16, a poza tym poœrednio generuje procesy wykluczenia spo³ecznego jako rezultat swoistej walki
grup o zajêcie/utrzymanie najlepszych pozycji, przede wszystkim w dostêpie
do dóbr kluczowych z punktu widzenia szans na rynku pracy. Oto dwie
ilustracje tej ostatniej tezy:
– Zygmunt Bauman pisze o spo³ecznych konsekwencjach globalizacji, które okreœla terminem glokalizacja: „Glokalizacja – proces wybieraj¹cy
i zespalaj¹cy organicznie globalizuj¹ce i lokalizuj¹ce trendy – polega
przede wszystkim na redystrybucji przywilejów i upoœledzeñ, bogactwa
14

Na podstawie referatu A. Pelizzari „The social consequences of globalization”, wyg³oszonego na konferencji ICSW „The Future of European Social Model”, Lucerna 1–3 czerwca
2005.
15
Na podstawie referatu B. Palier „How globalisation influences European social Policies”, wyg³oszonego na konferencji ICSW „The Future of European Social Model”, Lucerna
1–3 czerwca 2005.
16
Por. U. Beck: Spo³eczeñstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoœci, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
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i ubóstwa, zasobnoœci w œrodki i impotencji, mocy i bezsilnoœci, wolnoœci
i zniewolenia. Glokalizacja, rzec mo¿na, jest procesem re-stratyfikacji
œwiata, czyli ponownego jego, na innych zasadach opartego uwarstwienia, i procesem budowania nowej samoodtwarzaj¹cej siê hierarchii o ogólnoœwiatowym zasiêgu. Zró¿nicowanie wspólnotowych to¿samoœci, które
globalizacja rynków i obiegu informacji czyni zarazem mo¿liwym i nieuniknionym, nie jest ró¿norodnoœci¹ równych partnerów. Co dla jednych
jest wolnym wyborem, jawi siê innym jako zrz¹dzenie okrutnego losu.
A jako ¿e owi ‘inni’ nieub³aganie rosn¹ liczebnie i pogr¹¿aj¹ siê coraz
g³êbiej w rozpaczy wynik³ej z pozbawionej widoków egzystencji, wolno
myœleæ o glokalizacji jako o procesie koncentracji kapita³u, œrodków finansowych i innych zasobów niezbêdnych dla skutecznych poczynañ –
ale i jako o monopolizacji szans swobodnego dzia³ania”17.
– Eugeniusz Kwiatkowski opisuje bodaj najnowsz¹ ekonomiczn¹ teoriê
bezrobocia – teoriê insider-outsider: „Punktem wyjœcia jest wyodrêbnienie dwu grup si³y roboczej. Grupa insiderów to doœwiadczeni pracownicy, posiadaj¹cy wa¿ne kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe. Ich wydajnoœæ kszta³tuje siê na stosunkowo wysokim poziomie. Natomiast grupa
outsiderów obejmuje przede wszystkim bezrobotnych, a tak¿e tych pracuj¹cych, którzy posiadaj¹ niezbyt stabilne miejsca pracy w sektorze nieformalnym. […] Podczas gdy insiderzy mog¹ bezpoœrednio wp³ywaæ na
wysokoœæ swych p³ac uczestnicz¹c w negocjacjach p³acowych z pracodawcami, a ponadto mog¹ wp³ywaæ na wydajnoœæ nowo przyjêtych pracowników, to outsiderzy maj¹ w istocie mocno ograniczone mo¿liwoœci oddzia³ywania na p³ace zatrudnionych. […] [Z teorii outsider-insider] przede wszystkim wynika, ¿e istnienie bezrobocia zwi¹zane jest z siln¹ pozycj¹ insiderów. To w³aœnie dziêki takiej pozycji outsiderzy nie s¹ w stanie doprowadziæ do obni¿ki p³ac i wzrostu zatrudnienia. Insiderzy mog¹
bowiem nie tylko wp³ywaæ na wzrost kosztów rotacji pracowników, ale
równie¿ zmniejszaæ wydajnoœæ pracy nowo przyjmowanych outsiderów
poprzez odmowê wspó³pracy z nimi, b¹dŸ nawet ich szykanowanie.
Z tych wzglêdów firmy akceptuj¹ postêpowanie insiderów i godz¹ siê na
p³ace stosunkowo wysokie, generuj¹ce bezrobocie. Skoro outsiderzy nie
s¹ w stanie – w œwietle omawianej teorii – przelicytowaæ w dó³ p³ac, to
musz¹ pozostawaæ poza krêgiem pierwotnego rynku pracy. Teoriê insider-outsider mo¿na w zwi¹zku z tym potraktowaæ jako uzasadnienie dla
istnienia dualnego rynku pracy: rynku pierwotnego, zdominowanego

17
Z. Bauman: Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 3, s. 62–63.
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przez insiderów, oraz rynku wtórnego, zarezerwowanego dla outsiderów”18.
Maj¹c na uwadze wskazanie zwi¹zków miêdzy procesami przebiegaj¹cymi wewn¹trz transformuj¹cej siê gospodarki a ich zewnêtrznymi efektami w postaci wykluczenia, warto zauwa¿yæ, i¿ walka, o której mowa powy¿ej, to szczególny przypadek zjawisk opisywanych przez Billa Jordana – autora jednej z najciekawszych teorii biedy-ekskluzji (poverty-related exclusion). Jordan wyjaœnia wykluczenia w kategoriach procesów miêdzy- i wewn¹trzgrupowych. Dla Jordana centraln¹ kategoriê analizy stanowi ekonomika
kolektywnego dzia³ania grup, pojêcie z zakresu ekonomii politycznej. Przyjmuje on, ¿e w sytuacji rynkowej wszelkie kolektywne dzia³ania grup ograniczaj¹ konkurencjê miêdzy cz³onkami i wykluczonymi niecz³onkami w imiê
ekonomicznych dochodów (economical rent). „Wszelkiego typu koalicje na
rzecz rozdzia³u dóbr s¹ w tej sytuacji zmow¹, poprzez któr¹ zorganizowane
interesy szukaj¹ korzyœci kosztem niezorganizowanych jednostek. S³abi s¹,
mówi¹c precyzyjnie, dlatego s³abi, bo w warunkach rynkowych nie zajmuj¹
pozycji pozwalaj¹cych na zorganizowanie siê. Rynki prowokuj¹ zmowy, które blokuj¹ biednym potencjalne korzyœci [wynikaj¹ce] z konkurowania. St¹d
te¿ ubóstwo i wykluczenie spo³eczne odzwierciedlaj¹ sukces dzia³ania zbiorowego, podejmowanego przez grupy poszukuj¹ce zysku (rent) w konkurencyjnym œrodowisku ekonomicznym i politycznym. [...] Brutalnie rzecz ujmuj¹c, biedni s¹ wykluczani, poniewa¿ nie s¹ w stanie wnieœæ licz¹cego siê
wk³adu i w konsekwencji trac¹ korzyœci wynikaj¹ce z cz³onkostwa”19.
2.2. Wyczerpanie siê mo¿liwoœci pañstwa narodowego
Drug¹ okolicznoœci¹ powrotu zainteresowania ekonomi¹ spo³eczn¹ jest
kwestia wyczerpania siê mo¿liwoœci pañstwa narodowego w skutecznym regulowaniu problemów generowanych przez mechanizmy rynkowe (tj. bezrobocie) i zaradzaniu im. To wyczerpanie ma charakter zarówno finansowy –
koszty opieki staj¹ siê zbyt wysokie, by gospodarki narodowe by³y w stanie je
udŸwign¹æ, jak i strukturalny – zglobalizowany rynek pozostaje poza sfer¹
skutecznego oddzia³ywania pañstwa.
Od czasu Johna Maynarda Keynesa w teorii ekonomicznej i Wielkiego
Kryzysu lat trzydziestych w praktyce polityki gospodarczej, pobudzanie popytu na towary i us³ugi by³o skutecznym sposobem przeciwdzia³ania bezrobociu/walki z nim. Zasadniczo by³o to zadanie pañstwa i rz¹dom, które to czyni³y, udawa³o siê – w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych – prawie ca³ko18

E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 201.
19
Ibidem, s. 18, 77.
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wicie wyeliminowaæ bezrobocie20. Rzecz w tym, i¿ wraz z narastaniem procesów globalizacji strategia ta traci³a na skutecznoœci. W warunkach wzglêdnie
zamkniêtych gospodarek narodowych zwiêkszanie iloœci pieni¹dza w kieszeniach obywateli, nawet kosztem nierównowagi bud¿etowej, pobudza³o
krajow¹ produkcjê i tworzy³o nowe miejsca pracy, bo ludzie chcieli kupowaæ
towary i mieli za co je nabyæ. Mechanizm ten przesta³ jednak dzia³aæ w warunkach gospodarki globalnej; co prawda zwiêkszanie popytu w danym kraju
i tym razem 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.
Wyczerpanie siê mo¿liwoœci propopytowej polityki spo³eczno-gospodarczej, co nast¹pi³o w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, zmusi³o do
szukania nowych stylów gospodarowania i nowych rozwi¹zañ w sferze polityki spo³ecznej i gospodarczej. Naturalnym alternatywnym obszarem owych
poszukiwañ i zmian mog³a byæ jedynie poda¿owa strona gospodarki. Wska¿my tu dwa efekty tych procesów, które s¹ szczególnie istotne z punktu widzenia ekonomii spo³ecznej. Chodzi tu o: renesans przedsiêbiorczoœci oraz zasadnicz¹ reorientacjê polityki spo³ecznej, przede wszystkim w obszarze
zatrudnienia i rynku pracy.
Za Josephem A. Schumpeterem: przedsiêbiorczoœæ to wprowadzanie
nowych rozwi¹zañ do procesu produkcji. Przedsiêbiorc¹ jest osoba, która:
• wprowadza nowy produkt lub now¹ jakoœæ produktu;
• wprowadza nowe metody produkcji;
• otwiera nowe rynki;
• siêga po nowe Ÿród³a surowców;
• reorganizuje sektory dzia³añ.

Przedsiêbiorczoœæ nie by³a kluczow¹ dla sukcesu gospodarczego postaw¹
tak d³ugo, jak d³ugo trwa³ rozwój gospodarczy wyrastaj¹cy z ekonomii Keynesa21. By³ on stabilny i instytucjonalnie wzglêdnie autonomiczny wobec œrodowiska spo³ecznego, sprawnoœæ przedsiêbiorstw gwarantowa³y zhierarchizowane organizacja i zarz¹dzanie. Gdy jednak stan ten wyczerpa³ siê, bo
rynek stawa³ siê coraz bardziej zmienny oraz sfragmentaryzowany i pojawi³a
siê silna potrzeba innowacyjnoœci, elastycznoœci i specjalizacji, podmioty gospodarcze musia³y zacz¹æ wykazywaæ siê przedsiêbiorczoœci¹ jako postaw¹
alternatywn¹ wobec zarz¹dzania. W nastêpstwie zyska³y na znaczeniu mniejsze przedsiêbiorstwa i rozwinê³a siê kooperacja miêdzy nimi oraz miêdzy
20

M. Blaug: op. cit. (w szczególnoœci rozdzia³ XVI poœwiêcony teorii Keynesa).
C. Trigilia: Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Theory” 2001, nr 4.
21
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nimi a wielkimi korporacjami, którym strategia wspó³pracy z ma³ymi firmami
pozwala³a zwiêkszyæ zdolnoœci adaptacyjne do nowych wymagañ rynku.
Wypada podkreœliæ, ¿e renesans przedsiêbiorczoœci byæ mo¿e by³ okolicznoœci¹ kluczow¹ dla odkrycia kapita³u spo³ecznego – dostrze¿enia i uznania wp³ywu oraz roli kontekstu spo³ecznego, spo³eczno-kulturowego i/lub
instytucjonalnego na osadzone w nim procesy gospodarcze (i polityczne), a tak¿e
odwrotnie. Przedsiêbiorczoœæ bowiem wymaga wspó³pracy i wspó³dzia³ania,
te zaœ mog¹ przebiegaæ ³atwiej lub trudniej, sprawniej lub oporniej, szybciej
lub wolniej, taniej lub dro¿ej, w zale¿noœci od otoczenia – uk³adu czynników
okreœlanych wspó³czeœnie mianem kapita³u spo³ecznego. Im otoczenie to jest
bardziej sprzyjaj¹ce, tzn. im wiêkszy jest kapita³ spo³eczny, tym lepiej rozwija siê przedsiêbiorczoœæ. Tak oto kapita³ spo³eczny, jako czynnik silnie sprzyjaj¹cy sukcesowi na nowym rynku, zosta³ w³¹czony do dyskursu ekonomicznego i politycznego oraz polityki rozwoju spo³eczno-gospodarczego22.
W polityce spo³ecznej znakiem reorientacji z propopytowej na propoda¿ow¹ by³o pojawienie siê koncepcji tzw. aktywnej polityki spo³ecznej23. Chodzi w niej o takie przekszta³canie ³adu instytucjonalnego, aby wbudowane
weñ zosta³y silne zachêty do podejmowania/kontynuowania aktywnoœci ekonomicznej, tj. by z punktu widzenia obywatela dokonuj¹cego wyboru, bardziej op³aca³o siê pracowaæ ni¿ nie pracowaæ. W praktyce aktywna polityka
spo³eczna polega na wprowadzaniu programów adresowanych do bezrobotnych i/lub ubogich nieaktywnych zawodowo, które maj¹ pomóc im wejœæ/powróciæ na rynek pracy. W programach tych wi¹¿e siê uprawnienia do korzystania ze œwiadczeñ spo³ecznych z podjêciem rzeczywistych form aktywnoœci na
rzecz powrotu na rynek pracy, czyli: z intensywnym poszukiwaniem pracy,
uczestnictwem w programach szkoleniowych, uczestnictwem w programach
zatrudnienia publicznego lub subsydiowanego. Podjêcie powy¿szych czynnoœci jest obowi¹zkiem osoby korzystaj¹cej ze œwiadczeñ, z którego mog¹ zwolniæ tylko szczególne okolicznoœci; ponadto prawo do otrzymywania wymienionych œwiadczeñ mo¿e byæ ograniczone do kilku lat. W Europie aktywn¹ politykê spo³eczn¹ zaczêto wprowadzaæ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych; w Stanach Zjednoczonych zasadnicza reforma mia³a miejsce w 1996 roku24.
Jak do tej pory aktywna polityka spo³eczna obejmuje przede wszystkim
obszary przeciwdzia³ania bezrobociu, biedzie i wykluczeniu spo³ecznemu.
Mo¿na by zatem s¹dziæ, i¿ jej zasady odnosz¹ siê jedynie do pewnego sektora
22

Ibidem.
Wiêcej na ten temat: M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna w teorii i praktyce, w:
T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
24
Pierwsze elementy aktywnej polityki spo³ecznej w Polsce wprowadzi³a Ustawa
z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
23
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dzia³añ publicznych. W rzeczywistoœci jednak, u podstaw aktywnej polityki
spo³ecznej le¿y wizja zredefiniowanego paradygmatu obywatelskoœci.
Welfare state mia³o w istocie dwóch ojców: John Maynard Keynes sformu³owa³ jego podstawy ekonomiczne, Thomas Humphrey Marshall zaœ –
podstawy spo³eczno-polityczne. Marshall chcia³ spo³eczeñstwa równych
obywateli, obywateli w pe³ni doœwiadczaj¹cych swojej obywatelskoœci, tj.
w pe³ni korzystaj¹cych ze swych praw politycznych i cywilnych. Obywatele
mog¹ byæ w tym sensie równi, s¹dzi³ Marshall, jeœli zmienione zostan¹ wzory
nierównoœci spo³ecznych. To zaœ stanie siê wówczas, gdy w obrêb obywatelskoœci jako jej integralny element w³¹czone zostan¹ tak¿e prawa spo³eczne
(socjalne), czyli „powszechne prawa do rzeczywistego dochodu, który nie
jest proporcjonalny do wartoœci rynkowej [osi¹gaj¹cej go osoby]”25. W ten
sposób, pod koniec lat czterdziestych ubieg³ego wieku, zosta³ sformu³owany
przez Marshalla paradygmat obywatelskoœci, wdra¿any potem na ró¿ne sposoby w ramach poszczególnych pañstw opiekuñczych. Na paradygmat ten
z³o¿y³y siê prawa cywilne, polityczne oraz spo³eczne, które pe³ni¹ wobec
dwóch pierwszych grup praw rolê niejako s³u¿ebn¹. Dla podkreœlenia swoistoœci Marshallowskiej koncepcji obywatelskoœci mo¿na by powiedzieæ, i¿
w tej tradycji obywatelskoœæ, tj. cz³onkostwo w politycznej wspólnocie jak¹
jest pañstwo, oznacza przede wszystkim posiadanie uprawnieñ.
Obserwowany proces zmiany tego paradygmatu, czego najwyrazistszym
przejawem jest powszechnoœæ siêgania po aktywn¹ politykê spo³eczn¹, wyrasta z krytyki przyjêtej w nim relacji miêdzy obywatelskimi uprawnieniami
i zobowi¹zaniami26. Krytyka ta zosta³a zapocz¹tkowana w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku przez amerykañskich neokonserwatystów. Uwa¿ali
oni, ¿e uprawnienie do œwiadczeñ, które nie jest uwarunkowane podejmowaniem obowi¹zków, uczy nieodpowiedzialnoœci za siebie i rodzinê, nieposzanowania praw innych i os³abia motywacjê do pracy: „Tym, co podkopuje gospodarkê – pisa³ Lawrence Mead, jeden z g³ównych przedstawicieli neokonserwatywnej krytyki podstaw welfare state – s¹ nie tyle obci¹¿enia [podatkowe]
dla sektora prywatnego, ile wiadomoœæ zawarta w rz¹dowych programach
[pomocy], i¿ od Amerykanów ju¿ nie wymaga siê ciê¿kiej pracy”27. W istocie
wiêc zakwestionowano prymat praw nad obowi¹zkami. Twierdzono bowiem,
i¿ nierównowaga ta zawiera w sobie moment g³êbokiego hazardu (ryzyka)
25

T.H. Marshall: Citizenship and Social Class, w: T.H. Marshall: Sociology at the Crossroads and Other Essays, Heinemann, London 1963, s. 100.
26
M. Roche: Rethinking Citizenship: Welfare, Ideology and Change in Modern Society,
Polity Press, Cambridge 1992.
27
L. Mead: Beyond Entitlement: Social Obligations of Citizenship, Free Press, New York
1986, s. 3; cyt za: L. Morris: Dangerous Classes. The Underclass and Social Citizenship, Routledge, London 1994; o neokonserwatywnej krytyce patrz te¿: Ch. Murray: Bez korzeni, Zysk
i S-ka, Poznañ 2001.
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moralnego, który polega na niebezpieczeñstwie wypierania postaw aktywnego wspó³dzia³ania dla dobra wspólnego przez postawê „jazdy na gapê” – brania bez uprzedniego dania czegoœ od siebie, a wiêc na moralnie nieuprawomocnionym roszczeniu korzyœci28.
Nie zaskakuje w tej sytuacji, i¿ w nowym paradygmacie obywatelskoœæ
oznacza³aby przede wszystko zobowi¹zania (odpowiedzialnoœci) – zobowi¹zania do podejmowania aktywnoœci na rzecz dobra wspólnego i w³asnego:
aktywnoœci na rynku pracy, aktywnoœci w ¿yciu publicznym i politycznym.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zmianie modelu obywatela towarzyszy renesans problematyki spo³eczeñstwa obywatelskiego i odkrycie spo³eczeñstwa obywatelskiego jako zbiorowego podmiotu wspó³kszta³tuj¹cego, obok pañstwa i rynku, ¿ycie wspólnot politycznych.
2.3. Koniecznoœæ tworzenia nowego ³adu instytucjonalnego
Trzecia okolicznoœæ, w zwi¹zku z któr¹ ekonomia spo³eczna powróci³a do
dyskursu publicznego, ³¹czy siê z dwoma poprzednimi. Najogólniej rzecz
bior¹c, wyczerpanie siê mo¿liwoœci starego ³adu implikuje koniecznoœæ znalezienia nowych rozwi¹zañ, tworzenia nowego instytucjonalnego ³adu, który
pozwoli³by zminimalizowaæ/zredukowaæ nierozwi¹zane problemy i da³ szanse (zrównowa¿onego i trwa³ego) rozwoju zgodnie z aksjologi¹ równoœci
i sprawiedliwoœci spo³ecznej.
W dalszych czêœciach niniejszego opracowania próbujê sprawozdaæ, jakie odpowiedzi na powy¿sze wyzwanie pojawiaj¹ siê wspó³czeœnie. Wydaje
siê bowiem, i¿ œwiadomoœæ dokonuj¹cej siê zmiany spo³ecznej (od poziomu
globalnego po lokalny) stwarza najlepsze mo¿liwoœci wyjaœnienia i zrozumienia fenomenu wspó³czesnej ekonomii spo³ecznej.

3. Stara i nowa ekonomia spo³eczna
Wspó³czesna ekonomia spo³eczna zasadniczo ró¿ni siê od tej dziewiêtnastowiecznej. Odmienny jest kontekst i typ problemów, którym ekonomia
spo³eczna ma zaradziæ, odmienny charakter stawianych jej celów spo³ecznych i stosunek do rynku (patrz: tabela 1). St¹d te¿ uzasadnione jest równie¿
wypracowanie nowego jêzyka ekonomii spo³ecznej, który odzwierciedla³by
owe ró¿nice. Mówi siê zatem o nowej ekonomii spo³ecznej, przedsiêbiorczoœci spo³ecznej i przedsiêbiorstwie spo³ecznym29. Wydaje siê, ¿e warto
ten pierwszy termin zachowaæ dla okreœlenia obszaru refleksji teoretycznej
odnosz¹cej siê do obszaru praktyki gospodarowania, w stosunku do którego
28

Na temat zjawiska moralnego hazardu patrz wiêcej: K. Tarchalski: Hazard moralny
jako problem w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1999.
29
E. Leœ: Nowa ekonomia spo³eczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
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z kolei coraz mocniej ugruntowuje siê stosowanie dwóch pozosta³ych terminów: przedsiêbiorstwa spo³ecznego i przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. Te dwa
okreœlenia ju¿ dominuj¹ w USA i w Wielkiej Brytanii i, jak siê wydaje, zaczynaj¹ dominowaæ tak¿e w Europie kontynentalnej, wypieraj¹c stary termin
ekonomia spo³eczna.
Tabela 1. Porównanie starej (XIX w.) i nowej (XX/XXI w.) ekonomii spo³ecznej

Na jakie problemy
generowane przez
gospodarkê
stanowi reakcjê?
Zysk a cele
spo³eczne

Stara gospodarka
spo³eczna

Nowa gospodarka
spo³eczna

wyzysk, alienacja

wykluczenie, bezrobocie

zysk co najmniej równie
wa¿ny jak cele spo³eczne

cele spo³eczne
zdecydowanie wa¿niejsze
ni¿ zysk

• typ produktu:
brak specyficznych
• typ pracobiorcy:
brak specyficznych
Natura celów
spo³ecznych

Formy

Rola pañstwa

• pozytywne efekty
zewnêtrzne:
zlikwidowanie wyzysku
i alienacji w efekcie
gospodarowania
w kolektywnych formach
w³asnoœci
spó³dzielnie,
stowarzyszenia,
towarzystwa pomocy
wzajemnej
wspieranie (postulowane)

Stosunek do rynku

konkurencja

Efekty
makrostrukturalne

os³abianie konfliktu
klasowego

•ród³o: zestawienie w³asne.

• typ produktu: dobra
(przede wszystkim
us³ugi), którymi nie s¹
zainteresowane rynek
i sektor publiczny
• typ pracobiorcy:
zatrudnianie osób
o najs³abszej pozycji
na rynku pracy
• pozytywne efekty
zewnêtrzne: rozwój
kapita³u spo³ecznego,
rozwój lokalny
ró¿ne formy
przedsiêbiorstw
spo³ecznych: firmy
spo³eczne, spó³dzielnie
socjalne i inne
popieranie, dotowanie,
ochrona
operuje w obszarach
nieudolnoœci rynku
wzrost spójnoœci spo³ecznej
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Niew¹tpliwie w Europie, w popularyzacji terminu przedsiêbiorstwo
spo³eczne, du¿y udzia³ mia³ (i ma) projekt EMES, byæ mo¿e najwa¿niejsze
w ostatnich latach przedsiêwziêcie badawcze z tego zakresu. Jego rola wszak¿e nie sprowadza siê jedynie do innowacji terminologicznych; rzecz w tym, i¿
innowacje te dokumentuj¹ zachodz¹ce zmiany, daj¹c wyraz (i nazwê) nowym
jakoœciowo zjawiskom.
„Prawie we wszystkich uprzemys³owionych krajach – pisze Jacques Defourny w pracy sprawozdaj¹cej wyniki projektu EMES – obserwuje siê
znacz¹cy wzrost trzeciego sektora, tj. w zakresie spo³eczno-ekonomicznych
inicjatyw, które nie s¹ podejmowane przez motywowany zyskiem rynek ani
przez sektor publiczny. Inicjatywy te na ogó³ wywodz¹ siê z organizacji dobrowolnych (voluntary) i przyjmuj¹ zró¿nicowane formy prawne. W wielu
przypadkach stanowi¹ one nowy wyraz spo³eczeñstwa obywatelskiego w obliczu kryzysu ekonomicznego, s³abn¹cych wiêzi spo³ecznych i trudnoœci welfare state”30. Inicjatywy te zaczê³y pojawiaæ siê w ró¿nych krajach Europy: od
Hiszpanii i Portugalii – przez Grecjê, W³ochy, Szwajcariê, Francjê, kraje Beneluksu, Wielk¹ Brytaniê, Irlandiê, Skandynawiê – po Rosjê ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych. Jak zauwa¿a Karl Birkhölzer – mia³y one w istocie charakter
ekonomicznej samopomocy, po któr¹ siêgali, nie tyle z wyboru, co z koniecznoœci, mieszkañcy obszarów (cz³onkowie spo³ecznoœci) dotkniêtych kryzysem gospodarczym i masowym bezrobociem. Ich inicjatywy gospodarcze
nada³y nowy sens pojêciu lokalnego rozwoju gospodarczego, który w tym
kontekœcie oznacza³by:
– budowanie na niewykorzystywanych zasobach lokalnych;
– koncentrowanie siê na niezaspokojonych potrzebach lokalnych;
– tworzenie/rekonstruowanie sieci gospodarczych wewn¹trz spo³ecznoœci;
– kreowanie spo³ecznie u¿ytecznych miejsc pracy dla lokalnych mieszkañców31.
Podkreœla siê, ¿e owa gospodarcza samopomoc, której organizacyjn¹
form¹ s¹ przedsiêbiorstwa spo³eczne, choæ zrodzi³a siê w obrêbie trzeciego
sektora, nie jest z nim to¿sama32. Wynika to z rozumowania33, ¿e trzeci sektor
mo¿e byæ konceptualizowany na dwa podstawowe sposoby: jako ekonomia
spo³eczna oraz jako sektor non-profit. ¯aden z nich nie chwyta w pe³ni feno-

30

J. Defourny: From Third Sector to Social Enterprise w: J. Defourny, C. Borzaga (red):
The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001, s. 1–2.
31
K. Birkhölzer: Local Economic Development. A European-wide movement towards
more economic democracy and social justice, „Local Economy” 1999, nr 1.
32
Por. J. Defourny: From Third Sector…, op. cit.; C. Borzaga: Social Economy Organisations in the Theory of the Firm, w: The Social Economy as a Tool of Social Innovations and
Local Development, Background report, OECD LEED, Trento 2005.
33
J. Defourny: From Third Sector…, op. cit.
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menu spo³ecznej przedsiêbiorczoœci, która nie jest ani ekonomi¹ spo³eczn¹,
ani sektorem non-profit, ale czymœ pomiêdzy jednym i drugim.
Koncepcja trzeciego sektora jako ekonomii spo³ecznej ma francusk¹ proweniencjê, przy czym, co zrozumia³e, termin ekonomia spo³eczna rozumiany jest tu w nawi¹zaniu do dziewiêtnastowiecznych tradycji. Ekonomiê spo³eczn¹, precyzyjnie mówi¹c star¹ ekonomiê, wyjaœnia siê w kategoriach
prawno-instytucjonalnych i normatywnych, tzn. wskazuj¹c zasady wspólne
dla organizacji w³aœciwych ekonomii spo³ecznej. Z punktu widzenia prawno-instytucjonalnego ekonomiê spo³eczn¹ tworz¹ trzy podstawowe komponenty:
– przedsiêbiorstwa spó³dzielcze – spó³dzielnie rozwijaj¹ siê od po³owy
XIX wieku i jest wiele ich rodzajów: rolnicze, oszczêdnoœciowo-kredytowe, ubezpieczeniowe, handlu detalicznego, mieszkaniowe i inne; znaczna
czêœæ spó³dzielni dzia³a na konkurencyjnych rynkach, rywalizuj¹c z firmami komercyjnymi; wiele spó³dzielni zachowa³o jednak swój specyficzny charakter; w ostatnich latach ruch spó³dzielczy od¿y³ – pojawi³o siê
wiele nowych inicjatyw typu: spó³dzielnie pracownicze lub socjalne;
– organizacje (towarzystwa) pomocy wzajemnej – dzia³aj¹ przede wszystkim w obszarze ubezpieczeñ; maj¹ chroniæ zorganizowane grupy/zbiorowoœci przed ryzykami typu: utrata zdrowia, œmieræ ¿ywiciela rodziny, pogrzeb, z³e zbiory i po³owy;
– stowarzyszenia – dzia³aj¹ce w ró¿nych formu³ach prawnych, okreœlane
m.in. jako: stowarzyszenia, organizacje non-profit, organizacje ochotnicze (voluntary), organizacje pozarz¹dowe – dobrowolne zrzeszenia osób
powsta³e po to, by produkowaæ dobra lub us³ugi dla w³asnych cz³onków,
innych osób lub ca³ych spo³ecznoœci, bez zysku jako istotnego motywu.
Z normatywnego punktu widzenia ekonomia spo³eczna obejmuje gospodarcze inicjatywy podejmowane przez spó³dzielnie, towarzystwa pomocy
wzajemnej i stowarzyszenia, które dzia³aj¹ zgodnie z poni¿szymi zasadami:
– celem jest s³u¿enie swoim cz³onkom lub spo³ecznoœci, nie zaœ generowanie zysku (zysk mo¿e byæ wypracowywany, ale nie mo¿e byæ g³ównym
motywem);
– niezale¿ne zarz¹dzanie (g³ówna cecha odró¿niaj¹ca organizacje ekonomii
spo³ecznej od organizacji dzia³aj¹cych w sektorze publicznym);
– demokratyczny proces podejmowania decyzji;
– prymat potrzeb spo³ecznych i pracowniczych nad akumulacj¹ kapita³u
przy dystrybucji przychodów.
Obie charakterystyki starej ekonomii spo³ecznej s¹ równie wa¿ne i powinny byæ brane pod uwagê ³¹cznie.
Z kolei pojêcie trzeciego sektora jako sektora non-profit ma g³êbokie korzenie amerykañskie; w przeciwieñstwie do tradycji europejskiej, w Stanach
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Zjednoczonych organizacje non-profit odgrywa³y podstawow¹ (a nie uzupe³niaj¹c¹ w stosunku do pañstwa) rolê w zaspokajaniu potrzeb publicznych.
„Antypañstwowoœæ” tradycji amerykañskiej wyra¿a termin sektor niezale¿ny, stosowany tak¿e w odniesieniu do sektora non-profit. Sektor non-profit
wyodrêbniony jest na podstawie zapisów prawa podatkowego; kodeks podatkowy wskazuje 26 typów organizacji wy³¹czonych z federalnego systemu podatku dochodowego; ¿adna czêœæ przychodów tych organizacji nie mo¿e stanowiæ korzyœci dla ich pracowników ani cz³onków rad nadzorczych, co musi
byæ jasno zawarte w statucie. W praktyce sektor non-profit tworz¹ m.in.:
szko³y, uniwersytety, szpitale, muzea, biblioteki, oœrodki opieki dziennej,
agencje s³u¿b spo³ecznych i inne.
Tymczasem przedsiêwziêcia gospodarczej samopomocy wykraczaj¹
poza granice starej ekonomii spo³ecznej oraz sektora non-profit. Z jednej strony maj¹ one par excellence przedsiêbiorczy charakter, to bowiem jest warunkiem skutecznego konkurowania z rynkiem i sektorem publicznym. Z drugiej
strony jest to gospodarowanie o charakterze spo³ecznym, to bowiem stanowi
o racji jego funkcjonowania. Wyra¿a siê ono trzema cechami:
– prymatem celów spo³ecznych nad generowaniem zysku; wymóg „uspo³eczniania” nadwy¿ki przychodów;
– niekomercyjnym charakterem zasobów; mobilizowanie zasobów (subwencje, darowizny, praca ochotnicza) na rzecz po¿ytku spo³ecznoœci lub grup
celowych;
– stosowaniem szczególnych metod organizacyjnych: autonomia (czy nawet
ca³kowita niezale¿noœæ), demokratycznoœæ procesu podejmowania decyzji.
Przejawy przedsiêbiorczoœci spo³ecznej
• Nowe produkty lub nowa jakoœæ produktów – innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb w obszarach, w których rynek i pañstwo nie s¹ w stanie
znaleŸæ satysfakcjonuj¹cych rozwi¹zañ, np.: integrowanie z rynkiem pracy
osób bez kwalifikacji zawodowych, us³ugi w zakresie opieki i pomocy
spo³ecznej.
• Nowe metody organizacji i/lub produkcji – na przyk³ad: anga¿owanie
we wspólne projekty najró¿niejszych partnerów: personelu p³atnego i wolontariuszy, producentów i konsumentów, w³adz publicznych i firm komercyjnych; partnerstwa producentów i konsumentów w organizowaniu us³ug
dla danej spo³ecznoœci i zarz¹dzaniu nimi.
• Nowe czynniki produkcji – wolontariat jako pe³nowartoœciowy czynnik
produkcji; rozwój elastycznych i nietypowych form zatrudnienia (p³atnego).
• Nowe stosunki rynkowe – prze³amywanie monopoli sektora publicznego
i rodziny; konkurowanie na quasi-rynkach; przejmowanie przez organizacje trzeciego sektora cech tradycyjnych organizacji komercyjnych, takich
jak: umiejêtnoœæ konkurowania, struktury zarz¹dzania wzorowane na sektorze komercyjnym.
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• Nowe formy przedsiêbiorstw – na przyk³ad: spó³dzielnie socjalne we
W³oszech, spó³ki o celach spo³ecznych w Belgii, spó³dzielnie solidarnoœci
spo³ecznej w Portugalii, spó³dzielnie socjalne o ograniczonej odpowiedzialnoœci w Grecji; ogólnie – formu³y prawno-organizacyjne maj¹ce
wspieraæ przedsiêbiorcze i komercyjne komponenty projektów spo³ecznych.
•ród³o: J. Defourny: From Third Sector…, op. cit.

Rozumowanie to prowadzi do nastêpuj¹cej konkluzji: spo³eczne przedsiêbiorstwa, w odró¿nieniu od tradycyjnych organizacji non-profit, nie
zajmuj¹ siê rzecznictwem interesów (advocacy activities) jako g³ównym
celem ani redystrybucj¹ œrodków finansowych (jak np. fundacje przyznaj¹ce granty), ale s¹ bezpoœrednio i trwale zaanga¿owane w produkcjê
dóbr i œwiadczenie us³ug dla ró¿nych kategorii osób. Stanowi to podstawowy powód (albo jeden z g³ównych powodów) ich istnienia.
Przedsiêbiorstwo spo³eczne cechuje:
– wysoki poziom autonomii – przedsiêbiorstwo spo³eczne powstaje jako
dobrowolna inicjatywa grupy ludzi, jest przez nich zarz¹dzana w ramach
autonomicznego projektu i oni decyduj¹ o jej trwaniu lub zakoñczeniu,
choæ finansowo mo¿e zale¿eæ od publicznych subsydiów;
– znacz¹cy poziom ryzyka ekonomicznego – finansowa zdolnoœæ do ¿ycia
przedsiêbiorstwa spo³ecznego zale¿y od wysi³ków jego cz³onków i pracowników oraz ich umiejêtnoœci pozyskania niezbêdnych zasobów;
– minimalny poziom p³atnej pracy.
Spo³eczny wymiar przedsiêbiorstw spo³ecznych (PS) tworz¹ nastêpuj¹ce
w³asnoœci:
– zasadniczym celem przedsiêbiorstwa spo³ecznego jest s³u¿enie spo³ecznoœci lub specyficznej grupie ludzi; do tej rodziny celów nale¿y tak¿e
chêæ promowania na szczeblu lokalnym odpowiedzialnoœci spo³ecznej;
– przedsiêbiorstwo spo³eczne powstaje w wyniku kolektywnego dzia³ania
osób nale¿¹cych do danej spo³ecznoœci lub osób dziel¹cych te same potrzeby lub cele;
– w³adza decyzyjna znajduje siê w rêkach cz³onków/udzia³owców przedsiêbiorstwa spo³ecznego, a nie w³aœcicieli kapita³u;
– zarz¹dzanie oparte jest na partycypacji i demokratycznych procedurach;
– dystrybucja zysków odbywa siê jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.
Przyznanie przedsiêbiorczoœci spo³ecznej statusu zjawiska, które choæ
pojawi³o siê w trzecim sektorze, to ma swoj¹ odrêbn¹ to¿samoœæ, a wiêc nie
jest po prostu dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ przez organizacje
non-profit, zdaje siê mieæ wiêksze konsekwencje, ni¿by to z pozoru wygl¹da-
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³o34. Mo¿na bowiem s¹dziæ, i¿ proces pojawiania siê przedsiêbiorczoœci
spo³ecznej jest w istocie wyrazem ewolucji samego trzeciego sektora – ró¿nicowania siê jego struktury i funkcji. Najogólniej rzecz bior¹c, chodzi tu o podzia³ na trzeci sektor gospodarczy (przedsiêbiorczoœæ spo³eczna) i trzeci sektor polityczny (organizacje rzecznictwa interesów) jako obszary oddolnej
aktywnoœci obywateli, wzglêdnie autonomiczne i posiadaj¹ce w³asn¹ logikê
dzia³ania.

4. Przedsiêbiorstwa spo³eczne
W centrum problematyki nowej ekonomii spo³ecznej le¿y kwestia przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wypada od razu zauwa¿yæ, i¿ miêdzy podejœciem
praktyków i badaczy do przedsiêbiorstwa spo³ecznego w Europie i w USA,
istniej¹ doœæ odmienne zdania35, choæ nie dotycz¹ one kwestii zasadniczych.
Tu i tam bezrobocie, bieda i wykluczenie spo³eczne uzasadniaj¹ siêgniêcie po
instrumenty ekonomii spo³ecznej, tu i tam œrodki publiczne na finansowanie
us³ug spo³ecznych s¹ limitowane36.
Przedstawiony wczeœniej sposób rozumienia przedsiêbiorstwa spo³ecznego, wypracowany w ramach projektu EMES, nale¿y uznaæ za reprezentatywny
dla podejœcia europejskiego. Konstytuuje go przekonanie, i¿ z przedsiêbiorstwem spo³ecznym mamy do czynienia wówczas, gdy gospodarowanie, któremu przyœwiecaj¹ cele spo³eczne, ma charakter kolektywny zarówno pod
wzglêdem w³asnoœci, jak i (demokratycznego) sposobu zarz¹dzania. Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ ten punkt widzenia jest bardzo silnie zwi¹zany z tradycj¹
dziewiêtnastowiecznej francuskiej ekonomii spo³ecznej oraz ruchu kooperatystycznego i wskazuje na spó³dzielniê jako formu³ê najbardziej odpowiedni¹ dla przedsiêbiorstwa spo³ecznego.
Niew¹tpliwie, nowa ekonomia spo³eczna da³a spó³dzielczoœci bardzo silny impuls rewitalizacyjny. Sta³o siê tak po okresie kilkudziesiêciu lat, w czasie których spó³dzielnie, funkcjonuj¹c na normalnym rynku, powoli zatraca³y
swój spo³eczny charakter. By³o to skutkiem zmian wymuszanych potrzeb¹
konkurencyjnoœci, w efekcie których spó³dzielnie coraz bardziej upodabnia³y
siê do firm komercyjnych. Zmiany te dotyczy³y zarówno struktury w³asnoœci,
34

Uto¿samianie ekonomii spo³ecznej z trzecim sektorem wydaje siê w Polsce doœæ powszechnym przekonaniem; por. W. Kwaœnicki: Gospodarka spo³eczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
35
Por. J. Kerlin: Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and
Learning from our Differences (www.crida-fr.org/03_actualites/streams.html).
36
Wypada jednak zaznaczyæ, i¿ w USA rozwój przedsiêbiorczoœci spo³ecznej nast¹pi³
wczeœniej ni¿ w Europie na skutek wyczerpywania siê tradycyjnych Ÿróde³ finansowania organizacji non-profit, a samo pojêcie przedsiêbiorstwa spo³ecznego pojawi³o siê tam ju¿ w latach
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.
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wewnêtrznych zasad cz³onkostwa i zarz¹dzania, jak i strategii dzia³ania,
w których cele spo³eczne traktowano coraz marginalniej37. Trend ten odwróci³ siê wraz z powrotem ekonomii spo³ecznej, która potrzebowa³a spó³dzielni
w jej niejako klasycznej formule, tj. daj¹cej priorytet celom spo³ecznym nad
celami ekonomicznymi. W nastêpstwie tego spó³dzielczoœæ wesz³a w now¹
fazê rozwojow¹, charakteryzuj¹c¹ siê ponownym zwi¹zaniem tego, co spo³eczne z tym, co ekonomiczne.
Nie zaskakuje zatem, i¿ przedsiêbiorstwa spo³eczne powstaj¹ce w Europie w ci¹gu ostatnich dwóch dekad, to na ogó³ spó³dzielnie38. Ale, co charakterystyczne, s¹ to ju¿ czêsto spó³dzielnie nowego typu. Sztandarowym przyk³adem s¹ bez w¹tpienia w³oskie cooperative sociali, ale jest tych przyk³adów
wiêcej: cooperativa de trabajo asociado w Hiszpanii, société cooperativé
d’intéret collectif we Francji, portugalskie spó³dzielnie solidarnoœci spo³ecznej i wiele innych39. Wszystkie te przyk³ady wyra¿aj¹ ewolucjê, której podlega spó³dzielczoœæ w ramach nowej ekonomii spo³ecznej. Po pierwsze chodzi
tu o pluralizm form organizacyjnych. Po drugie – o podejmowanie dzia³añ
wyraŸnie wykraczaj¹cych poza interes w³asny cz³onków spó³dzielni, a wiêc
kierowanie siê dobrem publicznym, interesem spo³ecznoœci lokalnej i tym podobne. Po trzecie – o orientacjê na produkcjê us³ug u¿ytecznoœci publicznej
(general interest), w tym us³ug z zakresu s³u¿b spo³ecznych40.
Zauwa¿yæ wypada jeszcze jedn¹ doœæ szczególn¹ cechê nowych spó³dzielni, a mianowicie ich socjologiczn¹ heterogenicznoœæ. Tradycyjne spó³dzielnie zak³adali i tworzyli ludzie nale¿¹cy do tej samej kategorii spo³ecznej
(single-stakeholder model). Tymczasem nowe spó³dzielnie dzia³aj¹ w oparciu
o wspó³pracê oraz zaanga¿owanie osób i instytucji o ró¿nej przynale¿noœci
i pozycji spo³ecznej; reprezentuj¹ one zatem multi-stakeholders model. Wydaje siê s³uszna opinia, i¿ heterogenicznoœæ i wielostronnoœæ uczestnictwa
charakteryzuj¹ce now¹ spó³dzielczoœæ s¹ tym wyraŸniejsze, im silniejsza jest
jej orientacja na cele i dobro publiczne41.
Przedsiêbiorstwa spo³eczne wy³oni³y siê z trzeciego sektora i rozwinê³y
na skutek pojawienia siê rynku, na którym okaza³y siê one niejako lepsze ni¿

37

R. Spear: From co-operative to social enterprise: trends in European experience, w:
C. Borzaga, R. Spear (red.): Trends and Challenges for Co-operatives and Social Enterprises
in Developed and Transition Countries, wyd. 31, Trento 2004.
38
Por. np. K. Birkhölzer: op. cit.; E. Leœ: op. cit.
39
R. Spear: op. cit.; warto zauwa¿yæ, ¿e w ten trend wpisuje siê tak¿e polska spó³dzielnia
socjalna.
40
G. Galera: The evolution of co-operative form: an international perspective, w: C. Borzaga, R. Spear (red.): op. cit.
41
C. Borzaga, R. Spear (red.): op. cit.
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organizacje komercyjne i/lub organizacje nale¿¹ce do sektora publicznego42.
Chodzi tu o rynek us³ug charakteryzuj¹cych siê nastêpuj¹cymi cechami: technologiczn¹ pracoch³onnoœci¹, kluczowym znaczeniem jakoœci relacji œwiadczeniodawca–œwiadczeniobiorca, niezdolnoœci¹ konsumentów do pokrycia
pe³nych kosztów us³ugi43. W najwiêkszym stopniu kryteria te spe³niaj¹ us³ugi
spo³eczne, st¹d te¿ one sta³y siê dominuj¹cym obszarem gospodarczej ekspansji i innowacyjnoœci przedsiêbiorstw spo³ecznych44. Przedsiêbiorstwa spo³eczne sprawnoœæ w œwiadczeniu us³ug spo³ecznych zawdziêczaj¹ specyfice
swej struktury instytucjonalnej. Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie
maj¹ nastêpuj¹ce jej cechy:
– jawnie wyra¿ony cel spo³eczny – w szczególnoœci powoduje on, i¿ pracownicy (p³atni i ochotniczy), identyfikuj¹c siê z nim, kieruj¹ siê czêsto wewnêtrzn¹ motywacj¹;
– bliskoœæ œwiadczeniodawców i œwiadczeniobiorców – wynikaj¹ca m.in.
z faktu przynale¿noœci do tej samej spo³ecznoœci lokalnej;
– wewnêtrzna organizacja – oparta na demokratycznym zarz¹dzaniu i demokratycznej kontroli zainteresowanych stron45.
Szczególnym typem us³ug spo³ecznych rozwijanych w ramach nowej
ekonomii spo³ecznej s¹ us³ugi, których celem jest spo³eczna i zawodowa integracja bezrobotnych. Inicjatywy z tego zakresu doczeka³y siê ju¿ nawet swojej specjalnej nazwy: Work Integration Social Enterprises (WISEs)46.

42

Omówienie ekonomicznych teorii wyjaœniaj¹cych funkcjonowanie sektora non-profit,
w tym i przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, mo¿na znaleŸæ w: T. Michalak, J. Wilkin: Rynek,
spo³eczeñstwo obywatelskie, pañstwo a sytuacja grup zmarginalizowanych – ujêcie ekonomiczne, w: T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki..., op. cit.; D.F. Burlingame: Dlaczego organizacje nonprofit? Amerykañski punkt widzenia, w: B. Synak, M. Ruzica
(red.): Sektor pozarz¹dowy w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie, Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Gdañskiego, Indiana University Center of Philanthropy, Gdañsk-Indianapolis
1996.
43
A. Bacchiega, C. Borzaga: Social Enterprises as Incentive Structures: An Economic
Analysis, w: J. Defourny, C. Borzaga, (red.): The Emergence…, op. cit.
44
Pojêcie us³ug spo³ecznych (zwanych te¿ us³ugami socjalnymi) jest wysoce nieostre
i obejmuje bardzo szerokie spektrum us³ug maj¹cych na celu zaspokajanie specyficznych potrzeb (np. opieka, rehabilitacja, terapia, poradnictwo i inne) i/lub adresowanych do specyficznych kategorii osób (np. ludzie starzy, dzieci pozbawione opieki, bezdomni).
45
A. Bacchiega, C. Borzaga: Social Enterprises…, op. cit.
46
C. Davister, J. Defourny, O. Gregoire: op. cit.
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Modele spo³ecznych przedsiêbiorstw pracy integracyjnej
• Przedsiêbiorstwa daj¹ce przejœciowe zajêcie; celem jest umo¿liwienie
grupom defaworyzowanym zdobycia doœwiadczenia zawodowego (przejœciowe zatrudnienie) lub treningu przywarsztatowego po to, by poprawiæ
ich employability i zwiêkszyæ szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
• Przedsiêbiorstwa tworz¹ce sta³e, samofinansuj¹ce siê miejsca pracy; celem jest utworzenie stabilnych i gospodarczo uzasadnionych miejsc pracy
w perspektywie œrednioterminowej dla osób defaworyzowanych na rynku
pracy; na ogó³ przedsiêbiorstwa te korzystaj¹ z subsydiów, ale tylko
w pocz¹tkowej fazie, póŸniej musz¹ utrzymaæ siê z w³asnych dochodów.
• Przedsiêbiorstwa integracji zawodowej z permanentnymi subsydiami;
przeznaczone s¹ dla osób w najtrudniejszej sytuacji, których integracja na
otwartym rynku pracy jest ma³o prawdopodobna – przede wszystkim chodzi tu o osoby niepe³nosprawne, ale tak¿e z ciê¿kim upoœledzeniem spo³ecznym; stabilnoœæ zatrudnienia gwarantuj¹ subsydia.
• Przedsiêbiorstwa socjalizuj¹ce przez aktywnoœæ produkcyjn¹; celem jest
tu nie tyle integracja na rynku pracy, ale (re)socjalizacja przez kontakty
grupowe, przestrzeganie zasad i tym podobne, niejako przy okazji wykonywania pracy; adresatem s¹ osoby z powa¿nymi problemami: alkoholicy,
narkomani, a tak¿e osoby z ciê¿kimi zaburzeniami psychicznymi.
•ród³o: C. Davister, J. Defourny, O. Gregoire: Work Integration Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing Models, „EMES Working Papers Series” 2004, nr 4
(www:emes.net).

Rysunek 1. Usytuowanie ekonomii spo³ecznej na mapie gospodarki

•ród³o: K. Birkhölzer: Formen und Reichweite Lokaler Ökonomien, w: H. Ihming: Wochenmarkt und Weltmarkt. Kommunale Alternativen zum globalen Kapital. Dokumentation zur
Konferenz am 12–14.11.1998, Kleine Verlag, Bielefeld 2000.
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Z punktu widzenia procesów makrostrukturalnych, tj. odnosz¹c problematykê przedsiêbiorstwa spo³ecznego do wy³aniaj¹cej siê kwestii nowego
³adu instytucjonalnego, wypada zgodziæ siê ze stanowiskiem, wed³ug którego
ekonomia spo³eczna (z tworz¹cymi j¹ w praktyce przedsiêbiorstwami spo³ecznymi) stanowi³aby element gospodarki wspólnotowej (community economy), s¹siaduj¹cy z jednej strony z rynkiem i sektorem publicznym, z drugiej
zaœ – z gospodark¹ nieformaln¹: rodzinn¹, samopomocowo-s¹siedzk¹, „szar¹
stref¹”.
Rysunek 2. Ekonomia spo³eczna i inne subsektory gospodarki lokalnej

•ród³o: K. Birkhölzer: Formen und Reichweite..., op. cit.

4.1. Brytyjska koncepcja przedsiêbiorstwa spo³ecznego
Koncepcja przedsiêbiorstwa spo³ecznego i jego rozumienie prezentowane przez EMES zdaje siê „konkurowaæ” z podejœciem brytyjskim. Brytyjczycy, za spraw¹ gabinetu Tony’ego Blaira, dostrzegli w rozwoju przedsiêbiorstw spo³ecznych bardzo znacz¹cy instrument budowy gospodarki inkluzyjnej i – w œlad za tym – doczekali siê uruchomienia specjalnego programu
rz¹dowego. W zawieraj¹cym jego za³o¿enia dokumencie Social Enterprise:
A strategy for success przedsiêbiorstwo spo³eczne jest definiowane jako „organizacja gospodarcza (business) o celach œciœle spo³ecznych, która wypracowane nadwy¿ki z zasady reinwestuje na rzecz owych celów lub na rzecz
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spo³ecznoœci, zamiast kierowaæ siê potrzeb¹ maksymalizowania zysku akcjonariuszy lub w³aœcicieli”47. Przedsiêbiorstwo spo³eczne jest – jak wyjaœniaj¹
autorzy dokumentu – przede wszystkim biznesem. Oznacza to, i¿ jest ono
zaanga¿owane w wymianê handlow¹ i jak ka¿dy biznes d¹¿y do generowania
nadwy¿ki, ale pierwotnym motywem dzia³alnoœci handlowej i przeznaczeniem osi¹gniêtej nadwy¿ki jest wspieranie celu spo³ecznego i dobro spo³ecznoœci. W podejœciu tym, w porównaniu z – nazwijmy to – wersj¹ kontynentaln¹, zauwa¿alne jest pominiêcie kolektywnego gospodarowania jako cechy
konstytutywnej przedsiêbiorstwa spo³ecznego, które najwyraŸniej w ujêciu
brytyjskim jest znacznie bli¿sze rynkowi. Dla Brytyjczyków forma przedsiêbiorstwa spo³ecznego mo¿e byæ rozmaita i mo¿e ono funkcjonowaæ na ró¿nych szczeblach, zarówno jako lokalne przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce na rzecz
spo³ecznoœci (tzw. community enterprises), organizacja oparta na wzajemnoœci (spó³dzielnia), jak i wielka organizacja operuj¹ca w skali narodowej lub
miêdzynarodowej. To, co je ³¹czy, to wspólne zobowi¹zanie, by sprostaæ
dwóm kryteriom: spo³ecznemu i finansowemu, do których czasem dodaje siê
trzecie – œrodowisko naturalne48. Ten sposób zdefiniowania differentia specifica przedsiêbiorstwa spo³ecznego stanowi o podobieñstwie podejœcia brytyjskiego do sposobu ujmowania tej problematyki w Stanach Zjednoczonych.
4.2. Przedsiêbiorstwo spo³eczne w ujêciu amerykañskim
W Stanach Zjednoczonych – zdaniem Janelle Kerlin, autorki studium porównawczego – przedsiêbiorstwo spo³eczne jest rozumiane szerzej ni¿ w Europie i bardziej biznesowo49. Wed³ug jednej z syntetyzuj¹cych definicji pojêcie to obejmuje: „ka¿dy interes (venture) generuj¹cy dochód, posiadany nie
dla zysku, który zosta³ stworzony z powodów i dla celów spo³ecznych, operuj¹cy zgodnie z w³aœciw¹ biznesowi nastawionemu na zysk dyscyplin¹,
innowacyjnoœci¹ i determinacj¹”50. Przedsiêbiorstwo spo³eczne jest w tym
ujêciu instytucjonalnym przedsiêbiorc¹ spo³ecznym.

47

Social Enterprise: A strategy for success, Department of Trade and Industry, London

2002.
48

Social Enterprise: A strategy for success, op. cit.
J. Kerlin: op. cit.
50
K. Alter: Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, Washington, DC 2004
(www.virtueventures.com/typology); Ÿród³o to stanowi podstawê dla charakterystyki amerykañskiego przedsiêbiorstwa spo³ecznego zawart¹ w dalszej czêœci opracowania.
49
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Kilka uœciœleñ terminologicznych
Ró¿nica miêdzy tradycyjnym przedsiêbiorc¹ a przedsiêbiorc¹
spo³ecznym
• Tradycyjni przedsiêbiorcy czêsto dzia³aj¹ w spo³ecznie odpowiedzialny
sposób: przekazuj¹ organizacjom non-profit darowizny, nie uczestnicz¹
w pewnego typu interesach, u¿ywaj¹ bezpiecznych dla œrodowiska materia³ów i technologii, traktuj¹ swoich pracowników z szacunkiem i godnoœci¹. Dzia³ania te s¹ warte podziwu, ale podejmuj¹c je, tradycyjni przedsiêbiorcy jedynie poœrednio dotykaj¹ problemów spo³ecznych. Ró¿ni¹ siê
od nich przedsiêbiorcy spo³eczni, którzy strategie zarobkowania ³¹cz¹
bezpoœrednio z misj¹ spo³eczn¹: albo zatrudniaj¹ osoby z zaburzeniami
rozwojowymi, chronicznie chore psychicznie, fizycznie niepe³nosprawne,
dotkniête nêdz¹ lub upoœledzone w inny sposób, albo te¿ sprzedaj¹ produkty lub us³ugi maj¹ce bezpoœredni wp³yw na specyficzne problemy
spo³eczne (np. praca z wagarowiczami, by zatrzymaæ ich w szkole, wytwarzanie urz¹dzeñ pomocnych osobom fizycznie niepe³nosprawnym,
prowadzenie domowych us³ug opiekuñczych pozwalaj¹cych ludziom starym unikn¹æ opieki rezydencjalnej).
• Ostateczn¹ miar¹ wartoœci tradycyjnych przedsiêbiorców s¹ ich wyniki finansowe: sukces lub upadek ich firm zdeterminowany jest zdolnoœci¹ generowania zysku dla ich w³aœcicieli. Przedsiêbiorca spo³eczny kieruje siê
zasad¹ double bottom line, wirtualn¹ mieszank¹ finansowych i spo³ecznych zysków. Zyskownoœæ pozostaje w dalszym ci¹gu celem, ale nie jedynym; zyski s¹ raczej reinwestowane w dzia³alnoœæ misyjn¹ ni¿ dystrybuowane wœród akcjonariuszy.
Ró¿nica miêdzy innowatorem, przedsiêbiorc¹ i profesjonalnym
mened¿erem
• Innowatorzy s¹ marzycielami: tworz¹ prototypy, fantazjuj¹ – a potem staj¹
siê znudzeni i niespokojnie czekaj¹, by wróciæ do tego, co robi¹ najlepiej,
tj. wymyœlania nowych prototypów. Innowatorzy rzadko troszcz¹ siê o finansow¹ zdolnoœæ do ¿ycia tego, co wymyœl¹.
• Przedsiêbiorcy s¹ budowniczymi: zamieniaj¹ prototypy w dzia³aj¹cy interes – a potem staj¹ siê znudzeni. Zapewnienie finansów to dla nich najwa¿niejszy, pojedynczy aspekt tego, co robi¹.
• Profesjonalni mened¿erowie s¹ powiernikami: zabezpieczaj¹ przysz³oœæ,
instaluj¹c systemy i infrastrukturê, które zapewniaj¹, ¿e rozkrêcony interes bêdzie funkcjonowa³ dalej.
Za: J. Boschee, J. McClurg: Toward a better understanding of social entrepreneurship: Some important distinctions, 2003, artyku³ online (http://www:se-alliance.org/better_understanding.pdf).
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Najbardziej wyró¿niaj¹c¹ cech¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego – zdaniem
Amerykanów – jest jego hybrydowy charakter: po³¹czenie w jednym organizacji for-profit i non-profit. Mo¿na by powiedzieæ, i¿ wytworzy³o ono nowy obszar gospodarowania ulokowany miêdzy gospodark¹ komercyjn¹ a filantropi¹.
Tabela 2. Spektrum praktyki gospodarowania
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. Alter: op. cit., opracowane przez Autorkê na podstawie prac: G. Deesa, L. Davis
i N. Etchart.

Tabela 3. Obszar praktyki hybrydowej
Spektrum praktyki hybrydowej
Tradycyjne
organizacje
non-profit

Organizacje
non-profit
prowadz¹ce
dzia³ania
generuj¹ce
dochód

Przedsiêbiorstwa
spo³eczne

Korporacje
Spo³ecznie praktykuj¹ce
odpowiedzialspo³eczn¹
ny biznes
odpowiedzialnoœæ

• motywacja – misja
spo³eczna

• odpowiedzialnoœæ wobec
interesariuszy

• dochód reinwestowany
na rzecz celów
spo³ecznych lub na cele
operacyjne
•ród³o: K. Alter: op. cit.

• motywacja – osi¹ganie
zysku
• odpowiedzialnoœæ wobec
akcjonariuszy
• dochód dzielony wœród
akcjonariuszy

Tradycyjne
organizacje
for-profit
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W obszarze praktyki hybrydowej mieszcz¹ siê nie tylko przedsiêbiorstwa
spo³eczne, ale równie¿ inne typy organizacji ró¿ni¹ce siê nasileniem trzech
cech: motywu, odpowiedzialnoœci i wykorzystywania dochodu.
Przedsiêbiorstwo spo³eczne, jako organizacja hybrydowa nastawiona na
jednoczesn¹ realizacjê celów spo³ecznych i ekonomicznych, posiada nastêpuj¹ce w³asnoœci:
– wykorzystuje narzêdzia i sposoby w³aœciwe biznesowi dla osi¹gania celów spo³ecznych;
– miesza spo³eczny i komercyjny kapita³ oraz metody;
– tworzy spo³eczne i ekonomiczne wartoœci;
– generuje dochody z dzia³alnoœci komercyjnej, aby finansowaæ programy
spo³eczne;
– rynkow¹ energiê ukierunkowuje na realizacjê misji spo³ecznej;
– sprawdza efekty finansowe i spo³eczne;
– cele finansowe realizuje w sposób przyczyniaj¹cy siê do dobra publicznego;
– posiada wolnoœæ finansow¹ dziêki mo¿liwoœci nieograniczonego dochodu;
– przedsiêbiorstwo stanowi strategiê realizacji misji spo³ecznej.
Przedsiêbiorstwa spo³eczne, rozumiane jako interesy generuj¹ce dochód,
mog¹ byæ klasyfikowane m.in. ze wzglêdu na poziom integracji miêdzy programami spo³ecznymi a dzia³alnoœci¹ biznesow¹.
Po pierwsze wiêc, s¹ takie przedsiêbiorstwa (Kim Alter nazywa je embedded social enterprises), w których programy spo³eczne i dzia³alnoœæ biznesowa to jedno i to samo. Przyk³adem mo¿e tu byæ sytuacja, gdy misj¹ spo³eczn¹
organizacji jest zatrudnianie osób o najs³abszej pozycji na rynku pracy i – by
ten cel osi¹gn¹æ – tworzy siê przedsiêbiorstwo, które jednoczeœnie jest
Ÿród³em samofinansowania.
Po drugie, istniej¹ przedsiêbiorstwa (integral social enterprises), gdzie
program spo³eczny pokrywa siê w czêœci z dzia³alnoœci¹ biznesow¹, czêsto
dziel¹c wspólnie koszty i œrodki produkcji. Ten przypadek ilustruje dzia³alnoœæ organizacji, której misja polega na bezp³atnym do¿ywianiu ubogich
dzieci, a œrodki na ten cel czerpie ona z komercyjnej sprzeda¿y posi³ków dla
odbiorców instytucjonalnych.
W koñcu s¹ te¿ przedsiêbiorstwa (external social enterprises) powo³ywane niejako na zewn¹trz organizacji, by zdobywaæ œrodki na finansowanie
swoich programów spo³ecznych i na swe utrzymanie; innymi s³owy – program spo³eczny i dzia³alnoœæ biznesowa s¹ od siebie niezale¿ne, nie maj¹
wspólnych punktów, a jedyne co je ³¹czy to fakt, i¿ z zysków finansuje siê realizowanie celów spo³ecznych.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ka¿de z tych przedsiêbiorstw mo¿e dzia³aæ w oparciu o ró¿ne modele operacyjne i posiadaæ formalny status zarówno organizacji non-profit, jak i for-profit (w znaczeniu amerykañskiego systemu podatkowego). Oznacza to, i¿ o to¿samoœci przedsiêbiorstwa spo³ecznego nie prze-
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s¹dza jego status prawny, ale rodzaj wartoœci, które osoby powo³uj¹ce je do
¿ycia chc¹ tworzyæ lub którym chc¹ one s³u¿yæ.
Tabela 4. Prowadzenie przedsiêbiorstwa spo³ecznego – ryzyko i korzyœci
Ryzyko
• utrata pieniêdzy
• zbyt wysokie koszty rozruchu
• mo¿liwe zmniejszenie wsparcia
Finanse

ze strony tradycyjnych
fundatorów
• opportunity cost (przychody
zarobione kontra fundraising)

Korzyœci
• generuje stabilne Ÿród³o dochodu
• dywersyfikuje Ÿród³a
•
•
•
•

przychodów
redukuje zale¿noœæ od donatorów
podnosi wartoœæ posiadanych
œrodków produkcji
nieograniczone fundusze
wzrost wiarygodnoœci

• misja i reputacja mog¹ byæ

Misja

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

• jednoczy rozwój organizacyjny

• interes mo¿e zbyt anga¿owaæ

•

zarz¹dzanie i poch³aniaæ uwagê
personelu

• wzrost organizacyjnej z³o¿onoœci
• potrzeby zwi¹zane
Dzia³alnoœæ
operacyjna

z prowadzeniem
przedsiêbiorstwa zwiêkszaj¹
koszty
• prowadzenie przedsiêbiorstwa
mo¿e wymagaæ zatrudnienia
odpowiednio
wykwalifikowanego personelu

•

•

•
•

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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• napiêcia w wyniku ró¿nic

Kultura

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. Alter: op. cit.; opracowane przez Autorkê na podstawie: What are the Risks, Community Wealth Ventures, Washington, DC 1998.

Amerykanie, podobnie jak Europejczycy, traktuj¹ przedsiêbiorstwo spo³eczne jako now¹ jakoœæ, choæ w punkcie wyjœcia podkreœlaj¹ jego hybrydow¹ naturê. Podobnie te¿ postrzegaj¹ przedsiêbiorstwo spo³eczne jako element projektu nowego ³adu instytucjonalnego. W Europie – przypomnijmy –
przedsiêbiorczoœæ spo³eczna stanowiæ ma fragment gospodarki wspólnotowej, zasadniczo operuj¹cej w mikroskali; w Stanach Zjednoczonych natomiast przedsiêbiorstwa spo³eczne, wraz z innymi hybrydowymi strukturami,
mia³yby tworzyæ nowy sektor, zwany czasami czwartym sektorem lub sektorem for-benefit:
For-Benefits to nowa klasa organizacji. S¹ one nastawione na osi¹ganie
celu spo³ecznego, s¹ ekonomicznie samoutrzymuj¹ce siê i chc¹ byæ odpowiedzialne spo³ecznie, etycznie i œrodowiskowo.
Tak jak non-profits, For-Benefits organizuj¹ siê, by realizowaæ szeroki
zakres misji spo³ecznych. Tak jak for-profits, For-Benefits mog¹ generowaæ
szerokie spektrum po¿ytecznych produktów i us³ug, które poprawiaj¹ jakoœæ
¿ycia, tworz¹ miejsca pracy, przyczyniaj¹ siê do rozwoju gospodarki. For-Benefits d¹¿¹ do maksymalizacji po¿ytku (benefit) udzia³owców (stakeholders), a 100% ekonomicznego „zysku”, który wytwarzaj¹, jest inwestowane
w rozwijanie celów spo³ecznych. Dziêki swojej architekturze For-Benefits
mog¹ ucieleœniaæ niektóre najlepsze atrybuty innych form organizacyjnych.
Staraj¹ siê byæ demokratyczne, inkluzyjne, otwarte, transparentne, odpowiedzialne, wydajne, kooperatywne i holistyczne.
For-Benefits reprezentuj¹ nowy paradygmat organizacji. Na wszystkich
poziomach ich celem jest po³¹czenie dwóch pojêæ, które w innych modelach
wystêpuj¹ jako fa³szywa dychotomia: interes prywatny i po¿ytek publiczny.
•ród³o: www:fourthsector.net.

Nale¿a³oby s¹dziæ, i¿ cech¹ konstytutywn¹ ju¿ nie tylko przedsiêbiorstwa
spo³ecznego, ale ca³ego czwartego sektora by³by nowy typ wartoœci – tzw.
wartoœæ mieszana (blended value), osi¹ganiu której mia³yby s³u¿yæ organiza-
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cje for-benefit. Wartoœæ mieszana sk³ada siê z trzech komponentów: spo³ecznego, ekonomicznego (finansowego) oraz ochrony œrodowiska naturalnego
i stanowi integraln¹ i niepodzieln¹ ca³oœæ51. Próba identyfikacji aktywnoœci
podejmowanych z myœl¹ o osi¹ganiu owej wartoœci mieszanej ujawni³a nastêpuj¹ce jej formy52:
– przedsiêbiorczoœæ spo³eczn¹;
– spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ firm;
– spo³ecznie odpowiedzialne inwestowanie;
– spo³eczne inwestowanie na rzecz spo³ecznoœci i/lub w przedsiêwziêcia
typu double bottom line;
– strategiczn¹/efektywn¹ filantropiê, trwa³y rozwój.
Pierwsze dwie formy obejmuj¹ praktyków gospodarowania, dwie nastêpne – inwestorów, pi¹ta zaœ – zarówno jednych, jak i drugich.

5. Historia naturalna przedsiêwziêcia spo³ecznego
Przedsiêbiorstwo spo³eczne stanowi novum nie tylko w problematyce nowej ekonomii spo³ecznej czy w obrazie trzeciego sektora. To jednoczeœnie tak¿e nowy uczestnik gry rynkowej. W konsekwencji pojawia siê kolejna kwestia, a mianowicie dynamiki rynków mieszanych, tj. takich, na których koegzystuj¹/konkuruj¹ przedsiêbiorstwa komercyjne, organizacje non-profit oraz
sektor publiczny. Zwraca siê uwagê, i¿ teoretyczne zrozumienie procesów zachodz¹cych na takich mieszanych rynkach jest jeszcze stosunkowo s³abe, st¹d
waga przedstawionej niedawno propozycji ram teoretycznych pozwalaj¹cych
51
Koncepcja wartoœci mieszanej nawi¹zuje do zasady triple bottom line, która oznacza
uwzglêdnianie w ocenie efektów gospodarowania nie tylko tradycyjnych efektów finansowych, ale tak¿e spo³ecznych i œrodowiskowych. Sformu³owanie to spopularyzowa³ John Elkington, który w swojej g³oœnej ksi¹¿ce Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business, wydanej w 1998 roku, zastanawia³ siê, czy dziewiêtnastowieczny kapitalizm,
kieruj¹c siê zasad¹ triple bottom line, tj. gospodarczym powodzeniem, jakoœci¹ œrodowiska naturalnego i sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹, dzia³aæ bêdzie na rzecz postêpu.
52
J. Emerson, Sh. Bonini, K. Brehm: The Blended Value Map: Tracking the Intersects
and Opportunities of Economic, Social and Enviromental Value Creation, October 2003
(www:blendedvalue.org); Jed Emerson, niew¹tpliwy lider przedsiêwziêcia, tak pisze we wstêpie do tego opracowania: „W gabinetach zarz¹dów, na rogach ulic, w transnarodowych korporacjach i w oddolnych przedsiêbiorstwach wystêpuje konwergencja nowych myœli i prze³amuj¹cych dotychczasowe koleiny praktyk. Daje to pocz¹tek dwudziestopierwszowiecznej wizji inwestowania i tworzenia interesu zawieraj¹cej obietnicê prawdziwej przemiany i stanowi
wyzwanie dla sposobów [gospodarowania] w minionych dekadach. [Mapa] jest jedynie migawkowym zdjêciem miêdzynarodowej parady ró¿nych graczy i instytucji. Ta dynamiczna eksplozja aktywnoœci nie mo¿e byæ uchwycona z jednej perspektywy, przez jedn¹ grupê obserwatorów – jest poza nasz¹ indywidualn¹ mo¿liwoœci¹ rzetelne œledzenie (a tym bardziej – zrozumienie pe³nych implikacji) g³êbokich zmian (deeply profound) zachodz¹cych obecnie na ca³ym
œwiecie”.
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opisywaæ i wyjaœniaæ to, co siê na owych rynkach dzieje53. Mo¿na, jak siê wydaje, nazwaæ j¹ histori¹ naturaln¹ przedsiêwziêcia spo³ecznego54.
Historia naturalna przedsiêwziêcia spo³ecznego sk³ada siê z piêciu faz.
Pierwsza z nich to identyfikacja rynku. Wymaga ona najpierw dostrze¿enia
potrzeby pewnej grupy, której liczebnoœæ nie jest wystarczaj¹ca, by dzia³ania
podjê³y organizacje komercyjne lub pañstwo. Taka potrzeba spo³eczna „rodzi” rynek, gdy spe³nione s¹ dwa warunki: nadwy¿ka konsumentów dobra zaspokajaj¹cego dan¹ potrzebê w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci, oraz negatywna relacja koszty–cena, co oznacza, i¿ koszty œwiadczenia owego dobra
przewy¿sza³yby zdolnoœci p³atnicze jego potencjalnych konsumentów. Organizacja non-profit mo¿e wszak¿e zdobyæ brakuj¹ce œrodki od osób/instytucji
trzecich i uruchomiæ rynek, oferuj¹c konsumentom po¿¹dane przez nich dobro,
pocz¹wszy od najni¿szej z mo¿liwych cen, czyli nieodp³atnie.
Druga faza to rozwój rynku. Nastêpuje ona wówczas, gdy organizacja
uzyskuje legitymizacjê swojej dzia³alnoœci, tj. uznanie i potwierdzenie, i¿ zaproponowany przez ni¹ sposób zaspokajania potrzeby jest odpowiedni i skuteczny. Legitymizacja stanowi warunek pozyskiwania niezbêdnych œrodków
finansowych55. W momencie, gdy legitymizacja przekracza granice organizacji inicjuj¹cej i pierwszych fundatorów – innymi s³owy, gdy przybywa producentów danego dobra i fundatorów, a w konsekwencji wzrasta liczba konsumentów – roœnie te¿ rynek i mo¿e rozwijaæ siê tak d³ugo, dopóki nie zostanie
zaspokojony popyt.
Faza trzecia to wzrost kosztów. Koszty rosn¹, bo w odpowiedzi na
rosn¹cy rynek organizacja rozwija siê: struktury staj¹ siê bardziej z³o¿one,
potrzeba wiêcej personelu i przestrzeni. Koniecznoœæ sprostania narastaj¹cym
wydatkom przyczynia siê do nadejœcia czwartej fazy, któr¹ jest wzrost cen.
Mo¿liwe s¹ tu trzy strategie: wiêksze obci¹¿enie konsumentów, wiêksze
obci¹¿enie donatorów, b¹dŸ jedno i drugie. Jeœli wszak¿e wzrost cen zostanie
zaakceptowany przez konsumentów, mo¿e byæ to sygna³ dla organizacji
komercyjnych, i¿ na danym rynku mo¿na zarobiæ. Paradoksalnie wiêc, jeœli
organizacja non-profit odniesie sukces i rozwinie jakiœ rynek, to mo¿e siê
okazaæ, i¿ czyni to na w³asn¹ zgubê – pielêgnuj¹c bowiem ów rynek, œci¹ga
nañ uwagê i zainteresowanie firm komercyjnych.

53
N.P. Marwell, P.-B. McInerney: The Noprofit/For-Profit Continuum: Theorizing the
Dynamics of Mixed-Form Markets, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2005, nr 1.
54
Nazwanie koncepcji Marwell i McInerney histori¹ naturaln¹ przedsiêwziêcia spo³ecznego jest moim (tj. TK) pomys³em, zainspirowanym terminem i koncepcj¹ historii naturalnej problemu spo³ecznego.
55
Wiêcej na temat Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw spo³ecznych pisze w niniejszej
publikacji Anna Królikowska: Finansowanie instytucji ekonomii spo³ecznej.
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Ostatnia faza to konkurencja miêdzysektorowa. Zaczyna siê ona wówczas, gdy na dany rynek, rozwiniêty staraniami organizacji non-profit, wchodz¹ firmy komercyjne. Mo¿liwe s¹ wówczas trzy scenariusze.
Po pierwsze, firma komercyjna mo¿e wypchn¹æ z rynku organizacjê non-profit. To zjawisko okreœla siê jako displaced market. Dzieje siê tak wówczas, gdy organizacja non-profit przegrywa konkurencjê, poniewa¿ traci
przychody od fundatorów (albo nie mo¿e pozyskaæ ich wiêcej), natomiast firma komercyjna udanie przechwytuje legitymizacjê, a posiadane przez ni¹ zasoby (w tym dostêp do rynku kapita³owego) pozwalaj¹ na pokrycie kosztów
produkcji.
Po drugie, mo¿e dojœæ do wzglêdnie niezale¿nej koegzystencji w warunkach rynku podzielonego (stratified market). Ma to miejsce wtedy, gdy organizacje non-profit i firmy komercyjne, dzia³aj¹c na tym samym rynku,
obs³uguj¹ inne segmenty populacji. Najkrócej, ci pierwsi, korzystaj¹c z subsydiów, serwuj¹ produkt o ni¿szej jakoœci dla ubogich konsumentów, ci drudzy natomiast – produkt o wy¿szym standardzie kieruj¹ do bogatych, czyli
tych konsumentów, którzy mog¹ za siebie zap³aciæ.
Trzecia mo¿liwoœæ to scenariusz tzw. rynku obronionego (defended market). Wystêpuje on wówczas, gdy organizacji non-profit, dziêki lepszemu
fundraisingowi, ochronie wypracowanej technologii i/lub zatrzymaniu przy
sobie legitymizacji (oraz innym tego typu metodom), udaje siê zwalczyæ inwazjê firmy komercyjnej.
Jakkolwiek rynek mieszany, tak jak ka¿dy rynek, stawia swoim uczestnikom wymagania i nie ka¿dy wychodzi z tego zwyciêsko, pozytywne jest to, i¿
w przypadku ka¿dego z powy¿szych scenariuszy dokonuje siê jakaœ pozytywna zmiana. Zawsze spo³eczeñstwo odnosi pewien – mniejszy lub wiêkszy –
po¿ytek.

6. Refleksja koñcowa
Zreferowana problematyka nowej ekonomii spo³ecznej, a przede wszystkim przedsiêbiorstwa spo³ecznego, mia³a, zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem,
daæ mo¿liwoœæ dostrze¿enia prób i przejawów kszta³towania siê nowego ³adu
instytucjonalnego, który pozwoli³by uporaæ siê ze wspó³czesnymi problemami i da³ szanse zrównowa¿onego oraz trwa³ego rozwoju. Wydaje siê – choæ to
tylko hipoteza – ¿e powoli wy³aniaj¹ siê dwie cechy tego nowego ³adu.
Pierwsz¹ tak¹ cech¹ konstytutywn¹ staæ siê mo¿e nowy, ale wpisany na
trwa³e sektor gospodarki, zdolny tworzyæ efektywne (w pe³ni lub w znacznej
mierze) miejsca pracy dla osób, dla których nie starcza zatrudnienia na „normalnym” rynku pracy. W Europie, zw³aszcza kontynentalnej, okreœlany jest
on jako ekonomia spo³eczna. Rzecz nie w nazwie, ale w samej istocie. Jest to
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bowiem, inna ni¿ rynkowa, logika dzia³ania podporz¹dkowana tworzeniu/
osi¹ganiu wartoœci, stanowi¹ca integralne po³¹czenie aspektów spo³ecznego
i gospodarczego, co stanowi dziedzictwo dziewiêtnastowiecznej ekonomii
spo³ecznej, a coraz czêœciej tak¿e ³¹cz¹ca trzeci – nowy komponent – ochronê
œrodowiska naturalnego.
Cecha ta, sama w sobie, nie wydaje siê byæ prze³omowa, w koñcu mo¿na
powiedzieæ, i¿ jest to w istocie powrót do pomys³ów z XIX wieku, tyle ¿e
w nowym kontekœcie i œrodowisku cywilizacyjnym. Nabiera ona jednak innego wymiaru, gdy po³¹czy siê j¹ z drug¹ cech¹ nowego ³adu, któr¹ byæ mo¿e
bêdzie regulacyjna funkcja spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Rysunek 3. Mechanizmy regulacyjne gospodarki

•ród³o: opracowanie w³asne.

W okresie gospodarki przedindustrialnej rodzina stanowi³a podstawowy
mechanizm regulacji; z kolei kapitalizm przemys³owy, „dziki” we wczesnym
okresie (XIX wiek), okie³zna³o (z czasem) pañstwo narodowe, realizuj¹c doktrynê welfare state. S¹ podstawy, by spodziewaæ siê, i¿ w nadchodz¹cej epoce gospodarki globalnej niegdysiejsze funkcje rodziny i pañstwa podejmie
spo³eczeñstwo obywatelskie. Z tego punktu widzenia krytycznego znaczenia
nabiera kwestia si³y i aksjologicznej trwa³oœci motywacji, która odró¿nia
dzia³ania spo³eczeñstwa obywatelskiego od dzia³añ podejmowanych przez
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podmioty rynkowe (motyw zysku), podmioty pañstwowe (motywacja legalna), czy przez rodziny (lojalnoœæ i solidarnoœæ oparta na wiêzi krwi). Czy
przedsiêbiorstwo spo³eczne tak¹ si³ê i trwa³oœæ motywacji zapewni? To pytanie pozostaje otwarte.

Izabella Bukraba-Rylska

Przedsiêbiorczoœæ spo³eczna w Polsce
dwudziestolecia miêdzywojennego – przyk³ady
Nie tylko socjologia, ale i opinia powszechna
widz¹ we wsi coœ biernego,
coœ co tylko prze¿ywa i prze¿uwa,
a nie tworzy i nie d¹¿y1.

W³adys³aw Grabski
We wspó³czesnej polskiej socjologii refleksja nad mechanizmami transformacji podlega znamiennej ewolucji. Pierwsze, doœæ ogólne i nasycone ideowym patosem, konstatacje traktowa³y zachodz¹ce procesy jako wyraz nieuchronnych prawid³owoœci o wiadomym z góry skutku. Obalenie komunizmu
i powrót do Europy automatycznie mia³y zapewniæ osi¹gniêcie standardów
demokratycznych w³aœciwych spo³eczeñstwu obywatelskiemu i rozkwit gospodarki wolnorynkowej wed³ug najlepszych liberalnych wzorów. Zastosowana perspektywa rych³o ujawni³a swoje ograniczenia: zbyt ogólnikowa w warstwie opisu (przez skoncentrowanie siê na przemianach instytucjonalnych
z poziomu makrostrukturalnego) i doœæ ja³owa w aspekcie teoretycznym (na
skutek akceptacji rzekomo uniwersalnego schematu przemian) zdradza³a jednoczeœnie niedostatki myœlenia historycznego (w wyniku stawiania w centrum swych zainteresowañ aktualnego stanu krajów Europy Zachodniej z pominiêciem analizy diachronicznej).
Namawiaj¹c do budowania odmiennej koncepcji „transformacji na co
dzieñ”, Andrzej Rychard pisa³: „powoli wyczerpuje siê przydatnoœæ perspektywy wy³¹cznie makrosystemowej. Powstaj¹ nowe zjawiska w strukturze
spo³ecznej i instytucjonalnej. Ten proces strukturalizacji spo³ecznej przebiega i przebiegaæ bêdzie w du¿ym stopniu oddolnie, a czêsto wbrew intencjom
elit politycznych”2. Propozycje odrzucenia „imitacyjnego” paradygmatu
1

Cytat z W. Grabski: System socjologii wsi, „Roczniki Socjologii Wsi” 1936, s. 71.
A. Rychard: Spo³eczeñstwo w transformacji: koncepcja i próba syntezy analiz,
w: A. Rychard, M. Federowicz (red.): Spo³eczeñstwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, IFiS
PAN, Warszawa 1993, s. 21.
2

128

Izabella Bukraba-Rylska

transformacji3 wynika³y wiêc z faktu, i¿ dokonuje siê ona nie tylko na drodze
„odgórnej instytucjonalizacji politycznej” lecz tak¿e „odgórnej mobilizacji
spo³ecznej”4, a to rodzi³o potrzebê œledzenia zjawisk na poziomie mikrospo³ecznym. Zwrócono wtedy uwagê na konkretne dzia³ania ludzi realizuj¹cych rozmaite strategie radzenia sobie z rzeczywistoœci¹ w ¿yciu codziennym. Konsekwencj¹ tego podejœcia by³o z kolei przeorientowanie dyskursu
w duchu indywidualizmu metodologicznego i skupienie uwagi na opiniach,
postawach oraz zachowaniach tzw. aktorów spo³ecznych. Przyczyn zak³óceñ
i opóŸnieñ zaczêto dopatrywaæ siê w barierach mentalnych, pojawi³y siê
nawet twierdzenia o koniecznoœci gruntownej „rekonstrukcji aparatu psychologicznego” Polaków5.
Równie¿ to skrajne ujêcie powoli traci, jak siê wydaje, swoj¹ atrakcyjnoœæ
i moc eksplanacyjn¹, co sk³ania badaczy do poszukiwañ bardziej adekwatnych sposobów analizy rzeczywistoœci. Tym razem odnajduj¹ je na poziomie
mezospo³ecznym – w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnych i w odciskaj¹cym na nich
swoje piêtno wp³ywie odleg³ej nawet przesz³oœci6. Ten punkt widzenia, w o wiele
wiêkszym stopniu ni¿ poprzednie koncepcje transformacji, skupia uwagê na
przesz³oœci – na biegunie „od” – a nie na przysz³oœci, na biegunie „do”. Wi¹¿e
siê z tym potrzeba rozpatrywania zachodz¹cych obecnie przemian w perspektywie historycznej, a nie synchronicznej. Najw³aœciwszym kontekstem rozwa¿añ staj¹ siê zatem realia rodzime, nie zaœ standardy osi¹gniête na Zachodzie. I wreszcie, na miejsce abstrakcyjnych schematów rozwojowych wkracza zainteresowanie konkretem – lokalnym, historycznym, kulturowym.
Rozwa¿ania nad czynnikami sprzyjaj¹cymi przemianom na wsi w znacznym stopniu odzwierciedla³y kolejne nastawienia nauk spo³ecznych wobec
kwestii transformacji. Pocz¹tkowo koncentrowano siê na tworzeniu ram prawnych oraz instytucjonalnych dla rozwoju lokalnej samorz¹dnoœci na obszarach wiejskich i gospodarki liberalnej w rolnictwie. Nastêpnie, kiedy okaza³o
siê, ¿e zakoñczenie fazy odgórnej przebudowy ustrojowej nie jest równoznaczne z uruchomieniem zachowañ demokratycznych i wolnorynkowych,
uœwiadomiono sobie potrzebê wykrycia ograniczeñ blokuj¹cych aktywnoœæ
polityczn¹ i ekonomiczn¹ mieszkañców wsi. Zainicjowane badania zaowoco3
B.W. Mach: Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, ISP PAN,
Warszawa 1998.
4
W. Morawski: Zmiana instytucjonalna. Spo³eczeñstwo. Gospodarka. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
5
A. Miszalska: Reakcje spo³eczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych, Wydawnictwo Uniwersytetu
£ódzkiego, £ódŸ 1996.
6
J. Bartkowski: Tradycja i polityka. Wp³yw tradycji kulturowych polskich regionów na
wspó³czesne zachowania spo³eczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa 2003.
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wa³y doœæ pesymistyczn¹ diagnoz¹ stanu kapita³u ludzkiego, mierzonego najczêœciej poziomem wiedzy, aspiracji i motywacji jednostek. Dopiero jednak,
rozwijane w ostatnich latach, pojêcie kapita³u spo³ecznego podkreœla wagê
obecnych w danym œrodowisku wzorów, norm i umiejêtnoœci wspó³pracy,
które mog¹ istotnie modyfikowaæ zarówno oddzia³ywanie czynników makrostrukturalnych, jak te¿ indywidualnych predyspozycji poszczególnych
aktorów.
Jak siê wydaje, zjawisko przedsiêbiorczoœci rozpatrywane w takim w³aœnie szerokim kontekœcie socjologicznym i kulturowym mo¿e staæ siê tym
przedmiotem dociekañ, który nie tylko doprowadzi do rozpoznania istotnych
mechanizmów przemian na obszarach wiejskich i oszacowania faktycznego
stanu zasobów spo³ecznych tych¿e œrodowisk, ale równie¿ zaoferuje szansê
scalenia ró¿nych perspektyw badawczych (traktowanych dot¹d alternatywnie). Przede wszystkim zaœ uzasadni propozycjê przejœcia od liberalnej do
konserwatywnej wizji czynników transformacji.

1. Pojêcie przedsiêbiorczoœci
Autorzy pisz¹cy o przedsiêbiorczoœci rozumiej¹ zazwyczaj pod tym terminem szczególne cechy osobowoœci, postaw czy zachowañ cz³owieka, polegaj¹ce na „sk³onnoœci do podejmowania nowych dzia³añ, ulepszania istniej¹cych elementów œrodowiska, na twórczo aktywnej postawie wobec otaczaj¹cej jednostkê rzeczywistoœci”7. Zakres pojêcia ulega przy tym zawê¿eniu b¹dŸ rozszerzeniu, zale¿nie od tego, czy uwzglêdnia ono tylko „kierowanie przedsiêbiorstwem”8, ogólnie pojmowan¹ „dzia³alnoœæ gospodarcz¹”9,
czy te¿ jest ujmowane jako pewien sposób na samorealizacjê, gdy¿ wynika
„z potrzeby niezale¿noœci, motywacji osi¹gniêcia sukcesu, indywidualizmu”10. Wspóln¹ cech¹ ró¿nych propozycji definicyjnych pozostaje natomiast
koncentrowanie uwagi na jednostce, podejmowanych przez ni¹ przedsiêwziêciach o charakterze ekonomicznym (obliczonych na zysk) i akcentowanie nowatorstwa jej poczynañ. Ujmowany w ten sposób cz³owiek przedsiêbiorczy
7

M. Duczkowska-Piasecka: Przedsiêbiorczoœæ na wsi, w: A. Woœ (red.): Encyklopedia
agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998,
s. 634.
8
T. Hunek: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju „small businessu” na terenach wiejskich, w: K. Duczkowska-Ma³ysz (red.): Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich.
W stronê wsi wielofunkcyjnej, IRWiR PAN, Warszawa 1993.
9
A.P. Wiatrak (red.): Rola doradztwa w kreowaniu przedsiêbiorczoœci na obszarach
wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
10
B. Fedyszak-Radziejowska: Spo³ecznoœæ lokalna a rozwój przedsiêbiorczoœci,
w: M. K³odziñski, A. Rosner (red.): Rozwój przedsiêbiorczoœci na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, IRWiR PAN, Warszawa 2000, s. 160.
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staje siê w³aœciwie synonimem ulubionego przez libera³ów fantomu pod
nazw¹ homo oeconomicus, kieruj¹cego siê wy³¹cznie racjonaln¹ kalkulacj¹
i wyizolowanego z kontekstu spo³ecznego, historycznego oraz kulturowego.
W skrajnych przypadkach preferowany wzór przedsiêbiorcy zbli¿a siê niebezpiecznie do charakterystyki „Lewantyñczyka”, który znany by³ z tego, ¿e
przejawia³ wprawdzie du¿¹ ruchliwoœæ, ale nie przestrzega³ zbyt rygorystycznie regu³ etyki zawodowej i operowa³ w krótkim horyzoncie czasowym przewidywañ i dzia³añ, co z punktu widzenia dojrza³ego, normalnego kapitalizmu
sytuowa³o go jednoznacznie po stronie patologii11.
Dzisiejsi socjologowie wsi postrzegaj¹ ponadto przedsiêbiorczoœæ jako
dzia³anie wykraczaj¹ce poza aktywnoœæ skoncentrowan¹ na rolnictwie, co
wi¹¿e siê z zalecanym (np. w koncepcji rozwoju wielofunkcyjnego) kierunkiem przekszta³ceñ ku dezagraryzacji, depezantyzacji (odch³opienia) i w konsekwencji do deruralizacji wsi. Tak¿e coraz popularniejsze obecnie pojêcie
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej nie zawiera wielu wa¿nych kiedyœ dla form zespo³owego wspó³dzia³ania na wsi aspektów, takich np. jak nastawienie nie tylko na korzyœæ ekonomiczn¹, ale i na cele wy¿sze (kszta³towanie postaw obywatelskich i umiejêtnoœci wspó³pracy, krzewienie oœwiaty, postêpu, uczuæ
patriotycznych i spo³ecznych, doskonalenie moralne itp.). Pomija siê te¿ wyraŸne w dawniejszych inicjatywach odwo³ania do norm przyjêtych w œrodowisku (nierzadko przybieraj¹ce postaæ œwiadomego nawi¹zywania do tradycyjnych form samoorganizacji i pomocy wzajemnej) oraz œcis³y zwi¹zek tych
inicjatyw z rolnictwem, jako najwa¿niejszym celem dzia³alnoœci indywidualnej, która w pewnym momencie domaga siê uzupe³nienia w dzia³aniach zbiorowych nakierowanych na ten sam priorytet.
Wszystkie przytoczone za³o¿enia sk³adaj¹ siê na taki obraz przedsiêbiorczoœci, który nie doœæ, ¿e jest odleg³y od realiów spotykanych w wielu krajach
rozwijaj¹cych siê oraz tam, gdzie ju¿ osi¹gniêto sukces, to w dodatku nie pozwala na uwzglêdnienie szeregu typowych dla dawnej wsi przedsiêwziêæ i, co
za tym idzie, uniemo¿liwia odwo³anie siê (teoretyczne i praktyczne) do tych
doœwiadczeñ jako historycznie potwierdzonych spo³ecznych zasobów œrodowisk wiejskich.
Proponowana tu projektuj¹ca definicja przedsiêbiorczoœci12 bêdzie odnosiæ siê do wszelkich inicjatyw podejmowanych tak przez pojedyncze osoby
(przedsiêbiorczoœæ indywidualna), jak i wspólnie z innymi, z myœl¹ o szerszym gronie beneficjentów (przedsiêbiorczoœæ spo³eczna), które, niekoniecznie naruszaj¹c obowi¹zuj¹ce wartoœci, staraj¹ siê w nowy sposób wykorzy11
J. Beksiak (red): Pañstwo w polskiej gospodarce lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
12
T. Paw³owski: Tworzenie pojêæ w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1986.
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staæ dostêpne zasoby (materialne i ludzkie) w celu utrzymania lub podniesienia poziomu ¿ycia rodziny b¹dŸ ca³ej spo³ecznoœci. Istotnym elementem tak
pojmowanej przedsiêbiorczoœci jest wiêc jej (wielorako rozumiane) zakorzenienie w kontekœcie lokalnym, kultywowanie, a nie eksploatowanie czy tym
bardziej dewastowanie zasobów, w znacznej mierze kolektywna i tradycyjna,
a nie wy³¹cznie indywidualistyczna i nowatorska orientacja oraz – bardzo
czêsto uœwiadamiane – d¹¿enie do wykreowania wartoœci dodatkowej o charakterze spo³ecznym (spe³nienie powinnoœci, zas³u¿enie na szacunek i presti¿
otoczenia, powo³anie do ¿ycia instytucji wy¿szej u¿ytecznoœci, zainicjowanie
nowych form wspó³dzia³ania i wiêzi w grupie, które jednak nawi¹zuj¹ do tych
praktykowanych w przesz³oœci). To poszerzenie zakresu pojêcia wynika z –
opartego miêdzy innymi na przywo³ywanych ni¿ej lekturach – przeœwiadczenia, i¿ mo¿liwa jest przedsiêbiorczoœæ motywowana endogennie, a wiêc si³¹
rzeczy nieoznaczaj¹ca burzenia zastanego porz¹dku i niszczenia dotychczasowej mentalnoœci. Jak poka¿¹ referowane dalej przypadki, innowacja odró¿niaj¹ca przedsiêbiorczoœæ od zwyk³ej zaradnoœci czy gospodarnoœci (które
z kolei polegaj¹ na jak najskuteczniejszym operowaniu istniej¹cymi zasobami
bez wykraczania poza znane i akceptowane wczeœniej metody) nie musi byæ
narzucana w sposób bezwzglêdny. Zamiast stanowiæ „twórcze niszczenie”,
mo¿e podlegaæ negocjacji, a wiêc byæ niejako oswajana, prezentowana
w akceptowanych przez œrodowisko kategoriach. Dziêki zastosowaniu
„miêkkiej in¿ynierii spo³ecznej” dochodzi do os³abienia b¹dŸ nawet zniwelowania efektu szoku, a nowe – niepostrze¿enie staje siê fragmentem tradycji,
a nie elementem zrywaj¹cym ci¹g³oœæ i naruszaj¹cym poczucie to¿samoœci.
Poni¿ej prezentowane rozwa¿ania proponuj¹ zatem rozpatrywanie przedsiêbiorczoœci w kategoriach dzia³añ etosowych, przez które rozumie siê „styl,
sposób ¿ycia, postawê danej grupy spo³ecznej wyró¿nione pod k¹tem
ca³okszta³tu wyznawanych i realizowanych w praktyce wartoœci, szczególnie
moralnych i obyczajowych”13. Za takim w³aœnie szerokim traktowaniem
przedsiêbiorczoœci opowiada siê np. Brigitte Berger, opisuj¹c ró¿ne formy
aktywnoœci o charakterze kapitalistycznym podejmowane w krajach Azji.
Autorka zwraca uwagê, i¿ w przeciwieñstwie do klasycznego modelu, sformu³owanego przez Maxa Webera, nie mo¿na w tym przypadku mówiæ o „krewniaczych kajdanach gospodarki”, wszelkie obserwowane przez ni¹ i grono
jej wspó³pracowników inicjatywy zwi¹zane by³y bowiem bardzo silnie
z orientacj¹ na rodzinê i grupê s¹siedzk¹ (przedsiêbiorczy familizm). Faktyczne funkcjonowanie takiej przedsiêbiorczoœci nie daje siê jednak wyjaœniæ
ani przy pomocy pojêæ zaczerpniêtych z poziomu makrostruktury, ani te¿
w jêzyku koncepcji odnosz¹cych siê do osobowoœci jednostki. Przedsiêbiorczoœæ nie jest, jak pisze Berger, cech¹ „orygina³a” – indywiduum, wobec któ13

S. Jedynak (red.): S³ownik etyczny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 66.

Izabella Bukraba-Rylska

132

rego da³oby siê zastosowaæ model Robinsona Cruzoe, ale cech¹ cz³owieka
„g³êboko zanurzonego w swojej kulturze, który potrafi szybko zrozumieæ,
o czym toczy siê rozmowa”14. Oznacza to, ¿e zachowania rynkowe trzeba interpretowaæ nie w kategoriach ekonomicznych, lecz kulturowych – wymiany
informacji, przekazu symboli, operacji na wartoœciach. Wynika z tego równie¿, ¿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 naœladowane.
Piœmiennictwo dotycz¹ce polskiej wsi (pamiêtniki ch³opów, wypowiedzi
dzia³aczy-spo³eczników, opracowania naukowe) dostarcza w du¿ej obfitoœci
materia³ów potwierdzaj¹cych s³usznoœæ obserwacji poczynionych na Dalekim Wschodzie. Dlatego w dalszych czêœciach opracowania znajd¹ siê tak¿e
przyk³ady, cytowane nieraz dos³ownie, które w charakterze empirycznych
dowodów pozwol¹ uzasadniæ formu³owane oceny. Zalecane badaczom terenowym intensywne obserwacje, „wsi¹kanie i niuchanie”, jak pisze Robert Putnam15, w odniesieniu do przesz³oœci, mo¿na zast¹piæ intensywn¹ penetracj¹
dostêpnych Ÿróde³, które okazuj¹ siê bardzo „gadatliwe”, jeœli tylko pozwoliæ
im dojœæ do s³owa. Poniewa¿, jak wiadomo, œwiat³o pada nie tylko z dokumentów na badacza, ale i z badacza na dokumenty, oddanie g³osu autorom
oryginalnych tekstów – przy jednoczesnym aktywnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane dziœ pytania – sprawia, ¿e ta gadatliwoœæ okazuje siê bardzo wymowna. Omówienie zilustrowanych konkretnymi egzemplifikacjami
przejawów przedsiêbiorczoœci – najpierw indywidualnej, a potem spo³ecznej
– ma na celu, poza walorem dokumentacyjnym, tak¿e intencjê teoretyczn¹:
zaproponowanie hipotezy dotycz¹cej zwi¹zków miêdzy jedn¹ a drug¹ form¹
przedsiêbiorczoœci oraz zale¿noœci (mechanizmów transpozycji) ³¹cz¹cych
oba rodzaje kapita³u (ludzkiego i spo³ecznego) ze zjawiskami przedsiêbiorczoœci.

2. Indywidualna przedsiêbiorczoœæ wiejska
Wœród badaczy panuje zgoda co do tego, ¿e szczególnie niekorzystne piêtno na psychice ch³opa i na organizacji ¿ycia wiejskiego odcisnê³a pañszczyzna, choæ co do natê¿enia negatywnych konsekwencji i ich powszechnoœci

14

B. Berger (red.): Kultura przedsiêbiorczoœci, Oficyna Literatów Rój, Warszawa 1994,

s. 46.
15
R.D. Putnam: Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we wspó³czesnych W³oszech, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995, s. 27.
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trwaj¹ dyskusje16. Przyjê³o siê jednak uwa¿aæ, ¿e trojakie poddañstwo (osobiste, gruntowe i s¹dowe) na d³ugo wyposa¿y³o ch³opa w „drug¹ duszê”,
wed³ug znanego okreœlenia Jakuba Bojki – pozbawion¹ inicjatywy, s³u¿alcz¹
i przepe³nion¹ strachem17. Ch³op, jak twierdzi³ Wincenty Witos, uwa¿a³ siê za
„ni¿sze i mniej wartoœciowe stworzenie od innych... By³ niewolnikiem tak
z krwi, tradycji, wychowania, jak i z w³asnej woli”18. Czterysta lat paternalistycznych rz¹dów w³aœcicieli niew¹tpliwie oddzia³a³o nie tylko na mentalnoœæ jednostek, ale te¿ powa¿nie nadwerê¿y³o kapita³ spo³eczny wsi:
„w³oœcianin oduczy³ siê zupe³nie zbiorowo coœkolwiek postanawiaæ i wykonywaæ; sta³ siê luŸn¹ kup¹ rodzin bez œwiadomoœci nale¿enia do zorganizowanego spo³eczeñstwa” – podsumowywa³ wp³yw ustroju folwarczno-pañszczyŸnianego na ¿ycie wsi W³adys³aw Grabski19. Wtedy w³aœnie uformowa³y siê takie cechy, jak zgeneralizowany brak zaufania i podejrzliwoœæ (nie
tylko wobec panów i urzêdników, ale nawet najbli¿szych s¹siadów), niechêæ
do zakrojonych na wiêksz¹ skalê przedsiêwziêæ, zw³aszcza zbiorowych, przy
silnie rozwiniêtej zaradnoœci codziennej (przybieraj¹cej nieraz formy „kombinowania” i wrêcz patologii – np. powszechnych kradzie¿y) oraz lêk przed
zmianami wzmacniany szacunkiem dla autorytetów (ludzi starych, obowi¹zuj¹cej moralnoœci i obyczaju, a nawet konkretnych urz¹dzeñ i wytworów
kulturowych).
We wspomnieniach ch³opów nietrudno znaleŸæ fragmenty poœwiadczaj¹ce wystêpowanie takich zjawisk. Witos tak charakteryzowa³ ¿ycie w rodzinnych Wierzchos³awicach: „ka¿dy ¿y³ dla siebie, bardzo nieraz zadowolony, jeœli siê móg³ odgrodziæ od innych nie tylko stosunkami, ale wysokim i gêstym p³otem, którego nie mog³y przejrzeæ ciekawe oczy... Zdarza³o siê przecie¿ nieraz wiele rzeczy, które nale¿a³o ukryæ przed s¹siadem. Musia³o siê
przywiezionego z lasu bez pieniêdzy d¹bczaka czy graba por¿n¹æ w kawa³ki.
Trafi³o siê tak¿e czasem z³apaæ zaj¹ca w krzakach, odbiæ psom sarnê. Jesieni¹
uda³o siê czasem z³apaæ parê ryb ze spuszczonego stawu dworskiego. Ka¿dy
wiedzia³, ¿e to nie by³o ani w porz¹dku, ani te¿ bezpieczne, wola³ wiêc ¿eby
zazdrosny s¹siad tego nie dojrza³, bo wtenczas zapewne ’z wywieszonym
jêzykiem’ pêdzi³by ze skarg¹ na leœnictwo albo te¿ na posterunek ¿andarmerii”20. Z wyj¹tkiem tradycyjnych form wspó³dzia³ania (pomoc przy ¿niwach
lub w przypadku klêsk ¿ywio³owych) bardzo trudno by³o przekonaæ mieszkañ16

M. Kula (red.): Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych (1890–1891), Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
17
J. Bojko: Dwie dusze, w: J. Bojko: Gor¹ce s³owa. Pisma wybrane, Universitas, Kraków
2003.
18
W. Witos: Moje wspomnienia, Instytut Literacki, Pary¿ 1964, t. I, s. 83.
19
W. Grabski: Wp³yw ustroju agrarnego folwarcznego na ¿ycie spo³eczne wsi, „Roczniki
Socjologii Wsi” 1938, s. 47.
20
W. Witos: op. cit., s. 90.
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ców wsi do zaanga¿owania siê w pracê na rzecz dobra wspólnego (odwodnienie pól, budowa drogi, wykopanie studni). Doskona³¹ charakterystykê takiego nastawienia ch³opów wobec tego typu inicjatyw przedstawi³ Franciszek
Bujak w monografii Maszkienic: „brak poczucia wspólnoœci, brak solidarnoœci – pisa³ badacz – ¿adne przedsiêwziêcie wiêkszej iloœci wspólników potrzebuj¹ce nie uda³oby siê tutaj. Ka¿dy zdobêdzie siê na wysi³ek, ale je¿eli wie, ¿e
to jemu tylko a nie komu innemu ma przynieœæ korzyœæ. Sam bêd¹c egoist¹,
nikomu lud tutejszy nie ufa, nie wierzy absolutnie w bezinteresowne dzia³anie
czyjekolwiek, a je¿eli siê przekona, ¿e ktokolwiek robi coœkolwiek bez szukania w tym w³asnej korzyœci, wyœmiewa go jako g³upca”21. Dochodzi³o nawet
do tego, ¿e ch³op wola³ sam naraziæ siê na straty, ni¿ zrobiæ coœ z czego te¿
i inny móg³ mieæ po¿ytek: „nieoœwiecony ch³op, lêkaj¹c siê by przypadkiem
sw¹ prac¹ nie przysporzy³ tak¿e s¹siadowi korzyœci, nie chce siê zabraæ do
przekopania rowu, ba, czasem nie dozwoli nawet drugiemu”22. Nierzadkie
by³y i takie przypadki, ¿e kiedy wreszcie uda³o siê przeprowadziæ potrzebn¹
inwestycjê, jej pomys³odawca przez d³ugie lata musia³ znosiæ narzekania
s¹siadów: „jak dawniej sta³a tu woda – t³umaczono po zmeliorowaniu gruntu
– to siê i bydlê mia³o gdzie napoiæ, cz³owiek sobie umy³ nogi, konie siê
wyp³awi³o, dzieci mia³y uciechê, gêsi siê k¹pa³y, trochê siê przy tem popas³o,
bo sp³owica ros³a, a teraz tego wszystkiego nie ma, a jeszcze nam grunt zdziurawili, narobili mostów, wa³ów i ró¿nych innych niepotrzebnych k³opotów”23.
Równie silny by³ opór przed innowacjami stosowanymi w rolnictwie.
Ambitnych prekursorów wyœmiewano i krytykowano, nieraz dochodzi³o do
konfrontacji miêdzy nimi a reszt¹ wsi. Jeden z rolników wyró¿nionych
w konkursie na opis gospodarowania w gospodarstwie kar³owatym tak relacjonuje swoje doœwiadczenia: „’Przewodnik’ doradza³ oraæ w szerokie sk³ady, pierwsz¹ wiêc nowoœci¹ moj¹ by³o wprowadzenie orki w szerokie sk³ady,
ku wielkiemu zgorszeniu s¹siadów – bo, jak mówili – mia³o wszystko wymokn¹æ. Drug¹ rzecz¹ by³o sprawienie ¿elaznego p³uga, a wynik naszych
wysi³ków by³ taki, ¿e zbo¿e zaczê³o siê nie mieœciæ w stodole. Trzeci¹ nowoœci¹, doprowadzaj¹c¹ s¹siadów do z³oœci, by³o zaprowadzenie w³óczenia
pszenicy na wiosnê. Za nowoœæ tê o ma³o s¹siedzi nie obili mnie kijami, zmuszeni byliœmy zjechaæ z pola, a w³óczyæ tak, a¿eby nie widzieli”24. Jak w takim razie dochodzi³o do niew¹tpliwego postêpu w prowadzeniu w³asnego go21
F. Bujak: Maszkienice, wieœ powiatu brzeskiego. Stosunki gospodarcze i spo³eczne,
„Rozprawy Akademii Umiejêtnoœci. Wydzia³ Historyczno-Filozoficzny”, Kraków 1901, ser.
II, t. XVI, s. 105.
22
Ibidem, s. 34.
23
W. Witos: op. cit., s. 182.
24
Opisy gospodarowania w gospodarstwach kar³owatych, Pañstwowy Instytut Naukowy
Gospodarstwa Wiejskiego, Pu³awy 1938, s. 4.
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spodarstwa, do podejmowania decyzji o migracji nawet za ocean, do rozwijania dodatkowych, pozarolniczych zajêæ zarobkowych, którymi nikt przedtem
w okolicy siê nie para³? Dok³adna analiza wiêkszej liczby przypadków
pozwala to zrozumieæ i tym samym nieco zmieniæ utrwalony, doœæ stereotypowy obraz dawnej polskiej wsi.
Siêganie po zanotowane przez pamiêtnikarzy i autorów monografii szczegó³owe opisy przypadków, tak¿e w dalszej czêœci tekstu, ma s³u¿yæ nie tylko
przybli¿eniu wiejskich realiów i rekonstrukcji w³aœciwych im „wspó³czynników humanistycznych”, ale tak¿e pe³niejszemu rozpoznaniu mechanizmów
i uwarunkowañ rzeczywistej aktywnoœci mieszkañców wsi, przejawiaj¹cej
siê niemal nazajutrz po zniesieniu pañszczyzny, a nawet i wczeœniej, choæ
w sposób nie tak jawny. Mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, i¿ potencja³ ludzki
polskiej wsi nie tyle uleg³ zniszczeniu, ile zamro¿eniu, a ta kumulowana przez
wieki energia ujawni³a siê przy pierwszej okazji jako masowe, intensywne
i nieraz na du¿¹ skalê podejmowane wysi³ki zmierzaj¹ce do umocnienia i rozwiniêcia w³asnego gospodarstwa. Obserwacji zostan¹ poddane dwa obszary,
na których mo¿na œledziæ niew¹tpliwe i dynamiczne przejawy przedsiêbiorczoœci indywidualnej oraz id¹ce w œlad za tym postêpy w dziedzinie przedsiêbiorczoœci zbiorowej. Bêd¹ to kolejno: migracje zarobkowe i rzemios³o
wiejskie.
2.1. Migracje zarobkowe
Choæby pobie¿ne przyjrzenie siê faktycznej mobilnoœci ch³opów od czasów pouw³aszczeniowych, a nawet du¿o wczeœniej, podwa¿a kategorycznoœæ
czêsto formu³owanych twierdzeñ o ich rzekomo ma³ym dynamizmie, przejawiaj¹cym siê jakoby w niechêci do podejmowania ryzyka, zwi¹zanego np. ze
zmian¹ rodzaju pracy czy miejsca pobytu. Opinii tej nie potwierdzaj¹ dane historyczne, które przypomina pisz¹cy nieco archaicznym i górnolotnym stylem Feliks Koneczny. Jego zdaniem, nie by³o tak z³ej konstelacji, w której
ch³op polski nie umia³by sobie „poradziæ i wywalczyæ dla siebie poprawy warunków ekonomicznych. Emigracja polska zaczyna siê ju¿ w XIII w., ju¿
wtenczas brzegi Bzury i Wieprza zaruni³y siê pszenic¹ pod polskim p³ugiem.
Wiadomo, ¿e nasz ch³op kolonizowa³ nawet smoleñskie województwo. Pomys³owoœæ jego obchodzi³a zrêcznie wszelkie ustawy, knute przeciwko niemu na sejmach; wtenczas, kiedy na papierze by³ ju¿ przypisany do gleby,
w rzeczywistoœci przesiedla³ siê jeszcze z prowincji do prowincji. Wydawa³
spoœród siebie regularnie warstwê ni¿szego mieszczañstwa i polszczy³ niemieckie miasta w Polsce. Wchodzi³ ch³op do miasta jako wyrobnik lub partacz rzemieœlniczy, a po kilku pokoleniach polszczy³ to miasto i sprawia³, ¿e
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patrycjuszowskie rody zaczê³y siê uczyæ jego jêzyka. Nie one jego asymilowa³y, ale on, ch³op je asymilowa³”25.
Do podobnie optymistycznych wniosków upowa¿nia przeœledzenie procesu migracji zarobkowych z ziem polskich – tej istnej wêdrówki ludów, która zw³aszcza w ostatniej æwierci XIX w. ogarnê³a polsk¹ wieœ kolejno we
wszystkich trzech zaborach. To zjawisko, trudne do precyzyjnego oszacowania iloœciowego, mia³o dwie zasadnicze odmiany: migracjê sta³¹ (wzglêdnie
paroletni¹ lub te¿ ponawian¹ kilkakrotnie) i migracjê sezonow¹, trwaj¹c¹ kilka miesiêcy w roku, ale równie¿ podejmowan¹ wielokrotnie. Migracja sta³a,
w wiêkszoœci skierowana do Ameryki (lecz i do Brazylii, Kanady oraz pañstw
europejskich), objê³a do 1914 roku minimum 3 mln 700 tysiêcy osób (z zaboru pruskiego 1 mln 200 tysiêcy, z rosyjskiego 1 mln 400 tysiêcy, z austriackiego 1 mln 100 tysiêcy)26. Pierwsza wojna œwiatowa i okres powojenny to kolejne 5 mln migrantów, w zdecydowanej wiêkszoœci mieszkañców wsi. O nasileniu wyjazdów œwiadcz¹ te¿ obserwacje w mikroskali: „czêsto na wsi nie mo¿na by³o znaleŸæ rodziny, która by w Ameryce nie mia³a kogoœ ze swoich –
pisa³ Witos – wyliczy³em, ¿e z jednego przysió³ka gminy Wierzchos³awice
w roku 1913 na 62 numery domów w nim siê znajduj¹cych, emigracja do
Ameryki objê³a ich a¿ 56”27. Ruch migracyjny nasila³ siê w czasie. Z roku na
rok podejmowa³o to ryzyko wiêcej osób, zachêconych przyk³adem s¹siadów.
Podobnie by³o w Kurzynie: o ile w 1896 r. wyjazdy do Ameryki objê³y 2 3
gospodarstw, to po I wojnie œwiatowej, jak notowa³ monografista: „nie ma
domu, z którego nie bra³yby udzia³u w emigracji cztery osoby, niekiedy nawet i wiêcej”, a niektórzy wyje¿d¿ali do Ameryki nawet po dziesiêæ razy28.
Z kolei migracje sezonowe powodowa³y ruch ludnoœci szacowany na 2,6%
ogó³u mieszkañców spoœród ludnoœci polskiej w zaborze pruskim, 3,3% w rosyjskim i 5–6% w austriackim (nie licz¹c 3% ludnoœci ruskiej z terenów
wschodniej Galicji). W rejonach o du¿ych tradycjach „obie¿ysastwa” odsetek
wyje¿d¿aj¹cych wzrasta³ nawet czterokrotnie29. Obliczenia Franciszka Bujaka dokonane dla dziesiêciu wsi zachodniej Galicji w roku 1911 pokaza³y, ¿e
œrednio wyrusza³o z tych wsi na oko³o pó³ roku prawie 13% mieszkañców (od
5,25% do 20%). „Jak widzimy – konstatowa³ badacz – rozmiary wychodŸstwa s¹ bardzo znaczne. Z dziesiêciu wsi wypycha potrzeba zarobku ósm¹
25

F. Koneczny: Polskie Logos a Ethos. Roztrz¹sania o znaczeniu i celu Polski, Ksiêgarnia Œw. Wojciecha, Warszawa–Poznañ 1921, s. 66–67.
26
A. Pilch (red.): Emigracja z ziem polskich w czasach nowo¿ytnych i najnowszych
(XVIII–XX w.), PWN, Warszawa 1984.
27
W. Witos: op. cit., s. 189–190.
28
F. Guœciora: Trzy Kurzyny. Wsie powiatu ni¿añskiego, Sztafeta, Stalowa Wola 1999
(reprint wyd. z 1929), s. 73.
29
W. Bronikowski: Drogi postêpu ch³opa polskiego, Pañstwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa–Pu³awy 1934.
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czêœæ ludnoœci”30. Je¿eli wspó³czeœnie oblicza siê, ¿e oko³o 2% ludnoœci œwiata (jakieœ 140 mln osób) przebywa w kraju niebêd¹cym ich miejscem pochodzenia i dane te maj¹ obrazowaæ dynamikê ruchliwoœci spo³ecznej w dobie
globalizacji31, to co nale¿a³oby powiedzieæ o sytuacji na ziemiach polskich,
kiedy to tylko na sezonowe wychodŸstwo, a wiêc nie licz¹c wyjazdów do
Ameryki, udawa³o siê rokrocznie minimum 700 tysiêcy ludzi, czyli 4% wszystkich mieszkañców32!
Tak oto, do niedawna jeszcze przypisany do ziemi, ch³op masowo opuszcza swoj¹ wieœ i wyrusza w œwiat, nawet za wielk¹ wodê. Tam, bêd¹c z dziada
pradziada rolnikiem i wieœniakiem, zmuszony jest wieœæ ¿ycie w wielkim
mieœcie i pracowaæ w nowoczesnych fabrykach. I stamt¹d, czêsto jeszcze analfabeta, œle do kraju (poza pokaŸn¹ gotówk¹) obszerne listy pisane nierzadko
wierszem! Trudno o wiêksze spiêtrzenie niespodzianek i paradoksów, a zarazem o lepsze potwierdzenie determinacji i umiejêtnoœci stawiania czo³a nowym wyzwaniom. Z pewnoœci¹ ci polscy ch³opi dawali swymi poczynaniami
wspania³e œwiadectwo ogromnego „zasobu przedindustrialnej energii”, wcale
nie mniejszego ni¿ ten, który zachodniej klasie œredniej, rozpoczynaj¹cej budowanie kapitalizmu, przypisa³ Arnold Toynbee33.
Ruchy wychodŸcze nie by³y bynajmniej zjawiskiem nowym w tradycjach
polskiej wsi. Niemal zaraz po uw³aszczeniu rozpoczê³y siê bli¿sze i dalsze
wyjazdy zarobkowe ch³opów do prac drogowych, na kolei, w budownictwie
i kopalniach – krajowe i zagraniczne (Niemcy, Wêgry, Austria, Rumunia).
Godzono siê na s³u¿bê w mieœcie, popularne by³o te¿ „furmanienie”, flisactwo
oraz „chodzenie na bandos”. „Na flis sz³o st¹d tyle ludzi, ile póŸniej wychodzi³o do Prus i Ameryki, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e na flis szli tylko mê¿czyŸni.
Wychodzili z domu zazwyczaj wczas na wiosnê, a wracali póŸn¹ jesieni¹,
wiêc mówi³o siê, ¿e ’flisak wychodzi po lodzie i wraca po lodzie’. W tym czasie, gdy ch³opi chodzili na flis, kobiety, dziewki i wyrostki z mniejszych gospodarstw chodzili st¹d na roboty polne do Królestwa Polskiego. Szli tam pieszo, w gromadach po kilkadziesi¹t, maj¹c w zajdkach odzienie, chleb itp. Wychodzili z domu na wiosnê, a wracali w jesieni po wykopaniu ziemniaków.
Nazywa³o siê to ’chodzeniem na bandos’” – notowa³ w swoich pamiêtnikach
w³oœcianin Jan S³omka. Na skutek tak regularnych i masowych przemiesz30

F. Bujak: Maszkienice, wieœ powiatu brzeskiego. Rozwój od r. 1900 do 1911, „Rozprawy Akademii Umiejêtnoœci. Wydzia³ Historyczno-Filozoficzny”, Kraków 1914, ser. II,
t. XXXIII, cz. I, s. 77.
31
K. Romaniszyn: Kulturowe implikacje miêdzynarodowych migracji, KUL, Lublin
2003, s. 34.
32
A. Mytkowicz: Powstanie i rozwój emigracji sezonowej, Wydawnictwo Instytutu Ekonomicznego N.K.N., Kraków 1917, zeszyt XX i XXI, s. 154.
33
A.J. Toynbee: Studium historii, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000,
s. 757.
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czeñ mieszkañców, zale¿nie od pory roku, polskie wsie zmienia³y siê (podobnie jak osady Eskimosów opisane przez Marcelego Maussa) nie do poznania:
„wieœ przedstawia odmienny obraz w zimie i w lecie – podsumowywa³ rozwa¿ania nad migracjami Bujak – w porze letniej cicho i bezludnie, w dnie œwi¹teczne zjawiaj¹ siê tylko w pewnej liczbie murarze i cieœle. W zimowej porze za
to gwarno i ruchliwie we wsi, kiedy obecni s¹ prawie wszyscy emigranci, którzy pracowali w Europie. Po pracowicie i przewa¿nie oszczêdnie spêdzonym
sezonie roboczym przychodzi stosunkowo krótki okres wypoczynku zimowego. Pracy w gospodarstwie jest bardzo ma³o, o zarobku ubocznym w jakimœ rzemioœle myœl¹ bardzo nieliczni, tote¿ m³odzie¿ wa³êsa siê bezczynnie,
m³odzi mê¿czyŸni przesiaduj¹ przewa¿nie w karczmie i wydaj¹ pieni¹dze na
trunki”34.
Ocena znaczenia migracji zarobkowych nie jest ³atwa ani jednoznaczna.
Niew¹tpliwie zjawisko to dowodzi ogromnej odwagi, wytrwa³oœci i obrotnoœci mieszkañców wsi. Na ile by³a to tendencja masowa i odgrywaj¹ca powa¿n¹ rolê miêdzynarodow¹, wskazuje reakcja badaczy niemieckich, którzy
z du¿ym niepokojem odnotowywali skalê wychodŸstwa i jego skutki, okreœlane z ich perspektywy jako ostflucht, czyli cofanie siê ¿ywio³u niemieckiego ze wschodu na zachód pod naporem polskiego elementu ludnoœciowego.
Weber w swoim wyk³adzie „Pañstwo narodowe a narodowa polityka gospodarcza” z 1895 r. analizowa³ ten proces w kategoriach ekonomicznego wypierania wy¿ej cywilizacyjnie stoj¹cych Niemców przez maj¹cych niskie wymagania ¿yciowe Polaków. „Dlaczego jednak polscy ch³opi zdobywaj¹ teren? –
zapytywa³ – Czy sprawia to ich wy¿sza inteligencja ekonomiczna albo si³a kapita³u? Raczej przeciwieñstwo jednego i drugiego... Polski ch³op ma³orolny
zdobywa grunty, poniewa¿ w pewnym sensie ¿re trawê, która porasta te ziemie, a wiêc nie pomimo, lecz z powodu niskiego poziomu swoich fizycznych
i duchowych przyzwyczajeñ”35. Pojawia³y siê tak¿e koncepcje (Lujo Brentano) mówi¹ce o tym, ¿e gdyby uda³o siê choæby na jeden rok zatrzymaæ za kordonem te rzesze, daj¹c im na ten czas zatrudnienie, doprowadzi³oby to do ruiny rolnictwa niemieckiego. Z tej szansy jednak nie skorzystano nigdy36.
Polscy badacze, przyznaj¹c i¿ „¿aden z krajów Europy Zachodniej nie posiada tak œwietnego materia³u na kolonistów jak Polska w rzeszach swoich
ma³orolnych”37, wskazywali jednoczeœnie na wiele niekorzystnych konsekwencji tak masowego migrowania. Migruj¹cy ulegali nierzadko demoraliza34

F. Bujak: Maszkienice, wieœ powiatu brzeskiego. Rozwój..., op. cit., s. 108.
M. Weber: Pañstwo narodowe a narodowa polityka gospodarcza, w: ten¿e: Polityka
jako zawód i powo³anie, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998, s. 179.
36
A. Mytkowicz: op. cit., s. 140.
37
Z. Ludkiewicz: Podrêcznik polityki agrarnej, Komitet Wydawniczy Podrêczników
Akademickich przy Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Warszawa
1932, s. 242.
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Przedsiêbiorczoœæ spo³eczna w Polsce dwudziestolecia...

139

cji, rozpada³y siê ma³¿eñstwa, mno¿y³y choroby i wypadki przy pracy, na
skutek przepracowania spada³a p³odnoœæ, póŸniejsze zawieranie ma³¿eñstw
te¿ prowadzi³o do spadku dzietnoœci. Oceniaj¹c wychodŸstwo z perspektywy
ca³ego spo³eczeñstwa, podkreœlano tak¿e ogromne straty finansowe – zarówno bezpoœrednie (koszty zwi¹zane z wyjazdem za granicê), jak i poœrednie
(utrata kapita³u ludzkiego na rzecz cudzych gospodarek). Te pierwsze, Leopold Caro – w swej epokowej publikacji, która zyska³a „najentuzjastyczniejszy poklask niemieckiego œwiata naukowego” – tylko za lata 1870–1910 wylicza³ na 1,5 mld koron na szkodê Austrii, z czego po³owa przypada³a na Galicjê38. Natomiast te drugie, zwi¹zane z utrat¹ b¹dŸ zu¿yciem zasobów ludzkich
(koszty wychowania jednego osobnika liczono skromnie na jakieœ 2000 koron), Adam Jarzyna podsumowa³ nastêpuj¹co: „coroczny odp³yw dziesi¹tek
i setek tysiêcy krzepkich ludzi to nie b³aha sprawa. Jeœli uwzglêdnimy, ¿e wychowanie ka¿dego ubywaj¹cego cz³onka spo³eczeñstwa kosztowa³o tysi¹ce
z³, oprócz niezliczonych starañ i wysi³ków niematerialnej natury, dojdziemy
do przekonania, ¿e corocznie traciliœmy miliardowe wartoœci na rzecz innych
krajów”39.
Dla polskiej wsi migracja (europejska i tym bardziej amerykañska) nios³a
jednak ze sob¹ tak¿e niezaprzeczalne skutki korzystne, poczynaj¹c od
niew¹tpliwych zysków finansowych („za pieni¹dze amerykañskie nie tylko
¿e posp³acano uci¹¿liwe d³ugi i uratowano dziesi¹tki gospodarstw od zupe³nej ruiny, lecz ponadto zakupiono wiele gruntu z obszarów dworskich,
roz szerzaj¹c ist niej¹ce ju¿ go spo da r stwa lub te¿ tworz¹c nowe” – pisa³
Witos40), a koñcz¹c na pozytywnych przemianach w sferze mentalnoœci. „To
ju¿ nie ch³opstwo starodawnego typu, zawadiackie mo¿e niekiedy ale na ogó³
niezaradne i bierne – pisa³ Bujak w drugiej monografii Maszkienic – rozszerza siê ogromnie jego horyzont umys³owy, wyrabia perspektywa spo³eczna
i krajoznawcza dziêki doœwiadczeniom w dalekich podró¿ach, zetkniêciu
z tyloma ró¿nymi ludŸmi i stosunkami. Niezale¿noœæ duchowa i pewnoœæ siebie rozwijaj¹ siê pod wp³ywem wielkich wysi³ków, twardych przejœæ i silnych
wzruszeñ, jakich dostarcza w niezmiernej obfitoœci ta pozornie szara i jednostajna dola robotnika-wychodŸcy”41.
Migracje niew¹tpliwie przyczyni³y siê te¿ do postêpu w rolnictwie i poprawy standardu ¿ycia, wp³ywa³y równie¿ na indywidualizowanie siê postaw
mieszkañców oraz spowodowa³y przesuniêcia w strukturze spo³ecznej wsi.
Zarazem jednak, i fakt ten odnotowuj¹ zgodnie wszyscy badacze, w pewien
38

L. Caro: Emigracja i polityka emigracyjna ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków
polskich, Ksiêgarnia Œw. Wojciecha, Poznañ 1914, s. 71–72.
39
A. Jarzyna: Polityka emigracyjna, Dom Ksi¹¿ki Polskiej, Warszawa 1933, s. 7.
40
W. Witos, op. cit., s. 190.
41
F. Bujak: Maszkienice, wieœ powiatu brzeskiego. Rozwój..., op. cit., s. 106.

Izabella Bukraba-Rylska

140

szczególny sposób konserwowa³y tradycyjn¹ strukturê ¿ycia wiejskiego,
umacniaj¹c znaczenie posiadania ziemi jako podstawy utrzymania i g³ównego wyznacznika presti¿u. Nawet motywy decyduj¹ce o wyjeŸdzie nie mia³y
nic wspólnego z pragnieniem rozpoczêcia zupe³nie nowego ¿ycia i ca³kowitej
odmiany losu. Przyczyny migracji wynika³y ca³kowicie z logiki ch³opskiego
gospodarowania: „nie wyje¿d¿ali do Ameryki – pisze Katarzyna Duda-Dziewierz w monografii o wp³ywie migracji amerykañskiej na wieœ ma³opolsk¹ –
pod wp³ywem nowatorskich d¹¿eñ spo³ecznych. Jechali dokupiæ krowê,
postawiæ stodo³ê, sp³aciæ brata lub siostrê”42.
Silny wp³yw tradycji i zwyczajów wspólnoty wiejskiej odciska³ siê tak¿e
na ¿yciu emigranta za oceanem. Nadal podlega³ on kontroli grupy rodzinno-s¹siedzkiej i nie przestawa³ czuæ siê cz³onkiem tej grupy. Wymieniane
z du¿¹ czêstotliwoœci¹ listy przenosi³y konkretne informacje, plotki i pouczenia: „podobno z prosiêtami by³aœ w Rzeszowie i Niebylcu i nie sprzeda³aœ ich,
czy tak? Bo ja wiem ka¿dy ruch we wsi, co siê dzieje” – dopytywa³ siê zatroskany o gospodarstwo ma³¿onek43. Nie by³o wcale rzadkoœci¹ odtwarzanie na
emigracji krêgu krewniaczo-parafialnego, stanowi¹cego pomniejszon¹ kopiê
wioski: „wiêc tutaj jest teraz druga Babica” – informowa³ najbli¿szych w podkrakowskiej wiosce Babica wychodŸca z tej¿e miejscowoœci, a emigranci ze
wsi Zaborów osiedleni w Chicago stworzyli tam tak œciœle wspó³pracuj¹c¹
z rodzim¹ wsi¹ grupê, i¿ nazywa siê ich koloni¹ Zaborowa w Stanach Zjednoczonych44. Emigracja rozbudza³a te¿ postawy patriotyczne i obywatelskie,
zwiêkszaj¹c zainteresowanie sprawami ca³ej wsi, a nie tylko najbli¿szej rodziny. Podejmowano zbiorowe dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci Zaborowa, wspierano finansowo ró¿ne inicjatywy i funkcjonowanie lokalnych instytucji, wywierano presjê na zachowanie tradycji45.
Ci z migrantów, którzy za oceanem trafiali do rolnictwa (jak np. w Kanadzie) okazywali siê nad wyraz odporni na modernizuj¹cy wp³yw nowoczeœniej gospodaruj¹cych s¹siadów, a nawet ich „demoralizowali”, trwaj¹c z uporem przy tradycyjnej ch³opskiej filozofii uprawiania wszystkiego po trochu
i na w³asne potrzeby. Niekoniecznie zreszt¹ mia³o to same negatywne skutki.
„Poza nielicznymi mo¿e wyj¹tkami – pisze Krystyna Romaniszyn – polscy
farmerzy na kanadyjskim gruncie powielali znany sobie typ klasycznej,
ch³opskiej, samowystarczalnej gospodarki. Wprawdzie zaskarbi³o im to opi42

K. Duda-Dziewierz: Wieœ ma³opolska a emigracja amerykañska. Studium wsi Babica
powiatu rzeszowskiego, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa–Poznañ 1938, s. 85.
43
Ibidem, s. 61.
44
R. Kantor: Miêdzy Zaborowem a Chicago. Kulturowe konsekwencje istnienia zbiorowoœci imigrantów z parafii zaborowskiej w Chicago i jej kontaktów z rodzimymi wsiami, Ossolineum, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1990.
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Ibidem; por. te¿ M. Wieruszewska-Adamczyk: Przemiany spo³ecznoœci wiejskiej. Zaborów po 35 latach, IRWiR PAN, Warszawa 1978.
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niê tradycyjnych i niezdolnych do innowacji farmerów, jednak w latach kryzysu okaza³o siê zbawienne. Wraz ze spadkiem cen na zbo¿e i id¹cymi w œlad
za tym trudnoœciami z jego zbytem, tym, co pozwoli³o tysi¹com rodzin farmerskich uchroniæ siê od g³odu, by³a ¿ywnoœæ produkowana zawsze obok g³ównej uprawy”46. W efekcie przykrych doœwiadczeñ nie doœæ, ¿e dyfuzja innowacji nie dokonywa³a siê, to jeszcze wbrew wszelkim za³o¿eniom ulega³
zmianie kierunek wp³ywu: od rolników bardziej zacofanych do bardziej postêpowych: „gdy w 1935 r. plaga rdzy zbo¿owej dotknê³a tereny po³udniowo-zachodniej Manitoby i po³udniowo-zachodniego Saskatchewanu, niszcz¹c doszczêtnie zasiewy, tamtejsze farmy specjalizuj¹ce siê w produkcji
zbó¿ przestawi³y siê na ogóln¹ produkcjê, powiêkszaj¹c procent farm niespecjalistycznych”47.
Otarcie siê o wielki œwiat nie powodowa³o nawet zaniedbywania tradycyjnych norm obyczajowych. Nadal pilnowano przestrzegania zasad poœwiadczaj¹cych status rodziny niezale¿nego rolnika-gospodarza, choæby i niezbyt
zamo¿nego: „ojciec nam pisa³, ¿e Emilka do ogrodu chodzi. A nam bardzo
markotno, ¿e nasza siostra w tak m³odych latach na zarobek chodzi. To prosimy, niech matka nie pose³a Emilki do ogrodu. Niech siê nie morduje dla paru
centów, bo my przecie¿ jeszcze tyle zarobim” – apelowa³ z Ameryki starszy
brat48. „Teraz donoszê ci, najdro¿sza ¿oneczko, o tym co pytasz, czy Mañka
pojedzie do Warszawy, chocia¿ jest córk¹ rolnika. Wiêc odpowiem ci, ¿e ona
nie pojedzie, gdy¿ ja na to nie pozwolê” – oœwiadcza³ kategorycznie m¹¿ i ojciec przebywaj¹cy za oceanem49.
Równie¿ po powrocie ¿ycie emigranta nie ulega³o diametralnej odmianie.
„Wracali do kraju – pisze Duda-Dziewierz – do tych samych zajêæ zawodowych, albo nie wracali w ogóle. Emigracja nie wp³ynê³a niemal zupe³nie na
zmianê zawodu. Ci co wrócili do wsi, wrócili do rolnictwa, a i ci nie powracali
z innowacjami”50. Silny konformizm zaznacza³ siê chocia¿by w zakresie
ubioru. Natychmiast po przybyciu do wsi wêdrowa³y do skrzyni amerykañskie stroje, uwiecznione na fotografiach pokazywanych zreszt¹ s¹siadom,
a powracano do ubrañ akceptowanych w œrodowisku: „je¿eli nawet – pisze
o ¿yciu reemigrantów Kazimiera Zawistowicz-Adamska – zdobêd¹ siê na to,
by w³o¿yæ miejsk¹ sukniê czy p³aszcz, to miejskiego nakrycia g³owy nie
w³o¿¹ w ¿adnym razie: z chustk¹ na g³owie i z chustk¹ na plecach nie umiej¹
46
K. Romaniszyn: Ch³opi polscy w Kanadzie (1896–1939), IRWiR PAN, Warszawa
1991, s. 50.
47
Ibidem, s. 53.
48
M. Kula: op. cit., s. 45.
49
W.I. Thomas, F. Znaniecki: Ch³op polski w Europie i Ameryce, PWN, Warszawa 1976,
t. II, s. 212.
50
K. Duda-Dziewierz: op. cit., s. 86.
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siê rozstaæ. Wracaj¹ te¿ do wsiowskiego jad³a, do wiejskich sposobów gospodarowania”51.
Analizuj¹c intensywne wêdrówki mieszkañców Maszkienic w poszukiwaniu zarobku, Bujak zadawa³ pytanie: „Dlaczego wracaj¹, dlaczego nie pozostaj¹ tam, gdzie pracowali? Przynajmniej pewna czêœæ mog³aby zmieniæ zajêcie, poszukaæ sobie sta³ego zarobku, wszak tacy wzorowi robotnicy zawsze
i wszêdzie dostaliby pracê, wszak dwunastu z nich w roku 1899 mia³o sta³e
zajêcie w œwiecie, a mimo to wszyscy oni nie pozostan¹ przy nim d³u¿ej jak
kilka lat. Dowodzi to, ¿e Maszkienianie z zasady nie ufaj¹ zarobkom choæby
najœwietniejszym, ale zawsze ogl¹daj¹ siê na ten kawa³ek lichej ziemi, który
posiadaj¹, choæ mo¿e on zaspokoiæ zaledwie drobn¹ czêœæ ich potrzeb, i na tê
marn¹ cha³upê; i we wszystkich planach i przedsiêwziêciach bior¹ to w rachubê, to jedynie uwa¿aj¹ za pewn¹ podstawê swego bytu. Czy tego nie mo¿na
uwa¿aæ za objaw dziedziczenia zawodu rolniczego i przywi¹zania do niego?”
– zapytywa³ uczony i traktowa³ tê ewentualnoœæ jako ca³kiem prawdopodobn¹ hipotezê52. Racjê mia³ wiêc Roman Dmowski, kiedy po zapoznaniu siê
z realiami migracji (m.in. w Brazylii) stwierdzi³, ¿e wychodŸstwo polskie
„wykazuje wybitnie odrêbny charakter w nadzwyczaj silnym rozwoju czasowego wychodŸstwa zarobkowego”53.
Jaki wniosek p³ynie z przeœledzenia tego zjawiska, które prze³amuj¹c izolacjê wsi i umo¿liwiaj¹c jej mieszkañcom wyruszenie w szeroki œwiat, ostatecznie tym mocniej wi¹¿e ich z pierwotnym œrodowiskiem i tradycyjnym trybem ¿ycia? Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby interpretowaæ je jako przejaw takiej zaradnoœci spo³ecznej, która bêd¹c umiejêtnoœci¹ „radzenia sobie w przestrzeni
wype³nionej rozmaitymi interesami i aspiracjami oraz doktrynami i programami”, potrafi ³¹czyæ „grê o adaptacjê” z „gr¹ o autentycznoœæ”. „Starania
o trwanie w to¿samoœci etosowej s¹ po³¹czeniem manifestacji opcji aksjologicznej oraz przemyœlnoœci i bieg³oœci prakseologicznej” – podkreœla Janusz
Goækowski54. Jednoczeœnie skala tej zaradnoœci bez przesady mo¿e byæ okreœlona jako imponuj¹ca, dowodz¹c tym samym potencja³u kapita³u ludzkiego
i uruchomionej przezeñ przedsiêbiorczoœci indywidualnej. Drugim obszarem,
na którym daj¹ siê zaobserwowaæ podobne prawid³owoœci, jest pozarolnicza
aktywnoœæ zawodowa mieszkañców wsi.

51

K. Zawistowicz-Adamska: Spo³ecznoœæ wiejska. Doœwiadczenia i rozwa¿ania z badañ
terenowych w Zaborowie, Polski Instytut S³u¿by Spo³ecznej, £ódŸ 1948, s. 69.
52
F. Bujak: Maszkienice, wieœ powiatu brzeskiego. Stosunki..., op. cit., s. 129.
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R. Dmowski: WychodŸstwo i osadnictwo, Towarzy stwo Wyda wnicze, Lwów 1900,
s. 109.
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J. Goækowski: To¿samoœæ kulturowa i zaradnoœæ spo³eczna w œwietle antropologii wiedzy, w: A. Posern-Zieliñski (red.): Etnologia polska. Miêdzy ludoznawstwem a antropologi¹,
Wydawnictwo Drawa, Poznañ 1995, s. 195.
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2.2. Rzemios³o domowe i przedsiêbiorstwa wiejskie
Wyobra¿enie, jakoby wieœ zamieszkiwali wy³¹cznie ludzie paraj¹cy siê
upraw¹ ziemi, jest oczywiœcie dalece nies³uszne, choæ znajduje wyraz w potocznych opiniach, zw³aszcza odnosz¹cych siê do odleg³ej przesz³oœci. Tymczasem ju¿ za czasów monarchii wczesnopiastowskiej utworzono oko³o
czterdziestu odrêbnych grup zawodowych, zobowi¹zanych do produkowania
wyrobów rzemieœlniczych i pe³nienia wyspecjalizowanych pos³ug55, a i grupa
„zwyk³ych” ch³opów nie by³a jednolita. Mieœcili siê tu smerdowie, rataje, goœcie, wolni kmiecie i dziedzice roli. We wzorowo zarz¹dzanych folwarkach
Anzelma Gostomskiego, autora pierwszego polskiego podrêcznika rolnictwa
(z roku 1588), pracowa³y m³yny, gorzelnie, browary, tartaki, smolarnie, cegielnie, zak³ady bednarskie, t³oczarnie oleju, warsztaty przêdzalnicze, tkackie,
garbarskie i kuœnierskie obs³ugiwane przez wykwalifikowanych poddanych,
a zarz¹dzaniem, prowadzeniem rejestrów i rachunkami zajmowali siê w³odarze i klucznicy. W po³owie XIX wieku, jeszcze przed uw³aszczeniem, polsk¹
wieœ zamieszkiwa³a ludnoœæ podlegaj¹ca pañszczyŸnie, ale te¿ ch³opi wolni
od tych obci¹¿eñ; byli w³oœcianie posiadaj¹cy w³oœci, czyli gospodarstwa
i bezrolni; byli gospodarze ³anowi (rolnicy) oraz pó³³anowi (pó³rolnicy),
æwieræ³anowi i tak dalej, a¿ do zagrodnika, cha³upnika i komornika56. Ju¿ wtedy we wsiach kwit³a wytwórczoœæ rzemieœlnicza: „w krajach naszych s¹ okolice – opisuje Józef Supiñski – gdzie czêœæ rodziny g³ównie rolniczej wyrabia
garnki, p³ótna, obrusy, mazie, smo³y; s¹ ca³e wsie traczy, tokarzy, szewców,
kuœnierzy, bednarzy; s¹ inne wyrabiaj¹ce sita, k³ódki, szczotki, które siê rozchodz¹ po Europie pod firm¹ wyrobów angielskich lub niderlandzkich”57.
Badania nad struktur¹ spo³eczn¹ i zawodow¹ przeprowadzone przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ wykaza³y, ¿e wœród ludnoœci wiejskiej dominowali
wprawdzie samodzielni rolnicy (ponad 70%), ale obecni byli te¿ pracownicy
najemni zatrudnieni w rolnictwie oraz nierolnicy: pracownicy umys³owi, wyrobnicy, renciœci, emeryci i do¿ywotnicy (wycuganci) oraz przedsiêbiorcy
wiejscy i tzw. procederzyœci – grupa obejmuj¹ca „tê czêœæ ludnoœci nierolniczej, któr¹ wyró¿nia w³aœnie rys przedsiêbiorczoœci, pewnego rodzaju pomys³owoœæ, samodzielnoœæ, a nawet ryzyko poczynañ”58. W ka¿dym gospodarstwie, poza upraw¹ ziemi i hodowl¹, trudniono siê przemys³em domowym na
55
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w³asne potrzeby, a regularne zarobkowanie rzemios³em praktykowano tym
czêœciej, im gospodarstwo by³o mniejsze (a¿ w 86% gospodarstw kar³owatych – do 2 ha – rolnictwo stanowi³o zajêcie uboczne; w gospodarstwach
ma³ych – do 5 ha – by³o tak w 73% przypadków59). Rozmaitoœæ owych zajêæ
by³a du¿a, a poszczególne wsie mo¿na œmia³o nazwaæ wielofunkcyjnymi. Na
szczycie hierarchii sta³o ciesielstwo („najwa¿niejsze rzemios³o wiejskie, tak
¿e nawet niewielka wieœ potrafi daæ zajêcie dobremu majstrowi ciesielskiemu”60). Bardzo popularne by³o tkactwo, wymagaj¹ce jednak specjalnych predyspozycji psychicznych („tkacze prawie wszyscy nabywali przy tej robocie
flegmatycznoœci; cholerycy i nerwowi prawie ¿e nie mogliby siê temu zawodowi oddawaæ, bo w napadzie porwaliby nici”61). Niemal ka¿da wieœ, a przynajmniej parafia, mia³a paru kowali, szewców, ko³odzieja, bednarza, rymarza,
zajmowano siê kuœnierstwem, szyto kapelusze, robiono rêkawiczki, wyplatano koszyki, byli piekarze, masarze, cyrulicy i babki-znachorki. Tam, gdzie
hodowano owce, kwit³o sukiennictwo i stawa³y folusze. Nie brakowa³o garncarzy, olejarzy, garbarzy, druciarzy, stolarzy, murarzy, blacharzy i powroŸników. Po wsiach regularnie kr¹¿yli miœkarze, trzebi¹cy zwierzêta.
Niektóre miejscowoœci stawa³y siê wyspecjalizowanymi oœrodkami przemys³owymi. I tak w Rudniku nad Sanem hrabia Hompesch za³o¿y³ w 1878 r.
pierwsze warsztaty koszykarskie, zatrudni³ zawodowego instruktora, a kilku
miejscowych wys³a³ na praktykê do wiêkszych oœrodków. Na pocz¹tku XX w.
w samej fabryce pracowa³o oko³o 100 robotników, a cha³upników, tak¿e
z okolicznych wsi, by³o dwa tysi¹ce. Po³owa produkcji trafia³a na eksport, nawet do Ameryki.
W ¯mi¹cej ju¿ pod koniec XVIII w. istnia³a huta, gdzie wyrabiano porcelanê, flaszki i grube szk³a do okien, dzia³a³a tu tak¿e cegielnia i wapiennik.
Ponadto w licz¹cej niespe³na 900 osób wsi znajdowa³o zatrudnienie piêædziesiêciu sukienników, trzech tkaczy, jeden kuœnierz, rêkawicznik, ³agiewnik
(robi¹cy drewniane ³y¿ki), stolarz wytwarzaj¹cy g³ównie trumny, szeœciu cieœli, dwu murarzy, trzech kowali, jeden œlusarz, siedmiu szewców, czterech krawców i jeden komornik, który znalaz³ sobie oryginalne zatrudnienie – wyspecjalizowa³ siê mianowicie w przewodniczeniu na odpustach i „wyprowadzaniu zmar³ych”, czyli odprawianiu mod³ów pogrzebowych62. Oczywiœcie,
wszyscy oni obs³ugiwali nie tylko ¯mi¹c¹, ale i okoliczne wsie.
59
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Inna jeszcze wieœ, Œwi¹tniki Górne z powiatu krakowskiego, ju¿ w XIX w.
sta³a siê typow¹ wsi¹ rzemieœlnicz¹, gdy¿ wiêkszoœæ jej mieszkañców trudni³a siê wyrobem k³ódek. Dzia³a³y tu trzy warsztaty, ka¿dy daj¹cy pracê
10–40 robotnikom, funkcjonowa³o 50 ma³ych wytwórni i szko³a œlusarska,
której absolwenci z ³atwoœci¹ znajdowali zajêcie nawet w Budapeszcie,
Wiedniu, Berlinie, Brukseli i we Francji. Kupcy ze Œwi¹tnik ze swoim towarem podró¿owali wówczas na Wêgry i S³owacjê, do Czech, Austrii, Boœni
i Hercegowiny, Serbii, Bu³garii i Mo³dawii, a po pierwszej wojnie œwiatowej
opanowali rynek w Polsce, docieraj¹c do najdalszych zak¹tków kraju. Widoczny by³ te¿ podzia³ pracy: poza rzemieœlnikami i kupcami dzia³ali putniorze,
uprawiaj¹cy drobny handel domokr¹¿ny, rozwija³y siê zajêcia symbiotyczne,
np. wyrób œwiec, chêtni znajdowali pracê jako s³u¿ba domowa i pomoc w gospodarstwie, bo lokalne przedsiêbiorstwa kupieckie sk³ada³y siê ze sklepu,
wozu transportowego, du¿ego domu, a tak¿e sporego (oko³o 10 ha) gospodarstwa63.
W mniejszych wioskach regu³¹ by³o ³¹czenie kilku umiejêtnoœci, gdy¿ jeden fach nie dawa³ wystarczaj¹cego dochodu. Przyk³ad dywersyfikacji Ÿróde³
utrzymania podaje te¿ W³adys³aw Kwaœniewicz w monografii wsi Œwi¹tniki:
jeden z jej mieszkañców „w sobotê i niedzielê rano strzyg³ i goli³, a tak to
k³ódki robi³”64. Nieraz jednak ³¹czenie rolnictwa z poboczn¹ dzia³alnoœci¹ nie
by³o spowodowane niedostatecznym poziomem uzyskiwanych z gospodarstwa dochodów, lecz sta³a za tym przemyœlana koncepcja (dziœ powiedzielibyœmy – biznesplan) i œwiadoma decyzja dobrze prosperuj¹cego przedsiêbiorcy. „Sam m³ynarz, który by³ do tego bogatym gospodarzem z przedsiêbiorstwa tego ci¹gn¹³ œwietne zyski – opisuje Guœciora lokalnego biznesmena –
Z otr¹b, które otrzymywa³ jako odsypkê od zmielonego ziarna, hodowa³ na
wielk¹ skalê nierogaciznê, z której czerpa³ nadzwyczajne dochody. M³ynarz
ten w póŸniejszych latach w stawie obok m³yna za³o¿y³ racjonaln¹ gospodarkê rybn¹”65.
Zupe³nie wyj¹tkowa – i co do swej specyfiki, i co do skali przedsiêwziêcia
– by³a inicjatywa podjêta przez S³omkê, opisana w jego Pamiêtnikach
w³oœcianina. Gospodaruj¹c na systematycznie powiêkszanym obszarze ziemi
(zacz¹³ od 4 morgów, a z czasem dorobi³ siê 13), S³omka rozgl¹da³ siê ca³y
czas za dodatkowym zarobkiem. Jego uwagê zwróci³ kawa³ek gruntu trudny
do uprawy, poniewa¿ zalega³a tam glina. Przekonawszy siê, ¿e z³o¿a s¹ znaczne, za³o¿y³ cegielniê, która przez 10 lat przynosi³a mu ogromne zyski. Zajmuj¹c siê biznesem, nie zaniedbywa³ jednak gospodarki. Na terenie po wydo63
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byciu gliny za³o¿y³ ogród warzywny i owocowy oraz staw odp³ywowy. Jednoczeœnie dostarczy³ pracy okolicznym mieszkañcom, otrzymuj¹c w zamian
ich ¿yczliwoœæ i zaufanie. Interes szed³ dobrze, ale pojawi³a siê nieprzewidziana przeszkoda w postaci silnej konkurencji monopolisty z pobliskiego
Tarnobrzega. Ratuj¹c siê przed upadkiem, S³omka za³o¿y³ fabryczkê do wypalania wapna. Aby tego dopi¹æ, musia³ jednak uzyskaæ zgodê ze Lwowa na
sp³awianie wapna Wis³¹, pozwolenie od dziedzica na sk³adowanie kamienia
wapiennego na brzegu Wis³y, no i znaleŸæ dostawcê surowca a¿ w Krakowie.
Za³atwiwszy wszystkie formalnoœci we Lwowie i u dziedzica, S³omka wyruszy³ do Krakowa. Ju¿ na stacji zorientowa³ siê, ¿e jest œledzony przez swojego
konkurenta. Przez dwa dni kluczy³ po uliczkach Krakowa, a¿ w koñcu uda³o
mu siê go zgubiæ i szczêœliwie dobiæ targu z krakowskim kupcem. Zdesperowany rywal próbowa³ jeszcze przeszkodziæ w wy³adowaniu pierwszego
transportu surowca, a gdy i to mu siê nie uda³o rozpocz¹³ targi o odst¹pienie
od interesu w zamian za coraz wiêksze sumy pieniêdzy. S³omka jednak pozosta³ nieugiêty: „a ja ust¹piæ nie myœla³em i powiedzia³em, ¿e im wiêcej
dok³ada, tym wiêksz¹ mam chêæ do prowadzenia fabryki, bo musi to byæ dobry interes, skoro wart tyle odstêpnego”. Kiedy rozpoczêto stawianie pieców
wapiennych, konkurent przekupi³ okolicznych s¹siadów, ¿eby wnosili sprzeciwy i protesty do starostwa pod pretekstem szkodliwoœci dymu i popio³ów na
ich uprawy. Wyznaczeni przez starostwo rzeczoznawcy przyznali jednak racjê S³omce i ten uzyska³ koncesjê. Zabiera siê te¿ zaraz do wypalania wapna,
ale tu zaczyna siê najciê¿sza walka. „Pancer bowiem, ¿eby miê zniszczyæ,
zni¿a³ ceny u siebie tak, ¿e musia³em sprzedawaæ bez ¿adnego zarobku, on zaœ
w zaciek³oœci schodzi³ nawet poni¿ej ceny fabrycznej. ¯eby sobie u³atwiæ
konkurencjê z nim, sprowadza³em wszystkie materia³y, które on mia³ na
sk³adzie, wiêc nie tylko kamieñ wapienny, ale tak¿e cement, gips, wêgiel kamienny, koks kowalski, sól wielick¹. [...] W czasie walki konkurencyjnej
z Pancerem ceny rzeczy, którymi handlowa³, spad³y w Tarnobrzegu i okolicy
prawie do po³owy. Pancer robi³ mi konkurencjê do ostatka, bo siê zaprzysi¹g³,
¿e mnie musi zgnêbiæ i puœciæ – jak mówi³ – bez portek. [...] walka wiêc, która
trwa³a miêdzy nami przez piêæ lat [...] skoñczy³a siê tak, ¿e Pancer straci³ gotówkê, jak¹ posiada³ i umar³ prawie biedny, ja te¿ do³o¿y³em na czysto kilka
stówek, nie licz¹c tego, com siê przez ten czas napracowa³ – ale przy swoim
gospodarstwie utrzyma³em siê. Innego wyjœcia nie by³o, bo konkurencja by³a
narzucona, trzeba by³o broniæ siê do ostatka”. Co szczególnie wa¿ne w tej
opowieœci, to fakt, ¿e rolnik tak zaanga¿owa³ siê w tê d³ugotrwa³¹ i zaciek³¹
wojnê nie o ziemiê, lecz o swoje przedsiêbiorstwo i honor przedsiêbiorcy. Jak
s³usznie zauwa¿a Edward Pietraszek, „pod ma³ym miasteczkiem galicyjskim
rozegra³a siê walka polskiego ch³opa z doœwiadczonym przedsiêbiorc¹ ¿ydowskim wed³ug amerykañskich regu³ wolnej konkurencji, o której S³omka mo¿e
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coœ czyta³ ju¿ w gazetach, lecz z doœwiadczenia nie zna³ jej ani nawet z obserwacji”66.
Oczywiœcie, tak samo jak w przypadku migracji, wszelki dodatkowy zarobek liczy³ siê dla mniejszych i wiêkszych wiejskich przedsiêbiorców tylko
jako uzupe³nienie dochodów z gospodarstwa, a nadwy¿ki finansowe przeznaczano w pierwszej kolejnoœci na dokupienie ziemi, co – jak siê okaza³o
w przypadku S³omki – mog³o odegraæ czasami decyduj¹c¹ rolê. Nierzadkie
by³y wiêc przypadki, ¿e „rzemieœlnicy uciu³awszy jaki taki grosz i zdobywszy
pewne zabezpieczenie, porzucali swe dawne zajêcie, powracaj¹c do pracy na
roli”67, a mieszkañcy podmiejskich wsi, którzy nawet zaniedbywali uprawê
ziemi w okresie koniunktury w przemyœle, bynajmniej nie wyzbywali siê jej,
lecz w czasie kryzysu powracali do gospodarki. S³omka równie¿ inwestowa³
przede wszystkim w gospodarstwo, doprowadzaj¹c je do rozkwitu, gdy mia³
blisko 50 lat. Wtedy te¿, na skutek pojawienia siê tañszego wapna dowo¿onego z Krakowa dopiero co uruchomion¹ kolej¹, zrestrukturyzowa³ swoje
przedsiêbiorstwo, podj¹³ siê jednoczeœnie prowadzenia sklepiku, do koñca
jednak pozostaj¹c na gospodarstwie.
Ten fakt uporczywego trwania ch³opów przy ziemi niezwykle intrygowa³
autorów pisz¹cych o wsi. Interpretowano go (i nadal tak siê czyni) jako wyraz
„powszechnej chciwoœci ludu na ziemiê”68 i „psychozê posiadania”69, atawistyczny „zmitologizowany agraryzm”70 b¹dŸ „przejaw dziedziczenia zawodu
rolnika”71. Mo¿na tu jednak zaproponowaæ jeszcze inne wyjaœnienie i do takiego ucieka siê Bujak w drugiej monografii Maszkienic. W³asnoœæ ziemi,
t³umaczy³ badacz, „jest asekuracj¹ przysz³oœci i niezawis³oœci, jest poniek¹d
kas¹ oszczêdnoœci. G³ówn¹ podstaw¹ utrzymania jest dla ch³opa jego praca
zarówno we w³asnym gospodarstwie, jak i w gospodarstwach (przedsiêbiorstwach) cudzych, ale w³asnoœæ ziemi jest dla niego gwarancj¹, ¿e periodyczny
czy chwilowy brak pracy bêdzie móg³ przetrzymaæ, ¿e bêdzie siê móg³ broniæ
przeciw obni¿aniu ceny swojej pracy”72.
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O tej asekuracyjnej funkcji ziemi pisa³a te¿ Kazimiera Bentlewska, badaj¹ca wiejskich przedsiêbiorców i procederzystów. „Zw³aszcza rodziny gospodarzy kar³owatych wykazuj¹ szczególnie napiêt¹ d¹¿noœæ do posiadania
w³asnego kawa³ka ziemi, który jest zreszt¹ ich jedynym zabezpieczeniem na
staroœæ, na wypadek bezrobocia czy œmierci przedwczesnej ojca rodziny”73.
Widaæ wiêc, ¿e u podstaw przywi¹zania do ziemi le¿a³y jak najbardziej
racjonalnie wykalkulowane wzglêdy, zw³aszcza, ¿e inne mo¿liwoœci lokowania nadwy¿kowych pieniêdzy nie by³y zbyt atrakcyjne (np. oprocentowanie
wk³adów wynosi³o na pocz¹tku XX w. 4%, a po¿yczek 8% – pisa³ Bujak
w monografii Maszkienic). Omawiaj¹c zjawisko okreœlane jako przywi¹zanie
do ziemi, nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ okolicznoœæ. Prowadzenie
kar³owatego i ma³ego gospodarstwa, a takie przewa¿a³y, w najlepszym razie
dawa³o bardzo skromne utrzymanie cz³onkom rodziny, a tylko wyj¹tkowo
dostarcza³o œrodków na inwestowanie w jego rozwój (nie mówi¹c ju¿ o p³aceniu podatków, koniecznoœci wyposa¿enia dzieci i innych wydatkach). D¹¿¹c
do powiêkszenia gospodarstwa i zintensyfikowania produkcji, ch³op musia³
dysponowaæ dodatkowymi Ÿród³ami finansowania i temu s³u¿y³o podejmowanie ubocznego zatrudnienia na miejscu, sezonowe „obie¿ysastwo”, a zw³aszcza paroletnie wyjazdy do Ameryki. Skala uzyskiwanych spoza rolnictwa
dochodów by³a, jak na warunki polskiej wsi, ogromna. Przyk³adowo, dla Maszkienic 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 jakich wniosków prowadzi powy¿szy przegl¹d ró¿nych form przedsiêbiorczoœci, rozwijanej przez ch³opów szukaj¹cych dodatkowych Ÿróde³
dochodu bez opuszczania swojej wsi? Podobnie jak mia³o to miejsce w przypadku migracji, nale¿y podkreœliæ, i¿ obrotnoœæ, pomys³owoœæ i pracowitoœæ
najdrobniejszych nawet procederzystów jest imponuj¹ca. Przymuszeni skrajn¹ nieraz koniecznoœci¹ ¿yciow¹, powodowani chêci¹ awansu w strukturze
spo³ecznej wsi i potrzeb¹ zapewnienia dzieciom przysz³oœci, imali siê najrozmaitszych zajêæ i profesji. Wykazywali przy tym nie tylko zaradnoœæ i zmys³
gospodarnoœci (casus m³ynarza – sensowne ³¹czenie komplementarnych
przedsiêwziêæ), ale tak¿e z powodzeniem stawali do walki konkurencyjnej
z bardziej doœwiadczonym, zamo¿niejszym i lepiej ustosunkowanym przeciwnikiem (casus S³omki).
I tym razem jednak, tak jak da³o siê to dostrzec przy analizie przyczyn
i skutków migracji, okaza³o siê, ¿e wszelkie dzia³ania inicjowane by³y najczêœciej z myœl¹ o pozostaniu na wsi. Tym samym tradycyjny kszta³t ¿ycia nie tylko nie okazywa³ siê przeszkod¹ w podejmowaniu nowych wyzwañ, ale wrêcz
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motywowa³ do aktywnoœci. Efektem wszelkich wysi³ków mia³o byæ umocnienie swojej pozycji w spo³ecznoœci, a nie kontestowanie obowi¹zuj¹cych
tam norm, czy tym bardziej zerwanie z ni¹ wszelkich wiêzów. Z ca³¹ pewnoœci¹ tak¿e te zachowania zas³uguj¹ na miano etosowych oraz realizuj¹ równoczeœnie zasady „gry o adaptacjê” i „gry o autentycznoœæ”, zgodnie z przywo³an¹ wczeœniej koncepcj¹ Goækowskiego. Zaobserwowane dot¹d prawid³owoœci sugeruj¹ koniecznoœæ uwzglêdniania w badaniu przejawów
przedsiêbiorczoœci (indywidualnej i spo³ecznej) tego podstawowego faktu, ¿e
wyrasta³a ona z potrzeb i wartoœci ¿ycia wiejskiego i na nie te¿, jako na swój
cel, by³a nakierowana. Spojrzeniu na poszczególne przypadki przedsiêbiorczoœci spo³ecznej na polskiej wsi w pierwszej po³owie XX w. musi wiêc towarzyszyæ œwiadomoœæ, ¿e sta³y siê one mo¿liwe dziêki rozbudzonym wskutek
migracji i wielostronnej aktywnoœci zawodowej aspiracjom, które jednak nadal koncentrowa³y siê na gospodarstwie rolnym, a przez to warunkowane
by³y w swoim kszta³cie przez tradycyjne zasady obowi¹zuj¹ce w wiejskiej
spo³ecznoœci.

3. Spo³eczna przedsiêbiorczoœæ na wsi
Uw³aszczenie, które postawi³o ch³opa w bezpoœredniej relacji ju¿ nie do
w³aœciciela folwarku, domagaj¹cego siê g³ównie œwiadczeñ w naturze, lecz
do pañstwa, egzekwuj¹cego podatki, spowodowa³o koniecznoœæ przestawienia siê gospodarstw rolnych na tory gospodarki pieniê¿nej. Intensyfikacja
produkcji sta³a siê dla nich celem zasadniczym. S³u¿y³ temu masowy udzia³
ch³opów w parcelacjach maj¹tków ziemskich (przywo¿one z emigracji pieni¹dze umo¿liwia³y zakup ziemi, ale jednoczeœnie spowodowa³y bardzo
znaczn¹ podwy¿kê cen). Pojawi³o siê te¿ zapotrzebowanie na instytucje
spó³dzielcze, kredytowe i handlowe, maj¹ce obs³ugiwaæ rozwijaj¹ce siê rolnictwo. Przystêpuj¹c do takich wspólnych przedsiêwziêæ, równoczeœnie z celami ekonomicznymi formu³owano zamierzenia ogólniejsze – przyczynienie
siê do postêpu spo³ecznego, kulturalnego i cywilizacyjnego wsi, doskonalenie jednostek i tym podobne. Zdawano sobie sprawê z tego, ¿e tak samo wa¿ne jak umacnianie podstaw ¿ycia gospodarczego poszczególnych rodzin
i ca³ej spo³ecznoœci wiejskiej, jest budowanie kapita³u spo³ecznego – trening
w umiejêtnoœci zespo³owego dzia³ania dla dobra wszystkich.
Wbrew czêsto formu³owanym twierdzeniom, wynikaj¹cym z obiegowych opinii o tradycjonalizmie polskiego ch³opa, zainteresowanie innowacjami w rolnictwie nie by³o zjawiskiem odosobnionym, choæ oczywiœcie wymaga³o determinacji prekursorów oraz uzyskania przez nich pomyœlnych efektów. Co wiêcej, szybkoœæ upowszechniania siê nowoœci, jak o tym œwiadcz¹
rozsiane po licznych monografiach, niby to przypadkowe, zbyteczne (redun-
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dantne) z punktu widzenia opisu ca³oœci uwagi, nie ustêpowa³a w niczym tempu dyfuzji obserwowanemu wœród wspó³czesnych rolników amerykañskich
i europejskich – nowoczesnych, korzystaj¹cych z mediów, otoczonych troskliw¹ opiek¹ instruktorów. „Pierwszy p³ug ¿elazny do Rybnej – pisze autor
monografii porównawczej dwu s¹siaduj¹cych wsi – mia³ sprowadziæ oko³o
1860 r. Franciszek Jakóbik, miejscowy kowal. Wszyscy na niego zagl¹dali
i podziwiali, ale przewa¿nie os¹dzili, ¿e na miejscowe warunki nie bêdzie
zdatny, bo za ciê¿ki i ¿e jako ¿elazny zepsuje ziemiê. Wnet jednak nast¹pi³a
przemiana w zapatrywaniach i p³ugi o ¿elaznych odk³adnicach dosyæ szybko
poczê³y siê upowszechniaæ tak, ¿e ju¿ w roku 1870 prawie wszyscy je posiadali”75. Podobne informacje znaleŸæ mo¿na tak¿e w pamiêtnikach ch³opów.
Jan S³omka wspomina, jak za namow¹ teœcia odwa¿y³ siê posadziæ ziemniaki
tam, gdzie dot¹d ros³o tylko zbo¿e, nie zwa¿aj¹c na ostrze¿enia starych i szanowanych gospodarzy. „Przysz³a jesieñ, ziemniaki poros³y nad podziw.
Wszyscy siê temu dziwili, [...] od tego czasu coraz œmielej zrywa³em
z przes¹dami”. Równie¿ w podgórskiej wiosce ¯mi¹ca, jak to odnotowa³ Bujak, „w roku 1892 pierwszy gospodarz zasadzi³ kilkanaœcie bia³ych, wielkich
ziemniaków [...], a w oœm lat potem ju¿ wszyscy je sadzili”76.
Wystarczy porównaæ te obserwacje z wynikami badañ nad dyfuzj¹ innowacji, z których wynika, ¿e w po³owie XX wieku, wspomagani przez instruktorów i ca³e otoczenie instytucjonalne agrobiznesu, farmerzy amerykañscy
w stanie Iowa potrzebowali a¿ 14 lat na zaakceptowanie nowej odmiany kukurydzy77. Francuskim rolnikom z regionu Nay wymiana lokalnego gatunku
ziarna na importowany zajê³a zaœ ca³e 10 lat78. Widaæ z tego wyraŸnie, ¿e opinie o zachowawczoœci polskiego ch³opa s¹ niczym wiêcej jak nieuprawnionymi i krzywdz¹cymi stereotypami.
Podobnie rzecz siê ma z klasycznym ju¿ przyk³adem uporczywego obstawania ludu przy pos³ugiwaniu siê sierpem, a nie kos¹, jako dowodem na trzymanie siê tradycji na przekór racjonalnym argumentom. Tymczasem ¿êcie
sierpem mia³o szereg oczywistych plusów: by³a to praca, której podo³aæ
mog³y kobiety, zbo¿e œciête by³o równiej, a wiêc ekonomiczniej, co w dodatku umo¿liwia³o u³o¿enie ³adniejszych stogów – punkt honoru ka¿dego gospodarza, no i wreszcie czynnik niebagatelny i jak¿e aktualny: sierp zapewnia³
zatrudnienie wiêkszej liczby osób, co przy notorycznym przeludnieniu polskiej wsi mia³o niezwykle wa¿ne znaczenie79. Na prze³omie drugiego i trze75
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ciego tysi¹clecia, kiedy widmo masowego bezrobocia technologicznego spêdza sen z powiek politykom i socjologom (wizja spo³eczeñstwa 1 5 – wed³ug
znanego okreœlenia Hansa-Petera Martina i Haralda Schumanna), wielkoduszne i przewiduj¹ce dzielenie siê prac¹ przez mieszkañców galicyjskiej wioski zas³uguje na baczn¹ uwagê. Niemal sto lat przed Jeremym Rifkinem dokonali oni trafnego i w pe³ni œwiadomego wyboru, podczas gdy wspó³czeœnie
trudno o taki rozs¹dek i konsekwencjê.
O wiele gorzej przedstawia³a siê kwestia zmiany nastawienia mieszkañców wsi wobec zbiorowych dzia³añ. Pod tym wzglêdem dziedzictwo pañszczyzny zdecydowanie mocniej i trwalej upoœledzi³o polsk¹ wieœ. Niemniej
jednak i tu dawa³o siê realizowaæ zamierzenia, choæ wymaga³o to specjalnych
zabiegów i warunków. Przede wszystkim dokonaæ siê to mog³o dziêki powa¿aniu, jakie mieli inicjatorzy takich przedsiêwziêæ (lokalne autorytety) oraz –
co równie wa¿ne – na skutek umiejêtnie stosowanej przez takie osoby taktyki,
która œwiadczy³a o tym, ¿e byli to ludzie „g³êboko zanurzeni w swojej kulturze” i umieli „szybko zrozumieæ, o czym toczy siê rozmowa”, co akcentowa³a
cytowana wczeœniej Brigitte Berger. Przyk³adów tego rodzaju przenikliwoœci
i zrêcznego postêpowania dostarczaj¹ miêdzy innymi wspomnienia Witosa,
a zw³aszcza opowiedziana przez niego historia poszerzania drogi w przysió³ku Dwudniaki. Stanowi ona pouczaj¹cy, modelowy wrêcz przyk³ad
„miêkkiej” in¿ynierii spo³ecznej, to znaczy takiej, która nie wyœmiewa ludzi,
nie krytykuje istniej¹cych obyczajów, nie narzuca obcych wzorów postêpowania, lecz odwo³uje siê do przyjêtych w danym œrodowisku zasad i umie odgadn¹æ oczekiwania partnerów. Na poszerzenie drogi wszyscy wyrazili zgodê, dopiero gdy na ich grunty weszli robotnicy – zacz¹³ siê problem. „Wyszed³em na wieœ, zd¹¿aj¹c do jednego z opornych, starszego i bardzo
rozs¹dnego gospodarza. ’No có¿, Wawrzyñcze, bêdziemy drogê robiæ?’ – zagadn¹³em go. ’A niech wam te¿ wójcie pan Jezus da zdrowie, bo ju¿ nie mo¿na ani bydlêcia przegnaæ, ani kupki gnoju wywieŸæ, ani snopka do stodo³y
sprowadziæ’ – odpowiedzia³ mi zagadniony. ’No, ale musicie metr waszego
ogródka odst¹piæ, bo inaczej drogi nie bêdzie, a asesor mi doniós³, ¿e wy siê
upieracie, czy to prawda? – zapyta³em. Ja siê tam nie upieram, bom siê zgodzi³
i wiem, ¿e droga potrzebna, ale przecie¿ mogliœcie wzi¹æ wiêcej gruntu mojemu s¹siadowi, po tamtej stronie, a nie mnie psuæ ogródka, bo ¿ona ma w nim
kwiaty i strasznie lamentuje. Ja rano zacz¹³em ju¿ p³ot odgradzaæ, a ona
wsiad³a na mnie z gêb¹, ¿e siê tak palê, gdy u was, co macie daæ pola najwiêcej, jeszcze nic nie ruszone’. Zrozumia³em w lot, o co chodzi³o. Za chwilê
wszyscy robotnicy byli ju¿ na moim gruncie. Zasypali studniê z bardzo dobr¹
wod¹, wykopali dwie œliczne lipy, œciêli zbo¿e, wyrzucili p³ot i rozpoczêli
rozszerzanie drogi od mojego gruntu. Jak ludzie ujrzeli, jakie spustoszenie
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robi siê u wójta, rzucili siê hurm¹ i za parê dni droga by³a gotowa”80. Fragment ten doskonale ilustruje tzw. dylematy zbiorowego dzia³ania i pokazuje,
¿e do ich rozwi¹zania nie wystarcza autorytet inicjatora, najtrafniejsze argumenty, czy nawet powszechna akceptacja celów. Przede wszystkim decyduje
wy³onienie ochotnika, który bierze na siebie najwiêksze ryzyko i poœwiêca
dla sprawy swoje dobra. Przywo³ana historia dowodzi te¿, jak wa¿na jest
orientacja w sposobie myœlenia zbiorowoœci, z któr¹ podejmuje siê dane
przedsiêwziêcie oraz ¿e „miêkka” in¿ynieria spo³eczna ma swoje niezaprzeczalne zalety. W prezentowanych dalej analizach konkretnych przypadków
umiejêtne nawi¹zanie do zasad uznawanych w œrodowisku i wykorzystywanie praktykowanych, tradycyjnych form dzia³ania niejednokrotnie potwierdz¹ swoj¹ zasadnoœæ. Na pocz¹tek jednak krótki rys rozwoju przedsiêbiorczoœci spo³ecznej i budowanych przez ni¹ instytucji w skali ca³ego kraju,
pocz¹wszy od drugiej po³owy XIX wieku.
3.1. Rozwój instytucji na wsi
Potrzeba i mo¿liwoœci tworzenia organizacji wœród rolników polskich zarysowa³y siê dopiero po zniesieniu pañszczyzny, a wiêc po zagwarantowaniu
niezale¿noœci osobistej i w³asnoœci ziemi. Dla powstawania zrzeszeñ w³oœciañskich konieczne te¿ by³o uznanie przez pañstwa zaborcze zasadnoœci spo³ecznych organizacji, pojawienie siê dzia³aczy oraz rozbudzenie zainteresowania
wœród samych ch³opów.
Pierwsze kó³ka rolnicze powsta³y w zaborze pruskim w latach szeœædziesi¹tych XIX wieku, w austriackim w latach osiemdziesi¹tych, a w rosyjskim –
na prze³omie XIX i XX wieku. Tu¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ nale¿a³o
do nich odpowiednio: 15%, 9% i 4% ogó³u gospodarzy w ka¿dym z zaborów81.
W bezpoœrednim zwi¹zku z kó³kami zak³adano spó³ki gospodarcze: spó³dzielnie kredytowe, handlowe, sklepy wiejskie, spó³ki parcelacyjne i mleczarnie.
Dzia³alnoœci¹ ró¿nego rodzaju banków, najczêœciej nawi¹zuj¹cych swymi zasadami do kas Schulzego i Raiffeisena (póŸniej tzw. kasy Stefczyka), objêtych by³o w zaborze pruskim oko³o 30% polskich gospodarstw, w austriackim
ponad 25% i w rosyjskim z gór¹ 10%. Spoœród inicjatyw handlowych nale¿y
wymieniæ „Rolniki” ksiêdza Wawrzyñczaka zak³adane w zaborze pruskim od
1900 roku. Na powiat przypada³y œrednio po dwie takie spó³ki, ale po wojnie
znaczna ich czêœæ podupad³a, a spowodowane to by³o, jak t³umaczy Bronikowski, du¿¹ biernoœci¹ „ogó³u w³oœcian poznañskich, przyzwyczajonych do troskliwego postêpowania w³adz, ustalonych stosunków i wysokiego poziomu
moralnoœci publicznej”, co w nowych warunkach musia³o zawodziæ82. W za80
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borze austriackim rozwija³y siê dynamicznie sklepiki wiejskie, nastawione
przede wszystkim na konkurencjê z handlem ¿ydowskim (do pierwszej wojny
œwiatowej powsta³o ich oko³o trzech tysiêcy, ale z braku kredytów, niskich
umiejêtnoœci organizatorów, nierzadko nieuczciwoœci sprzedawców przetrwa³o ich tylko 476). Niezbyt intensywny by³ te¿ rozwój mleczarni (do 1914 r.
– 109). W zaborze rosyjskim dobrze funkcjonowa³y spó³dzielnie mleczarskie
(177 przed wojn¹).
Okres powojenny charakteryzowa³ siê scalaniem rozproszonych dzia³añ
i ujednolicaniem odmiennych form organizacyjnych, dostosowanych do poprzednich, mocno ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ warunków. W roku 1927 istnia³o 3539 spó³dzielni kredytowych z 1 043 012 cz³onkami. Równa³o siê to
prawie 20% wszystkich gospodarstw rolnych (w Poznañskiem spó³dzielnie
objê³y 43,3% gospodarstw, na Pomorzu 35,3%, w Ma³opolsce 30%, w województwach centralnych 12%, a na WileñszczyŸnie 45,3%). Spó³dzielnie handlowe liczy³y 781 jednostek i skupia³y 111 227 cz³onków (nale¿a³o do nich
2,7% gospodarstw). Zwi¹zkowych spó³dzielni mleczarskich by³o 1142 i mia³y
one 168 841 cz³onków (co stanowi³o 5,1% gospodarstw)83.
W statutach organizacji, zwi¹zków i spó³dzielni podkreœlano potrzebê
rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej, ale równie¿ przestrzegania zasad moralnoœci chrzeœcijañskiej, wychowania w duchu solidaryzmu narodowego,
kszta³towania charakterów, d¹¿enia do samodzielnoœci, wspierania inicjatyw
maj¹cych na celu u¿ytecznoœæ publiczn¹ (budowê szpitali, koœcio³ów, szkó³)
i budzenie patriotyzmu (ma³opolskie kasy spó³dzielcze wystawi³y i wyposa¿y³y dwa tysi¹ce ¿o³nierzy Legionów Polskich). Dlatego bez przesady mo¿na
stwierdziæ, i¿ ruch spó³dzielczy, oprócz uzyskiwania efektów ekonomicznych, by³ tak¿e „wyborn¹ szko³¹ obywatelskiego i publicznego ¿ycia na
wsi”84.
Po zapoznaniu siê z dzia³aniami z zakresu przedsiêbiorczoœci spo³ecznej
w skali ca³ego kraju pora na bli¿sze ich scharakteryzowanie w skali lokalnej.
W tym celu przywo³ane zostan¹ opisy kilku wsi, w których podjêto tego typu
przedsiêwziêcia, to znaczy inicjatywy realizowane przy udziale szerszego
grona uczestników i nakierowane na po¿ytek ogó³u. Szczególny nacisk bêdzie po³o¿ony na nastêpuj¹ce elementy: osobê inicjatora, kr¹g jego wspó³pracowników (lub czasem tylko wykonawców nakreœlonych przez niego planów), typy powo³ywanych do ¿ycia instytucji oraz kolejnoœæ ich powstawania, formu³owane cele, sposoby dzia³ania (zw³aszcza – wykorzystanie tradycyjnych form kapita³u spo³ecznego). Gdyby pokusiæ siê o próbê prowizorycznej typologii przywo³anych studiów przypadku, mo¿na by okreœliæ Lisków
83

T. K³apkowski: Spó³dzielczoœæ w rolnictwie polskim, Pañstwowy Instytut Naukowy
Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1929.
84
Ibidem, s. 257.

Izabella Bukraba-Rylska

154

jako przyk³ad ilustruj¹cy rolê jednostkowego autorytetu (ksi¹dz Bliziñski),
Handzlówkê jako modelowy obraz dzia³añ elity lokalnej, a Zaborów jako
przejaw aktywnoœci aktora kolektywnego, czyli wsi poddanej wp³ywom
migracji.
3.2. Studia przypadków
Lisków
Lisków w Kaliskiem niemal od pocz¹tku XX w. stanowi powszechnie uznany przyk³ad „wsi wzorowej”, w której uda³o siê o¿ywiæ lokaln¹ spo³ecznoœæ i jej si³ami zrealizowaæ wiele zamierzeñ przynosz¹cych korzyœæ wszystkim mieszkañcom. Punktem zwrotnym by³o pojawienie siê tam w roku 1900
ks. Wac³awa Bliziñskiego (typowego mieszczucha wychowanego w Warszawie) – w tej omijanej dot¹d jak „gniazdo z³odziejskie” miejscowoœci85, prezentuj¹cej „stan zupe³nego rozk³adu moralnego i materialnego”86. Systematyczna praca proboszcza pragn¹cego swym parafianom „przychyliæ nieba, ale
i chleba” zaczê³a powoli przynosiæ wyniki, choæ „ówczesne warunki by³y jak
najgorsze”87 – z³a komunikacja z najbli¿szymi miejscowoœciami, ciemnota
(87% analfabetów), rozluŸnione wiêzi spo³eczne i rodzinne na skutek bliskoœci Prus i ³atwej okazji do migracji zarobkowej, nieufny stosunek okolicznych
dworów, nieprzychylnoœæ zaborcy.
Pierwszym pomys³em by³o za³o¿enie sklepiku, gdy¿ w³adze nie wyrazi³yby zgody na zorganizowanie stowarzyszenia. Chodzi³o ponadto o wyparcie sklepikarzy pochodzenia ¿ydowskiego („dziœ nie mamy ju¿ ani jednego” –
z dum¹ podkreœla³ ksi¹dz na spotkaniu zwi¹zku spó³dzielni rolniczych w 1928 r.).
Ten sklep spó³kowy pos³u¿y³ jako „matka innych instytucji” i faktycznie pe³ni³
rolê gospody i ch³opskiego klubu, daj¹c mieszkañcom „mo¿liwoœæ poruszania najrozmaitszych spraw innych, u³atwiaj¹cych ¿ycie na wsi”. Kolejn¹ inwestycj¹ by³a piekarnia, w której piekarz, poza wynagrodzeniem, otrzymywa³ dwa kilogramy chleba dziennie („bo zreszt¹ gdyby nie dosta³, to i tak zapewne wzi¹³by sobie”). PóŸniej pojawi³a siê spó³dzielnia rolniczo-handlowa
i m³yn (od 1916 r. parowy), a w 1911 r. – po dwu latach usilnych namawiañ –
spó³dzielnia mleczarska, pocz¹tkowo z dziewiêcioma cz³onkami (ksi¹dz,
organista, ziemianin, koœcielny i piêciu gospodarzy), ale po miesi¹cu ju¿
z osiemnastoma. Pod koniec lat dwudziestych liczy³a 1220 cz³onków i mia³a
dziewiêæ filii; wprowadzono te¿ wzajemne ubezpieczenie krów.
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Przekonanie polskich ch³opów do zintensyfikowania produkcji mleka
by³o, z czego dziœ nie zdajemy sobie dostatecznie sprawy, istn¹ rewolucj¹
o konsekwencjach nie tylko ekonomicznych, ale i kulturowych. Dotychczas
bowiem hodowano krowy przede wszystkim dla nawozu niezbêdnego do
u¿yŸniania pól. Skromne iloœci mleka, dawanego przez kiepsko pielêgnowan¹
krowê, traktowano jako produkt uboczny, który o ile nie szed³ na w³asne potrzeby, a by³ sprzedawany, stanowi³ dochód gospodyni. Mo¿liwoœæ pozyskiwania dodatkowego, i to znacznego, dochodu z posiadanej krowy przekona³a
ch³opów do sensownoœci inwestowania w jej utrzymanie, ale zarazem spowodowa³a zmianê w obyczajowym wzorze podzia³u gospodarstwa na czêœæ
kobiec¹ i mêsk¹. Dochodem ze sprzeda¿y mleka – teraz ju¿ regularnym
i pokaŸnym – ¿ony musia³y dzieliæ siê z mê¿ami88.
Od roku 1910 dzia³a w Liskowie kasa Stefczyka i osobna kasa dla dzieci.
Nastêpnie za³o¿ono spó³dzielniê budowlan¹, cegielniê i betoniarniê, wybudowano Dom Ludowy (choæ ks. Bliziñski musia³ toczyæ paroletni proces z parafianami o ziemiê, na której Dom postawiono), ³aŸniê parow¹, przytu³ek dla
starców. Rozpoczê³y te¿ dzia³alnoœæ: Stra¿ Ogniowa, Kó³ko Rolnicze i Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, które prowadzi³o ochronkê. Lisków zas³yn¹³ równie¿
szko³ami (od 1913 r. rolnicz¹, oferuj¹c¹ piêciomiesiêczne kursy hodowlane,
mleczarsk¹, która przyci¹ga³a zw³aszcza m³odzie¿ z Kresów i rzemieœlniczo-przemys³ow¹, kszta³c¹c¹ œlusarzy-mechaników i zabawkarzy; prowadzono
tu te¿ kursy kroju, szycia, haftu, kilimkarstwa, tkactwa i gospodarstwa domowego, g³ównie dla przyjezdnych spoza Liskowa). W roku 1920 miejscowa
ochronka przekszta³ci³a siê w sierociniec z w³asnym szpitalem i opiek¹ dentystyczn¹. W Liskowie funkcjonowa³ tak¿e teatr amatorski i chór, odbywa³y siê
loterie, jase³ka oraz ró¿ne akcje, z których pieni¹dze zasila³y konto instytucji
oœwiatowych i opiekuñczych.
Wszystkie te imponuj¹ce dokonania zawdziêczano g³ównie inicjatywie
proboszcza, jego niestrudzonej energii i cierpliwoœci. Jak sam pisa³, warunkiem powodzenia takiej pracy spo³ecznej, jak¹ podj¹³ w Liskowie, jest przede
wszystkim osobista ofiarnoœæ animatora, wytrwa³a praca nad i z ludŸmi, wykluczenie polityki oraz przyci¹gniêcie kobiet. Sam ks. Bliziñski przekona³ siê
zreszt¹ szybko, ¿e „u nas kobieta ma w ogóle bardzo du¿y wp³yw na mê¿a
i rodzinê”. Kiedy pracowa³ tylko z mê¿czyznami, ich ¿ony, jak wspomina,
wprost terroryzowa³y mê¿ów póŸno wracaj¹cych z zebrañ. Ch³opi wiêc zaczêli wypisywaæ siê ze spó³dzielni. Dopiero zaproszenie kobiet do wspó³pracy zdynamizowa³o dzia³alnoœæ spó³ki, gdy¿ nie tylko one same zaczê³y
przejawiaæ inicjatywê, ale nakaza³y te¿ aktywnoœæ swoim mê¿om.
Lisków by³ potwierdzeniem znanej prawid³owoœci, ¿e najtrudniej zacz¹æ.
Ks. Bliziñski uœwiadamia³ swoim parafianom, i¿ zrealizowane inwestycje
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przynosz¹ nie tylko bezpoœredni¹ korzyœæ ekonomiczn¹, ale te¿ przyczyniaj¹
siê do rozwoju infrastruktury i przedsiêwziêæ o charakterze spo³ecznym
i kulturalnym.
Mimo wielu zwieñczonych powodzeniem przedsiêwziêæ w Liskowie, ich
jednoznaczna ocena nie jest ³atwa. Nikt nie odmawia³ ks. Bliziñskiemu
osi¹gniêæ w pracy ani wymiernych rezultatów w postaci funkcjonuj¹cych instytucji. W¹tpliwoœci dotyczy³y czegoœ innego. Zadawano mianowicie pytanie, na ile te dokonania mo¿na przypisaæ tylko dzia³alnoœci ksiêdza, a na ile
udzia³ w nich mieli sami mieszkañcy. Bli¿sze przyjrzenie siê sytuacji na miejscu prowadzi³o do nastêpuj¹cej diagnozy: „wydawaæ by siê mog³o, patrz¹c
z dala na tê gêst¹ sieæ instytucji, ¿e sami Liskowianie musz¹ staæ na bardzo
wysokim poziomie kulturalnym – pisa³a Stefania Bojarska, obje¿d¿aj¹ca wsie
we wszystkich trzech zaborach – tymczasem postêp w tym zakresie poza
lepsz¹ kultur¹ roln¹ polow¹ jest bardzo, bardzo nieznaczny, a wszystko na co
z podziwem w oczach w Liskowie patrzymy, œwiadczy jeno o wielkim
nak³adzie energii i niewyczerpanym wprost kapitale optymizmu ks. Bliziñskiego. Te wszystkie urz¹dzenia, które oceniæ s¹ zdolni inteligentni w³oœcianie jako wycieczkowicze zwiedzaj¹cy Lisków z ró¿nych okolic kraju, maj¹
niestety tê jedn¹ wielk¹ wadê: oto nie wyros³y one z pragnieñ zbiorowych parafian liskowskich – one tam spad³y ’jakby z nieba’ i to siê rzuca w oczy
z oœlepiaj¹c¹ jaskrawoœci¹ ka¿demu, kto umie obserwowaæ zjawiska natury
spo³ecznej”89. Dlatego pracê ksiêdza Bliziñskiego autorka zakwalifikowa³a
nastêpuj¹co: „jest to praca idealisty konserwatywnego kierunku, szlachetnego filantropa. Jest to praca wed³ug woli i pomys³u jednostki, przez tê¿ jednostkê spe³niana, bez tego uspo³eczniaj¹cego i wysoce demokratycznego pierwiastka, jakim jest wspó³praca bliŸnich z otoczenia najbli¿szego”90.
Zast¹pienie autentycznej oddolnej aktywnoœci pasj¹ spo³ecznikowsk¹
proboszcza nie stymulowa³o wiêc kapita³u spo³ecznego mieszkañców, a to
oznacza³o, i¿ wszystko, co uda³o siê w tej wsi stworzyæ nara¿one by³o na upadek wraz z odejœciem promotora przemian. Tak w³aœnie sta³o siê w innej „wsi
wzorowej” – w Albigowej. Wraz z przybyciem tam ks. Tyczyñskiego rozpocz¹³ siê dynamiczny rozwój miejscowoœci, która niestety znów popad³a
w zastój, gdy proboszcza przeniesiono gdzie indziej. Przyczyna le¿a³a w tym,
¿e ksi¹dz Tyczyñski wszystko co robi³, obmyœla³ i przeprowadza³ sam. Od
roku 1885, kiedy to pojawi³ siê we wsi, zbudowa³ szko³ê, powo³a³ do ¿ycia
kó³ko rolnicze i trzy prywatne sklepy, spó³ki drenarsk¹ i przemys³owo-rolnicz¹ oraz ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹. W 1898 r. zorganizowa³ szko³ê koszykarsk¹, w 1901 r. – kasê Raiffeisena, w 1902 r. mleczarniê oraz kurs dla mle89
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czarek i pierwsz¹ w kraju szko³ê gospodarstwa wiejskiego, zabiega³ te¿
o kszta³cenie m³odzie¿y. „Nie zasta³ we wsi ludzi do pracy spo³ecznej nadaj¹cych siê, zreszt¹ nie troszczy³ siê o wyszukanie takich jednostek i o rozbudzanie ich do ¿ycia spo³ecznego – pisa³ profesor Inglot pochodz¹cy z Albigowej – on wola³ sam dawaæ inicjatywê, narzucaæ swoj¹ wolê, sprzeciwu nie
znosi³, dba³ jedynie o dok³adne wykonanie wszystkich swoich zaleceñ. Istotnie znalaz³ pos³uch nawet wzorowy, jednak nie wychowa³ wspó³pracowników, nie pozwoli³ tak¿e na wyrobienie siê ich samorodne, by po jego odejœciu
dzie³o jego tak œwietnie rozpoczête kontynuowali”91.
W przekonaniu o niedostatkach prawdziwej pracy spo³ecznej utwierdza³a
obserwatorów Liskowa tak¿e ta okolicznoœæ, ¿e „ta mniemana ’wzorowa
wieœ’ w bardzo ma³ym stopniu przyczynia siê do podnoszenia na wy¿szy poziom uspo³ecznienia i kultury najbli¿szej okolicy i ludnoœci samego Liskowa,
natomiast dzia³a zaraŸliwie dobrym przyk³adem znanym z opisu i opowiadañ
na ca³y kraj”92. Podobne zdanie wyrazi³ w swojej rozprawie doktorskiej Wiktor Bronikowski. Lisków stanowi³ zatem raczej doœwiadczalny poligon dla
dzia³aczy i instruktorów, ni¿ rzeczywist¹ wzorow¹ wieœ, w której uda³o siê
uruchomiæ kapita³ spo³eczny i o¿ywiæ postawy obywatelskie mieszkañców.
Kolejna obiekcja dotyczy³a kszta³tu Liskowa, jego wygl¹du i specyfiki.
Zdaniem Bojarskiej, z racji nagromadzonych tam instytucji, czasem bardziej
przydatnych goœciom z zewn¹trz ni¿ miejscowym, nie tyle by³a to wieœ, ile
coœ poœredniego miêdzy tradycyjn¹ wsi¹ a miasteczkiem uprzemys³owionym
o typie osady fabrycznej, która w dodatku nie budzi³a dodatnich wra¿eñ estetycznych. Dlatego autorka przestrzega³a przed bezkrytycznym naœladowaniem tego wzoru.
Zinterpretowany w ten sposób przyk³ad Liskowa powinien wiêc byæ raczej przestrog¹ przed realizowaniem na obszarach wiejskich ambitnych pomys³ów przynoszonych z zewn¹trz i wt³aczanych w lokaln¹ spo³ecznoœæ
dziêki poœwiêceniu animatorów lub – bardziej nowoczeœnie – dziêki pozyskiwanym z jakiegoœ rozdzielnika funduszom. Przedsiêbiorczoœæ spo³eczna stymulowana sztucznie, a niewyrastaj¹ca z mo¿liwoœci i aspiracji lokalnego œrodowiska, doprowadzi co najwy¿ej do kreowania swego rodzaju wiosek potiomkinowskich, a w konsekwencji – tak¿e do upoœledzenia podmiotowoœci tych
uszczêœliwionych odgórnie i na wyrost œrodowisk. Na tak¹ ewentualnoœæ
zwróci³ uwagê podczas ostatniego Zjazdu Socjologicznego Jan Olbrycht,
mówi¹c o europejskich funduszach strukturalnych proponowanych na rozwój
regionów i spo³ecznoœci lokalnych. S¹ one bowiem przyznawane na okreœlone cele stanowi¹ce priorytet z punktu widzenia administracji unijnej, ale niekoniecznie odpowiadaj¹ce najpilniejszym potrzebom i celom danej miejsco91
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woœci i na tym w³aœnie etapie rozwoju, na którym aktualnie siê znajduj¹. Zasadne mog¹ byæ zatem wyra¿one przez referenta (zarazem eurodeputowanego) obawy, i¿ pod presj¹ finansow¹ ulegnie zak³óceniu hierarchia potrzeb
oraz kolejnoœæ ich zaspokajania, a wiêc budowanie podmiotowoœci autentycznej i oddolnej zostanie tym samym zahamowane. Logika samorz¹dowa
zderza siê tu nieuchronnie, jego zdaniem, z neoliberaln¹ logik¹ rozwoju narzucan¹ przez Uniê, a efekt tej kolizji wydaje siê przes¹dzony: tam gdzie
dot¹d nie zakoñczy³ siê proces formowania lokalnej podmiotowoœci, zostanie
on przerwany, twierdzi Olbrycht.
Handzlówka
Zupe³nie inn¹ sytuacjê ni¿ w Liskowie prezentuje przypadek wsi Handzlówka z powiatu ³añcuckiego. Wprawdzie i tutaj równie du¿e zas³ugi dla rozwoju ma ksi¹dz (W³adys³aw Krakowski), ale nie zasta³ on ugoru, lecz dobrze
ju¿ przygotowany grunt, tak ¿e móg³ wspieraæ podejmowane przez miejscowych dzia³ania – nie musia³ sam ich inicjowaæ ani nawet przekonywaæ opornych. W³aœciwym pomys³odawc¹, inicjatorem przedsiêwziêæ i animatorem
lokalnej spo³ecznoœci by³ bowiem Franciszek Magryœ, pe³ni¹cy przez czterdzieœci lat funkcjê pisarza gminnego. Zanim ks. Krakowski przyby³ do Handzlówki w 1889 roku, Magryœ dzia³a³ tu ju¿ od dobrych kilkunastu lat (od 1874 r.).
Da³ siê najpierw poznaæ wspó³mieszkañcom, pisz¹c im listy do krewnych
w wojsku, organizuj¹c wspólnie z innymi bractwo ró¿añcowe i zbieraj¹c fundusze na proporzec i obraz Matki Boskiej.
Jako zdecydowany przeciwnik pijañstwa Magryœ by³ miêdzy innymi autorem akcji, maj¹cej odci¹gn¹æ od karczmy wstêpuj¹cych tam zaraz po mszy
niedzielnej ch³opów.
Od roku 1878 prenumerowa³ „Wieniec” i „Pszczó³kê”, do których czasami pisywa³ wiersze oraz artyku³y. St¹d jego znajomoœæ z ks. Stanis³awem Stoja³owskim, który w roku 1893 przys³a³ mu zaproszenie na zjazd w³oœcian do
Krakowa z okazji stuletniej rocznicy rozbioru Polski. Udzia³ w uroczystoœciach (zwiedzanie Wawelu i grobów zas³u¿onych na Ska³ce, msza w koœciele
i nastêpnie obrady oraz obiad, na którym Magryœ w obecnoœci zgromadzonych ch³opów, ziemian i grona profesorskiego wyg³asza mowê) by³ dla niego
wielkim prze¿yciem. „Po zwiedzaniu bowiem Wawelu i innych osobliwych
pami¹tek naszej œwietnej przesz³oœci, stan¹³ mi w oczach ca³y ogrom nieszczêœcia, jakie przez zaniedbanie naszej szlachty spad³o na naród. Choæ
wstrzymywa³em siê, ³zy z ócz p³ynê³y mi strugiem. [...] p³aka³em nad rozbiorem Polski”93. Od tej pory, jak pisze, zrozumia³ potrzebê jednoczesnego rozwijania pracy w rodzinnej wsi i najbli¿szej okolicy oraz koniecznoœæ
posiadania przez ch³opów swojej reprezentacji w parlamencie.
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Z tego przeœwiadczenia wynik³a kolejna akcja, pomyœlana i przeprowadzona z sukcesem przez Magrysia: wprowadzenie do sejmu krajowego pos³a
wybranego przez miejscowych w³oœcian. Jego wybór pad³ na Boles³awa ¯ardeckiego, sekretarza rady powiatowej a potem dyrektora ³añcuckiej kasy zaliczkowej. Na ¯ardeckim nie zawiód³ siê – wybierany przez cztery kadencje,
by³ jednym z najlepszych pos³ów ludowych. Dziêki jego pomocy uda³o siê
za³o¿yæ szko³ê tkack¹ w £añcucie, zakupiono i rozparcelowano obszar dworski, pobudowano fabrykê sukna i wys³ano paru m³odych ludzi na praktykê zawodow¹. Dziêki inicjatywie Magrysia pose³ wp³yn¹³ równie¿ na za³o¿enie
szko³y gospodyñ wiejskich w Albigowej, któr¹ zbudowano dziêki pomocy
ks. Tyczyñskiego.
Poniewa¿ dotychczasowy proboszcz Handzlówki zachorowa³ na epilepsjê, Magryœ wyst¹pi³ na posiedzeniu rady gminnej z wnioskiem, by wys³aæ do
biskupa delegacjê z proœb¹ o skierowanie do wsi nowego ksiêdza. Jako jeden
z delegatów pojecha³ nastêpnie do Przemyœla i sprawi³, ¿e nied³ugo pojawi³
siê ks. W³adys³aw Krakowski, który po rozpoznaniu miejscowych stosunków
zaproponowa³ prowadzenie szko³y. Znów Magryœ musi przekonywaæ opornych, ale ju¿ wkrótce w wyremontowanej przez gminê starej organistówce rusza szko³a. „Budowa lepszej przysz³oœci naszej wsi zaczê³a siê od podstaw” –
pisze, i ma œwiêt¹ racjê. Ze szko³y wychodzi grono wartoœciowych i aktywnych dzia³aczy: Jan Sobek, pose³ ze Stronnictwa Ch³opskiego, który przyczyni³ siê do powstania kó³ka rolniczego, sklepu, mleczarni i kasy spó³kowej,
a ponadto odznaczy³ siê we wsi organizowaniem czytelni dla m³odzie¿y
i wdra¿aniem m³odych do pracy spo³ecznej; Walenty Rajzer – brat starszy
w bractwie ró¿añcowym, przewodnicz¹cy w sklepie i mleczarni; Jan Lenar –
twórca stra¿y po¿arnej i jej naczelnik; Jan Rajzer – sklepikarz i organizator
kursu dla gospodyñ, który przeprowadzi³y zakonnice.
Kolejn¹ inicjatyw¹ Magrysia by³o za³o¿enie kó³ka rolniczego. Poniewa¿
uczêszcza³ na powiatowe zebrania kó³ek, a nawet zosta³ wybrany jako delegat
na walny zjazd Towarzystwa, doskonale rozumia³ znaczenie takiej instytucji.
Przekona³ radê gminy do zakupu budynku na Dom Ludowy, a nastêpnie uda³
siê do ks. Krakowskiego omówiæ sprawê za³o¿enia kó³ka. Ksi¹dz og³osi³
z ambony zebranie, przekonuj¹c o potrzebie takiej instytucji. Kiedy kó³ko ju¿
powsta³o, „ka¿de zebranie cz³onków zapowiada³ on z ambony po kazaniu
w koœciele i gor¹co zachêca³ wszystkich do wziêcia w nim udzia³u. Sam by³
najpilniejszym uczestnikiem tych zgromadzeñ i nigdy nie opuszcza³ ¿adnego” – wspomina Magryœ94. Tak jak w Liskowie, kobiety by³y pocz¹tkowo niechêtne dzia³alnoœci mê¿ów w kó³ku, wiêc Magryœ organizuje sta³e zebrania
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. Krakowski proponuje za³o¿enie kasy Raiffeisena (póŸniej zwanej kas¹ Stefczyka). I tym razem Magryœ podejmuje siê agitacji,
i mimo trudnych pocz¹tków kasa rusza. Podobnie by³o z uruchomieniem sklepu kó³ka rolniczego, budow¹ nowego Domu Ludowego, koœcio³a, plebanii
i kamiennych mostów.
Najwiêcej wysi³ku i zdrowia kosztowa³a Magrysia budowa nowego koœcio³a, o co upomnia³ siê ks. Krakowski, gdy¿ stary modrzewiowy z roku 1381
by³ ju¿ bardzo zniszczony. Zwo³ano zgromadzenie ca³ej gminy, ale argumenty i namowy tym razem niewiele pomaga³y. Czêœæ by³a w ogóle przeciwna
pomys³owi, a czêœæ nie zgadza³a siê na zaproponowan¹ lokalizacjê. Magryœ
nie ustêpowa³, prowadz¹c nieustann¹ agitacjê a¿ do skutku. Podjêta budowa
ci¹gnê³a siê parê lat, towarzyszy³y jej nieporozumienia finansowe z ksiêdzem,
kiedy ten, ju¿ bardzo chory, nie chcia³ wydaæ komitetowi rachunków, a gdy
wreszcie ust¹pi³, okaza³o siê, ¿e brakuje oko³o 3 tysiêcy z³otych. Nied³ugo
zreszt¹ ks. Krakowski zmar³ i budowê dokoñczy³ jego nastêpca – po 9 latach
od rozpoczêcia prac.
Po wojnie rusza od nowa dzia³alnoœæ miejscowych instytucji. Magryœ nie
dopuszcza do wydzier¿awienia sklepu nale¿¹cego do kó³ka i sprawia, ¿e
nowy proboszcz, koœcielny oraz paru gospodarzy wyk³adaj¹ wysokie udzia³y,
aby uruchomiæ zniszczon¹ dzia³aniami wojennymi placówkê. Po okresie
zupe³nego upadku dŸwignê³a siê równie¿ mleczarnia. Wznowi³ te¿ pracê teatr
w³oœciañski, w którego prowadzenie zaanga¿owany by³ nauczyciel miejscowej szko³y, Franciszek Pieni¹¿ek.
Dzia³alnoœæ Magrysia nie ogranicza³a siê tylko do aktywnoœci organizacyjnej, nierzadko przybiera³a te¿ postaæ materialn¹ i finansow¹. W podziêce
za wieloletnie zaanga¿owanie na rzecz rodzinnej wsi jego imieniem nazwano
park, a w roku 1928 Magryœ odebra³ z r¹k Prezydenta RP Ignacego Moœcickiego – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi. W zakoñczeniu swoich wspomnieñ pisze tak:
„nie s¹dzê nigdy, bym zdzia³a³ coœ nadzwyczajnego, czego by inny nie móg³
zdzia³aæ. Owszem, ka¿dy cz³owiek, nawet w najgorszych warunkach urodzony, mo¿e staæ siê po¿ytecznym otaczaj¹cemu go spo³eczeñstwu, je¿eli tylko
zechce nad sob¹ pracowaæ, a nie wyzbêdzie siê g³êbokich zasad moralnoœci
i wiary w Boga, jakie wyssa³ ju¿ z mlekiem matki, wtedy mo¿e wyrobiæ w sobie charakter i siln¹ wolê, mo¿e poznaæ swój cel prawdziwy i wtedy dopiero
staje siê naprawdê cz³owiekiem”95.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e rozwój przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w Handzlówce ró¿ni siê zasadniczo od tego, co mia³o miejsce w Liskowie. Tutaj sprê¿yn¹ wiêkszoœci przedsiêwziêæ by³ powszechnie szanowany mieszkaniec wsi,
przez wiele dziesiêcioleci bior¹cy udzia³ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci. Dobre stosunki z s¹siadami pozwalaj¹ mu oddzia³ywaæ na opiniê publiczn¹ nie tyl95
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ko przy okazji oficjalnych, s³u¿bowych wyst¹pieñ, nie zaniedbuje wiêc ¿adnej mo¿liwoœci prowadzenia agitacji za ka¿d¹ wa¿n¹ inicjatyw¹. Magryœ
umie argumentowaæ, przekonywaæ i piêknie przemawiaæ, jest przecie¿ tak¿e
publicyst¹ i poet¹, który prezentuje swoje przemyœlenia i plany na szerszym
forum. Potrafi te¿ dzia³aæ: gdy trzeba – natychmiast, ale równie¿ zdobywa siê
na cierpliwoœæ, jeœli sprawa tego wymaga i d³ugo, systematycznie „urabia” ludzi lub czeka na odpowiedni¹ okazjê.
Aktywnoœæ Magrysia nie ogranicza siê do obszaru wsi. Jest znany, ceniony i ma liczne kontakty w powiecie, a nawet jeszcze wy¿ej, nieraz wp³ywa na
to, co dzieje siê w okolicznych wsiach. Umiejêtnie mediuje miêdzy poziomem lokalnym i ponadlokalnym, dziêki czemu udaje mu siê pomyœlnie
finalizowaæ wa¿ne i trudne sprawy.
Magryœ nie dzia³a sam. Ma liczne grono wspó³pracowników, którzy
niew¹tpliwie tworz¹ elitê Handzlówki: razem zak³adaj¹ nowe instytucje,
wchodz¹ w sk³ad ró¿nych komitetów i spó³ek, ka¿dy z nich ³¹czy w swoim
rêku po kilka funkcji w organizacjach spo³ecznych, ekonomicznych i kulturalnych. Kariera dzia³acza polega w ich przypadku równie¿ na przechodzeniu od
jednej formy aktywnoœci do przedsiêwziêæ podejmowanych na innym polu
(np. Antoni Kisa³a, póŸniejszy wójt, który najpierw by³ naczelnikiem stra¿y
po¿arnej, potem pracowa³ w komitecie parafialnym, teatrze ludowym, radzie
szkolnej, kó³ku rolniczym, mleczarni i w kasie Stefczyka, a wreszcie za³o¿y³
spó³kê ubezpieczeñ byd³a). Wokó³ tych dzia³aczy formuje siê szkolone pod
ich okiem grono m³odych, którzy z czasem przejm¹ od nich rolê lokalnych liderów. Nie s¹ oni zasklepionymi w op³otkach rodzinnej wsi, partykularnymi
szowinistami, lecz nierzadko wspieraj¹ inicjatywy spo³eczne w s¹siednich
miejscowoœciach i pomagaj¹ w przeprowadzaniu tam inwestycji. Potrafi¹ te¿
efektywnie dzia³aæ po przeniesieniu siê w nowe œrodowisko: „wyemigrowali
oni ze wsi w okolice Przemyœla dla polepszenia swej doli i jak s³yszê, w nowej
swej siedzibie równie¿ z po¿ytkiem spo³ecznie pracuj¹”96. Magryœ i zwi¹zani
z nim ludzie s¹ osobami mobilnymi: swobodnie przemieszczaj¹ siê miêdzy
Krakowem, Lwowem i Przemyœlem, œmia³o i bez kompleksów obcuj¹c z osobami ró¿nych stanów (hrabiami, politykami, akademikami). Organizacje i instytucje, które wysi³kiem ich wszystkich powstaj¹, rozwijaj¹ siê dalej samodzielnie, a po kilku latach generuj¹ nowe (casus kó³ka rolniczego kobiet).
Sposoby dzia³ania, za pomoc¹ których dzia³acze i zwykli mieszkañcy
Handzlówki realizuj¹ postawione przed nimi zadania, ³¹cz¹ w sobie nowoczesn¹ orientacjê w aktualnych przepisach prawnych z racjonaln¹ kalkulacj¹
ekonomiczn¹ Wykorzystuj¹ te¿ liczne znajomoœci i wiêzy krewniacze, bêd¹ce Ÿród³em informacji, rady i pomocy. Siêgaj¹ zarazem po tradycyjne formy bezinteresownych œwiadczeñ na rzecz wspólnoty, np. odstêpuj¹c izbê
96

Ibidem, s. 92.

162

Izabella Bukraba-Rylska

w swoim domu ksiêdzu, szkole, czy na salê zebrañ lub te¿ pracuj¹c bezp³atnie,
co znacznie zmniejsza koszty przeprowadzanych inwestycji.
Interesuj¹ce s¹ argumenty, po które ch³op-dzia³acz siêga, pragn¹c przekonaæ otoczenie do swoich zamierzeñ: mówi przede wszystkim o koniecznoœci
podniesienia kultury wsi, krytykuje nêdzê i patologie spo³eczne, wykazuje
op³acalnoœæ postêpu w rolnictwie. Stale te¿ obecne w jego tekstach s¹ racje
wy¿sze – potrzeba pracy nad sob¹ i doskonalenia moralnego cz³owieka, zasady wiary chrzeœcijañskiej i uczucia patriotyczne. Niew¹tpliwie treœci te nie
by³y tylko ozdobnikiem dla przyziemnej krz¹taniny lecz istotnie motywowa³y do codziennej pracy, przydaj¹c jej patosu i pewnego rodzaju wymiaru
transcendentnego.
Ksiêdzu Krakowskiemu, przybyszowi z zewn¹trz, przypada³a w tym
wszystkim rola wyraŸnie drugoplanowa, uzupe³niaj¹ca, by nie powiedzieæ,
dekoracyjna. Kiedy umiera, w œrodowisku sprawy tocz¹ siê dalej, wszystko
idzie swoim torem, a gdy przybywa nowy proboszcz, natychmiast zostaje
w³¹czony w niedokoñczone przez poprzednika sprawy i prowadzi je dalej,
niemal pod dyktando lokalnej spo³ecznoœci. Dziêki temu Handzlówka nie doœwiadczy³a takiego zastoju, jaki mia³ miejsce w s¹siedniej Albigowej po
œmierci ks. Tyczyñskiego. Startuj¹c z gorszych nawet pozycji, szybko zdystansowa³a wdro¿on¹ do paternalistycznej opieki wioskê.
Zaborów
Ma³opolska wieœ Zaborów, po³o¿ona niedaleko Brzeska, stanowi przyk³ad jeszcze innego mechanizmu rozwijania przedsiêbiorczoœci spo³ecznej,
ni¿ dwa omówione przypadki. Na wszystkich lokalnych przedsiêwziêciach,
zw³aszcza od pierwszej wojny œwiatowej, odciska³ siê silny wp³yw emigracji
amerykañskiej skupionej w Chicago. W roku 1937, kiedy Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego kierowany przez Ludwika Krzywickiego rozpocz¹³ badania nad emigracj¹, za oceanem mieszka³o oko³o stu rodzin z samego
Zaborowa, nie licz¹c przyjezdnych z s¹siednich wsi, wchodz¹cych w sk³ad
parafii Zaborów.
Tradycje migracyjne tej okolicy by³y typowe dla Galicji, a natê¿enie
du¿e, skoro Kazimiera Zawistowicz-Adamska, prowadz¹c badania terenowe
na miejscu, nie natrafi³a na ani jedno gospodarstwo, z którego ktoœ nie przebywa³by za granic¹. Od dawna zreszt¹ wyruszano st¹d „na flis” z drewnem do
„Dancyka”, chodzono „na bandos” za Wis³ê, do folwarków w Kongresówce,
od lat osiemdziesi¹tych XIX w. masowo udawano siê na sezonowe roboty
polne do Prus i Danii. Oko³o 1890 r. zaborowianie odkryli Amerykê i Kanadê.
Po powrocie „Amerykanie” stawali siê elit¹ wsi: zak³adali pe³nowartoœciowe
gospodarstwa, udzielali siê spo³ecznie, piastowali odpowiedzialne funkcje
w lokalnym œrodowisku. „W Zaborowie s¹ trzy sklepy spo¿ywcze – pisze
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Zawistowicz-Adamska – Wszystkie te sklepy zosta³y za³o¿one przez reemigrantów ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ten sposób ulokowali czêœæ
swych oszczêdnoœci z emigracji. Zarazem z tych¿e oszczêdnoœci powiêkszyli
stan posiadania ziemi, trudni¹c siê równolegle handlem i upraw¹ roli”97.
S³usznie wiêc pisa³ Jêdrzej Cierniak, miejscowy dzia³acz i animator lokalnej
kultury: „Ameryka by³a dla nas jakby zbawieniem. Nie tylko bowiem p³ynê³y
do wsi dolary, powiêkszano i poprawiano gospodarkê, ale nasi ’Amerykanie’
zetkn¹wszy siê z innymi warunkami ¿ycia zyskiwali na godnoœci osobistej,
uczyli siê pracy organizacyjnej i jej cenienia, nabywali przyzwyczajeñ kulturalnych, uœwiadamiali siê narodowo”98.
Nie nale¿y jednak zak³adaæ, ¿e bez doœwiadczeñ amerykañskich okolice
Zaborowa stanowi³yby bia³¹ plamê na mapie aktywnoœci spo³ecznej. Tak jak
w ca³ej Galicji, od koñca XIX wieku, we wsiach parafii zaborowskiej powstawa³y kasy zapomogowo-po¿yczkowe, kó³ka rolnicze, formowa³y siê oddzia³y stra¿y po¿arnej, ko³a Towarzystwa Szko³y Ludowej, a nieco póŸniej
amatorskie zespo³y teatralne. Pierwsze widowisko odby³o siê w 1904 r. podczas obchodów powstania styczniowego, a do pierwszej wojny œwiatowej
dano kilkadziesi¹t przedstawieñ. W latach 1906–1907 grano Betlejem polskie
Lucjana Rydla, do którego kostiumy wykonano wed³ug osobistych wskazówek i rysunków W³odzimierza Tetmajera. W roku 1909 zaborowski zespó³
zdoby³ pierwsze miejsce w konkursie anczycowskim i odegra³ sztukê tego ludowego pisarza w Krakowie podczas obchodów 25-lecia œmierci Anczyca,
zorganizowanych przez lwowski Zwi¹zek Teatrów i Chórów W³oœciañskich99.
Dusz¹ ruchu teatralnego by³ Jêdrzej Cierniak, najwybitniejszy wychowanek
miejscowej szko³y, a potem absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego. Interesuj¹ca jest zreszt¹ historia powstania szko³y wybudowanej ju¿ w 1878 r. staraniem proboszcza, ks. Franciszka Wolffa. „Wybudowano j¹ z pieniêdzy –
przypomina Ryszard Kantor – które wieœ uzyska³a w wyniku uregulowania
w roku 1869 d³ugoletniego sporu o serwitut leœny; wieœ zrzek³a siê prawa do
zbiórki ga³êzi i pniaków w lesie dworskim za kwotê 188 florenów 89 i pó³ korony, któr¹ to kwotê Rada Gminna przeznaczy³a w ca³oœci na szko³ê”100.
Przywo³ana suma stanowi³a w owym czasie mniej wiêcej dwuletni bud¿et
przeciêtnej gminy wiejskiej (na podstawie informacji ustnej od prof. Jerzego
Bartkowskiego), trzeba wiêc doceniæ gest i perspektywiczne myœlenie ówczesnych radnych, inwestuj¹cych w oœwiatê, a wiêc w kapita³ ludzki swojej wsi.
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Od pocz¹tku XX wieku wieœ Zaborów przodowa³a w okolicy, jeœli chodzi
o aktywnoœæ mieszkañców (w 1905 r. utworzono tu stra¿ po¿arn¹, w 1912 r.
za³o¿ono kasê Stefczyka, potem spó³kê wodn¹, która obs³ugiwa³a kilka
s¹siednich wsi). Po pierwszej wojnie œwiatowej reaktywowano na terenie parafii – ju¿ przy wsparciu tzw. kolonii Zaborowa w Chicago – wiele organizacji, takich jak: kó³ka rolnicze, kasy Stefczyka, ochotnicze stra¿e po¿arne,
ponadto w 1926 r. za³o¿ono Spó³dzielniê Mleczarsk¹, Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej, wybudowano kilka szkó³ i Domów Ludowych z bibliotekami i czytelniami, przy których zaczêli swoj¹ pracê dzia³acze wiejscy.
Na czym polega³a specyfika emigracji zaborowskiej, która odegra³a tak
wa¿n¹ rolê w ¿yciu rodzinnej wsi? Dziêki czemu uda³o siê jej wywieraæ silny
wp³yw na pozostawionych za oceanem wspó³mieszkañców i na jakie obszary
¿ycia wiejskiego p³yn¹ca z zagranicy pomoc by³a nakierowana przede
wszystkim?
Migranci z Zaborowa nie rozproszyli siê wœród ogó³u emigracji ch³opskiej z Polski, lecz potrafili szybko i trwale zorganizowaæ siê wed³ug zasady
regionalnego pochodzenia, tworz¹c liczne kluby, których g³ównym statutowym zadaniem by³o utrzymywanie kontaktów z rodzinnymi wsiami i udzielanie im materialnej pomocy. Maria Gliwicówna tak charakteryzowa³a to zjawisko: „to emigracja typu rodzinno-s¹siedzkiego. Nowo powsta³e kolonie
utrzymuj¹ sta³y kontakt z grup¹ macierzyst¹; wystêpuje ci¹g³y dwustronny
przep³yw ludzi z jednej grupy do drugiej, który staje siê procesem uznanym za
naturalny i niezbêdny dla obu grup”101. O ile podejmowanie decyzji o wyjeŸdzie za granicê mo¿na by³o uznaæ za przejaw przedsiêbiorczoœci indywidualnej, o tyle fakt umiejêtnoœci organizowania siê na wychodŸstwie z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y potraktowaæ jako dowód istnienia przedsiêbiorczoœci spo³ecznej; w dodatku takiej, która nawet na obcym gruncie czerpie (i to z powodzeniem) z tradycyjnego kapita³u spo³ecznego – z form wspó³dzia³ania wyniesionych z rodzinnego œrodowiska.
Jak pisze Ryszard Kantor, ogromna wiêkszoœæ zaborowian przyby³ych do
Stanów pod koniec XIX w. osiedli³a siê na obszarze tzw. Polish Downtown
w Chicago, tworz¹c klasyczne getto etniczne („w roku 1898 teren ten,
sk³adaj¹cy siê z 11 okrêgów wyborczych, oko³o 3 4 mili d³ugi i pó³ mili szeroki, zamieszkiwany by³ w 86,3% przez Polaków. W sercu tego obszaru by³
okrêg maj¹cy 99,9% wychodŸców z terenów polskich, z jednym tylko obcym
mieszkañcem na 2500 mieszkañców! ¯y³o tu ogó³em ponad 24 tysi¹ce Polaków, 25% ówczesnej ludnoœci polskiej w Chicago. Na tym terenie dzia³a³y
dwie parafie, tu mieœci³y siê redakcje trzech polskojêzycznych dzienników
i siedziby dwóch najwiêkszych polskich organizacji w Stanach Zjednoczonych” – tu w³aœnie, w kwartale czterech ulic skupili siê przybysze z Zaboro101
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wa102). Zadecydowa³a o tym obserwowana przez Znanieckiego „¿ywio³owa
potrzeba dawnych wartoœci spo³ecznych”, która nakazywa³a budowê „namiastki rodzinnych stron” pod dwiema postaciami: pocz¹tkowo w formie „przestrzennego skupienia jak najwiêkszej liczby emigrantów z tych samych okolic”, a nastêpnie pod postaci¹ ³¹czenia siê ludzi pochodz¹cych z tych samych
stron w towarzystwa i kluby regionalne103. „Jedna i druga forma – podkreœla
Aleksander Posern-Zieliñski – stanowi³y nie tylko substytut œwiata, z którego
emigranci wyszli i próbê organizacji ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego na nowych podstawach, ale by³y one tak¿e enklawami macierzystych spo³ecznoœci
pozostawionych po drugiej stronie oceanu”104.
Pierwsze organizacje chicagowskich emigrantów z Ma³opolski zaczê³y
powstawaæ w 1915 r. i nastawione by³y na pomoc dla wsi, które ucierpia³y
podczas ofensywy rosyjskiej na Galicjê. Ju¿ w marcu 1917 r. ukonstytuowa³o
siê Towarzystwo Ratunkowe Pojawia i Zaborowa. Na zebraniu organizacyjnym dobrowolne sk³adki wynios³y 26,5 dolara. Od tej pory mniejsze i wiêksze sumy p³ynê³y do kraju na wsparcie „kalekom wojny, sierotom i najbiedniejszym i dla wszystkich ludzi”105. Niemal równoczeœnie pojawi³y siê jednak
nieporozumienia, poniewa¿ interesy obu wsi nie zawsze dawa³y siê pogodziæ.
W efekcie zaczê³y powstawaæ kluby, koncentruj¹ce siê na wspó³pracy z jedn¹
okreœlon¹ wsi¹.
Z inicjatywy emigracji w 1920 r. powsta³y w Zaborowie dwie cegielnie,
których zyski mia³y byæ przeznaczone na budowê koœcio³a. Obie cegielnie
szybko uniezale¿ni³y siê od kurateli chicagowskiej i przesz³y pod zarz¹d gminy. Dzia³a³y sprawnie przez wiele lat, pobudzaj¹c ruch budowlany w ca³ej
okolicy i daj¹c zatrudnienie wielu osobom. W roku 1922 zaczêto w Chicago
rozwa¿aæ projekt budowy Domu Ludowego, w roku 1923 zaprenumerowano
„Dziennik Chicagowski” z wysy³k¹ do kraju dla cz³onków Ko³a M³odzie¿y
Wiejskiej, za³o¿onego w Zaborowie rok wczeœniej. Polonia dofinansowa³a
zakup sprzêtu dla stra¿y po¿arnej, utworzy³a fundusz stypendialny dla jednego z uczniów szko³y œredniej w Zaborowie, a wiosn¹ 1939 r. og³oszono zbiórkê funduszy na dozbrajanie Wojska Polskiego. Wczeœniej, bo w 1926 roku,
powrócono do idei budowy Domu Ludowego. W roku 1929 przyjecha³ do
Polski prezes Chicagowskiego Towarzystwa Obywateli Wioski Zaborowa
i ustalono szczegó³y inwestycji. „Zaborowianie w Chicago – pisze Kantor –
zadeklarowali pokrycie kosztów kupna placu i materia³ów budowlanych,
miejscowi 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 Ludowy by³ obszerny i nowoczesny, wiêc ca³a wieœ szczyci³a siê takim obiektem. Cierniak w swej obfitej korespondencji z chicagowskim Towarzystwem barwnie opisywa³ dzia³alnoœæ Domu Ludowego, a jego listy
by³y odczytywane na zebraniach i budzi³y du¿e zainteresowanie, co przek³ada³o siê na wiêksz¹ gotowoœæ partycypowania w kolejnych kosztach zwi¹zanych z wyposa¿eniem biblioteki, prenumerat¹ pism dla czytelni, zakupem odbiornika radiowego i tym podobnymi. Do Polski przybywa³y ca³e delegacje
klubowe. Po powrocie dzielono siê wra¿eniami, relacjonowano postêpy prac,
czêstowano siê wiktua³ami przywiezionymi z kraju (kie³bas¹, bimbrem),
ogl¹dano pami¹tkowe zdjêcia i wyœwietlano filmy (!).
Kontakty emigrantów z rodzinnymi wsiami nie mia³y wy³¹cznie charakteru formalnego – za poœrednictwem instytucji polonijnych. Czêste by³y te¿
prywatne wymiany listów z bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzin¹, przyjazdy do kraju,
wspieranie przybywaj¹cych do Chicago nowych migrantów z Zaborowa
i okolic. Jak pisze Zawistowicz-Adamska: „od nich przecie na ka¿de œwiêta
p³ynê³y w listach dolary i ’pakunki’ z odzie¿¹, z ich datków powsta³ w Zaborowie okaza³y Dom Ludowy, oni wreszcie ufundowali koœcielne dzwony,
które zgodnie z wol¹ ofiarodawców wszystkim za darmo dzwoniæ mia³y. Do
nich te¿ zwracali siê zawsze o pomoc krewniacy z kraju, gdy jakieœ nieszczêœcie ich nawiedzi³o: grad zbi³ zbo¿e, powódŸ zabra³a plony lub ogieñ zniszczy³ budynki. Ka¿dy dom przechowywa³ pieczo³owicie ró¿ne fotografie ’ze
œwiatu’: i tych, którzy tam pozostaj¹, i tych, którzy ongiœ tam bywali, a póŸniej wrócili do rodzinnej wsi i do wsiowskiego ¿ycia”107. Samoorganizacja na
odleg³oœæ dotyczy³a wiêc zarówno dzia³añ indywidualnych, rodzinnych,
przejawiajacych siê w formach przedsiêbiorczoœci indywidualnej, jak i korzysta³a z wiejskiego kapita³u spo³ecznego, nakazuj¹cego œwiadczon¹ zbiorowo
pomoc s¹siedzk¹ i „fundowanie” na miarê mo¿liwoœci obiektów wa¿nych dla
ca³ej wsi (przedsiêbiorczoœæ spo³eczna). Inna rzecz, ¿e czasami ofiarodawcy
zbyt natarczywie domagali siê dowodów uznania (wmurowania tablicy
pami¹tkowej, czy odczytania z ambony ich nazwisk). Aleksander Szczepañski, pod koniec lat dwudziestych konsul polski w Chicago, tak pisa³ o sile wiêzi emigrantów z rodzinnymi wsiami: „czego to Kluby nie robi¹ dla swoich
wiosek! Zaczyna siê zwykle od koœcio³a: odnowienie, zakup nowych dzwonów lub organów, budowa wie¿y. Nastêpna myœl jest o szkole i domu ludowym. Czy¿ ten objaw dba³oœci o swe rodzinne gniazdo, o tych, co pozostali
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wœród gorszych mo¿liwoœci gospodarczych, nie jest wzruszaj¹cy? Czy nie
jest on œwiadectwem wysokiego uobywatelnienia naszego ludu?”108.
To wspó³¿ycie, a tym bardziej wspó³praca nie odbywa³y siê bez zgrzytów.
Wsie zaborowskie s³a³y do Chicago proœby, podziêkowania, ale i sprawozdania, a stamt¹d p³ynê³y pieni¹dze i instrukcje ich wykorzystania, czasami –
s³owa krytyki. Bra³y siê one z ró¿nicy perspektyw, z nieznajomoœci krajowych realiów. „Amerykanie” mieli ziomkom za z³e indolencjê, pos¹dzali czasem o opiesza³oœæ, nawet nieuczciwoœæ, stopniowo – sami staj¹c siê robotnikami – przestawali rozumieæ mechanizmy ¿ycia wiejskiego i mentalnoœæ
ch³opsk¹. Miejscowi dzia³acze zarzucali „Amerykanom” brak orientacji w sytuacji w kraju, niedocenianie ograniczeñ administracyjnych, niezrozumienie
trudnego po³o¿enia ekonomicznego ludnoœci. Przyczyna taræ, poza oczywist¹
ró¿nic¹ perspektyw, le¿a³a te¿ w fakcie, ¿e kluby i towarzystwa preferowa³y
najczêœciej inwestycje o charakterze kulturalno-oœwiatowym i presti¿owym
(koœcio³y), nie zaœ ekonomicznym, choæby na mniejsz¹ skalê, a dopiero takie
mog³y – przez rozwój rolnictwa i umocnienie pozycji ch³opów – stworzyæ
przes³anki samodzielnego rozwoju spo³ecznego i wzrostu zaanga¿owania
obywateli. Prawid³owoœæ tê przenikliwie komentuje Kantor: „Chicagowianie
s¹dzili – na podstawie doœwiadczeñ amerykañskich – ¿e przemiany mog¹ byæ
niemal b³yskawiczne, ¿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 cywilizacyjny”109.
Czego uczy przypadek Zaborowa? Przede wszystkim wieœ ta stanowi dobitne potwierdzenie tezy, i¿ mo¿e istnieæ spo³ecznoœæ zintegrowana, mimo
zdeterytorializowania, czyli podzia³u na rozdzielone ogromnym dystansem
przestrzennym dwie czêœci. Niezale¿nie od tego, wiêzi miêdzy cz³onkami
zbiorowoœci (rodzinne i s¹siedzkie) s¹ podtrzymywane, co wiêcej, ulegaj¹
rozszerzeniu na poczucie odpowiedzialnoœci za ca³¹ wieœ, a nawet za naród
(choæ ju¿ niekoniecznie za wieœ s¹siedni¹, ale przecie¿ ona te¿ ma swoich migrantów). Tradycyjna spo³ecznoœæ potrafi zachowaæ swój kapita³ spo³eczny
i generowan¹ przezeñ przedsiêbiorczoœæ spo³eczn¹ zarówno w zdziesi¹tkowanym (krótszymi lub d³u¿szymi wyjazdami mieszkañców) Zaborowie, jak
i odtworzyæ oraz uruchomiæ te zasoby za oceanem, w Chicago. W dodatku
wystarcza tego kapita³u (i okazuje siê on w pe³ni produktywny i funkcjonalny) tak¿e po to, by po³¹czyæ sieci¹ intensywnych (równie¿ ponadrodzinnych)
kontaktów i zale¿noœci obie czêœci oraz zespoliæ je w jeden, œciœle wspó³pracuj¹cy organizm. Dualna struktura Zaborowa „w diasporze” nie prowadzi do
zdychotomizowanego podzia³u ról na dobroczyñców i beneficjentów; ci ostat108
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ni staraj¹ siê zrewan¿owaæ przynajmniej upominkami, a poza tym œwiadczona
im pomoc nadal jest postrzegana przez obie strony jako naturalna powinnoœæ,
wynikaj¹ca z faktu pokrewieñstwa lub s¹siedztwa. Zreszt¹, co podkreœla Kantor, emigranci nigdy nie mogli byæ pewni, czy czasem nie bêd¹ zmuszeni (np.
na skutek wypadków losowych b¹dŸ kryzysu gospodarczego) do powrotu
i z myœl¹ o tej ewentualnoœci traktowali swoje zabiegi i ofiarnoœæ jako
inwestycjê w niepewn¹ przysz³oœæ.
Nie zawsze te¿ „Chicago” okazuje siê stron¹ aktywn¹ i inspiruj¹c¹ do
dzia³añ; czêsto dochodzi nawet do starcia dwu pe³nych inicjatywy partnerów.
Dominuj¹ca rola „Chicago” wynika z ich przewagi finansowej i prowadzi
czasem do narzucania pewnych pomys³ów, a w konsekwencji do przeinwestowania infrastruktury Zaborowa obiektami o jednostronnym charakterze.
Niew¹tpliwie jednak Zaborów istnia³by, a nawet rozwija³ siê, tak¿e mimo braku protektoratu swojej „kolonii”, zdradzaj¹cej ju¿ objawy industrialnej mentalnoœci (instytucje postrzegane jako najwa¿niejszy czynnik determinuj¹cy
przemiany).
Wspó³praca obu czêœci Zaborowa odbywa siê pod has³ami pomocy rodzinom i s¹siadom oraz wszystkim ludziom we wsi, ale w statutach, programach
i konkretnych odezwach klubów bardzo wyraŸnie obecna jest tak¿e retoryka
ponadlokalna – odwo³anie siê do poczucia narodowego. Apele te nie pozostaj¹ bez echa i napotykaj¹ na wyp³ywaj¹ce z patriotycznych przes³anek
reakcje Polonii.

4. Hipotezy
Przeprowadzone analizy, obejmuj¹ce najpierw przejawy przedsiêbiorczoœci indywidualnej (migracje zarobkowe i pozarolnicze Ÿród³a dochodów),
a nastêpnie przedsiêbiorczoœci spo³ecznej (powstawanie instytucji na ziemiach polskich, zilustrowane potem studium trzech przypadków: Liskowa,
Handzlówki i Zaborowa), upowa¿niaj¹ do sformu³owania hipotezy na temat
zale¿noœci obu tych zjawisk oraz ich relacji wzglêdem kapita³u (ludzkiego i spo³ecznego) polskiej wsi pierwszej po³owy XX wieku.
Jak siê wydaje, sporo racji przemawia za tym, by twierdziæ, i¿ uwolniony
po uw³aszczeniu kapita³ ludzki konkretyzuje siê w bardzo dynamicznej
i œwiadcz¹cej o du¿ym potencjale przedsiêbiorczoœci indywidualnej. Jest ona
nakierowana na rozwój gospodarstwa rolnego i respektuje zasady ¿ycia wiejskiego, co okreœliliœmy jako tak¹ formê zaradnoœci, która ³¹czy „grê o adaptacjê” z „gr¹ o autentycznoœæ”. Jest wiêc dzia³aniem etosowym, a nie przedsiêbiorczoœci¹ w w¹skim, ekonomicznym znaczeniu. Rozwój gospodarstw
ch³opskich, dokonuj¹cy siê dziêki przedsiêbiorczoœci indywidualnej, napotyka jednak bariery zewnêtrzne zwi¹zane z brakiem otoczenia instytucjonalne-
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go. Aby temu zaradziæ, siêga siê po zasoby kapita³u spo³ecznego – wspólnotowe zasady wzajemnej pomocy i samoorganizacji, które praktykowane w tradycyjnej formie lub umiejêtnie modyfikowane, stopniowo wype³niaj¹ pró¿niê organizacyjn¹. Jest to bardzo istotna w³aœciwoœæ przedwojennej przedsiêbiorczoœci spo³ecznej œrodowisk wiejskich. W opisach wsi wzorowych nieraz
mo¿na spotkaæ znamienne wypowiedzi inicjatorów dzia³añ, którzy podkreœlaj¹, i¿ to, co robi¹ „ma jednak ju¿ grunt przygotowany do pewnego stopnia
w starej, ale ¿ywej, bo po dziœ dzieñ praktykowanej tradycji solidarnoœci rodowej”110.
Drug¹ cech¹ rozwoju tej przedsiêbiorczoœci by³o przypisywanie du¿ego
znaczenia nie tylko korzyœciom gospodarczym podejmowanych inicjatyw,
ale tak¿e walorowi altruistycznego wspó³dzia³ania, maj¹cego na celu dobro
ogó³u, a nie tylko ³¹cz¹cych siê w spó³dzielnie czy kooperatywy cz³onków.
Przypadkowo spotkany instruktor rolny t³umaczy³ Bojarskiej wartoœæ przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, powo³uj¹c siê na Józefa Supiñskiego, jednego z pierwszych polskich socjologów i ekonomistów: „organizacja gospodarcza, spó³ki
rolnicze, wszystkie stowarzyszenia nasze nios¹ przytu³ek opuszczonym,
chleb zg³odnia³ym, poprawê zepsutym, zapomogê pocz¹tkuj¹cym, opiekê
osieroconym, naukê zaniedbanym. One to podnosz¹ temperaturê spo³eczn¹,
przywo³uj¹ do ¿ycia uœpionych, niepoprawnych samolubów znacz¹ piêtnem
pogardy powszechnej, podnosz¹ godnoœæ jednostek, potêgê cia³a zbiorowego. One tworz¹ nowe ¿ycia spo³ecznego pr¹dy, dawne zasycaj¹ ¿yciem nowym”111. Podkreœlano zarazem, i¿ wspó³praca na tym polu jednoczy przedstawicieli ró¿nych warstw (ziemian, duchowieñstwo, inteligencjê, w³oœcian),
a wiêc sprzyja ³agodzeniu antagonizmów spo³ecznych. Akcentowano równie¿ wp³yw takich instytucji na podniesienie oœwiaty i poziomu moralnego
ich cz³onków oraz ca³ych wsi, a wiêc na funkcjê socjalizacyjn¹ i umacniaj¹c¹
kapita³ spo³eczny.
Wskazywano wreszcie, ¿e praca tego rodzaju to patriotyczny obowi¹zek.
Jak powszechnie stosowane musia³y to byæ argumenty, œwiadcz¹ choæby wypowiedzi ch³opów nagrodzonych w konkursie na opis gospodarowania w gospodarstwach kar³owatych. Jedna z uczestniczek pisze w zakoñczeniu swojej
pracy tak: „niech¿e przez ko³a gospodyñ s¹czy siê œwiat³o i daje coraz to nowe
zastêpy wytrwa³ych, rozumnych i nieprzes¹dnych pracowniczek. Pragnê, aby
zastêp dzielnych gospodyñ codziennie siê zwiêksza³ ku szczêœciu i dobrobytowi rodzin, potêdze i chwale umi³owanej Ojczyzny”112. Inny autor wypowiada siê nastêpuj¹co: „oprócz korzyœci materialnych, p³yn¹cych z korzystania
ze spó³dzielni, mam jeszcze zadowolenie moralne tego rodzaju, ¿e siê nale¿y
110
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do grona ludzi ideowych, wierz¹cych, ¿e spó³dzielczoœæ spe³ni swoje chlubne
zadanie podniesienia dobrobytu ludzi zorganizowanych na prawie poczucia
braterskiego w wielk¹ rodzinê, przekszta³caj¹c¹ ¿ycie wsi moralnie i materialnie, przygotowuj¹c¹ m³od¹ dorastaj¹c¹ generacjê do tej samej roli, gdy przyjdzie czas ust¹piæ, by daæ miejsce m³odym kadrom, pragn¹cym oddaæ siê idei
kooperacji, która stoi na stra¿y dobrobytu wsi i Pañstwa”113.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ i tê okolicznoœæ, jak umiejêtnie i stopniowo
ówczeœni liderzy nawi¹zywali kontakt ze œrodowiskiem. Czasami up³ywa³y
lata nim uznano, ¿e grunt jest przygotowany, a konkretna inicjatywa zaczyna³a przynosiæ rezultaty. Jeden z rozmówców Bojarskiej wspomina jak po powrocie z Pary¿a do rodzinnego maj¹tku zacz¹³ od zaproszenia okolicznych
w³oœcian do dworu na wspóln¹ lekturê Trylogii Henryka Sienkiewicza, nastêpnie
przysz³y pogadanki i dyskusje o historii Polski, wycieczki do teatru i zwiedzanie pami¹tek narodowych w Krakowie, urz¹dzanie obchodów z okazji wa¿nych
rocznic i usypanie kurhanu upamiêtniaj¹cego zwyciêstwo pod Grunwaldem.
Wreszcie, gdy ju¿ dosz³o do zbli¿enia dworu i wsi, gdy u ch³opów rozwin¹³ siê
„œwiatopogl¹d polski” i nauczono siê wspó³dzia³ania, „wtedy – opowiada dziedzic – zaczê³a siê tu u nas dopiero bujna praca ekonomiczno-spo³eczna”114.
Prawid³owoœci¹ by³o te¿ to, ¿e uruchamiano nie jedn¹, lecz kolejno kilka
instytucji wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê, ale zarazem o ró¿nym profilu
dzia³ania (nie tylko finansowym czy gospodarczym, lecz równie¿ oœwiatowym i kulturalnym). Na przyk³ad w £aniowach, wsi „kooperatystów”, powsta³o kó³ko rolnicze, spó³ka producentów byd³a i trzody, spó³ki rybacka i piekarska, ale tak¿e Dom Ludowy, czytelnia Towarzystwa Oœwiatowego, stra¿
po¿arna, Dru¿yna Bartoszowa i Kó³ko W³oœcian.
Wszystkie te instytucje nie ogranicza³y siê do w¹skiej specjalizacji, lecz
prowadzi³y wszechstronn¹ dzia³alnoœæ (np. kó³ka rolnicze organizowa³y zarówno fachowe kursy, zakupywa³y nawozy sztuczne i nasiona, jak i zaprasza³y prelegentów na pogadanki na temat wychowania dzieci, walki z patologiami czy zasad wspó³¿ycia w rodzinie, na wsi i w ca³ym spo³eczeñstwie).
Oczywiœcie, wa¿nym elementem ich aktywnoœci by³y imprezy rozrywkowe
i patriotyczne obchody rocznicowe.
Jak zatem w œwietle zgromadzonych danych przedstawia siê zale¿noœæ
miêdzy obiema formami przedsiêbiorczoœci i dwoma rodzajami kapita³u?
Mo¿na chyba uj¹æ tê relacjê nastêpuj¹co: przedsiêbiorczoœæ indywidualna,
czerpi¹ca z zasobów kapita³u ludzkiego, choæby najbardziej dynamiczna
i efektywna, nie jest jeszcze wystarczaj¹cym warunkiem pojawienia siê
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. Do jej powstania niezbêdne s¹ przes³anki
w rodzaju zaistnienia potrzeb oraz aspiracji ludzi rozwijaj¹cych swoje war113
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sztaty pracy i d¹¿¹cych do poprawy standardu ¿ycia – w pierwszej po³owie
XX w. by³y to rodzinne gospodarstwa ch³opskie i ich kontekst – œrodowisko
wiejskie. Wówczas dopiero zrodzi³a siê potrzeba inicjowania dzia³añ z krêgu
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. Wtedy te¿ siêgniêto do istniej¹cego kapita³u
spo³ecznego, co by³o posuniêciem s³uszniejszym ni¿ gdyby zaczêto od jego
deprecjonowania i wprowadzania nowych, przejêtych z zewn¹trz wzorów.
Okaza³o siê, ¿e tradycyjne formy wspó³pracy i samoorganizacji (wspólnotowy kapita³ spo³eczny) nie s¹ wiêc skazane na zasklepianie siê w familizmie,
lecz potrafi¹ przekroczyæ op³otki spo³ecznoœci lokalnej i wyjœæ poza kr¹g parafialnych lojalnoœci czy gminnych partykularyzmów. Ogromn¹ rolê odegra³y w tym propaganda i retoryka, odwo³uj¹ce siê do wy¿szych celów – postaw obywatelskich i patriotycznych.
Wydaje siê, ¿e nawet obecnie zasoby kapita³u spo³ecznego polskiej wsi
nie do koñca zosta³y zaprzepaszczone (choæ tak¿e socjologowie maj¹ tu swoje niechlubne zas³ugi w piêtnowaniu i zwalczaniu mechanizmów wspó³dzia³ania, które jeszcze po drugiej wojnie œwiatowej funkcjonowa³y w œrodowiskach wiejskich)115. Mo¿na zatem, a wrêcz nale¿a³oby, siêgn¹æ po nie równie¿ dzisiaj, z uwagi na ryzyko, jakie wi¹¿e siê z nieuchronnym przekszta³caniem czêœci polskich posttradycyjnych ch³opów w nowoczesnych producentów rolnych. Jak pokazuje Franciszek Tomczak w swojej ksi¹¿ce o ewolucji
amerykañskiego rolnictwa – agrobiznes, który stworzy³ wzorcowe otoczenie
instytucjonalne dla amerykañskiego farmera, sta³ siê zarazem kieratem dotkliwie ograniczaj¹cym faktyczn¹ swobodê, poczucie niezale¿noœci, skutecznie
przechwytuj¹cym wiêkszoœæ wartoœci wytworzonej w rolnictwie. Przyczyni³
siê nawet do likwidacji wielu ma³ych farm rodzinnych, które nie mog¹ sprostaæ wymogom nie tyle wolnego rynku (bo o takim w warunkach amerykañskich – przynajmniej jeœli chodzi o rolnictwo – nie ma mowy), co presji koncernów nastawionych na maksymalizowanie zysku, choæby kosztem ruiny samych rolników. Zdaniem wielu autorów, agrobiznes w USA jest przyk³adem
„zwyk³ego paso¿ytowania na ma³ych producentach rolnych przez inne grupy:
przemys³ zaopatrzeniowy, banki, transport, handel oraz specjalistów i ekspertów uniwersyteckich, szczególnie ekonomistów (sic!), którzy wnosz¹ swój
wk³ad do uœmiercenia nadziei tych rolników”116. Tomczak stawia wrêcz pytanie: dlaczego „w kraju tak bogatym jak USA i o tak zró¿nicowanych Ÿród³ach
opinii spo³ecznej, farmerzy dali siê tak ³atwo w³¹czyæ w system zewnêtrznego
biznesu i rynku”117.
115

D. Misiura, B. Ga³êski: Wyzysk biedoty wiejskiej przez ku³aków, Szko³a Partyjna przy
KC PZPR, Katedra Polityki Gospodarczej, Warszawa 1954.
116
F. Tomczak: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-¿ywnoœciowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2004, s. 237.
117
Ibidem, s. 135.
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Ano w³aœnie! Maj¹c œwie¿o w pamiêci sytuacjê na polskiej wsi, mo¿na tu
udzieliæ nastêpuj¹cej odpowiedzi: amerykañscy farmerzy dali siê podporz¹dkowaæ strukturom agrobiznesu, gdy¿ bêd¹c tak wielkimi indywidualistami i gospodaruj¹c na ogromnych (jak na warunki polskie) obszarach, nigdy
w³aœciwie nie funkcjonowali w œrodowisku spo³ecznym wsi. W przeciwieñstwie do nich, polscy ch³opi – wroœniêci we wspólnotowe ¿ycie i prezentuj¹cy
kolektywistyczn¹ mentalnoœæ – mieli ju¿ nieraz, i maj¹ po raz kolejny, mo¿liwoœæ uchronienia siê przed paso¿ytniczym wp³ywem otoczenia instytucjonalnego, kreowanego przez si³y zewnêtrzne, tworz¹c je samodzielnie i w oparciu
o zachowane zasoby wiejskiego kapita³u spo³ecznego. Dopiero na takim
gruncie mo¿e rozwijaæ siê autentyczna przedsiêbiorczoœæ spo³eczna, tworz¹ca w³asne struktury i niedopuszczaj¹ca do drenowania rolnictwa przez
struktury obce, wszczepione (implantowane) w œrodowisko wiejskie.

5. W stronê nowego paradygmatu transformacji
Ju¿ sam zwrot w stronê idei przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, poprzedzony
paroletnim zainteresowaniem pojêciem kapita³u spo³ecznego, sygnalizuje zasadnicz¹ zmianê dokonuj¹c¹ siê w naukach spo³ecznych. Wydaje siê, i¿ zaczyna siê w nich rysowaæ nowa perspektywa, polegaj¹ca na uhistorycznieniu
refleksji, jej ukonkretnieniu (zetnografizowaniu – przez rozbudzenie ponownej wra¿liwoœci na szczegó³) i zlokalizowaniu. Chodzi tu przy tym o zwrócenie uwagi na szczególne koleje losu i obecn¹ specyfikê zarówno Polski118, jak
i poszczególnych regionów, a nawet spo³ecznoœci lokalnych119. Te trzy prawid³owoœci sk³adaj¹ siê na taki nurt socjologii wspó³czesnej, który mo¿na nazwaæ – po pierwsze – ponownym i tym razem dokonywanym z premedytacj¹
osi¹ganiem stanu przedteoretycznego (w sytuacji, gdy wielkie teorie modernizacji okazuj¹ siê nieprzystawalne do polskich realiów), a po drugie –
osi¹ganiem stanu tymczasowego odnaukowienia (odracjonalizowania –
w sensie tymczasowej rezygnacji z prób znalezienia dla wszystkich zjawisk
logicznego wyt³umaczenia). Takie heroiczne usi³owania Ernest Gellner nazywa³ ironicznie „bezgranicznym mi³osierdziem logicznym” i upomina³ siê
o dopuszczenie istnienia w ¿yciu spo³ecznym choæby szczypty absurdalnoœci120. Z kolei nasz klasyk, Józef Cha³asiñski, pisz¹c o niewyjaœnionych przyczynach przemian w pewnej osadzie górniczej, wrêcz twierdzi³, ¿e ich interpretacja „przekracza mo¿liwoœci naukowej socjologicznej analizy”121. Pisa³:
118
A. Sosnowska: Zrozumieæ zacofanie. Spory historyków o Europê Wschodni¹
(1947–1994), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004.
119
J. Bartkowski: op. cit.
120
E. Gellner: Pojêcie pokrewieñstwa i inne szkice o metodzie i wyjaœnianiu antropologicznym, Universitas, Kraków 1995.
121
J. Cha³asiñski: Antagonizm polsko-niemiecki w fabrycznej osadzie „Kopalnia” na Górnym Œl¹sku. Studium socjologiczne, „Przegl¹d Socjologiczny” 1935, t. III, s. 43.
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„Gdybyœmy mogli przedstawiæ sobie wszystkie czynniki tej zmiany, to wtedy nic
by ju¿ w ¿yciu spo³ecznym nie by³o dla nas tajemnic¹. Ale wtedy z ¿ycia spo³ecznego musia³yby znikn¹æ irracjonalne si³y, których genezy w ogóle nie znamy
i których dzia³anie tylko w ma³ej czêœci jest dostêpne naszej myœli”. W zjawiskach spo³ecznych, podkreœla³ Cha³asiñski, „jest coœ, czego nie rozumiemy, co
wymyka siê racjonalnej, logicznej analizie, co stanowi o zasadniczo irracjonalnym charakterze podstawowych Ÿróde³ ¿ycia spo³ecznego w ogóle”122.
I wreszcie, postulowany tu raczej ni¿ opisywany, stan socjologii nale¿a³oby okreœliæ jej wtórnym zsocjografizowaniem, czyli powrotem do opisu,
do rzeczywistoœci spo³ecznej (na miejsce badania g³ównie zjawisk œwiadomoœci), z zaniechaniem na jakiœ czas uogólnieñ i odwo³añ do teorii najwy¿szego rzêdu. Konkretne opisy drobnych wycinków rzeczywistoœci (np. monografie) maj¹ przecie¿ istotny walor heurystyczny i teoretyczny: potrafi¹ nie
tylko weryfikowaæ generalizacje, lecz tak¿e je falsyfikowaæ. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e mikroskop (zgodnie z metafor¹ u¿yt¹ przez Antoninê K³oskowsk¹) i luneta mog¹ pokazywaæ to samo, tyle ¿e mikroskop dok³adniej123. Czasem – i to jest o wiele ciekawsze – pokazuj¹ one zgo³a coœ innego. Czy
socjologia powinna rezygnowaæ z tej szansy i z tego wyzwania?
Maj¹c na wzglêdzie uwagi zg³oszone mimochodem pod adresem dyscypliny, spróbujmy pokrótce zarysowaæ kontury wy³aniaj¹cego siê nowego paradygmatu transformacji. Do jego sformu³owania upowa¿niaj¹ nie tylko przywo³ane tu obrazki z przesz³oœci polskiej wsi, ale tak¿e obserwacje tego, co pojawia siê w sposób doœæ rozproszony, ale znamienny w tekstach wspó³czesnych prominentnych autorów zachodnich. Có¿ takiego pisze np. Francis Fukuyama w swoich rozwa¿aniach o zaufaniu? „Liberalna demokracja – podkreœla – jest nie do koñca nowoczesna. Je¿eli instytucje demokracji i kapitalizmu maj¹ dzia³aæ w³aœciwie, musz¹ wspó³istnieæ z okreœlonymi wartoœciami
kulturowymi”124. Jest przy tym dla niego jasne, ¿e przepisy prawa, umowy
i racjonalne regulacje we wszelkich sferach ¿ycia nie s¹ wystarczaj¹ce, gdy¿
potrzebne s¹ jeszcze wartoœci oparte nie na kalkulacji, lecz na zwyczaju –
przekazywane przez religiê, obyczaj i tradycjê. „Kapita³ spo³eczny manifestuj¹cy siê w formie pozaracjonalnych zwyczajów, które z kolei wywodz¹ siê
z ’irracjonalnych’ zjawisk w rodzaju religii lub tradycyjnej etyki, jest czynnikiem niezbêdnym do w³aœciwego funkcjonowania wspó³czesnych instytucji
gospodarczych i politycznych” – konkluduje125.

122

Ibidem, s. 44.
A. K³oskowska: Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996.
124
F. Fukuyama: Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wroc³aw 1997, s. 21.
125
Ibidem, s. 367.
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Spróbujmy wyprowadziæ wnioski z twierdzeñ Fukuyamy, a zatem
wyci¹gn¹æ z nich choæby najdalej id¹ce konsekwencje. Przyjmijmy, ¿e racjê
ma David Landes, gdy w odpowiedzi na pytanie: „dlaczego ubogie kraje s¹
biedne, a zamo¿ne – bogate?”, na przyk³adzie Anglii udowadnia, i¿ jej sukcesy ekonomiczne by³y efektem wczeœnie i mocno rozwiniêtej œwiadomoœci narodowej, czyli nacjonalizmu („cech¹ nacjonalizmu jest poczucie to¿samoœci
i wy¿szoœci... Wielkiej Brytanii poszczêœci³o siê, bo wczeœnie sta³a siê narodem. Narody potrafi¹ pogodziæ cel spo³eczny z aspiracjami i inicjatywami
jednostek i dziêki zbiorowej synergii wiêcej osi¹gn¹æ”)126. Za³ó¿my równie¿,
¿e nie myli siê Michel Albert, który oceniaj¹c szanse spo³eczeñstw postawionych wobec nowych wyzwañ, du¿e znaczenie przypisuje przekonaniom egalitarnym i zbudowanej na nich solidarnoœci, cechuj¹cej bardziej stabilny
i uspo³eczniony nadreñski model kapitalizmu, przeciwstawiony opartemu na
bezwzglêdnej rywalizacji modelowi anglosaskiemu („w spo³eczeñstwach
bardziej jednorodnych ludzie s¹ œwiatlejsi, lepiej przygotowani, a wiêc
³atwiej im przystosowaæ siê do przemian zachodz¹cych w œwiecie i wymagañ
postêpu. Dlatego w³aœnie spo³eczeñstwa najbardziej harmonijne maj¹ najczêœciej najwiêksze osi¹gniêcia gospodarcze”)127. Przyjmijmy wreszcie, ¿e
s³usznie rozumuj¹ Charles Hampden-Turner i Alfons Trompenaars wykazuj¹c, ¿e najwiêksze sukcesy ekonomiczne odnotowuj¹ kraje nastawione
kolektywistycznie (Singapur), zhierarchizowane (Japonia) oraz scentralizowane i o du¿ych tradycjach etatyzmu, jak np. Francja („etos konkurencyjnego
indywidualizmu jest skorelowany negatywnie z rozwojem gospodarczym.
Nie stwierdziliœmy ¿adnego wyj¹tku w tej sferze”)128. Id¹c tym tropem, mo¿na œmia³o sformu³owaæ nastêpuj¹ce twierdzenia:
– oparty na liberalnych za³o¿eniach paradygmat transformacji powinien
byæ jak najszybciej zast¹piony modelem czerpi¹cym swe podstawy z myœli
konserwatywnej;
– polskie spo³eczeñstwo (a zw³aszcza mieszkañcy wsi i rolnicy), dot¹d piêtnowane za niedostateczny poziom akceptacji postaw liberalnych i kompromituj¹ce przejawy tradycyjnej mentalnoœci, okazuje siê wrêcz predestynowane do odniesienia sukcesu ekonomicznego i spo³ecznego, o ile
oczywiœcie polskie elity polityczne i opiniotwórcze nie bêd¹ zak³óca³y
tego procesu swoj¹ interwencj¹ opart¹ na fa³szywych i na szczêœcie ju¿
zdezaktualizowanych przes³ankach129.
126
127

D.S. Landes: Bogactwo i nêdza narodów, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 252.
M. Albert: Kapitalizm kontra kapitalizm, Wydawnictwo „Signum”, Kraków 1994,

s. 189.
128

Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars: Siedem kultur kapitalizmu – USA, Japonia,
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
1998, s. 271.
129
R. Kaczmarek: Zmierzch neoliberalnego optymizmu, „Odra” 2003, nr 11; G. Soros:
Kryzys œwiatowego kapitalizmu, MUZA SA, Warszawa 1999.

Marek Rymsza

Druga fala ekonomii spo³ecznej w Polsce
a koncepcja aktywnej polityki spo³ecznej
1. Stara i nowa ekonomia spo³eczna w Europie
Druga fala ekonomii spo³ecznej jest w Europie jedn¹ z podstawowych
instytucjonalnych reakcji na kryzys pañstwa dobrobytu, a równoczeœnie stanowi odpowiedŸ na wyzwania globalizacji. W tym kontekœcie Tomasz KaŸmierczak pisze o „powrocie ekonomii spo³ecznej”1. Jak zaznacza Ewa Leœ,
ponowny wzrost zainteresowania gospodark¹ spo³eczn¹ i sektorem obywatelskim jako potencjalnym œwiadczeniodawc¹ us³ug spo³ecznych datuje siê
w Europie w³aœnie od ujawnienia kryzysu doktryny opiekuñczoœci pañstwa,
co nast¹pi³o w latach 80. XX wieku2. Przywo³ywana autorka wskazuje na odkrycie wówczas „nowego ubóstwa”, kojarzonego przede wszystkim z problemem wykluczenia spo³ecznego, a nie brakiem dochodu. Pañstwowe programy redystrybucyjne, nawet tak rozwiniête jak w europejskich pañstwach dobrobytu w okresie tzw. z³otego wieku polityki spo³ecznej (lata 50., 60. i 70. poprzedzaj¹ce wspomniany kryzys), owego „niematerialnego ubóstwa” nie likwidowa³y. A jak twierdzili krytycy doktryny opiekuñczoœci pañstwa, programy pañstwowe, zw³aszcza te organizowane przez pomoc spo³eczn¹, wrêcz
utrwala³y problem wykluczenia spo³ecznego, dezaktywizuj¹c klientów3. Odpowiedzi¹ by³ zwrot w kierunku aktywizacji beneficjentów wsparcia socjalnego, zapocz¹tkowany w latach 80. w krajach anglosaskich jako koncepcja
workfare (praca zamiast zasi³ku), a dekadê póŸniej obserwowany równie¿
w pañstwach dobrobytu kontynentalnej Europy.
1

Por. T. KaŸmierczak: Zrozumieæ ekonomiê spo³eczn¹, tekst zamieszczony w niniejszym tomie.
2
Por. E. Leœ: Nowa ekonomia spo³eczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor” 2005, nr
2, s. 36–37.
3
Ten nurt kry ty ki polityki spo³ecznej pañstwa dobrobytu rozwin¹³ m.in. teoriê underclass, t³umacz¹c¹ zjawisko pokoleniowego dziedziczenia biedy przez klientów pomocy
spo³ecznej. Por. Ch. Murray: Bez korzeni. Polityka spo³eczna USA 1950–1980, Zysk i S-ka,
Poznañ 2001.

176

Marek Rymsza

Preferencje dla programów wsparcia o charakterze aktywizuj¹cym,
a zw³aszcza dla samoaktywizacji (przedsiêbiorczoœci spo³ecznej), oznacza³y
zakwestionowanie jednego z fundamentów doktryny opiekuñczoœci pañstwa
– zasady dekomodyfikacji, zak³adaj¹cej d¹¿enie s³u¿b publicznych do uniezale¿nienia poziomu ¿ycia obywateli od aktywnoœci na rynku pracy. Jednoczeœnie prowadzi³o to do ponownego odkrycia dorobku ruchu ekonomii
spo³ecznej z prze³omu XIX i XX wieku oraz okresu miêdzywojennego,
a ukierunkowanego na rozwijanie przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, zw³aszcza
w formule spó³dzielczej. Okaza³o siê zreszt¹, ¿e w niektórych krajach Europy
Zachodniej, jak W³ochy, Francja czy Hiszpania, spó³dzielczoœæ utrzyma³a siê
przez ca³y okres powojenny jako praktykowana w warunkach gospodarki
wolnorynkowej forma aktywnoœci ekonomicznej4. Ow¹ zakorzenion¹ w tradycji europejskiej koncepcjê ekonomii spo³ecznej, preferuj¹c¹ takie formy instytucjonalne jak wspomniane spó³dzielnie, a tak¿e towarzystwa ubezpieczeñ
wzajemnych i zwi¹zki kredytowe, okreœlam w niniejszym opracowaniu terminem stara ekonomia spo³eczna. Podkreœlam tym samym jej odmienny od
wspó³czesnego nurtu gospodarki spo³ecznej (nowej ekonomii spo³ecznej)
charakter, nurtu promuj¹cego z jednej strony nowe formy instytucjonalno-prawne, jak przedsiêbiorstwa spo³eczne, a z drugiej – dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzon¹ w ramach organizacji pozarz¹dowych (stowarzyszeñ
i fundacji), a spoœród spó³dzielni dowartoœciowuj¹cego ich specyficzny typ –
spó³dzielnie socjalne5.
Powrót do idei gospodarki spo³ecznej, zapocz¹tkowany w Europie Zachodniej w latach 80. XX wieku Ewa Leœ okreœla jako rozwój „ruchu nowej
gospodarki spo³ecznej”6, wskazuj¹c – przez u¿ycie terminu ruch – na spo³eczny charakter inicjatyw sektora ekonomii spo³ecznej. W tym ujêciu inicjatywy
te, to oddolna reakcja obywateli na kryzys pañstwa dobrobytu, poprzedzaj¹ca
dzia³ania innowacyjne s³u¿b publicznych. W niniejszym opracowaniu koncentrujê siê na drugiej fali ekonomii spo³ecznej rozumianej wêziej. Pomijam
bowiem okres legitymizowania siê kryzysu pañstwa dobrobytu w Europie Zachodniej (lata 80. i pierwsza po³owa lat 90.), kiedy to decydenci i œrodowiska
eksperckie podejmowali próby instytucjonalnej obrony status quo, a w konsekwencji inicjatywy reformatorskie mia³y charakter oddolny, nie do koñca kon-

4
Warto zaznaczyæ, ¿e w krajach komunistycznych w tym samym okresie wypaczono
idee spó³dzielczoœci, wt³aczaj¹c spó³dzielnie w ramy gospodarki centralnie sterowanej.
5
Por. M. Rymsza: Stara i nowa ekonomia spo³eczna. Polska na tle doœwiadczeñ europejskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, a tak¿e T. KaŸmierczak: Zrozumieæ ekonomiê…, op. cit.,
a zw³aszcza zamieszczon¹ tam tabelê 1 z zestawionymi cechami starej i nowej gospodarki
spo³ecznej.
6
Por. E. Leœ: Nowa ekonomia…, op. cit., s. 43.
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trolowany przez elity rz¹dz¹ce7. Koncentrujê siê zaœ na ostatniej dekadzie
(druga po³owa lat 90. i lata obecne), kiedy za³amanie siê doktryny opiekuñczoœci pañstwa jest oczywiste (od jej obrony odst¹pili nawet socjaldemokraci8), a wysi³ek europejskich decydentów i ekspertów ukierunkowany jest na
poszukiwanie dróg wyjœcia i mo¿liwoœci instytucjonalnych reform systemów
zabezpieczenia spo³ecznego poszczególnych pañstw9.
Tym samym, wœród czynników wspó³tworz¹cych „otwarcie” dla drugiej
fali ekonomii spo³ecznej w Europie, podkreœlam znaczenie reorientacji polityki spo³ecznej. Po pierwsze, chodzi o upowszechnianie siê w Europie (w tym
w Polsce) koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej. To ona daje „zielone œwiat³o” dla nowej fali ekonomii spo³ecznej w Unii Europejskiej10 oraz w znacznej
czêœci pañstw cz³onkowskich11.
Po drugie, w przypadku naszego kraju istotne jest równie¿ stopniowe
przebijanie siê w debacie publicznej pogl¹du o koniecznoœci przeorientowania priorytetów polityki spo³ecznej z dzia³añ os³onowych na aktywizuj¹ce –
nie na zasadzie przejmowania unijnych priorytetów, ale na skutek dostrze¿enia funkcjonalnych wymogów kolejnej fazy transformacji zapocz¹tkowanej
w 1989 roku. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e drugiego z czynników nie nale¿y redukowaæ do pierwszego. W przypadku polskiego otwarcia na ekonomiê spo³eczn¹ obserwujemy bowiem sprzê¿enie dwóch niezale¿nych od siebie czynników: implementacji unijnych priorytetów po wst¹pieniu naszego kraju do
UE oraz uwzglêdniania w³asnych doœwiadczeñ transformacyjnych i wyci¹gania wniosków z b³êdów, niedostatków i ograniczeñ polityki spo³ecznej pierwszych kilkunastu lat przemian ustrojowych12.

7

Warto zaznaczyæ, ¿e w œrodowiskach akademickich badaczy polityki spo³ecznej z Europy Zachodniej jeszcze do niedawna ugruntowane by³o przekonanie, ¿e neoliberalne reformy
socjalne s¹ skrajnie ideologicznym przedsiêwziêciem anglosaskiej reaganomiki i nie wp³yn¹
na funkcjonowanie europejskiego modelu spo³ecznego.
8
Por. A. Giddens: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1999.
9
Por. M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna w teorii i praktyce, w: T. KaŸmierczak,
M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
10
Por. S. Kelly: Ekonomia spo³eczna i przedsiêbiorczoœæ spo³eczna w Unii Europejskiej,
w: T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki…, op. cit.
11
Zob. analizy porównawcze polityk krajowych w: A strategic challenge for employment, CIRIEC, Liege 2000.
12
Por. M. Rymsza: Reformy spo³eczne lat dziewiêædziesi¹tych: próba podsumowania,
w: M. Rymsza (red.): Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2004.
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2. Upowszechnianie koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej
Analizê stanu upowszechnienia w Polsce koncepcji aktywnej polityki
spo³ecznej w ramach nurtu nowej ekonomii spo³ecznej podejmujê z pewn¹ satysfakcj¹, gdy¿ obserwowany w ostatnich latach kierunek zmian potwierdza
trafnoœæ rekomendacji, jakie w tym zakresie formu³owaliœmy od kilku lat
w ramach Programu Polityki Spo³ecznej Instytutu Spraw Publicznych.
W 2003 roku opublikowaliœmy m.in. pracê zbiorow¹ zatytu³owan¹ W stronê
aktywnej polityki spo³ecznej13, w której wskazaliœmy na koniecznoœæ przeformu³owania priorytetów polityki spo³ecznej: z dzia³añ os³onowych na aktywizuj¹ce. Ostatnie trzy lata przynios³y istotne zmiany w tym w³aœnie kierunku.
Ilustruj¹ to podane w ramce przyk³ady.

Upowszechnianie elementów koncepcji
aktywnej polityki spo³ecznej
Przyk³ady dzia³añ praktycznych inicjowanych w trzecim sektorze:
• aktywizacja spo³ecznoœci lokalnych metod¹ CAL (Stowarzyszenie na
rzecz CAL);
• aktywizacja spo³ecznoœci lokalnych – fundusze i programy lokalne (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Wspomagania Wsi i inne
organizacje);
• reintegracja spo³eczna osób marginalizowanych z wykorzystaniem doœwiadczeñ szko³y Koefeda (Fundacja „Barka”);
• Biura Aktywnoœci Bezrobotnych wykorzystuj¹ce francusk¹ koncepcjê „towarzyszenia bezrobotnemu” (Caritas).
Dzia³ania ustawodawcze pañstwa:
• Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (2003);
• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (2003);
• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004);
• Ustawa o pomocy spo³ecznej (2004);
• Ustawa o spó³dzielniach socjalnych (2006).
Dzia³ania miêdzysektorowe:
• Projekty w ramach IW EQUAL (tzw. temat D).
´
Zród³o:
zestawienie w³asne.

13

Por. T. KaŸmierczak, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki..., op. cit.
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Sam termin aktywna polityka spo³eczna wszed³ do dyskursu publicznego14, a tak¿e do jêzyka dokumentów rz¹dowych, w tym dokumentów projektowych zwi¹zanych z wydatkowaniem w Polsce œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Upowszechniaj¹ siê jednak tylko wybrane elementy tego
modelu, z pominiêciem jego podbudowy teoretycznej15. Ma to kilka konsekwencji. Jedn¹ z nich jest czêste sprowadzanie w polskim dyskursie publicznym koncepcji APS do anglosaskiej formu³y workfare, odzwierciedlaj¹cej
amerykañsk¹ myœl wolnorynkow¹16, a nastêpnie popieranie APS z tej w³aœnie
ideologicznej perspektywy lub podejmowanie krytyki z odmiennych pozycji
ideologicznych17.
Tymczasem, w moim przekonaniu, koncepcja APS ma „europejskie oblicze”, ró¿ni siê w warstwie aksjologicznej od workfare, gdy¿ nawi¹zuje –
w odró¿nieniu od anglosaskiej krytyki welfare state – do dorobku szko³y
durkheimowskiej, która wspó³kszta³towa³a kontynentalny (oparty na solidaryzmie spo³ecznym) model polityki spo³ecznej18.
We wspomnianej publikacji Instytutu Spraw Publicznych z 2003 r. koncepcjê aktywnej polityki spo³ecznej (APS) przedstawi³em jako rozwi¹zanie
modelowe opieraj¹ce siê na 5 za³o¿eniach: 1) preferencji dla zasady partycypacji spo³ecznej kosztem zasady maksymalizowania bezpieczeñstwa socjalnego, 2) promocji zatrudnienia wspieranego w ró¿nych formach, 3) koncentracji wsparcia na osobach bezrobotnych zdolnych do pracy (lub mog¹cych tê
zdolnoœæ odzyskaæ), 4) zmienianiu nie tyle skali redystrybucji w ramach programów polityki spo³ecznej, ile charakteru rozdzielanego dobra (redystrybucja pracy w miejsce redystrybucji œwiadczeñ), 5) tendencji do legitymizowania programów socjalnych w sposób wychodz¹cy poza tradycyjne podzia³y
ideologiczne19. Priorytety APS przedstawione s¹ tak¿e w zamieszczonej obok
ramce.

14
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e u¿ywane s¹ tak¿e inne okreœlenia, jak aktywizuj¹ca polityka spo³eczna, czy pañstwo wspieraj¹ce pracê.
15
Pog³êbiona od strony socjologicznej analiza koncepcji APS – por. R. van Berkel, I.H.
Möller: Active Social Policies in the EU. Inclusion through participation? The Policy Press,
Bristol 2002.
16
Ten kierunek myœlenia w samych Stanach Zjednoczonych okreœlany jest jako konserwatywny.
17
Por. np. ciekaw¹, ale charakteryzuj¹c¹ siê tym w³aœnie ograniczeniem, krytyczn¹ analizê koncepcji APS w: R. Szarfenberg: Dialog wokó³ polityki spo³ecznej, „Dialog” 2006, nr 4.
18
Por. R. van Berkel, I.H. Möller: op. cit. Sygnalizowana kwestia nawi¹zania do dorobku
szko³y durkheimowskiej wymaga odrêbnej analizy, przekraczaj¹cej ramy tego opracowania.
19
Por. M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna..., op. cit.
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Za³o¿enia koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej
• APS to zbiór programów ukierunkowanych na aktywizacjê beneficjentów,
nawet kosztem ograniczenia poziomu ich ochrony socjalnej. Nastêpuje
wiêc zmiana aksjologicznego aspektu polityki spo³ecznej: od bezpieczeñstwa socjalnego do partycypacji.
• Celem APS jest spo³eczna inkluzja, ale uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym
postrzegane jest przez pryzmat aktywnoœci na rynku pracy, jeœli nie na
„normalnym” rynku pracy, to przynajmniej w sektorze ekonomii spo³ecznej, który „obudowuje” rynek komercyjny.
• Dzia³ania aktywizuj¹ce w ramach APS adresowane s¹ w pierwszej kolejnoœci do osób bezrobotnych, zdolnych do pracy, a w drugiej – do osób
mog¹cych zdolnoœæ zarobkowania odzyskaæ. Dzieje siê to kosztem wsparcia socjalnego dla osób trwale niezdolnych do aktywnoœci ekonomicznej.
• W Unii Europejskiej programy aktywnej polityki rynku pracy wypieraj¹ tradycyjne programy socjalne, ale nie oznacza to ograniczenia redystrybucyjnej funkcji polityki spo³ecznej. Zmienia siê redystrybuowane dobro: zamiast œwiadczeñ socjalnych jest to praca, co jednak nie jest to¿same
z ide¹ workfare – „praca zamiast zasi³ku”.
• Model APS przekracza tradycyjne podzia³y ideologiczne, a w najwiêkszym stopniu jest on realizowany przez Daniê – kraj nieprzypadkowo
po³o¿ony na pograniczu oddzia³ywania trzech tradycyjnych modeli polityki
spo³ecznej: socjaldemokratycznego (Skandynawia), konserwatywnego
(s¹siaduj¹ce z Dani¹ Niemcy) i liberalnego (s¹siaduj¹ca przez morze
Wielka Brytania).
´
Zród³o:
M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna…, op. cit., s. 29–32.

Nie ukrywam, ¿e uwa¿am APS za koncepcjê maj¹c¹ du¿y potencja³ rozwojowy, stwarzaj¹c¹ szansê przeprowadzenia faktycznej rekonstrukcji europejskich systemów zabezpieczenia spo³ecznego. I nie mam tu na myœli prostych
ciêæ socjalnych, obni¿aj¹cych standardy bezpieczeñstwa socjalnego, które
wynikaj¹ z przekonania, ¿e nic nie aktywizuje bardziej ni¿ „ostroga swojej nêdzy”20 – jak uj¹³ to George Gilder, jeden z przedstawicieli szko³y neoliberalnej. Wrêcz przeciwnie: po¿¹dany stan mo¿na uzyskaæ dziêki wzmacnianiu
wiêzi spo³ecznych i wykorzystaniu – zgodnie z zasad¹ empowerment21 –
20

Por. G. Gilder: Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-ka, Poznañ 2001, s. 199.
Zasada empowerment jest obecnie nadu¿ywana, a jednoczeœnie upraszczana w debacie
nad sposobami przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. Przez empowerment rozumie siê
czêsto aktywny udzia³ beneficjentów w programach wsparcia i sprowadza siê to do ich szkolenia (inwestowanie w kapita³ ludzki). Tymczasem, w klasycznym ujêciu empowerment, elementem upodmiotowienia obywateli jest wzmacnianie kapita³u spo³ecznego wspólnoty,
a istotn¹ rolê odgrywaj¹ tu – jako struktury poœrednicz¹ce – organizacje pozarz¹dowe. Por.
P. Berger, R. Neuhaus: To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy, American Enterprise Institute, Washington, DC 1997.
21
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samopomocowych zdolnoœci spo³eczeñstwa obywatelskiego (zasobów kapita³u spo³ecznego). Ten w³aœnie kierunek ³¹czy koncepcjê APS z nurtem ekonomii spo³ecznej (zarówno starej, jak i nowej) i stwarza szanse traktowania
przeprowadzanej rekonstrukcji welfare state w kategoriach rozwoju, a nie regresu spo³ecznego.
Niemniej jednak, warto w sposób mo¿liwie zobiektywizowany wskazaæ
nie tylko mocne, ale równie¿ i s³abe strony koncepcji aktywnej polityki
spo³ecznej, a tak¿e przywo³aæ formu³owane pod jej adresem w¹tpliwoœci i zastrze¿enia22.

3. Mocne strony koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej
Do mocnych stron koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej w formie,
w której jest obecnie urzeczywistniana w Europie, mo¿na, moim zdaniem, zaliczyæ: 1) przekraczanie tradycyjnych podzia³ów ideologicznych na zwolenników i przeciwników welfare state, 2) odrzucenie modelu totalnej instytucji
pomocowej, 3) wykorzystanie potencja³u spo³ecznego i ekonomicznego trzeciego sektora oraz 4) odrzucenie demotywuj¹cej zasady dekomodyfikacji.
3.1. Przekraczanie tradycyjnych podzia³ów ideologicznych
wokó³ idei welfare state
Wzrost popularnoœci koncepcji APS zwi¹zany jest z przekraczaniem
przez ni¹ tradycyjnych podzia³ów ideologicznych. Jej za³o¿enia po odpowiedniej „obróbce” (niewypaczaj¹cej jednak istoty koncepcji) mo¿liwe s¹ do
zaakceptowania we wszystkich trzech tradycyjnych, ideologicznych modelach polityki spo³ecznej: liberalnym (jako europejskiej wersji workfare),
socjaldemokratycznym (jako koncepcji inkluzji spo³ecznej œrodowisk marginalizowanych) i konserwatywnym (jako nowej formu³y solidaryzmu spo³ecznego w polityce spo³ecznej). Koncepcja APS nie jest to¿sama z koncepcj¹
workfare, maj¹c¹ wyraŸny profil ideologiczny, choæ wykorzystuje ona rozwi¹zania praktyczne wypracowane w ramach tej ostatniej23.

22

Prezentowan¹ dalej analizê mocnych i s³abych stron koncepcji APS przedstawi³em
w formie referatu „Aktywizuj¹ca polityka spo³eczna – koncepcje i problemy” na konferencji
„Aktywizuj¹ca polityka spo³eczna – od pañstwa œwiadczeñ do pañstwa pracy”, Komitet Nauk
o Pracy i Polityce Spo³ecznej PAN i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ, 23 lutego
2006.
23
Por. M. Rymsza: Aktywizacja przez pracê: rola spo³ecznej przedsiêbiorczoœci,
w: Przeciw wykluczeniu spo³ecznemu (praca zbiorowa), Fundacja „Pro Caritate”, Warszawa
2003.
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3.2. Odrzucenie modelu totalnej instytucji pomocowej
Animatorzy wspó³czesnego nurtu aktywizacji przez pracê œwiadomi s¹
zagro¿eñ i skutków ubocznych XIX-wiecznego modelu working houses24.
Przewa¿a wiêc rezygnacja z „opieki totalnej”, polegaj¹ca na przyjêciu zasady
nie³¹czenia „wspólnoty pracy” ze „wspólnot¹ zamieszkania”. To w³aœnie odró¿nia tworzone obecnie w Polsce centra integracji spo³ecznej (CIS) i kluby
integracji spo³ecznej od wiktoriañskich domów pracy25. Spotykamy co prawda równie¿ inicjatywy ³¹cz¹ce obie formy wspólnoty (w Polsce s¹ to obecnie
np. inicjatywy Fundacji „Barka” czy Stowarzyszenia „Emaus”), ale przy
po³o¿eniu du¿ego nacisku na unikanie syndromu instytucji totalnej26. Œwiadcz¹ o tym m.in. zasady uczestnictwa w takich podwójnych wspólnotach.
Przyk³adowo, cz³onkowie wspólnot Emaus to tzw. kompanioni, osoby wzajemnie wspieraj¹ce siê w procesie wychodzenia z marginalizacji, ale przede
wszystkim odbudowuj¹ce w³asne ¿ycie i tylko czasowo przebywaj¹ce w danym oœrodku wsparcia.
3.3. Wykorzystanie potencja³u spo³ecznego i ekonomicznego
trzeciego sektora
Realizacj¹ programów aktywizuj¹cych zajmuj¹ siê przede wszystkim organizacje pozarz¹dowe. S¹ one bowiem bardziej elastyczne, przez co ³atwiej
stosowaæ im zindywidualizowane formy wsparcia27. Organizacje lepiej te¿
radz¹ sobie z roszczeniowymi postawami beneficjentów wzmacniaj¹cymi ich
marginalizacjê (proces automarginalizacji), poniewa¿ to nie one s¹ adresatami roszczeñ kierowanych wobec pañstwa i jego s³u¿b, a równoczeœnie
w mniejszym stopniu traktowane s¹ jako instytucje kontroli spo³ecznej. To
w³aœnie, moim zdaniem, sprawia, ¿e we wspó³czesnym nurcie ekonomii
spo³ecznej tak silna jest pozycja stowarzyszeñ i fundacji. Uczestnicy przedsiêwziêæ starej ekonomii spo³ecznej posiadali równie wiele deficytów, co wspó³czeœni wykluczeni, ale byli raczej ofiarami drapie¿nego kapitalizmu okresu
industrializacji, ni¿ nadmiernej opiekuñczoœci pañstwa II po³owy XX wieku.
24
Warto zaznaczyæ, ¿e domy pracy nie powsta³y w XIX w. jako instytucje represyjne, ale
wyros³y z XVIII-wiecznej koncepcji warsztatów, o których dzisiaj powiedzielibyœmy, ¿e
w swych za³o¿eniach mia³y usamodzielniaæ ich uczestników.
25
Nie oznacza to, ¿e CIS-y nie maj¹ w³asnych wad i ograniczeñ. Por. T. KaŸmierczak:
Centra integracji spo³ecznej jako pomys³ na przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu? Refleksje wokó³ Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
26
Por. klasyczn¹ socjologiczn¹ analizê instytucji totalnej w: E. Goffman: Charakterystyka instytucji totalnych, w: W. Derczyñski, A. Jasiñska-Kania, J. Szacki (red.): Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975.
27
Por. T. KaŸmierczak, M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna. Stan obecny i szanse
upowszechnienia koncepcji, „Analizy i Opinie” nr 48, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2006.
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3.4. Odrzucenie demotywuj¹cej zasady dekomodyfikacji
Sformu³owana przez socjaldemokratów zasada dekomodyfikacji, czyli
pe³nego uniezale¿nienia sytuacji dochodowej obywateli od ich aktywnoœci na
rynku pracy28, stanowi³a j¹dro skrajnej wersji pañstwa opiekuñczego. By³a
ona od pocz¹tku kwestionowana przez liberalnych i konserwatywnych krytyków welfare state, podkreœlaj¹cych, ¿e wsparcie „za darmo” udzielane osobom zdolnym do pracy demotywuje i demoralizuje29. APS to delegitymizacja
zasady dekomodyfikacji od œrodka, dokonywana przez spadkobierców-architektów pañstwa opiekuñczego30. W koncepcji APS nie chodzi o to, ¿eby „nie
daæ za darmo”, ale o to, aby daæ to, czego brakuje najbardziej, czyli o mo¿liwoœæ uczestnictwa w spo³ecznej wymianie (a nie tylko konsumpcji) dóbr
i us³ug. Odrzucenie zasady dekomodyfikacji nie powinno jednak, w myœl
za³o¿eñ APS, prowadziæ do „przegiêcia” w drug¹ stronê: nie chodzi o ograniczenie pomocy, ale o zmianê jej charakteru.

4. Kwestie problematyczne zwi¹zane z upowszechnianiem
koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej
Do kwestii problematycznych, których rozstrzygniêcie wymaga pog³êbionych analiz i badañ empirycznych zaliczy³bym: 1) spór o instytucjonalne
granice aktywnej polityki spo³ecznej oraz 2) spór o sposób definiowania efektywnoœci programów APS. Do udokumentowanych zarzutów zaliczy³bym
zaœ: 3) zarzut przeciwskutecznoœci stawiany niektórym formom aktywizuj¹cym oraz 4) zarzut czêœciowej delegitymizacji socjalnej funkcji pañstwa
przez koncepcjê APS.
4.1. Instytucjonalne granice programów APS
Nie wiadomo, gdzie przebiega granica miêdzy aktywizuj¹cymi programami socjalnymi (polityk¹ spo³eczn¹) a aktywnymi programami rynku pracy
(polityk¹ zatrudnienia). Nie jest to spór teoretyczny, szczególnie w Polsce. Na
poziomie centralnym granice te s¹ rozmyte, co przek³ada siê na brak konsekwencji w podzia³ach kompetencyjnych polskich ministerstw i ich poszczególnych departamentów. Przyk³adowo, gdy z nie do koñca jasnych powodów na
krótko wyodrêbniono w strukturze ministerialnej resort polityki spo³ecznej
oraz resort gospodarki (w miejsce utrwalonego ju¿ podzia³u na resort pracy
i polityki spo³ecznej oraz resort gospodarki), problematykê integracji spo³ecz28

Por. G. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
29
Por. L.M. Mead i in.: From Welfare to Work. Lessons from America, IEA Heath and
Welfare Unit, London 1997.
30
Por. M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna…, op. cit.
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nej pozostawiono w ministerstwie polityki spo³ecznej, choæ to w³aœnie w ramach reintegracji spo³ecznej starano siê upowszechniaæ zatrudnienie socjalne.
Na poziomie lokalnym granice te s¹ natomiast sztywne, niemal nieprzekraczalne: s³u¿by spo³eczne i s³u¿by zatrudnienia funkcjonuj¹ w Polsce niejako obok siebie, choæ jedne i drugie maj¹ za zadanie aktywizowaæ te same œrodowiska osób d³ugotrwale bezrobotnych. Brak jest mechanizmów wspó³dzia³ania, a przez lata obserwowaliœmy wrêcz „przerzucanie” trudnych klientów
miêdzy biurami pracy a oœrodkami pomocy spo³ecznej.
4.2. Spór o efektywnoœæ koncepcji APS
Spór ten w du¿ej mierze sprowadza siê do pytania, czy aktywizowanie
bezrobotnych w sektorze gospodarki spo³ecznej przyczynia siê do podniesienia poziomu zatrudnienia produktywnego. Jeœli odrzucimy dwa skrajne, wydawane a priori s¹dy, ¿e: 1) gospodarka spo³eczna z natury rzeczy psuje rynek (poziom zatrudnienia nie zwiêksza siê, a jedynie „normalne” miejsca pracy zastêpowane s¹ przez subsydiowane) oraz 2) ¿e redystrybucja pracy jest
sprawiedliwa, a tym samym s³uszna bez wzglêdu na rezultat ekonomiczny –
zauwa¿amy potrzebê prowadzenia pog³êbionych badañ empirycznych. Wydaje siê bowiem, ¿e wyniki mog¹ byæ ró¿ne na ró¿nych lokalnych rynkach
pracy. Zamiast zajmowaæ dogmatyczne stanowisko, warto wiêc poszukiwaæ
uwarunkowañ zwiêkszaj¹cych prawdopodobieñstwo gry o sumie dodatniej
i gry o sumie zerowej.
Drugi aspekt tego sporu to pytanie, czy APS to koncepcja oszczêdnoœciowa, czy o nachyleniu socjalnym. OdpowiedŸ na to pytanie nie jest ³atwa i zale¿y w du¿ej mierze od tego, czy efektywnoœæ APS rozpatrujemy z d³u¿szej czy
krótszej perspektywy czasu (krótko okresowo APS oznacza wzrost nak³adów; dlatego upowszechniana jest w Polsce przy wykorzystaniu œrodków
strukturalnych EFS). Zauwa¿amy tu istotn¹ ró¿nicê miêdzy aktywizuj¹cymi
programami socjalnymi realizowanymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych workfare sprzyja rozwojowi przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, a nie zatrudnienia socjalnego. Polityka Unii Europejskiej
wydaje siê mieæ priorytety odwrotne: instrumentem aktywizacji jest przede
wszystkim instytucja zatrudniania wspieranego, a nie inkubatory przedsiêbiorczoœci.
4.3. Zarzut przeciwskutecznoœci programów aktywizuj¹cych
Wskazuje siê, ¿e udzia³ w programach aktywizuj¹cych mo¿e prowadziæ
do skutku ubocznego, jakim jest zjawisko naznaczania uczestników31. Przeja31
Por. J.L. Laville, M. Nyssens: Solidarity-Based Sector Organizations in the „Proximity
Services” Field: A European Francophone Perspective, „Voluntas” 2000, nr 1 (11), s. 67–84.
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wia siê ono na dwa sposoby. Pierwszy, to odmienne traktowanie takich osób
przez pracodawców na otwartym rynku pracy: osoby po kursach aktywizuj¹cych zatrudniane s¹ czêsto tylko na miejscach pracy subsydiowanych ze
œrodków publicznych i tylko w okresie korzystania z publicznych subwencji
lub innych udogodnieñ. Drugi, to „gettyzacja” osób niepe³nosprawnych
w spó³dzielniach czy zak³adach pracy chronionej. W obu przypadkach nie nastêpuje pe³na reintegracja spo³eczna osób marginalizowanych, która jest przecie¿ zasadniczym celem zarówno koncepcji APS, jak i ekonomii spo³ecznej.
Teoretycznym opisem tego stanu rzeczy jest teoria dualnego rynku pracy,
która wskazuje, ¿e efekt uboczny zwiêkszania przep³ywów miêdzy bezrobociem i zatrudnieniem stanowi segmentacja rynku pracy: s³absi pracuj¹ w wydzielonym segmencie rynku pracy lub przy wykorzystaniu nietypowych, „gorszych” form zatrudnienia32. Mo¿na powiedzieæ, ¿e podzia³ na aktywnych
i nieaktywnych ekonomicznie zastêpowany jest przez podzia³ na zatrudnionych pierwszej i drugiej kategorii. Mówi¹c obrazowo, burz¹c jeden mur
utrwalaj¹cy spo³eczn¹ marginalizacjê s³abszych, budujemy obok drugi.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e rozwijaj¹ca siê obecnie w Europie koncepcja flexicurity zak³ada, ¿e elastyczne formy zatrudnienia nie musz¹ byæ gorsze: przy odpowiednich regulacjach prawnych i praktyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwem mog¹ one – i powinny – mieæ charakter przyjazny pracownikom, w tym pracownikom o ograniczonych mo¿liwoœciach œwiadczenia pracy33.
4.4. Zarzut czêœciowej delegitymizacji dzia³añ opiekuñczych
Koncepcja APS koncentruje siê na pracy z osobami bezrobotnymi zdolnymi do pracy. Tym samym z pola widzenia ucieka problem koniecznoœci
zwiêkszania skali (i nak³adów finansowych) dzia³añ opiekuñczych wobec
cz³onków spo³eczeñstwa trwale niezdolnych (z racji wieku, niepe³nosprawnoœci itp.) do aktywnoœci ekonomicznej. Waga tego zarzutu roœnie, gdy
uœwiadomimy sobie, ¿e odnosi siê on do dzia³añ w spo³eczeñstwach szybko
starzej¹cych siê (takimi s¹ europejskie spo³eczeñstwa dobrobytu). W skrajnej
wersji ów redukcjonizm prowadzi do postrzegania ludzi nieproduktywnych
i niebêd¹cych w stanie odbudowaæ swojej „zdolnoœci zatrudnieniowej”
(employability) jako „ludzi zbêdnych”. Jest to zjawisko groŸne.
32
Por. E. Giermanowska: Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia – na
przyk³adzie przeciwdzia³ania bezrobociu m³odzie¿y, w: M. Rymsza: Elastyczny rynek pracy
i bezpieczeñstwo socjalne. Flexicurity po polsku? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2005.
33
Por. M. Rymsza: W poszukiwaniu równowagi miêdzy elastycznoœci¹ rynku pracy i bezpieczeñstwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity? w: M. Rymsza (red.): Elastyczny rynek pracy…, op. cit.
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Niemniej jednak warto zaznaczyæ, ¿e na gruncie APS rozwija siê te¿ nurt
aktywizowania osób starszych, propaguj¹cy obok pracy p³atnej tak¿e wolontariat czy kszta³cenie ustawiczne34. W tym ujêciu budowane s¹ raczej rozwi¹zania poœrednie miêdzy opiek¹ i aktywizacj¹, zamiast utrwalania podzia³u
na osoby aktywne i nieaktywne.

5. W kierunku polskiego modelu ekonomii spo³ecznej
nowej fali
Na koniec warto postawiæ pytanie, czy nasze dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie wykorzystania instrumentów APS w upowszechnianiu przedsiêbiorczoœci spo³ecznej pozwalaj¹ okreœliæ cechy tworz¹cego siê polskiego
modelu ekonomii spo³ecznej drugiej fali?
Wa¿nym pozytywnym aspektem owej fali jest stosunkowo wysoki, jak na
kulturê polityczn¹ w naszym kraju, poziom samorefleksji i myœlenia strategicznego w œrodowiskach eksperckich zaanga¿owanych w dzia³ania praktyczne. Przyk³adowo, w grupie 23 inicjatyw projektowych realizowanych w ramach tematu D Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (priorytet: „Rozwój gospodarki spo³ecznej”) trzy ukierunkowane s¹ na budowanie polskiego modelu
ekonomii spo³ecznej35. Stosunkowo „¿yw¹”, a wiêc bêd¹c¹ faktycznym miejscem wymiany informacji i doœwiadczeñ, wydaje siê funkcjonuj¹ca w strukturach IW EQUAL tzw. sieæ tematyczna tematu D, skupiaj¹ca liderów projektów i ich zaplecze eksperckie. Z drugiej jednak strony razi sztampowoœæ i nowomowa towarzysz¹ca tzw. upowszechnianiu rezultatów; charakteryzuje to
administracjê publiczn¹, a coraz czêœciej, niestety, równie¿ organizacje.
Mainstreaming (oznaczaj¹cy próby w³¹czania wypracowanych rozwi¹zañ
i rekomendacji do g³ównego nurtu polityki) sprowadzany jest wówczas do
„zaklinania rzeczywistoœci”, powtarzania s³usznych formu³ bez pomys³u na
ich rzeczywiste wdro¿enie.
Analiza inicjatyw podejmowanych w Polsce w ramach nowej fali ekonomii spo³ecznej, w tym przede wszystkim we wspomnianym nurcie mainstreamingu (projekty EQUAL), pozwala dostrzec kontury kszta³tuj¹cego siê pol-

34

Koncepcja ta okreœlana jest jako aktywna staroœæ (active aging). Por. M. Jepsen, D. Foden, M. Hutsebaut (red.): A Lifelong Strategy for Active Ageing, European Trade Union Institute, Brussels 2003.
35
Chodzi o projekty: „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spo³ecznej” (administrator: Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych), „Tu jest praca” (administrator: Instytut Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu Warszawskiego) i „W stronê polskiego modelu gospodarki spo³ecznej – budujemy nowy Lisków” (w ramach którego powsta³ niniejszy tom; administrator ISP).
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skiego modelu; okreœlê go roboczo jako empowerment po polsku36. Model
ten mieœci siê w nurcie nowej ekonomii spo³ecznej, a na obecnym etapie mo¿na wyró¿niæ cztery jego cechy: 1) nacisk na inwestowanie w kapita³ ludzki
przy niedowartoœciowaniu znaczenia kapita³u spo³ecznego, 2) preferencje dla
„inkluzji wertykalnej” kosztem wzmacniania wiêzi poziomych („inkluzji
horyzontalnej”)37, 3) preferencje dla aktywnych programów rynku pracy przy
trudniejszej implementacji aktywizuj¹cych programów socjalnych, 4) zjawisko konwergencji czêœci organizacji pozarz¹dowych zaanga¿owanych w ekonomiê spo³eczn¹: od formu³y non-profit, przez not-for-profit, do not-for-private-profit38.

Empowerment po polsku, czyli doœwiadczenia IW EQUAL*
Preferencje dla inwestowania w kapita³ ludzki
Projekty w ramach IW EQUAL ukierunkowane s¹ g³ównie na budowanie
kapita³u ludzkiego, czego wyrazem s¹ zarówno preferencje jednostek realizuj¹cych projekty (powszechnoœæ dzia³añ o charakterze szkoleniowym adresowanych do tzw. beneficjentów ostatecznych), jak i nadzoruj¹cej projekty
administracji (liczba powsta³ych nowych miejsc pracy dla konkretnych osób
wykluczonych jako podstawowy wskaŸnik ewaluacyjny). Niedowartoœciowane jest wykorzystywanie i wzmacnianie kapita³u spo³ecznego. Tymczasem,
poziom zakorzeniania nowo powsta³ych przedsiêbiorstw spo³ecznych
w spo³ecznoœciach lokalnych mo¿e okazaæ siê jednym z kluczowych czynników decyduj¹cych o utrzymaniu siê inicjatywy po zakoñczeniu projektów
i wykorzystaniu œrodków pomocowych.
Preferencje dla „inkluzji wertykalnej”
Aksjologia IW EQUAL to w pierwszej kolejnoœci wspieranie wykluczonych (dzia³alnoœæ „jedni na rzecz drugich”), a dopiero w drugiej – wspieranie
samopomocy („s³absi pomagaj¹ sobie nawzajem”). Im jakieœ œrodowisko
jest bardziej wykluczone, tym projekt jego aktywizacji jest bardziej priorytetowy. Oznacza to jednak, ¿e uruchamiane s¹ inicjatywy o wysokim poziomie
ryzyka ekonomicznego, a czêœæ z nich nie ma praktycznie szans na samowystarczalnoœæ.

36

Kwestiê tê wraz z prezentowan¹ dalej propozycj¹ periodyzacji przedstawi³em w formie referatu zatytu³owanego „Rozwój gospodarki spo³ecznej w Polsce” na konferencji „Gospodarka spo³eczna – model aktywizacji, przedsiêbiorczoœci i rozwoju lokalnego”, PIW
EQUAL, Warszawa, 11 maja 2006 r.
37
Odnoœnie typów wiêzi spo³ecznych i roli polityki spo³ecznej w ich wzmacnianiu – por.
M. Rymsza: Polityka spo³eczna a wiêzi spo³eczne. Przypadek III Rzeczypospolitej: „Societas/Communitas” 2006, nr 1.
38
Por. M. Rymsza: Stara i nowa ekonomia…, op. cit.
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Preferencje dla aktyw nych programów rynku pracy
Uczestnictwo w projektach wspierania wykluczonych przez dzia³ania
aktywizuj¹ce czêœciej i chêtniej deklaruj¹ biura pracy ni¿ oœrodki pomocy
spo³ecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie. Byæ mo¿e kultura organizacyjna tych pierwszych bardziej odpowiada dzia³aniu projektowemu. Kluczowe wydaje siê tu jednak wspomniane nakierowanie IW EQUAL na wzmacnianie kapita³u ludzkiego. PUP-y ustawowo zajmuj¹ siê szkoleniami bezrobotnych, poœrednictwem pracy i tym podobnymi dzia³aniami; nie s¹ jednak
zdolne do wzmacniania spo³ecznoœci lokalnej. Takie formy wsparcia jak
community capacity building czy animacja spo³ecznoœci lokalnej to potencjalna domena s³u¿b spo³ecznych. Niestety, te formy aktywizacji rozwijaj¹ siê
w Polsce powoli, choæ daje siê tu zauwa¿yæ pewne o¿ywienie, m.in. pod
wp³ywem IW EQUAL.
Konwergencja w trzecim sektorze
Organizacje pozarz¹dowe zaanga¿owa³y siê w IW EQUAL (chodzi o temat D, ale i pozosta³e priorytety), dostrzegaj¹c nie tylko nowe mo¿liwoœci
skutecznej realizacji celów statutowych, ale i zwiêkszenia w³asnego potencja³u ekonomicznego. Kondycja trzeciego sektora jest bowiem w Polsce
s³aba. Wejœcie do sektora ES oznacza wst¹pienie na drogê od non-profit,
przez not-for-profit, do not-for-private-profit i rodzi pytanie, od którego momentu organizacja pozarz¹dowa staje siê de facto przedsiêbiorstwem spo³ecznym? Prawdopodobnie potrzebne bêd¹ nowe regulacje prawne, porz¹dkuj¹ce sytuacje graniczne. Niestety, przy okazji prac nad nowelizacj¹ Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie rz¹d przygotowuje
rozwi¹zania id¹ce dok³adnie w przeciwnym kierunku, d¹¿¹c do ograniczenia
dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej w trzecim sektorze.
* Projekty w ramach IW EQUAL na prze³omie 2006 i 2007 r. znajdowa³y siê w po³owie
okresu realizacji. Model mo¿e wiêc jeszcze ewoluowaæ w ró¿nych kierunkach.

´
Zród³o:
zestawienie w³asne.

Przedstawione powy¿ej cechy kszta³tuj¹cego siê modelu wskazuj¹, ¿e
w niewielkim tylko stopniu wykorzystujemy bogaty dorobek polskiej tradycji
gospodarki spo³ecznej, siêgaj¹cej pozytywistycznych dzia³añ okresu zaborów (zw³aszcza w Poznañskiem), a ugruntowanej w dwudziestoleciu miêdzywojennym (jedn¹ z ikon tego okresu jest Lisków39). Dlaczego tak jest? Nie

39

Odwo³ujemy siê do niego w projekcie, w ramach którego powsta³a niniejsza publikacja, dla podkreœlenia potrzeby i wartoœci dodanej wyp³ywaj¹cej z umiejêtnego wykorzystania
tego dorobku przez drug¹ falê ekonomii spo³ecznej. Umiejêtnego, a wiêc niepozbawionego
krytycznej analizy, co dokumentuje zamieszczone w niniejszym tomie opracowanie I. Bukraby-Rylskiej.
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wszystko t³umacz¹ odmienne uwarunkowania ekonomiczno-spo³eczne, w jakich przysz³o rozwijaæ siê starej i nowej gospodarce spo³ecznej.
W okresie PRL-u komunizm naruszy³ korzenie spó³dzielczoœci, zarówno
w aspekcie ekonomicznym, jak i aksjologicznym. Paradoks realnego socjalizmu polega³ na tym, ¿e równie skutecznie niszczy³ on to, z czym walczy³, jak
i to, co wspiera³. Uznanie spó³dzielczoœci za element komunistycznego ³adu
gospodarczego doprowadzi³o do przeciwstawienia jej gospodarce wolnorynkowej. Co prawda, pod koniec PRL-u na krótko pojawi³a siê szansa odbudowania
to¿samoœci ruchu spó³dzielczego, gdy¿ jego za³o¿enia bliskie by³y programowi
Pierwszej Solidarnoœci, jednak stan wojenny mo¿liwoœæ tê przekreœli³.
Dekada transformacji ustrojowej oznacza³a powrót do gospodarki rynkowej, ale bez jej odmiany spó³dzielczej. Ekonomia spo³eczna pozosta³a przez
ca³¹ dekadê lat 90. poza g³ównym nurtem zmian instytucjonalnych. W du¿ej
mierze by³ to odroczony skutek dziedzictwa PRL-u. Transformacja ekonomiczna oznacza³a „odejœcie od starego”, czyli form preferowanych w gospodarce centralnie sterowanej. Ekonomia spo³eczna „pachnia³a socjalizmem”, jej
instrumenty i instytucje nie mieœci³y siê w ówczesnym katalogu skutecznego
instrumentarium rynku.
Obecna dekada stworzy³a szansê odwrócenia, a przynajmniej uzupe³nienia logiki transformacji. Decydenci zdali sobie sprawê, ¿e polityka spo³eczna
polegaj¹ca na dzia³aniach os³onowych wobec reform gospodarczych wyczerpa³a swoje mo¿liwoœci. Prowadzi³a nie tylko do powstania i utrzymywania siê
wysokiego poziomu bezrobocia, ale przede wszystkim obni¿y³a aktywnoœæ
ekonomiczn¹ doros³ych Polaków do rozmiarów niespotykanych w Europie40.
Zdaliœmy sobie sprawê z koniecznoœci upowszechniania aktywizuj¹cych
form wsparcia, a równoczeœnie akcesja do UE da³a nam mo¿liwoœæ wykorzystania œrodków strukturalnych do realizacji tak ukierunkowanej polityki
spo³ecznej. Stanêliœmy przed szans¹ zakorzenienia ekonomii spo³ecznej
w nowym ³adzie gospodarczo-spo³ecznym.
Czy wykorzystujemy tê szansê? Moim zdaniem, niestety, nie. Najwiêkszy zarzut, który postawiæ mo¿na w tym zakresie decydentom pañstwowym,
to prowadzenie „polityk dwóch prêdkoœci”: zupe³ny brak prze³o¿enia doœwiadczeñ wynikaj¹cych z realizacji projektów unijnych na politykê spo³eczn¹,
prowadzon¹ przy wykorzystaniu „w³asnych” œrodków bud¿etu pañstwa41. To
mo¿e sprawiæ, ¿e nawet jeœli oka¿emy siê skuteczni w absorpcji funduszy unijnych, to nie zbudujemy trwa³ych struktur ekonomii spo³ecznej. Nie wykorzystamy wówczas szansy. A druga mo¿e siê d³ugo nie powtórzyæ.

40
41

Por. T. KaŸmierczak, M. Rymsza: Aktywna polityka spo³eczna…, op. cit.
Por. M. Rymsza: Reformy spo³eczne…, op. cit.

Czêœæ III
Ekonomia spo³eczna
– zagadnienia praktyki

Hubert Izdebski
Monika Ma³ek

Formy prawne przedsiêbiorczoœci
spo³ecznej w Polsce
1. S³owo wstêpne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie przez pryzmat
idei i celów ekonomii spo³ecznej ogólnych ram prawnych tworzenia i prowadzenia dzia³alnoœci, której celem jest realizacja zamierzeñ spo³ecznie u¿ytecznych. Dotyczy to zw³aszcza podjêcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne,
chc¹ce zaktywizowaæ siê ekonomicznie i zamierzaj¹ce w konkretnych formach prawnych realizowaæ swoje pomys³y na prowadzenie, nazwijmy to,
quasi-przedsiêbiorstwa1.
Przedstawiaj¹c ró¿ne formy dzia³alnoœci – od najprostszej i najbardziej
rozpowszechnionej, po najbardziej skomplikowan¹ – autorzy spróbuj¹ przybli¿yæ mo¿liwoœci prawne podejmowania wspó³pracy przez osoby bezrobotne,
co mo¿e pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy.
Pominiête zosta³y odrêbne formy prawne, dotycz¹ce wy³¹cznie dzia³alnoœci rolniczej – a to z powodu zarówno ich specyfiki, jak i relatywnie niewielkich mo¿liwoœci podejmowania takiej dzia³alnoœci przez osoby bezrobotne.

2. Uwagi ogólne
Przedmiot niniejszych badañ wymaga pewnego wprowadzenia i wyjaœnienia nierozerwalnie zwi¹zanych z nim zagadnieñ i pojêæ dotycz¹cych ekonomii spo³ecznej, spo³ecznej gospodarki rynkowej, czy pojêæ trzeci sektor
i dialog obywatelski.
Termin ekonomia spo³eczna jest bardzo szeroki i dotyka wielu sfer ¿ycia
spo³ecznego. Mimo to, nawet przez ludzi nieznaj¹cych definicji, intuicyjnie
jest rozumiany jako przyjazny ludziom, w tym sensie, ¿e cz³owiek jest w nim
wa¿nym i istotnym elementem, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest na pierwszym
1

Wed³ug stanu prawnego z lipca 2006 roku.
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miejscu. Niemniej jednak jest to nadal ekonomia – gospodarka, która musi
kierowaæ siê okreœlonymi zasadami: zyskiem, racjonalizacj¹ kosztów. Nie nale¿y wiêc jej myliæ ani uto¿samiaæ z pomoc¹ charytatywn¹. W pojêcie ekonomii spo³ecznej wpisany jest pewien dualizm. Jednak¿e chc¹c znaleŸæ wspólny
mianownik, mo¿na stwierdziæ, ¿e kluczow¹ zasad¹ w tej idei jest prymat
dzia³ania na rzecz ludzi przy jednoczesnej dba³oœci o osi¹gniêcie ekonomicznego zysku.
Oznacza to, ¿e dla jednostek ekonomii spo³ecznej istotne znaczenie –
obok celu gospodarczego – ma misja spo³eczna. Ekonomia spo³eczna, która
jest oparta na g³êbokich wartoœciach solidarnoœci, partycypacji i samorz¹dnoœci, mo¿e odegraæ kluczow¹ rolê w spo³ecznym rozwoju lokalnym. Pozwala
wykorzystywaæ zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektorów prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu spo³ecznemu i ³agodzi napiêcia spo³eczne. Mówi¹c szerzej: ekonomia spo³eczna wspomaga proces budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Termin ekonomia spo³eczna nie jest jeszcze dobrze zakorzeniony w jêzyku polskim, mimo ¿e Polska ma bogate tradycje w tej dziedzinie. Warto wspomnieæ przede wszystkim dziewiêtnastowieczne kasy oszczêdnoœciowo-po¿yczkowe, zwane kasami Stefczyka, oraz spó³dzielnie zak³adane w œrodowiskach
wiejskich. W okresie miêdzywojennym polski ruch spó³dzielczy nale¿a³ do
najbardziej dynamicznych w ówczesnej Europie. Wtedy to wykszta³ci³y siê
i rozwinê³y dwie formy, do dziœ uznawane za klasyczne mechanizmy ekonomii spo³ecznej: spó³dzielnie oraz towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych.
Okres komunizmu to czas zaniku lub karykatury ruchu spó³dzielczego,
choæ na fali liberalizacji po 1956 r. powsta³y rozwi¹zania hybrydowe, które
nazywano stowarzyszeniami, spó³dzielniami i zwi¹zkami. Ich dzia³alnoœæ
okazywa³a siê czêsto bardzo po¿yteczna. Ze wzglêdu jednak na zale¿noœæ od
pañstwa, nie mo¿na by³o tych organizacji – klasyfikowanych wówczas jako
jednostki gospodarki uspo³ecznionej – zaliczaæ do sektora ekonomii spo³ecznej.
Po roku 1989 odtworzone zosta³y warunki do reaktywowania dzia³añ
z zakresu ekonomii spo³ecznej. W ci¹gu tych kilkunastu lat sektor ekonomii
spo³ecznej znacznie siê rozwin¹³, choæ wci¹¿ nie jest skonsolidowany. Jego
najistotniejszymi podmiotami s¹:
– organizacje spó³dzielcze i spó³dzielnie pracy – w Polsce dzia³a ok.
13 000 spó³dzielni w 13 bran¿ach spó³dzielczych, z czego najbardziej
liczne to spó³dzielnie mieszkaniowe, spó³dzielnie spo¿ywców „Spo³em” (konsumenckie), spó³dzielnie pracy, spó³dzielnie kó³ek rolniczych,
spó³dzielnie rolnicze „Samopomoc Ch³opska” oraz spó³dzielnie uczniowskie, funkcjonuj¹ce w ró¿nych typach szkó³ na skalê niespotykan¹
w innych krajach Unii Europejskiej; nale¿y jednak mieæ na uwadze fakt
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okreœlonej degeneracji spo³ecznego charakteru czêœci spó³dzielni wobec wy¿ej wskazanej litery i praktyki prawa okresu Polski Ludowej;
– bankowoœæ spó³dzielcza – to ponad trzy tysi¹ce placówek (ok. 1 3 ca³ego
sektora bankowego); sektor ten przynosi blisko 7% zysków wypracowanych przez ca³y sektor bankowy i reprezentuje ponad 5% wartoœci
jego aktywów; podobnie jak w przypadku organizacji spó³dzielczych
i spó³dzielni pracy, odnosz¹ siê do niego te same ogólne uwagi dotycz¹ce szkód wyrz¹dzonych w czasach PRL-u;
– Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe (SKOK-i) – zrzeszaj¹ ponad milion cz³onków; sieæ placówek SKOK-ów jest najwiêksz¹ co do wielkoœci wœród instytucji oferuj¹cych ludnoœci us³ugi
finansowe (ponad 1300 oddzia³ów w ca³ej Polsce); w œwietle dostêpnych faktów, mo¿na jednak s¹dziæ, ¿e i ta forma jest w praktyce odleg³a
od idei ekonomii spo³ecznej;
– Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych (TUW-y) – w tej chwili jest
w Polsce 8 TUW-ów, co stanowi oko³o 0,5% rynku ubezpieczeñ; dla
porównania – przed wojn¹ by³o to 65%;
– organizacje pozarz¹dowe – ponad 40 tysiêcy zarejestrowanych stowarzyszeñ i fundacji daj¹cych zatrudnienie ok. 1% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej; wœród szerokiego zakresu pól
dzia³ania pierwsze miejsca zajmuj¹: sport/turystyka, edukacja i wychowanie oraz ochrona zdrowia, rehabilitacja i pomoc niepe³nosprawnym.
Z pojêciem ekonomii spo³ecznej wi¹¿e siê te¿ idea spo³ecznej gospodarki rynkowej. Jej g³ównym za³o¿eniem jest mo¿liwoœæ i koniecznoœæ pogodzenia twardej logiki zasad liberalnej gospodarki rynkowej oraz swobodnego
dzia³ania jej mechanizmów z zabezpieczeniem okreœlonego poziomu œwiadczeñ socjalnych i zapewnieniem w ten sposób spokoju spo³ecznego. Odrzuca
siê jednak zarówno w³asnoœæ pañstwow¹, jak i ingerowanie pañstwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.
Teoretyczne Ÿród³a spo³ecznej gospodarki rynkowej tkwi¹ w tzw. ordoliberalizmie. Ordoliberalizm odniós³ ogromne sukcesy w Niemczech Zachodnich. W roku 1947 Alfred Müller-Armack opublikowa³ pracê Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (Kierowanie gospodark¹ a gospodarka rynkowa), w której na okreœlenie optymalnego modelu spo³eczno-gospodarczego
pos³u¿y³ siê sformu³owaniem freie oder soziale Marktwirtschaft (,,wolna,
czyli spo³eczna gospodarka rynkowa”). Sformu³owanie to sta³o siê has³em reform spo³eczno-gospodarczych wprowadzanych pod kierunkiem Ludwiga
Erharda. Erhard, trzymaj¹c siê wskazañ ordolibera³ów, prowadzi³ politykê
gospodarcz¹ tak, by z jednej strony promowa³a ona prywatnego przedsiêbiorcê, sprzyja³a konkurencyjnoœci i podejmowaniu inwestycji, z drugiej zaœ – nie
rezygnowa³a z idei partnerstwa miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi i za-
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wodowymi, wspieraj¹c (staraj¹c siê jednak unikaæ redystrybucji) zw³aszcza
najubo¿szych. W ten sposób rynek i konkurencja sta³y siê narzêdziem osi¹gania wa¿nych celów spo³ecznych: wolnoœci jednostek, dobrobytu rodzin i ró¿nych grup spo³eczno-zawodowych, solidarnoœci spo³eczeñstwa. Dlatego rozbite po wojnie Niemcy szybko sta³y siê najbardziej rozwiniêtym krajem europejskim. W Polsce termin spo³eczna gospodarka rynkowa zosta³ wprowadzony
do Konstytucji RP z 1997 roku.
Z kolei trzeci sektor to nazwa, której u¿ywa siê wobec ogó³u organizacji
pozarz¹dowych. Okreœlenie to, przeniesione z jêzyka angielskiego, nawi¹zuje
do podzia³u dziel¹cego aktywnoœæ spo³eczno-gospodarcz¹ nowoczesnych
pañstw demokratycznych na trzy sektory. Wed³ug tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, okreœlana te¿ niekiedy jako sektor pañstwowy.
Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których
dzia³alnoœæ jest nastawiona na zysk, nazywany te¿ sektorem prywatnym.
Trzeci sektor to ogó³ niepublicznych organizacji, dzia³aj¹cych spo³ecznie
i nie dla zysku, okreœlanych najczêœciej jako organizacje pozarz¹dowe (co stanowi wprowadzon¹ obecnie do polskiego ustawodawstwa adaptacjê miêdzynarodowego terminu non-governmental organisations, NGOs) lub organizacje non-profit. Okreœlenie organizacje pozarz¹dowe akcentuje niezale¿noœæ tych organizacji od administracji (rz¹du). Z kolei nazwa non-profit odró¿nia je od organizacji drugiego sektora i podkreœla, ¿e ich dzia³alnoœæ nie jest
nastawiona na zysk (st¹d te¿ okreœlenie not-for-profit, które znalaz³o odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie, mianowicie w przepisach o finansach
publicznych oraz w przepisach o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, gdzie u¿ywa siê terminu „podmioty nienale¿¹ce do sektora finansów
publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku”). Organizacje te okreœla siê te¿ czasem jako wolontarystyczne, gdy¿ ich dzia³alnoœæ jest w znacznym stopniu oparta na dzia³aniu ochotników, czyli na wolontariacie. Inna nazwa stosowana wobec tych organizacji to organizacje obywatelskie (czasem
te¿ organizacje spo³eczne, lecz znaczenia tego terminu nie nale¿y myliæ z terminem organizacje spo³eczne, ukszta³towanym jako „organizacje spo³eczne
ludu pracuj¹cego miast i wsi” – w okresie realnego socjalizmu i reliktowo wystêpuj¹cym tak¿e w aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisach) lub organizacje
u¿ytecznoœci publicznej. Te sformu³owania podkreœlaj¹, ¿e aktywnoœæ tych
organizacji jest najwiêksza w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy spo³ecznej, akcji charytatywnych i w edukacji, czyli krótko
mówi¹c w dzia³aniu dla dobra publicznego.
Dialog obywatelski natomiast, to forma kontaktu miêdzy w³adz¹ pañstwow¹ a organizacjami trzeciego sektora, polegaj¹ca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleñ dotycz¹cych celów, instrumentów i strategii wdra¿ania polityki publicznej. Nie nale¿y go myliæ z dialogiem
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partnerów spo³ecznych (dialogiem spo³ecznym w w¹skim znaczeniu), rozumianym jako komunikacja miêdzy w³adzami publicznymi, zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, dotycz¹ca zbiorowych stosunków
pracy (zbiorowego prawa pracy). Uczestnikami dialogu obywatelskiego –
obok w³adz publicznych – s¹ bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy spo³eczni, ale tak¿e organizacje pozarz¹dowe, dzia³aj¹ce na ró¿nych
p³aszczyznach: spo³ecznej, ekonomicznej, œwiatopogl¹dowej, zawodowej lub
terytorialnej. Z tego wzglêdu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie s¹
wy³¹cznie problemy zwi¹zane z miejscem pracy (zak³adem, bran¿¹, sektorem
gospodarki), ale wszelkie zagadnienia dotycz¹ce miejsca grup obywateli
w pañstwie i spo³eczeñstwie.
Podmioty, które prowadz¹ swoje dzia³ania dla dobra publicznego, zaspokajaj¹c potrzeby swoich cz³onków lub podopiecznych, bardzo czêsto wykonuj¹ zadania, z których ani pañstwo, ani inne podmioty gospodarcze nie
wywi¹zuj¹ siê w sposób wystarczaj¹co skuteczny. Wype³niaj¹ w ten sposób
bardzo wa¿n¹ z punktu widzenia spo³ecznego lukê, która pozostawa³a na marginesie dzia³añ pañstwa i podmiotów sfery gospodarczej, ale dla ¿adnego
z nich nie by³a dzia³alnoœci¹ priorytetow¹, co w widoczny sposób odbija³o siê
na skutecznoœci prowadzonych dzia³añ.
Instytucje trzeciego sektora mog¹ byæ zarówno podmiotami gospodarczymi, jak i spo³ecznymi. Mog¹ one przybieraæ bardzo ró¿ne – tak¿e w zale¿noœci od kraju – formy prawne, wœród których bez w¹tpienia nale¿y wymieniæ:
stowarzyszenia, fundacje, fundusze porêczeniowe i tak dalej, a tak¿e przedsiêbiorstwa spo³eczne i socjalne. Przedsiêbiorstwa te s¹ szczególnie aktywne
w takich obszarach jak: ochrona socjalna, us³ugi socjalne, zdrowie, banki,
ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona, rzemios³o, sektor mieszkaniowy, dostawy, us³ugi dla mieszkañców,
szkolenie i edukacja, kultura, sport i rozrywka. Mimo ogromnej ró¿norodnoœci form prawnych mo¿na pokusiæ siê o wyodrêbnienie pewnego wspólnego
im wszystkim zespo³u cech którymi s¹:
– pierwszeñstwo celów indywidualnych i spo³ecznych nad zyskiem;
– otwarte i dobrowolne cz³onkostwo;
– autonomiczne zarz¹dzanie i niezale¿noœæ od w³adz publicznych;
– obrona i realizacja wartoœci solidarnoœci i odpowiedzialnoœci;
– po³¹czenie potrzeb cz³onków/u¿ytkowników i potrzeb ogólnych;
– demokratyczna kontrola;
– przeznaczanie wypracowanego zysku na cele stabilnego rozwoju, realizacjê us³ug dla cz³onków lub us³ug ogólnych.
Ekonomia spo³eczna odpowiada priorytetom Unii Europejskiej: spójnoœci spo³ecznej, pe³nemu zatrudnieniu i walce z ubóstwem, demokracji uczestnicz¹cej, lepszemu zarz¹dzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.
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Trudno mówiæ o jednym europejskim modelu ekonomii spo³ecznej. Jednak w krajach Unii Europejskiej pojêcie social economy czy économie sociale
jest od dawna obecne na forum debaty publicznej. Staje siê to zrozumia³e
w zestawieniu z danymi: instytucje ekonomii spo³ecznej to 8% wszystkich
przedsiêbiorstw europejskich (ok. miliona przedsiêbiorstw i organizacji wytwarzaj¹cych 10% produktu krajowego brutto) oraz 10% ca³kowitego zatrudnienia (ponad 10 milionów osób pracuj¹cych). Nacisk rosn¹cego w si³ê sektora ekonomii spo³ecznej spowodowa³, ¿e zarówno w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim zaczêto wprowadzaæ oddzielne regulacje dla tego
typu dzia³añ.
W wymiarze krajowym koncepcja ekonomii spo³ecznej po raz pierwszy
zosta³a uznana przez rz¹d Francji w 1980 roku, a nastêpnie przyjêta przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie UE. Pojawi³y siê wówczas ministerstwa
lub sekretariaty stanu odpowiedzialne za wyraŸnie ju¿ okreœlon¹ ekonomiê
spo³eczn¹. Mia³o to miejsce w Belgii, we Francji, w Hiszpanii, we W³oszech,
w Portugalii, Luksemburgu, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W 1991 r.
we W³oszech zaczê³a obowi¹zywaæ ustawa o spó³dzielniach socjalnych,
w 1995 r. w Belgii wprowadzono pojêcie przedsiêbiorstwa „o celach spo³ecznie u¿ytecznych”, a w Portugalii konstrukcjê „spó³dzielni spo³ecznej solidarnoœci”.
Na poziomie ogólnoeuropejskim coraz czêœciej znajdujemy odwo³anie do
idei lub instytucji ekonomii spo³ecznej w tekstach organów UE oraz organizacji miêdzynarodowych. W roku 1997, w Luksemburgu, europejski szczyt poœwiêcony zatrudnieniu zainicjowa³ koordynacjê polityki zatrudnienia na poziomie europejskim. Przy tej okazji, po raz pierwszy w tekœcie Rady Ministrów Europejskich, nawi¹zano wyraŸnie do ekonomii spo³ecznej i wpisano j¹
do zbioru g³ównych kierunków polityki na rzecz zatrudnienia w czêœci poœwiêconej przedsiêbiorczoœci. Pañstwa cz³onkowskie powinny od tej pory
przedstawiaæ sprawozdania z dzia³añ podejmowanych w ramach wszystkich
g³ównych kierunków, a zatem równie¿ inicjatyw w dziedzinie ekonomii
spo³ecznej.
W ramach europejskiej polityki w³¹czania w spo³eczeñstwo, ekonomia
spo³eczna figuruje jako specyficzna metoda dzia³ania programu EQUAL.
W roku 2003 Unia przyjê³a statut Europejskiej Spó³ki Spó³dzielczej i opublikowa³a komunikat dla rz¹dów i instytucji europejskich na temat promocji
spó³dzielczoœci w Europie. W skali œwiatowej ekonomia spo³eczna zosta³a
uznana przez OCDE (Organizacjê Wspó³pracy i Rozwoju Ekonomicznego)
oraz MOP (Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy).
Przyznanie ekonomii spo³ecznej szczególnego miejsca w polityce pañstwowej oraz miêdzynarodowej prowadzi do jej stopniowej standaryzacji. Instytucje ekonomii spo³ecznej, chc¹c byæ partnerem dla instytucji europejskich,
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ukonstytuowa³y siê w Sta³¹ Konferencjê Ekonomii Spo³ecznej (CEP-CMAF),
sk³adaj¹c¹ siê z europejskich ugrupowañ spó³dzielni, towarzystw pomocy
wzajemnej, stowarzyszeñ i fundacji oraz krajowych platform ekonomii spo³ecznej. Instytucja ta pe³ni rolê instancji umo¿liwiaj¹cej uzgadnianie stanowisk, przedstawianie propozycji i reprezentowanie w kwestiach dotycz¹cych
ekonomii spo³ecznej.
Przybli¿ywszy w sposób ogólny pojêcie ekonomii spo³ecznej, przejœæ
mo¿na do omówienia poszczególnych form prawnych i instytucjonalnych
prowadzenia dzia³alnoœci, s³u¿¹cej realizacji celów spo³ecznie u¿ytecznych
poza sektorem finansów publicznych. W zwi¹zku z tym, ¿e niniejsze opracowanie z za³o¿enia nie ma charakteru komplementarnego podrêcznika opisuj¹cego wszystkie aspekty funkcjonowania omawianych instytucji, autorzy
skupili siê na aspektach najwa¿niejszych z punktu widzenia osób szukaj¹cych
wiedzy na temat mo¿liwoœci podjêcia dzia³alnoœci w trzecim sektorze,
w szczególnoœci osób bezrobotnych.
Z tego powodu, w stosunku do poszczególnych podmiotów, skupiono siê
na przedstawieniu ich ogólnej charakterystyki, wymogów zwi¹zanych z rejestracj¹, obowi¹zków, w szczególnoœci wzglêdem sektora publicznego, mo¿liwoœci dzia³ania oraz ewentualnego podsumowania przydatnoœci formy z punktu widzenia zamierzonego celu.

3. Indywidualna dzia³alnoœæ gospodarcza i dzia³alnoœæ
w formie spó³ki cywilnej
Niew¹tpliwie najprostsz¹, a w okreœlonych przypadkach i najskuteczniejsz¹, form¹ dzia³alnoœci spo³ecznie u¿ytecznej w zakresie aktywizacji zawodowej wybranych grup spo³ecznych jest umo¿liwienie podjêcia przez
zainteresowanych dzia³alnoœci gospodarczej. Wobec powy¿szego, w tym
miejscu warto wskazaæ drogi podjêcia takiej dzia³alnoœci i wyjaœniæ pewne
u³atwienia w jej prowadzeniu.
Regulacje dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej znajduj¹ siê
w Ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej2.
Zgodnie z treœci¹ art. 2 tej ustawy „dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y”.
Kolejny przepis zawiera natomiast katalog wy³¹czeñ, zgodnie z którym
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ nie jest:

2
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– dzia³alnoœæ wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierz¹t;
– ogrodnictwo;
– warzywnictwo;
– leœnictwo i rybactwo œródl¹dowe;
– wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzeda¿ posi³ków domowych
i œwiadczenie w gospodarstwach rolnych innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów.
Ustawa wprowadza te¿ definicjê przedsiêbiorcy, zgodnie z któr¹ przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ –
wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich dzia³alnoœci gospodarczej; spó³ka cywilna od 2001 r. nie jest traktowana jako osobna jednostka organizacyjna, a zatem i zbiorowy przedsiêbiorca (choæ pozostaje pracodawc¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz
podatnikiem niektórych podatków, w szczególnoœci VAT), lecz jest form¹
wspólnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez wspólników jako
poszczególnych przedsiêbiorców.
Przedsiêbiorca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ (na takich szczególnie skupimy siê
w tej pracy) mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po uzyskaniu wpisu do
Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej. Ewidencjê prowadzi urz¹d gminy
w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania przedsiêbiorcy. Stosownie do
art. 27 ustawy wniosek o wpis do ewidencji nale¿y z³o¿yæ na formularzu
zgodnym z wzorem urzêdowym. Sk³adaj¹c wniosek, wnioskodawca zobowi¹zany jest uiœciæ stosown¹ op³atê w wysokoœci 100 z³otych. Sam wniosek
musi zaœ zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
– firmê przedsiêbiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
– numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
– oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do dorêczeñ przedsiêbiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana dzia³alnoœæ gospodarcza,
a je¿eli przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ poza miejscem zamieszkania – adres g³ównego miejsca wykonywania dzia³alnoœci i oddzia³u, je¿eli
zosta³ utworzony;
– okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie
z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD);
– informacje o istnieniu lub ustaniu ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej;
– informacje o umowie spó³ki cywilnej, je¿eli taka zosta³a zawarta (w danym przypadku prowadzenie dzia³alnoœci w ramach spó³ki cywilnej, która nie jest obecnie jednostk¹ organizacyjn¹ i przedsiêbiorc¹, ale form¹
wspólnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej indywidualnych przedsiêbiorców, jest równie¿ godne rozwa¿enia);
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– dane sta³ego pe³nomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiêbiorcy, o ile przedsiêbiorca udzieli³ takiego pe³nomocnictwa.
Na wejœcie w ¿ycie czekaj¹ przepisy upraszczaj¹ce procedury zg³aszania
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej przez zast¹pienie kilku zg³oszeñ jednym wnioskiem. Podmiot podejmuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêdzie móg³
razem z wnioskiem o wpis do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej z³o¿yæ
jednoczeœnie wnioski o nadanie numeru REGON, NIP oraz zg³osiæ siê do
ubezpieczenia spo³ecznego w ZUS-ie. Organ rejestrowy bêdzie mia³ obowi¹zek przes³ania, po dokonaniu wpisu, dokumentów i danych koniecznych
do zg³oszenia przedsiêbiorcy w pozosta³ych rejestrach. Proces rejestracji
koñczy siê wydaniem decyzji o wpisie do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.
W aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej nie jest spraw¹ ³atw¹. Pewne trudnoœci stwarza zarówno
uzyskanie okreœlonego zysku ekonomicznego, który warunkuje sukces prowadzonej dzia³alnoœci, jak i poruszanie siê w g¹szczu przepisów, szczególnie
podatkowych. Dotyczy to zw³aszcza osób, które decyduj¹ siê podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w celu wyjœcia ze stanu bezrobocia – np. w zakresie
produkcji prostych wyrobów regionalnych.
W rezultacie warto zastanowiæ siê – tak¿e poza ramami ewentualnej
spó³ki cywilnej – nad powierzeniem przez zainteresowanych przedsiêbiorców indywidualnych prowadzenia okreœlonych czynnoœci obs³ugowych
(w szczególnoœci obs³ugi ksiêgowej i obs³ugi prawnej, ale tak¿e marketingu)
wybranej firmie zewnêtrznej.
Kwestia marketingu jest wyj¹tkowo istotna ze wzglêdu na to, ¿e idzie
o rozeznanie rynku i pomoc w umieszczeniu w³asnego towaru lub us³ugi na
rynku, z czym przedsiêbiorcy spo³eczni mog¹ mieæ szczególne trudnoœci.
Reasumuj¹c, stwierdziæ zatem nale¿y, i¿ najprostsz¹ form¹ w interesuj¹cym nas zakresie jest w³aœnie dzia³alnoœæ gospodarcza (mo¿na to te¿ nazwaæ, wobec nieistnienia powi¹zañ formalnoprawnych miêdzy wspó³pracuj¹cymi – brakiem formy), rozumiana jako wspó³praca miêdzy grup¹ przedsiêbiorców po³¹czonych wspólnym przedmiotem dzia³ania i celem oraz wspólnie korzystaj¹cych z narzêdzi, takich jak powierzenie dokonywania okreœlonych czynnoœci profesjonalnym firmom, czyli swoisty zbiorowy outsourcing.

4. Instytucja spó³dzielni
Regulacje prawne dotycz¹ce spó³dzielni znajduj¹ siê w Ustawie z 16
wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze3.
3
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Ustawowa, zawarta w art.1 § 1 Prawa spó³dzielczego, definicja spó³dzielni, stanowi ¿e „spó³dzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej
liczby osób, o zmiennym sk³adzie osobowym i zmiennym funduszu udzia³owym, które w interesie swoich cz³onków prowadzi wspóln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹”. Spó³dzielnia mo¿e równie¿ prowadziæ dzia³alnoœæ spo³eczn¹
i oœwiatowo-kulturaln¹ na rzecz swoich cz³onków i ich œrodowiska. Spó³dzielnie dzieli siê na grupy, typy i rodzaje. Podstaw¹ podzia³u spó³dzielni na grupy
s¹ ich funkcje pe³nione w stosunku do cz³onków. Rozró¿nia siê tu dwie grupy
spó³dzielni:
– spó³dzielnie u¿ytkowników – spó³dzielnie zaspokajaj¹ce potrzeby gospodarcze cz³onków (œwiadcz¹ce us³ugi na rzecz cz³onków);
– spó³dzielnie wytwórcze (pracy) – spó³dzielnie zatrudniaj¹ce cz³onków
zarobkowo.
W grupie spó³dzielni u¿ytkowników s¹ nastêpuj¹ce typy i rodzaje:
• spó³dzielnie handlowe:
– spó³dzielnie spo¿ywców;
– wiejskie spó³dzielnie zaopatrzenia i zbytu;
– rzemieœlnicze spó³dzielnie zaopatrzenia i zbytu;
• spó³dzielnie handlu i przetwórstwa:
– spó³dzielnie mleczarskie;
– spó³dzielnie ogrodnicze;
• spó³dzielnie oszczêdnoœciowo-po¿yczkowe (banki spó³dzielcze);
• spó³dzielnie budownictwa mieszkaniowego;
• spó³dzielnie us³ug socjalno-kulturalnych i spo³eczno-wychowawczych, jak:
wydawnicze, turystyczno-wypoczynkowe, zdrowia, uczniowskie.
W grupie spó³dzielni wytwórczych wystêpuj¹:
• rolnicze spó³dzielnie produkcyjne oraz inne spó³dzielnie zajmuj¹ce siê produkcj¹ roln¹ i us³ugami rolniczymi;
• spó³dzielnie pracy:
– spó³dzielnie pracy produkcyjno-us³ugowe i us³ugowe;
– spó³dzielnie inwalidów;
– spó³dzielnie przemys³u ludowego i artystycznego;
– spó³dzielnie transportowe;
– cha³upnicze spó³dzielnie pracy;
– m³odzie¿owe spó³dzielnie pracy;
– studenckie spó³dzielnie us³ugowo-produkcyjne;
– spó³dzielnie hodowców.
Osobn¹ kategoriê prawn¹ stanowi¹ obecnie spó³dzielnie socjalne, którym
trzeba bêdzie poœwiêciæ szczególn¹ uwagê; w kategoriach merytorycznych
spó³dzielnie socjalne powinno siê jednak uznaæ za szczególny rodzaj spó³dzielni
pracy.
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Spó³dzielnia prowadzi dzia³alnoœæ na podstawie ustawy – Prawo spó³dzielcze, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Statut spó³dzielni zgodnie
z treœci¹ art. 5 powinien okreœlaæ:
– oznaczenie nazwy z dodatkiem „spó³dzielnia” lub „spó³dzielczy” i podaniem jej siedziby;
– przedmiot dzia³alnoœci spó³dzielni oraz czas trwania, o ile za³o¿ono j¹ na
czas okreœlony;
– wysokoœæ wpisowego oraz wysokoœæ i liczbê udzia³ów, które cz³onek
obowi¹zany jest zadeklarowaæ, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki
niewniesienia udzia³u w terminie; je¿eli statut przewiduje wnoszenie wiêcej ni¿ jednego udzia³u, mo¿e okreœlaæ ich górn¹ granicê;
– prawa i obowi¹zki cz³onków;
– zasady i tryb przyjmowania cz³onków, wypowiadania cz³onkostwa, wykreœlania i wykluczania cz³onków;
– zasady zwo³ywania walnych zgromadzeñ, obradowania na nich i podejmowania uchwa³;
– zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania cz³onków organów spó³dzielni;
– zasady podzia³u nadwy¿ki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spó³dzielni.
Maj¹tek spó³dzielni ustawowo jest okreœlony jako prywatna w³asnoœæ jej
cz³onków. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e cz³onkowie spó³dzielni obowi¹zani
s¹ do pokrycia jej strat, jednak¿e w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ wysokoœæ
zadeklarowanych udzia³ów. Cz³onek spó³dzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spó³dzielni za jej zobowi¹zania4.
Osoby zamierzaj¹ce za³o¿yæ spó³dzielniê uchwalaj¹ statut spó³dzielni,
potwierdzaj¹c jego przyjêcie przez z³o¿enie pod nim swoich podpisów oraz
dokonuj¹ wyboru organów spó³dzielni. W myœl statutu, wybór do tych organów nale¿y do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w sk³adzie co najmniej trzech osób.
Liczba za³o¿ycieli spó³dzielni nie mo¿e byæ mniejsza od dziesiêciu, je¿eli
za³o¿ycielami s¹ osoby fizyczne, i trzech, je¿eli za³o¿ycielami s¹ osoby prawne. W spó³dzielniach produkcji rolnej liczba za³o¿ycieli – osób fizycznych –
nie mo¿e byæ mniejsza od piêciu.
Spó³dzielnia podlega obowi¹zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego. Wniosek o rejestracjê podmiotu w Krajowym Rejestrze S¹dowym
sk³ada siê na urzêdowym formularzu (KRS-W5) stanowi¹cym za³¹cznik nr 5
do Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 21 grudnia 2000 r. w sprawie
okreœlenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego
Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania5. Spó³dzielnia
4
5

Art. 19 ustawy – Prawo spó³dzielcze.
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nabywa osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego.
O ile statut spó³dzielni nie wymaga wiêkszej liczby, spó³dzielnia musi
mieæ co najmniej dziesiêciu cz³onków, spó³dzielnia produkcji rolnej piêciu,
a spó³dzielnia socjalna nie mniej ni¿ piêciu i nie wiêcej ni¿ piêædziesiêciu
cz³onków. Cz³onkiem spó³dzielni mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna o pe³nej
zdolnoœci do czynnoœci prawnych, która odpowiada wymaganiom okreœlonym w statucie.
Ponadto statut mo¿e okreœlaæ przypadki, w których dopuszczalne jest
cz³onkostwo osób o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych lub niemaj¹cych tej zdolnoœci. Osoby takie nie mog¹ byæ cz³onkami organów
spó³dzielni. Cz³onkami spó³dzielni mog¹ byæ równie¿ osoby prawne, o ile statut nie stanowi inaczej. Spó³dzielnia, której cz³onkami w myœl statutu s¹
wy³¹cznie osoby prawne, musi liczyæ co najmniej trzech cz³onków.
Warunkiem przyjêcia cz³onka do spó³dzielni jest z³o¿enie przez niego deklaracji. Deklaracja powinna byæ z³o¿ona w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci. Podpisana przez przystêpuj¹cego do spó³dzielni deklaracja powinna zawieraæ jego imiê i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a je¿eli przystêpuj¹cy jest osob¹ prawn¹ – nazwê i siedzibê, liczbê zadeklarowanych
udzia³ów, dane dotycz¹ce wk³adów, je¿eli ich wnoszenie jest przewidziane,
a tak¿e inne dane okreœlone w statucie.
Za³o¿yciele spó³dzielni, którzy podpisali statut, staj¹ siê cz³onkami
spó³dzielni z chwil¹ jej zarejestrowania. Przystêpuj¹cy do spó³dzielni po jej
zarejestrowaniu, staj¹ siê cz³onkami spó³dzielni z chwil¹ przyjêcia ich przez
spó³dzielniê.
Cz³onek zobowi¹zany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udzia³ów stosownie do postanowieñ statutu. Musi on zadeklarowaæ jeden udzia³, je¿eli w statucie nie ma mowy o wiêkszej liczbie obowi¹zkowych
udzia³ów.
Statut mo¿e przewidywaæ wnoszenie przez cz³onków wk³adów na w³asnoœæ spó³dzielni lub do korzystania z nich przez spó³dzielniê na podstawie innego stosunku prawnego. W tym przypadku statut powinien okreœlaæ charakter i zakres przys³uguj¹cego spó³dzielni prawa do wk³adów, wysokoœæ
wk³adów oraz ich rodzaj, je¿eli s¹ to wk³ady niepieniê¿ne, termin ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w razie likwidacji spó³dzielni, wyst¹pienia
cz³onka lub ustania cz³onkostwa z innych przyczyn, a tak¿e w innych sytuacjach przewidzianych w statucie.
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Spó³dzielnia prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach rachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyœci cz³onkom spó³dzielni6. Spó³dzielnia odpowiada za swoje zobowi¹zania ca³ym swoim maj¹tkiem. Zysk
spó³dzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obci¹¿enia obowi¹zkowe z odrêbnych przepisów ustawowych, stanowi nadwy¿kê bilansow¹. Nadwy¿ka bilansowa podlega podzia³owi na podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwy¿ki przeznacza siê na zwiêkszenie funduszu zasobowego, je¿eli fundusz ten nie osi¹ga wysokoœci wniesionych udzia³ów obowi¹zkowych. Je¿eli zadeklarowane przez cz³onka udzia³y
nie zosta³y w pe³ni wniesione, kwoty przypadaj¹ce cz³onkowi z tytu³u podzia³u nadwy¿ki zalicza siê na poczet jego niepe³nych udzia³ów. Spó³dzielnia
prowadzi rachunkowoœæ na zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisami.
Zasadniczymi funduszami w³asnymi tworzonymi w spó³dzielni s¹:
– fundusz udzia³owy – powstaj¹cy z wp³at udzia³ów cz³onkowskich, odpisów na udzia³y cz³onkowskie z podzia³u nadwy¿ki bilansowej lub innych
Ÿróde³ okreœlonych w odrêbnych przepisach;
– fundusz zasobowy – powstaj¹cy z wp³at wpisowego, czêœci nadwy¿ki bilansowej lub innych Ÿróde³ okreœlonych w odrêbnych przepisach.
Straty bilansowe spó³dzielni pokrywa siê z funduszu zasobowego,
a w czêœci przekraczaj¹cej fundusz zasobowy – z funduszu udzia³owego i innych funduszów w³asnych spó³dzielni wed³ug kolejnoœci ustalonej przez statut. Gdyby fundusze w³asne nie wystarczy³y na pokrycie strat, walne zgromadzenie mo¿e podj¹æ uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ cz³onków do wczeœniejszego ni¿
to przewiduje statut wp³acenia udzia³ów. Straty pierwszego roku obrachunkowego po za³o¿eniu spó³dzielni mog¹ byæ pokryte w roku nastêpnym.

5. Spó³dzielnia pracy
Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania spó³dzielnie pracy
maj¹ szczególne znaczenie. Przepisy reguluj¹ce tê formê dzia³alnoœci znajduj¹ siê w art. 181–203 Prawa spó³dzielczego.
Stosownie do treœci art. 181, przedmiotem gospodarczej dzia³alnoœci
spó³dzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa w oparciu
o osobist¹ pracê cz³onków. Jest to normatywna cecha spó³dzielni pracy, która
odró¿nia j¹ od innych typów i rodzajów spó³dzielni. Osobista praca cz³onków
6

Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 24 maja 1995 r. (I CRN63/95) – w ramach stosunków wewnêtrznych (miêdzy spó³dzielni¹ a cz³onkami) spó³dzielnia, prowadz¹c
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach rachunku ekonomicznego, ma zapewniaæ korzyœci swoim cz³onkom (art. 67 Prawa spó³dzielczego), ka¿demu zaœ cz³onkowi przys³uguje podstawowe
prawo korzystania ze œwiadczeñ spó³dzielni (art. 18 Prawa spó³dzielczego) i prawo to, jak ka¿de prawo podmiotowe, pozostaje pod ochron¹.

Hubert Izdebski, Monika Ma³ek

206

jest niezbêdna do realizacji celu gospodarczego ka¿dej spó³dzielni pracy
i z tych wzglêdów cz³onkowie spó³dzielni powinni byæ zatrudniani w spó³dzielni w pierwszej kolejnoœci. Nie oznacza to jednak zakazu zatrudniania osób,
które nie s¹ cz³onkami spó³dzielni. Wrêcz przeciwnie, ustawa wprost dozwala
na zatrudnianie osób niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni. Uzasadnienie w takim przypadku mo¿e stanowiæ rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
lub kwalifikacje zawodowe niezbêdne do wykonywania pracy na okreœlonych stanowiskach. Statut spó³dzielni powinien okreœliæ warunki zatrudniania w spó³dzielni osób niebêd¹cych jej cz³onkami.
Uwzglêdniaj¹c realizacjê spo³ecznie donios³ych celów przez pewne rodzaje spó³dzielni pracy, ustawodawca stworzy³ normatywne podstawy dla ich
realizacji, okreœlaj¹c dla nich szczególny rodzaj dzia³alnoœci. I tak, dla
spó³dzielni inwalidów i spó³dzielni niewidomych, obok pracy osobistej
cz³onków równie istotne znaczenie ma zawodowa i spo³eczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych, która musi byæ realizowana w procesie dzia³alnoœci
spó³dzielni. Natomiast dla spó³dzielni pracy rêkodzie³a ludowego i artystycznego, obok pracy zawodowej, równie donios³e znaczenie ma tworzenie nowych i kultywowanie tradycyjnych wartoœci kultury materialnej, organizacja
i rozwój rêkodzie³a ludowego i artystycznego, sztuki i przemys³u artystycznego. Wskazane zadania musz¹ byæ realizowane w procesie dzia³alnoœci
spó³dzielni.
Stosownie do treœci art. 182, spó³dzielnia i cz³onek spó³dzielni maj¹ ustawowy obowi¹zek nawi¹zywania stosunku pracy i pozostawania w nim. Wyj¹tki od tej zasady zosta³y wyczerpuj¹co okreœlone w Prawie spó³dzielczym.
Nak³adaj¹c na obie strony stosunku cz³onkowskiego obowi¹zek nawi¹zania
i pozostawania w stosunku pracy, normy prawa spó³dzielczego zakreœli³y granice jego wykonywania. Po stronie spó³dzielni s¹ to jej aktualne mo¿liwoœci
gospodarcze. Natomiast cz³onek spó³dzielni ma obowi¹zek podjêcia pracy
zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami osobistymi i zawodowymi. Odmowa
nawi¹zania stosunku pracy lub pozostawania w nim stanowi naruszenie istotnych praw i obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku cz³onkostwa. Podjêcie
pracy niezgodnej z kwalifikacjami zale¿y od swobodnego uznania cz³onka,
ale odmowa œwiadczenia takiej pracy nie mo¿e powodowaæ wobec niego ¿adnych ujemnych konsekwencji. Nawi¹zanie stosunku pracy i pozostawanie
w nim musi wiêc odpowiadaæ aktualnym obiektywnym mo¿liwoœciom
spó³dzielni i jej cz³onka7.
Wynagrodzenie za pracê cz³onka œwiadcz¹cego pracê na podstawie
spó³dzielczej umowy o pracê sk³ada siê z dwóch wymienionych w art. 183
elementów: wynagrodzenia bie¿¹cego oraz udzia³u w czêœci nadwy¿ki bilansowej. Wynagrodzenie bie¿¹ce ustalane jest na zasadach ogólnych prawa pra7

Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4 marca 1970 r. – III PRN 112/69.
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cy. Inaczej sytuacja przedstawia siê z udzia³em w czêœci nadwy¿ki bilansowej. Udzia³ ten jest niesta³ym sk³adnikiem wynagrodzenia cz³onka spó³dzielni. Jest to forma jego partycypacji w zysku spó³dzielni. Prawo spó³dzielcze
zezwala na swobodne okreœlenie w statucie regu³ podzia³u czêœci nadwy¿ki
bilansowej miêdzy cz³onków spó³dzielni pracy. Oznacza to, ¿e w statucie
musz¹ zostaæ okreœlone kryteria podzia³u nadwy¿ki bilansowej, np. wk³ad
pracy cz³onka, jego udzia³ w wypracowanym zysku, kwotê proporcjonaln¹ do
wysokoœci wynagrodzenia bie¿¹cego za rok obliczeniowy. Statut musi okreœliæ przes³anki nabycia prawa cz³onka do udzia³u w czêœci nadwy¿ki bilansowej oraz przes³anki jego utraty.
Mo¿liwoœci, które wynikaj¹ z redystrybucji zysku spó³dzielni pracy
wœród jej cz³onków czyni¹ tê formê organizacyjn¹ jedn¹ z istotniejszych
z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy. W³aœciwe okreœlenie procedur podzia³u nadwy¿ki bilansowej daje cz³onkom spó³dzielni poczucie sprawiedliwoœci. Sama zaœ mo¿liwoœæ podzia³u zysków przedsiêbiorstwa, pod
warunkiem, ¿e siê z niej regularnie korzysta, jest niew¹tpliwie czynnikiem
motywuj¹cym do wydajniejszej pracy.

6. Spó³dzielnia socjalna
Spó³dzielczoœæ socjalna, która jest jednym z elementów polityki zmierzaj¹cej do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego,
sta³a siê, jak by³a o tym mowa, wa¿nym elementem gospodarki na œwiecie.
Spó³dzielnie skupiaj¹ bowiem miliony osób i daj¹ ogromn¹ liczbê miejsc pracy. Jednak¿e oprócz wymiaru gospodarczego spe³niaj¹ one wiele funkcji
spo³ecznych. Integruj¹ œrodowisko spo³eczno-kulturalne i tworz¹ miejsca
pracy tam, gdzie s¹ one najbardziej potrzebne. Spó³dzielnie socjalne pozwalaj¹ reintegrowaæ z rynkiem pracy osoby d³ugotrwale bezrobotne, niepe³nosprawne i dotkniête wykluczeniem spo³ecznym (np. by³ych wiêŸniów). Mówi
siê, ¿e spó³dzielnie socjalne tworz¹ przejœciowe wspierane rynki pracy, stanowi¹ce etap na drodze do wolnego rynku.
6 lipca 2006 r. wesz³a w ¿ycie Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych8. Jej podstaw¹ sta³ siê projekt wniesiony ju¿ do Sejmu poprzedniej kadencji (projekt rz¹dowy z 22 lutego 2005 r.), którego Sejm nie
zd¹¿y³ rozpatrzyæ – ponowiony przez rz¹d w obecnej kadencji. Ustawa, nale¿y podkreœliæ, nie wprowadza do naszego ustawodawstwa instytucji spó³dzielni socjalnej. Uczyni³a to Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9, dodaj¹c do Ustawy z 16 wrzeœnia 1982 r. –
8
9
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Prawo spó³dzielcze10 przepisy art. 203a–203d, dotycz¹ce w³aœnie spó³dzielni
socjalnych, obowi¹zuj¹ce od 1 czerwca 2004 roku.
W œwietle tych przepisów, spó³dzielnie socjalne by³y odmian¹ spó³dzielni
pracy. Stosownie do art. 203a § 1 Prawa spó³dzielczego spó³dzielnie socjalne
mog³y tworzyæ:
• osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 Ustawy z 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym11, tj.:
– bezdomni realizuj¹cy indywidualny program wychodzenia z bezdomnoœci;
– uzale¿nieni od alkoholu, po zakoñczeniu programu psychoterapii w zak³adzie lecznictwa odwykowego;
– uzale¿nieni od narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, po zakoñczeniu programu terapeutycznego w zak³adzie opieki zdrowotnej;
– chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
– zwalniani z zak³adów karnych, maj¹cy trudnoœci w integracji ze œrodowiskiem;
– uchodŸcy realizuj¹cy indywidualny program integracji;
• niepe³nosprawni, w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych12 –
posiadaj¹cy pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.
Przedmiot dzia³alnoœci spó³dzielni socjalnej okreœlono jako prowadzenie
wspólnego przedsiêbiorstwa w oparciu o osobist¹ pracê cz³onków w celu ich
zawodowej i spo³ecznej integracji. Spó³dzielnia socjalna powinna liczyæ nie
mniej ni¿ piêciu (minimum generalnie wymagane przez Prawo spó³dzielcze
wynosi dziesiêciu cz³onków) i nie wiêcej ni¿ piêædziesiêciu cz³onków (generalnie nie ma w tym zakresie ograniczeñ). W spó³dzielniach socjalnych, w których liczba cz³onków nie przekracza 15, nie wybiera siê rady nadzorczej (generalnie w ka¿dej spó³dzielni powinna byæ rada nadzorcza), jej zadania zaœ
wykonuje walne zgromadzenie, a prawo kontroli dzia³alnoœci spó³dzielni przys³uguje ka¿demu cz³onkowi. Spó³dzielnie socjalne maj¹ prawo zatrudniaæ
osoby niebêd¹ce osobami, o których mowa w art. 203a § 1 Prawa spó³dzielczego, przy pracach wymagaj¹cych szczególnych kwalifikacji, których nie
posiadaj¹ cz³onkowie spó³dzielni – lecz liczba tych osób nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ jedna na piêciu cz³onków spó³dzielni.

10
11
12

DzU 2003, nr 188, poz. 1848 ze zm.
DzU 2003, nr 122, poz. 1143 ze zm.
DzU 1997, nr 123, poz. 776 ze zm.
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Istotnym wyró¿nikiem w stosunku do spó³dzielni pracy jest to, ¿e
w spó³dzielniach socjalnych nadwy¿kê bilansow¹ walne zgromadzenie winno
przeznaczaæ na: zwiêkszenie funduszu zasobowego (nie mniej ni¿ 40%), cele
okreœlone w art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o spó³dzielniach socjalnych (nie mniej ni¿
40%)13 oraz na fundusz inwestycyjny. Wzmacnia to pozycjê finansow¹
spó³dzielni. Oznacza jednak brak mo¿liwoœci partycypowania cz³onków
spó³dzielni w jej zyskach. Takie rozwi¹zanie z pewnoœci¹ nie jest czynnikiem
motywacyjnym i mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na wiêzi, jakie z za³o¿enia ³¹cz¹
cz³onków spó³dzielni z przedsiêbiorstwem. Mo¿e bowiem zabrakn¹æ elementu ³¹cz¹cego aktywnoœæ i wydajnoœæ pracy z uzyskiwanym wynagrodzeniem,
co jest tak silnym motywatorem w spó³dzielniach pracy.
Z drugiej jednak strony pañstwo przewidzia³o istotne wsparcie, szczególnie dla osób bezrobotnych pragn¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ na zasadach okreœlonych dla spó³dzielni socjalnych, w postaci jednorazowej pomocy finansowej.
Pomocy udziela starosta ze œrodków Funduszu Pracy. Wysokoœæ tych œrodków nie mo¿e przekroczyæ 300% przeciêtnego wynagrodzenia na jednego
cz³onka za³o¿yciela spó³dzielni oraz 200% przeciêtnego wynagrodzenia na
jednego cz³onka przystêpuj¹cego do niej po za³o¿eniu spó³dzielni. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ refundacji przez starostê czêœci sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne14.
Idea spó³dzielni socjalnych jest ze wszech miar godna polecenia dla realizacji celu, jakim jest aktywizacja osób bezrobotnych. Paradoksalnie do jej
mankamentów nale¿y w³aœnie to, ¿e jej za³o¿ycielami mog¹ byæ jedynie te
osoby, które potencjalnie przejawiaj¹ najmniejsz¹ aktywnoœæ na rynku pracy.
Za³o¿enie spó³dzielni socjalnej wymaga zaœ wspólnego dzia³ania piêciu osób,
które w pewnym sensie znajduj¹ siê ju¿ na granicy ¿ycia spo³ecznego.

7. Stowarzyszenie
Stowarzyszenia maj¹ inn¹ ni¿ fundacje strukturê prawn¹ i – jako organizacje typu zrzeszeniowego (korporacyjnego) – w du¿ej mierze ró¿ni¹ siê od
innych osób prawnych, maj¹cych charakter osób typu zak³adowego. Stowarzyszenia s¹ form¹ realizacji prawa zrzeszania siê przez obywateli polskich,
co wynika ju¿ z preambu³y Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach15 oraz z art. 1 ust. 1 tej¿e ustawy, który odwo³uje siê ponadto do wyra¿onej w art. 58 Konstytucji RP gwarancji wolnoœci zrzeszania siê. Na mocy
ustawy o stowarzyszeniach, prawo zrzeszania siê w stowarzyszeniach mo¿e
podlegaæ ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, i to jedynie
13
14
15

Przyp. red.
Art. 17 Ustawy z 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym.
DzU 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.
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w zakresie niezbêdnym do zapewnienia interesów bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralnoœci publicznej albo ochrony praw i wolnoœci innych osób.
Prawo o stowarzyszeniach w art. 2 ust. 1 zawiera ustawow¹ definicjê stowarzyszenia, w myœl której stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Rozwijaj¹c te podstawowe atrybuty stowarzyszenia, nale¿y wskazaæ, i¿
z zasad¹ dobrowolnoœci ³¹czy siê mo¿liwoœæ swobodnego ich tworzenia oraz
swobodnego przystêpowania do istniej¹cych stowarzyszeñ i wystêpowania
z nich. W œcis³ym zwi¹zku z t¹ zasad¹ pozostaje treœæ art. 6 ust. 1 ustawy, który zakazuje tworzenia stowarzyszeñ przyjmuj¹cych zasadê bezwzglêdnego
pos³uszeñstwa cz³onków wobec w³adz. Ponadto zasada dobrowolnoœci znajduje wyraz w art. 6 ust. 2, zgodnie z którym nikogo nie wolno zmuszaæ do
udzia³u w stowarzyszeniu lub ograniczaæ jego prawa do wyst¹pienia z niego.
Nikt nie mo¿e ponosiæ ujemnych nastêpstw z powodu przynale¿noœci do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. Funkcjonowanie stowarzyszeñ nie
mo¿e wiêc wp³yn¹æ negatywnie nie tylko na sytuacjê cz³onków, ale równie¿
na sytuacjê podmiotów pozostaj¹cych poza stowarzyszeniem.
Samorz¹dnoœæ stowarzyszenia wi¹¿e siê z jednej strony z niezale¿noœci¹
od podmiotów zewnêtrznych, a z drugiej – z pe³n¹ swobod¹ podejmowania
decyzji w sprawach stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie okreœla
swoje cele, programy dzia³ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci.
Trwa³oœæ stowarzyszenia wi¹¿e siê z zasad¹ trwa³oœci celów, co oznacza,
¿e stowarzyszenie istnieje niezale¿nie od zmieniaj¹cego siê sk³adu swoich
cz³onków.
Niezarobkowy cel, o którym mowa w ustawie oznacza, ¿e nie mo¿na
utworzyæ stowarzyszenia, którego celem by³aby dzia³alnoœæ zarobkowa. Istniej¹ce ju¿ stowarzyszenie równie¿ nie mo¿e przekszta³ciæ siê w instytucjê realizuj¹c¹ takie cele. Niezarobkowy charakter stowarzyszenia dodatkowo
przejawia siê w tym, ¿e efekty ewentualnie prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej (do prowadzenia której stowarzyszenie posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ upowa¿nione jest z mocy art. 34 Prawa o stowarzyszeniach) nie mog¹ byæ
dzielone miêdzy cz³onków, a ponadto musz¹ byæ przeznaczone na cele statutowe.
Dzia³alnoœæ stowarzyszenia opiera siê na pracy spo³ecznej cz³onków (art.
2 ust. 3), co równie¿ jest wyraŸnym potwierdzeniem celów niezarobkowych.
Przy porównaniu fundacji i stowarzyszenia, wymieniaj¹c podstawowe
podobieñstwa, wskazuje siê w³aœnie niekomercyjny cel dzia³ania. Przy czym,
o ile w Ustawie o fundacjach mówi siê, i¿ fundacjê tworzy siê w celu spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznym (gospodarczo u¿ytecznym nie oznacza jed-
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nak w ¿adnym razie zarobkowym, tj. nastawionym na uzyskanie zysku w celu
podzia³u miêdzy inwestorów) i wskazuje siê przyk³adowe cele, jakie fundacja
mo¿e realizowaæ, o tyle Prawo o stowarzyszeniach potencjalne cele wyraŸnie
okreœla jako niezarobkowe.
W art. 3 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach ustawodawca okreœli³, i¿ z zasady prawo tworzenia stowarzyszeñ przys³uguje obywatelom polskim, maj¹cym pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Warunkiem dodatkowym jest,
aby osoby te nie by³y pozbawione praw publicznych. Ustawa dopuszcza, co
jest wyrazem specyficznego charakteru stowarzyszeñ, cz³onkostwo w stowarzyszeniu równie¿ osób ma³oletnich. Dodatkowo ustawa dopuszcza do zrzeszania siê w stowarzyszeniach cudzoziemców, maj¹cych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi obywateli
polskich (art. 4 ust. 1 ustawy). Równie¿ cudzoziemcy niemaj¹cy miejsca zamieszkania w Polsce mog¹ wstêpowaæ do stowarzyszeñ, lecz jedynie wtedy,
gdy statut stowarzyszenia mo¿liwoœæ tak¹ przewiduje. Nie mog¹ oni byæ natomiast za³o¿ycielami polskich stowarzyszeñ.
Prawo o stowarzyszeniach zawiera równie¿ negatywne przes³anki przedmiotowe, okreœlaj¹c w art. 7, jakie organizacje nie podlegaj¹ przepisom ustawy. Nale¿¹ do nich:
– organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na podstawie odrêbnych ustaw lub
umów miêdzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron¹;
– koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku pañstwa do koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
dzia³aj¹ce w obrêbie tych koœcio³ów i zwi¹zków;
– komitety wyborcze utworzone w zwi¹zku z wyborami do Sejmu, do Senatu,
wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorz¹du terytorialnego;
– partie polityczne.
Obecnie mo¿emy wyró¿niæ dwa typy stowarzyszeñ: stowarzyszenia posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ (tradycyjnie okreœlane jako stowarzyszenia rejestrowe) i stowarzyszenia zwyk³e. Podzia³ ten ma istotny wp³yw ze wzglêdu na
ustalanie zasad tworzenia i dzia³ania stowarzyszeñ. Z tego wzglêdu konieczne
jest oddzielne omówienie ka¿dego z nich z osobna.
Jako pierwsze omówione zostan¹ zasady tworzenia tzw. stowarzyszeñ rejestrowych. Utworzenie stowarzyszenia rejestrowego wymaga spe³nienia
okreœlonych warunków. Mo¿e ono zostaæ za³o¿one przez co najmniej 15 osób
fizycznych, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, maj¹cych miejsce zamieszkania w Polsce. Osoby te uchwalaj¹ statut stowarzyszenia i wybieraj¹ komitet za³o¿ycielski (art. 9). Statut stowarzyszenia, podobnie jak
w przypadku fundacji, jest podstawowym aktem wewnêtrznym wyznacza-

212

Hubert Izdebski, Monika Ma³ek

j¹cym zdolnoœæ prawn¹ stowarzyszenia. W treœci art. 10 ust.1 Prawa o stowarzyszeniach zawarto minimalne wymagania, jakim musi odpowiadaæ statut
stowarzyszenia. W przepisie tym wymienia siê:
– nazwê stowarzyszenia, odró¿niaj¹c¹ je od innych stowarzyszeñ, organizacji i instytucji;
– teren dzia³ania i siedzibê stowarzyszenia;
– cele i sposoby ich realizacji;
– sposób nabywania i utraty cz³onkostwa, przyczyny utraty cz³onkostwa oraz
prawa i obowi¹zki cz³onków;
– w³adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupe³niania sk³adu oraz ich kompetencje;
– sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych, a tak¿e warunki wa¿noœci jego uchwa³;
– sposób uzyskiwania œrodków finansowych oraz ustanawiania sk³adek
cz³onkowskich;
– zasady dokonywania zmian statutu;
– sposób rozwi¹zania siê stowarzyszenia.
Dodatkowo stowarzyszenie, które zamierza tworzyæ terenowe jednostki
organizacyjne, jest obowi¹zane okreœliæ w statucie strukturê organizacyjn¹
i zasady tworzenia tych jednostek.
Jakkolwiek w ustawie brak precyzyjnych regulacji na temat komitetu
za³o¿ycielskiego, to na najwczeœniejszym etapie tworzenia stowarzyszenia
ma on do spe³nienia wa¿n¹ rolê. Komitet za³o¿ycielski sk³ada do s¹du rejestrowego wniosek o rejestracjê wraz ze statutem, list¹ za³o¿ycieli zawieraj¹c¹
imiona i nazwiska, datê i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w³asnorêczne podpisy za³o¿ycieli, protokó³ z wyboru komitetu za³o¿ycielskiego,
a tak¿e informacjê o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Komitet
ten istnieje tylko do czasu zarejestrowania stowarzyszenia.
Wniosek komitetu za³o¿ycielskiego o zarejestrowanie sk³adany jest do
s¹du rejestrowego, którym jest w ramach Krajowego Rejestru S¹dowego s¹d
rejonowy – s¹d gospodarczy w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê podmiotu, którego wpis dotyczy. S¹d rejestrowy obowi¹zany jest rozpatrzyæ wniosek
niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku.
S¹d rejestrowy dorêcza organowi nadzoruj¹cemu odpisy wniosku o rejestracjê wraz z wymienionymi za³¹cznikami. Organ nadzoruj¹cy, którym jest
w³aœciwy terytorialnie starosta, ma prawo wypowiadaæ siê w sprawie wniosku w terminie 14 dni, licz¹c od dnia dorêczenia. Nie musi jednak z tego prawa korzystaæ. Ponadto organ nadzoruj¹cy mo¿e za zgod¹ s¹du przyst¹piæ do
postêpowania jako zainteresowany. W przypadku, gdy s¹d ma w¹tpliwoœci,
co do faktów w przed³o¿onych dokumentach lub samych dokumentów, mo¿e
dokonaæ uzupe³niaj¹cych ustaleñ na posiedzeniu wyjaœniaj¹cym (art. 15).
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Odbywa siê ono z udzia³em uczestników postêpowania, tj. komitetu za³o¿ycielskiego oraz ewentualnie z przedstawicielem organu nadzoruj¹cego.
S¹d rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia
po stwierdzeniu, ¿e jego statut jest zgodny z przepisami prawa i za³o¿yciele
spe³niaj¹ wymagania okreœlone ustaw¹. Oznacza to, ¿e s¹dowi nie wolno oceniaæ, czy np. utworzenie stowarzyszenia jest celowe. W myœl art. 17 ustawy
stowarzyszenie uzyskuje osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisania go do Krajowego Rejestru S¹dowego. Stowarzyszenia podlegaj¹ wpisowi do rejestru
zgodnie z przepisami rozdzia³u 2 Ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym16,
jeœli przepisy art. 49–54 nie stanowi¹ inaczej. Je¿eli stowarzyszenie podejmuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, podlega tak¿e obowi¹zkowi wpisu do rejestru
przedsiêbiorców, wnosz¹c stosown¹ op³atê17.
W art. 33 okreœlono z jakich œrodków mo¿e pochodziæ maj¹tek stowarzyszenia. Zgodnie z tym przepisem maj¹tek powstaje: ze sk³adek cz³onkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z w³asnej dzia³alnoœci, dochodów z maj¹tku stowarzyszenia oraz z ofiarnoœci publicznej. Co wiêcej, stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, mo¿e na zasadzie akcesoryjnoœci prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zasady prowadzenia takiej dzia³alnoœci okreœla
art. 34 ustawy, zgodnie z którym:
– dzia³alnoœæ prowadzona jest na zasadach ogólnych, okreœlonych w odrêbnych przepisach (tj. w Ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej);
– dochód z dzia³alnoœci gospodarczej stowarzyszenia s³u¿y realizacji celów
statutowych stowarzyszenia;
– dochód nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy cz³onków stowarzyszenia.

16

DzU 2001, nr 17, poz. 209 ze zm.
Zgodnie z art. 104 Ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, obowi¹zuj¹cym
od 10 marca 2007 r. (DzU 2007, nr 21, poz. 123): „Nie maj¹ obowi¹zku uiszczania op³at organizacje po¿ytku publicznego dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, z wyj¹tkiem spraw dotycz¹cych prowadzonej przez te organizacje
dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
w sprawach dotycz¹cych realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Innym organizacjom spo³ecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, s¹d mo¿e przyznaæ zwolnienie od kosztów s¹dowych w ich w³asnych sprawach prowadzonych w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, naukow¹, oœwiatow¹, kulturaln¹, sportow¹, dobroczynn¹, samopomocow¹,
w zakresie ochrony konsumenta, ochrony œrodowiska i opieki spo³ecznej. Przyznaj¹c zwolnienie od kosztów s¹dowych, s¹d uwzglêdnia przede wszystkim statutowe cele dzia³alnoœci danej
organizacji i mo¿liwoœci oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postêpowania cywilnego” (przyp. red.).
17
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Dochód ten nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków nawet wówczas, gdy s¹ oni pracownikami stowarzyszenia18.
Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez stowarzyszenie mo¿e odbywaæ siê – podobnie jak w przypadku fundacji – albo w formie wyodrêbnionej
organizacyjnie, albo w formie bezpoœredniej, bez takiego wyodrêbnienia.
Wyodrêbnienie organizacyjne mo¿e siê wi¹zaæ z utworzeniem zak³adu prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zak³ad taki powinien, poza wyodrêbnieniem organizacyjnym, zostaæ wyodrêbniony ksiêgowo. Z wyodrêbnieniem
organizacyjnym wi¹¿e siê ponadto wytypowanie osób, które dan¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ bêd¹ realizowa³y. Z regu³y wyodrêbnienie to bêdzie wi¹za³o siê
z dzia³alnoœci¹ zak³adu, który w rozumieniu przepisów prawa pracy jest odrêbnym pracodawc¹ (zak³adem pracy). Prowadzenie dzia³alnoœci w formie bezpoœredniej, tj. bez wyodrêbnienia organizacyjnego, podlega bezpoœrednio
zarz¹dowi. Dzia³alnoœæ prowadzona przez stowarzyszenie (bez wyodrêbnienia organizacyjnego) wi¹¿e siê równie¿ z koniecznoœci¹ wyodrêbnienia ksiêgowego. Rozmiar dzia³alnoœci gospodarczej nie zosta³ wyraŸnie ograniczony,
jednak¿e uzasadnione wydaje siê byæ stanowisko, ¿e dopuszcza siê jedynie
tak¹ skalê prowadzenia dzia³alnoœci, która nie przerasta realizacji celów
statutowych.
Drug¹ grup¹ stowarzyszeñ nazywanych przez ustawodawcê „uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia”, s¹ stowarzyszenia zwyk³e. Regulacje dotycz¹ce tej formy prawnej zawiera rozdzia³ 6 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Katalog podmiotów mog¹cych utworzyæ stowarzyszenie zwyk³e jest analogiczny jak w przypadku stowarzyszeñ rejestrowych. Jednak¿e ustawowe
minimum dla tej grupy stowarzyszeñ to trzy osoby fizyczne.
Zupe³nie odmienna jest natomiast procedura tworzenia tego typu stowarzyszeñ. Po pierwsze, osoby tworz¹ce stowarzyszenie zamiast statutu uchwalaj¹ regulamin dzia³alnoœci. Regulamin powinien w szczególnoœci zawieraæ:
nazwê, cel, teren i œrodki dzia³ania, siedzibê oraz przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie. Nie jest te¿ wymagana ¿adna szczególna forma
uchwalenia regulaminu, a co za tym idzie w zupe³noœci wystarcza forma
pisemna.
W przypadku stowarzyszenia zwyk³ego mamy do czynienia z systemem
zg³oszenia (notyfikacji), a nie systemem rejestracji. O utworzeniu stowarzyszenia zwyk³ego jego za³o¿yciele informuj¹ na piœmie organ administracji pañstwowej, w³aœciwy ze wzglêdu na przysz³¹ siedzibê stowarzyszenia, podaj¹c
dane, które powinny byæ obligatoryjnie zawarte w regulaminie (art. 40 ust. 2).
Je¿eli w ci¹gu 30 dni od dnia uzyskania informacji o za³o¿eniu stowarzysze18
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 27 lutego 1990 r. – III PZP 59/89 (OSNC 1990, nr 10–11,
poz. 126).
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nia zwyk³ego nie zakazano jego dzia³alnoœci, mo¿e ono rozpocz¹æ dzia³alnoœæ.
Treœæ art. 42 mówi o ustanowieniu powa¿nych ró¿nic miêdzy stowarzyszeniem zwyk³ym a rejestrowym. W ustêpie pierwszym znajduje siê szereg
zakazów odnosz¹cych siê do stowarzyszeñ zwyk³ych, mianowicie nie mog¹
one:
– powo³ywaæ terenowych jednostek organizacyjnych;
– ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ;
– zrzeszaæ osób prawnych;
– prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej;
– przyjmowaæ darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywaæ dotacji, a tak¿e korzystaæ z ofiarnoœci publicznej.
Stowarzyszenie zwyk³e nie ma ponadto osobowoœci prawnej, a œrodki jakie uzyskuje, mog¹ pochodziæ jedynie ze sk³adek cz³onkowskich.
Dokonuj¹c oceny mo¿liwoœci funkcjonowania i przydatnoœci stowarzyszeñ w kontekœcie tematu niniejszego opracowania, tj. prowadzenia dzia³alnoœci s³u¿¹cej realizacji celów spo³ecznie u¿ytecznych, w szczególnoœci
w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, nale¿y zwróciæ uwagê
na ich bezsprzeczny i powa¿ny mankament. Chodzi mianowicie o mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez stowarzyszenie. Z tego punktu
widzenia stowarzyszenie zwyk³e, mimo ¿e stosunkowo najmniej k³opotliwe,
je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ jego powo³ania, jest zupe³nie nieprzydatne
w zwi¹zku z zakazem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, wyra¿onym
wprost w ustawie. Je¿eli chodzi o stowarzyszenia rejestrowe, ograniczenie
statutowego celu dzia³ania do charakteru niezarobkowego i bezwzglêdny zakaz podzia³u dochodu z dzia³alnoœci gospodarczej miêdzy cz³onków
stowarzyszenia, tak¿e jednak ogranicza mo¿liwoœæ wykorzystania tej formy
organizacyjnej dla aktywizacji zawodowej okreœlonych grup spo³ecznych.

8. Fundacja
Jedn¹ z najpopularniejszych form prowadzenia dzia³alnoœci spo³ecznie
u¿ytecznej jest bez w¹tpienia fundacja.
Rodowód fundacji siêga prawa rzymskiego. Za pocz¹tek instytucji fundacji uwa¿a siê tworzenie gmin terytorialnych (municypiów). Na tym etapie
uwa¿ano municypium za „zbiorowoœæ jednostek”, a wiêc jeszcze nie osobê
prawn¹. Dopiero w okresie póŸniejszym zaczêto uznawaæ je za podmioty
praw i obowi¹zków. W Polsce instytucja fundacji pojawi³a siê w okresie zaborów za spraw¹ ustawodawstwa pañstw zaborców i funkcjonowa³a do roku
1952. Wówczas zniesiono mo¿liwoœæ funkcjonowania fundacji, a ich maj¹tek
przej¹³ Skarb Pañstwa. Sytuacja taka trwa³a do 6 kwietnia 1984 roku, kiedy to
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zosta³a uchwalona Ustawa o fundacjach. Wydaje siê jednak, ¿e dopiero zmiana tej ustawy dokonana Ustaw¹ z 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach19 spowodowa³a, ¿e fundacje trafi³y na podatny grunt, mimo niedostatków i niespójnoœci z wieloma obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi.
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach20 nie zawiera definicji fundacji.
W literaturze natomiast spotykamy ich kilka. Przyjmuje siê, ¿e przez fundacjê
rozumie siê maj¹tek, przeznaczony – stosownie do woli fundatora – na okreœlony cel i trwale z nim zwi¹zany oraz maj¹cy zazwyczaj osobowoœæ prawn¹.
Wed³ug innej definicji, fundacja jest jednostk¹ organizacyjn¹ typu zak³adowego wyposa¿on¹ w osobowoœæ prawn¹, utworzon¹ z inicjatywy osób fizycznych b¹dŸ prawnych do realizacji, w sposób trwa³y i na podstawie wp³ywów uzyskanych z przekazanego maj¹tku, celów u¿ytecznoœci publicznej
wskazanych w akcie fundacyjnym.
Fundacje mo¿na klasyfikowaæ z punktu widzenia ró¿nych kryteriów. Jedno z podstawowych rozró¿nieñ powi¹zane jest z sam¹ osob¹ fundatora. Zgodnie z prawem mo¿e nim byæ zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Do
niedawna w Polsce fundacje powo³ywaæ móg³ tak¿e Skarb Pañstwa, tworz¹c
tym samym bardzo specyficzny typ fundacji; nie ma jednak zakazu tworzenia
fundacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Wzi¹wszy pod uwagê
podmiot za³o¿ycielski, znaczne liczniejsza, choæ w wiêkszoœci mniej zamo¿na jest grupa fundacji prywatnych – w jakimœ sensie fundacji w³aœciwych. Nie
oznacza to, ¿e fundacje te nie korzystaj¹ ze Ÿróde³ publicznych. Wed³ug ostro¿nych szacunków 1 4 fundacji w Polsce korzysta ze œrodków publicznych i st¹d
te¿ pochodzi 20% posiadanych przez fundacje œrodków. Warto dodaæ, ¿e
wskaŸnik ten jest znacznie ni¿szy ni¿ w krajach Unii Europejskiej, gdzie fundacje i stowarzyszenia znacznie powszechniej uczestnicz¹ w realizacji zadañ
publicznych, a co za tym idzie, maj¹ szerszy dostêp do œrodków publicznych.
Poza œrodkami publicznymi fundacje o wiele czêœciej, bo w 65%, korzystaj¹
z dobroczynnoœci osób i instytucji. Z tego Ÿród³a pochodzi oko³o 25% dochodów fundacji.
Jak ju¿ wspomniano, ustawa nie zawiera definicji fundacji, jednak¿e ustawodawca zdecydowa³ siê na okreœlenie celów, dla których fundacja mo¿e zostaæ powo³ana. Szczególnego znaczenia tym regulacjom nadaje ich umieszczenie w art. 1 ustawy: „Fundacja mo¿e byæ ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów spo³ecznie
lub gospodarczo u¿ytecznych, w szczególnoœci takich, jak: ochrona zdrowia,
rozwój gospodarki i nauki, oœwiata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka
i pomoc spo³eczna, ochrona œrodowiska oraz opieka nad zabytkami”.
19
20

DzU 1991, nr 19, poz. 82.
DzU 1991, nr 46, poz. 203 ze zm.
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Przepis ten zawiera otwarty katalog uznawanych przez pañstwo celów
spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznych.
Przyk³adowe wskazanie akceptowanych przez pañstwo sfer dzia³alnoœci
u¿ytecznoœci publicznej pozwala fundatorowi, bez nara¿enia siê na odmowê
rejestracji fundacji, zastosowaæ odpowiedni¹ technikê okreœlenia celów. Cel
fundacji powinien byæ jednak na tyle skonkretyzowany, aby mo¿na by³o
stwierdziæ, na co fundator przeznacza œrodki maj¹tkowe.
Z punktu widzenia prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce formy dzia³alnoœci fundacji: non-profit oraz not-for-profit. Je¿eli w statucie fundacji wystêpuje zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, albo te¿ brak w nim postanowieñ dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, fundacja nie mo¿e takiej dzia³alnoœci podejmowaæ; jej maj¹tek tworzony
jest wy³¹cznie z darowizn, zapisów, dotacji i tym podobnych. W czystej postaci takie fundacje non-profit w Polsce wystêpuj¹ bardzo rzadko. Czêœciej
mamy do czynienia z form¹ fundacji not-for-profit. Mo¿e ona prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale wszystkie uzyskane przez ni¹ œrodki musz¹ byæ
przekazane na dzia³alnoœæ statutow¹. Osi¹gany zysk mo¿e byæ równie¿ przeznaczony na ponoszenie kosztów funkcjonowania czy podtrzymywanie dotychczasowych kapita³ów. Wiele fundacji w Polsce, tak¿e ze wzglêdu na przepisy
podatkowe, ma tak¹ postaæ.
Doœæ skomplikowany proces tworzenia fundacji mo¿na podzieliæ na trzy
najwa¿niejsze etapy: akt fundacyjny, czyli oœwiadczenie woli o ustanowieniu
fundacji, uchwalenie statutu, wpisanie do rejestru fundacji.
Akt fundacyjny mo¿e byæ dokonany przez osoby fizyczne lub prawne
jako czynnoœci inter vivos (miêdzy ¿yj¹cymi) albo mortis causa (na wypadek
œmierci) w testamencie. Jako oœwiadczenie woli, stosownie do art. 3 ust. 1
Ustawy o fundacjach, powinien byæ z³o¿ony w formie aktu notarialnego.
Ustawodawca nie przewidzia³ szczególnej formy dla fundacji tworzonych
w testamencie, uznaj¹c zapewne, ¿e s¹dowa kontrola jego wykonania jest wystarczaj¹cym zabezpieczeniem. Ujmuj¹c rzecz œciœlej, akt fundacyjny wbrew
literalnemu brzmieniu art. 3 nie tworzy fundacji, lecz jest jedynie oœwiadczeniem woli zmierzaj¹cym do jej ustanowienia. Notarialna forma aktu fundacyjnego ma przede wszystkim na celu zapewnienie formalnej i merytorycznej
zgodnoœci z prawem. Naruszenie formy wskazanej w art. 3 ust. 1 powoduje
niewa¿noœæ czynnoœci prawnej.
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy, fundacje mog¹ ustanawiaæ osoby fizyczne niezale¿nie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, b¹dŸ osoby
prawne maj¹ce siedziby w Polsce lub za granic¹, z tym, ¿e siedziba fundacji
powinna znajdowaæ siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec wyraŸnego sformu³owania art. 2 ust. 1 niedopuszczalne jest tworzenie fundacji
przez tzw. u³omne osoby prawne, co ogranicza mo¿liwoœci tworzenia funda-
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cji na przyk³ad przez stowarzyszenia zwyk³e czy te¿ spó³ki jawne lub komandytowe.
W œwietle art. 3 ust. 2 do obligatoryjnych sk³adników oœwiadczenia woli
o ustanowieniu fundacji nale¿y okreœlenie celu i sk³adników maj¹tkowych.
Sk³adnikami maj¹tku s³u¿¹cymi realizacji celów fundacji mog¹ byæ:
– pieni¹dze;
– papiery wartoœciowe;
– oddane na w³asnoœæ rzeczy ruchome i nieruchome.
Ustawa nie okreœla jednak minimum wartoœci takich sk³adników maj¹tkowych. W orzecznictwie s¹dowym przyjmuje siê, ¿e je¿eli fundacja ma prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – maj¹c¹ charakter dodatkowy wobec dzia³alnoœci statutowej, a wymagaj¹c¹ przeznaczenia na ni¹ co najmniej 1000 z³otych – fundator powinien przeznaczyæ na realizacjê celów fundacji sk³adniki
maj¹tkowe o wartoœci wy¿szej ni¿ 2000 z³otych.
Kolejnym elementem konstytutywnym tworzonej fundacji jest statut. Stanowi on podstawowy dokument dzia³ania fundacji. Ustawa nie nadaje mu
¿adnej szczególnej formy prawnej, jednak¿e jest oczywiste, i¿ powinien on
mieæ formê pisemn¹. Do elementów obowi¹zkowych statutu, stosownie do
treœci art. 5 ust. 1 nale¿¹: nazwa, siedziba i maj¹tek, cele, zasady, formy i zakres dzia³alnoœci fundacji, sk³ad i organizacja zarz¹du, sposób powo³ywania
oraz obowi¹zki i uprawnienia tego organu i jego cz³onków. Mo¿na stwierdziæ, i¿ s¹ to essentialia negotii statutu fundacji. Fundator lub osoba upowa¿niona do ustalenia statutu mo¿e podnieœæ do rangi sk³adników istotnych (accidentalia negotii) jeszcze inne postanowienia. Ustawa o fundacjach wskazuje
przyk³adowo na niektóre postanowienia, które mog¹ znaleŸæ siê w statucie.
Nale¿¹ do nich postanowienia dotycz¹ce:
– prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z okreœleniem œrodków przeznaczonych na te cele (art. 5 ust. 4);
– dopuszczalnoœci i warunków po³¹czenia z inn¹ fundacj¹;
– zmiany celu;
– zmiany statutu;
– tworzenia dodatkowych organów fundacji;
– przeznaczenia œrodków maj¹tkowych po likwidacji fundacji (musz¹ byæ
przeznaczone na cele okreœlone w art. 1 Ustawy o fundacjach);
– wskazania ministra w³aœciwego ze wzglêdu na cele fundacji (wskazanie
takie mo¿e nast¹piæ tak¿e w akcie fundacyjnym lub w osobnym dokumencie fundatora).
Ostatnim elementem konstytuuj¹cym fundacjê jest wpis do rejestru fundacji. Szczegó³owe zasady prowadzenia rejestru fundacji reguluj¹ wspomniane wczeœniej: Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym
oraz Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 21 grudnia 2000 r. w spra-
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wie okreœlenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania. Wniosek
o wpis do rejestru fundacji powinien byæ z³o¿ony przez fundatora lub zarz¹d
fundacji. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawieraæ:
– nazwê fundacji;
– siedzibê fundacji i jej adres;
– informacje o statucie;
– czas, na jaki zosta³a utworzona fundacja; je¿eli zosta³a utworzona na czas
nieoznaczony, w rejestrze wpisuje siê „na czas nieoznaczony”;
– dane fundatorów;
– organ sprawuj¹cy nadzór;
– organ uprawniony do reprezentacji fundacji oraz osoby wchodz¹ce w jego
sk³ad;
– cel dzia³ania fundacji.
Poza wnioskiem powinny byæ do³¹czone dane stanowi¹ce podstawê wpisu, tj.: statut fundacji oraz oœwiadczenie fundatora w sprawie wskazania
w³aœciwego ministra ze wzglêdu na cele fundacji (je¿eli nie jest to uregulowane w statucie). Powinno siê równie¿ do³¹czyæ akt fundacyjny, z którego wynikaj¹ bezpoœrednio cele fundacji, osoba fundatora oraz data aktu fundacyjnego. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, kreuj¹cy osobê prawn¹. Od
chwili wpisu powstaje nowy byt prawny, a fundacja mo¿e rozpocz¹æ
w³aœciw¹ dzia³alnoœæ21.
Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ fundacji jest œciœle zwi¹zana z realizacj¹ le¿¹cych u podstaw jej za³o¿enia celów. Z pewnoœci¹ nie mog¹ to byæ
cele zarobkowe sensu stricto. Ta tzw. dzia³alnoœæ statutowa wi¹¿e siê bezpoœrednio z realizacj¹ celów, do jakich fundacja zosta³a utworzona. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej jest dopuszczalne dla uzyskania œrodków na
dzia³alnoœæ statutow¹ fundacji, w rozmiarze s³u¿¹cym jej celom i jedynie na
zasadach okreœlonych w statucie. Rozmiar dzia³alnoœci gospodarczej nie zosta³ ograniczony w inny sposób ni¿ ogólny, jednak¿e wyra¿ane jest stanowisko, ¿e dopuszcza siê jedynie tak¹ skalê prowadzenia dzia³alnoœci, jaka potencjalnie mo¿e s³u¿yæ realizacji celów statutowych. Dzia³alnoœæ gospodarcza
mo¿e byæ prowadzona tylko wtedy, gdy statut to przewiduje. Dodatkowo
Ustawa o fundacjach wymaga, aby na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przeznaczyæ
œrodki maj¹tkowe o wartoœci nie mniejszej ni¿ 1000 z³otych.
Dzia³alnoœæ gospodarcza fundacji mo¿e byæ, jak dzia³alnoœæ gospodarcza
stowarzyszenia, prowadzona poprzez wyodrêbnion¹ jednostkê lub bez wyodrêbnienia organizacyjnego. Jednostka organizacyjna (zak³ad, oddzia³) pe³ni
21
Kwestie zwi¹zane z op³atami ponoszony mi w KRS wy jaœniono w przy pisie 17
(przyp. red.).
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funkcje tylko w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej. Najczêœciej jest ona wyodrêbniona organizacyjnie i finansowo.
Nie ma ¿adnych przeszkód prawnych do utworzenia przez fundacjê – jak
i przez stowarzyszenia – jednoosobowych spó³ek kapita³owych, tj. spó³ek
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ czy spó³ek akcyjnych. Z art. 151 § 1 Ustawy z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych22 wynika, ¿e za³o¿ycielami spó³ki z o.o. mog¹ byæ osoby fizyczne lub prawne (czyli równie¿ fundacja). Jedyne wy³¹czenie dotyczy mo¿liwoœci za³o¿enia jednoosobowej spó³ki
z o.o. przez inn¹ spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Pewn¹ niedogodnoœci¹ tej formy prowadzenia dzia³alnoœci – która nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ fundacji, bo dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi spó³ka – jest to, ¿e
stosownie do treœci art. 154 § 1 Kodeksu spó³ek handlowych kapita³ zak³adowy spó³ki powinien wynosiæ co najmniej 50 000 z³otych.
Nie ma te¿ przeszkód do za³o¿enia przez fundacjê spó³ki akcyjnej. Tak jak
spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, tak i spó³kê akcyjn¹ zawi¹zaæ mo¿e
jedna osoba lub wiêcej osób. Ten rodzaj spó³ki jest jednak jeszcze bardziej
wymagaj¹cy, poniewa¿ zgodnie z treœci¹ art. 308 § 1 Kodeksu spó³ek handlowych kapita³ zak³adowy spó³ki powinien wynosiæ co najmniej 500 000 z³otych.
Analizuj¹c przydatnoœæ fundacji w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci
spo³ecznie u¿ytecznej polegaj¹cej na aktywizacji osób bezrobotnych, nale¿y
wskazaæ na pewien powa¿ny mankament. Mianowicie do rozpoczêcia
dzia³alnoœci fundacji potrzeba znalezienia osoby fundatora oraz zgromadzenia okreœlonego kapita³u pocz¹tkowego. Osoby poszukuj¹ce pracy nale¿y
w tej sytuacji wykluczyæ z grona potencjalnych fundatorów. Pozostaje wiêc
znalezienie fundatora „zewnêtrznego” z odpowiednimi œrodkami, a to ju¿ jest
dosyæ k³opotliwe. Niew¹tpliwie fundacja mog³aby mieæ nieocenione znaczenie jako organizacja wspieraj¹ca wysi³ki osób potrzebuj¹cych pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Fundacja mog³aby udzielaæ pomocy i instrukta¿u
w za³o¿eniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, czy w jakiejkolwiek innej formie opisanej w niniejszej pracy. Mog³aby te¿ np. prowadziæ odp³atn¹
dzia³alnoœæ statutow¹, w wyniku której, z jednej strony osoby potrzebuj¹ce
mog³yby uzyskaæ pomoc w nauce zawodu, a z drugiej – produkowa³yby
dobra lub œwiadczy³y us³ugi pomagaj¹ce utrzymaæ dzia³anie fundacji.
Aktualne ustawodawstwo przewiduje szczególne formy prawne, w jakich
organizacje pozarz¹dowe – w szczególnoœci fundacje i stowarzyszenia –
mog¹ rozwijaæ tego rodzaju dzia³alnoœæ. Dotyczy to centrów integracji spo³ecznej oraz zak³adów aktywnoœci zawodowej.

22
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9. Centrum integracji spo³ecznej
Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, przywo³ana ju¿
w zwi¹zku z omawianiem instytucji spó³dzielni socjalnych, umo¿liwia tworzenie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz w³aœnie przez organizacje pozarz¹dowe, w ramach ich dzia³alnoœci statutowej, centrów integracji spo³ecznej w celu reintegracji zawodo wej osób, przede wszystkim
nale¿¹cych do kategorii wymienionych w art. 1 tej ustawy. Odpowiedniej jednostce organizacyjnej status centrum nadaje w drodze decyzji administracyjnej wojewoda, po zasiêgniêciu opinii marsza³ka województwa. Status jest nadawany na 3 lata.
Poza ró¿nego rodzaju pomoc¹ w znalezieniu zatrudnienia, centrum integracji spo³ecznej mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ wytwórcz¹, handlow¹ lub
us³ugow¹ oraz dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie (z ograniczeniami przedmiotowymi okreœlonymi w art. 9 ust. 1). Ustawa wyraŸnie przy tym stwierdza, i¿ taka dzia³alnoœæ centrum nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej – tj. obecnie przepisów Ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Z tego powodu centrum integracji spo³ecznej mo¿e rozwi¹zaæ – ale tylko
czasowo – problem zatrudnienia okreœlonych kategorii bezrobotnych.

10. Zak³ad aktywnoœci zawodowej
Podstawy prawne dla dzia³alnoœci zak³adów aktywnoœci zawodowej
stworzy³a Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych uzupe³niona o Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zak³adów
aktywnoœci zawodowej23.
Z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ograniczony podmiotowo kr¹g adresatów tej formy aktywizacji zawodowej. Jest ona bowiem, zgodnie z intencj¹ ustawodawcy, przeznaczona jedynie dla osób niepe³nosprawnych i to niepe³nosprawnych w stopniu
znacznym w rozumieniu ustawy. Nie oznacza to jednak, ¿e potencjalnych adresatów jest niewielu. Wrêcz przeciwnie, w Polsce, wed³ug badañ GUS-u,
860 tysiêcy osób niepe³nosprawnych jest zdolnych do pracy (z mniejszymi
lub wiêkszymi ograniczeniami) i co wa¿ne, chce pracowaæ. Z tej liczby oko³o
500 tysiêcy osób pozostaje bez zatrudnienia.
Zak³ad aktywnoœci zawodowej tworzy siê celem zatrudnienia osób niepe³nosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci, a tak¿e (przez rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹) przygotowania ich do ¿ycia
23
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w otwartym œrodowisku oraz pomocy w realizacji pe³nego, niezale¿nego,
samodzielnego i aktywnego ¿ycia na miarê ich indywidualnych mo¿liwoœci.
W myœl ustawy, niepe³nosprawnoœæ oznacza trwa³¹ lub okresow¹ niezdolnoœæ do wype³niania ról spo³ecznych z powodu sta³ego lub d³ugotrwa³ego naruszenia sprawnoœci organizmu, w szczególnoœci uniemo¿liwiaj¹c¹ wykonywanie pracy zawodowej. Do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci zalicza
siê osobê z naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu, niezdoln¹ do pracy albo zdoln¹ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj¹c¹, w celu
pe³nienia ról spo³ecznych, sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki i pomocy innych
osób w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzystencji.
Powiat, gmina, fundacja lub inna organizacja spo³eczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych mo¿e utworzyæ wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo jednostkê
i uzyskaæ dla tej jednostki status zak³adu aktywnoœci zawodowej. Aby uzyskaæ ten status, musi jednak spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania:
• przestrzegaæ odpowiedniego stosunku zatrudnienia osób niepe³nosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci do innych pracowników zatrudnionych w zak³adzie w pe³nym wymiarze czasu pracy,
który wynosi:
– 2,5 do 1, je¿eli zak³ad prowadzi dzia³alnoœæ wytwórcz¹;
– 3,0 do 1, je¿eli zak³ad prowadzi dzia³alnoœæ us³ugow¹;
– 2,75 do 1, je¿eli zak³ad prowadzi dzia³alnoœæ wytwórcz¹ i us³ugow¹.
• dostosowaæ u¿ytkowane obiekty oraz pomieszczenia do przepisów i zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³noprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i ci¹gów komunikacyjnych oraz spe³niæ wymagania
dostêpnoœci do nich;
• zapewniæ doraŸn¹ i specjalistyczn¹ opiekê medyczn¹, poradnictwo i us³ugi
rehabilitacyjne;
• przeznaczaæ uzyskane dochody na cele wymienione w rozporz¹dzeniu,
w tym na rzecz zak³adowego funduszu aktywnoœci, z którego mo¿na finansowaæ:
– usprawnienie i dodatkowe oprzyrz¹dowanie stanowisk pracy wspomagaj¹ce samodzielne funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych w zak³adzie pracy;
– zakup sprzêtu i wyposa¿enia pomagaj¹cego osobie niepe³nosprawnej
w samodzielnym ¿yciu i uczestnictwie w ¿yciu spo³ecznym w lokalnym œrodowisku;
– pomoc w przygotowaniu osób niepe³nosprawnych do pracy poza
zak³adem i wyrównaniu ich szans w nowym miejscu pracy;

Formy prawne przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w Polsce

223

– pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposa¿eniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepe³nosprawnych, które nie znajduj¹ oparcia we w³asnej rodzinie lub
podejmuj¹ œwiadome decyzje dotycz¹ce samodzielnego ¿ycia;
– rekreacjê i uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w ¿yciu kulturalnym;
– pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb zatrudnionych osób niepe³nosprawnych;
• uzyskaæ pozytywn¹ opiniê starosty.
Decyzjê w sprawie przyznania statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej,
potwierdzaj¹c¹ spe³nienie warunków, o których mowa wy¿ej, wydaje w³aœciwy wojewoda.
Organizator zak³adu aktywnoœci zawodowej sk³ada do w³aœciwego marsza³ka województwa wniosek o dofinansowanie ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych kosztów utworzenia i dzia³ania zak³adu. Wniosek taki powinien zawieraæ:
– nazwê i siedzibê organizatora;
– status prawny i podstawê dzia³ania;
– statut organizatora okreœlaj¹cy cele i sposoby dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych;
– adres zak³adu oraz tytu³ prawny do lokalu;
– proponowan¹ liczbê niepe³nosprawnych pracowników zak³adu wraz z opisem ich niepe³nosprawnoœci i rodzaju proponowanej aktywnoœci zawodowej;
– plan dzia³alnoœci gospodarczej oraz program przysposobienia spo³eczno-zawodowego;
– proponowan¹ wysokoœæ podstawowego wynagrodzenia osób niepe³nosprawnych, wyra¿on¹ jako wskaŸnik procentowy najni¿szego wynagrodzenia;
– proponowan¹ obsadê etatow¹ zak³adu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu oraz wyliczone na tej podstawie proporcje, o których mowa wy¿ej;
– preliminarz kosztów utworzenia zak³adu, z uwzglêdnieniem podzia³u na
poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 6 rozporz¹dzenia;
– preliminarz rocznych kosztów dzia³alnoœci obs³ugowo-rehabilitacyjnej
finansowanej przez PFRON;
– plan pomieszczeñ zak³adu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali,
z uwzglêdnieniem ich dostosowania do potrzeb i mo¿liwoœci pracowników oraz rodzajów ich niepe³nosprawnoœci;
– projekt statutu i regulaminu zak³adu oraz regulaminu zak³adowego funduszu aktywnoœci.
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Uzyskanie pozytywnej opinii marsza³ka województwa oraz pozytywnej
opinii Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych co do prawid³owoœci planowanych we wniosku kosztów utworzenia
zak³adu i dzia³alnoœci obs³ugowo-rehabilitacyjnej jest podstaw¹ do wydania
promesy decyzji w sprawie przyznania statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej. Po otrzymaniu promesy, wydanej przez wojewodê, organizator powo³uje
zak³ad aktywnoœci zawodowej oraz wystêpuje do PFRON-u z wnioskiem o finansowanie kosztów utworzenia i dzia³alnoœci obs³ugowo-rehabilitacyjnej
zak³adu. Do wniosku organizator powinien do³¹czyæ odpis promesy, szczegó³owy preliminarz kosztów utworzenia zak³adu i kosztów dzia³alnoœci
obs³ugowo-rehabilitacyjnej z uwzglêdnieniem podzia³u na poszczególne rodzaje kosztów, szczegó³owo wymienionych w § 6 i § 7 rozporz¹dzenia.
Finansowanie kosztów utworzenia i dzia³alnoœci obs³ugowo-rehabilitacyjnej zak³adu aktywnoœci zawodowej nastêpuje na warunkach okreœlonych
w umowie, zawartej miêdzy PFRON-em a organizatorem zak³adu. Umowê
tak¹ zawiera siê na okres posiadania przez dany zak³ad statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej. Na podstawie umowy zak³ad aktywnoœci zawodowej mo¿e
uzyskaæ œrodki z PFRON-u przeznaczone na utworzenie zak³adu oraz prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej i obs³ugowo-rehabilitacyjnej.
Finansowanie kosztów dzia³alnoœci obs³ugowo-rehabilitacyjnej rozpoczyna siê od dnia przyznania przez wojewodê statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej.
Zak³ad aktywnoœci zawodowej mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
ale z takim samym wyj¹tkiem jak centrum integracji spo³ecznej, czyli z wy³¹czeniem dzia³alnoœci polegaj¹cej na wytwarzaniu wyrobów przemys³u paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak¿e
pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawartoœci alkoholu powy¿ej 1,5%
oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali lub handlu
tymi wyrobami.
Zak³ad aktywnoœci zawodowej funkcjonuje na podstawie rocznego planu
dzia³alnoœci gospodarczej. Opracowanie takiego planu nale¿y do kierownika
zak³adu, który po jego sporz¹dzeniu przedstawia plan do zatwierdzenia organizatorowi zak³adu aktywnoœci zawodowej.
Plan dzia³alnoœci gospodarczej powinien zawieraæ okreœlenie rodzaju
prowadzonej dzia³alnoœci wytwórczej lub us³ugowej, dostosowanej do umiejêtnoœci i mo¿liwoœci zatrudnionych osób niepe³nosprawnych. Ponadto powinien zawieraæ projekt technologii z okreœleniem czynnoœci i oprzyrz¹dowania
stanowisk pracy stosownie do potrzeb zatrudnionych osób zaliczonych do
znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci, plan sprzeda¿y, a tak¿e plan ekonomiczny dzia³alnoœci gospodarczej (biznesplan). Obowi¹zkiem prowadz¹cego
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zak³ad aktywnoœci zawodowej jest zapewnienie warunków do pe³nej realizacji planu.
Zak³ady aktywnoœci zawodowej s¹ zwolnione z doœæ licznych podatków
i op³at (z wyj¹tkiem op³aty skarbowej):
– podatków od nieruchomoœci, rolnego i leœnego;
– od czynnoœci cywilnoprawnych, je¿eli czynnoœæ wykonywana pozostaje
w bezpoœrednim zwi¹zku z prowadzeniem zak³adu;
– od op³aty administracyjnej i targowej;
– od op³aty produktowej;
– od op³aty pobieranej na podstawie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska24;
– od op³aty eksploatacyjnej (Prawo górnicze i geologiczne25);
– za wydanie koncesji na podstawie przepisów Prawa energetycznego;
– od op³at drogowych;
– od op³aty pobieranej na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leœnych;
– od op³at s¹dowych oraz innych op³at maj¹cych publicznoprawny charakter.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ nie ma zwolnienia z op³aty za wieczyste
u¿ytkowanie gruntów (która ma charakter cywilnoprawny) oraz z najwa¿niejszych podatków, zw³aszcza VAT-u i podatku dochodowego.
Prowadz¹cy zak³ad aktywnoœci zawodowej wszystkie œrodki ze zwolnieñ
i wp³ywy z dochodu z dzia³alnoœci gospodarczej przekazuje na zak³adowy
fundusz aktywnoœci.
Zak³ady aktywnoœci zawodowej korzystaj¹ równie¿ z innych przywilejów, wœród których mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce:
– dofinansowanie w wysokoœci 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaci¹gniêtych na cele zwi¹zane z rehabilitacj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹
osób niepe³nosprawnych;
– zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepe³nosprawnych
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zmiany profilu produkcji;
– jednorazow¹ po¿yczkê w celu ochrony istniej¹cych w zak³adzie miejsc
pracy osób niepe³nosprawnych;
– od 1 stycznia 2004 r. refundacjê zwiêkszonych kosztów zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie umys³owe, epilepsjê lub osób niewidomych – w wysokoœci 75%
najni¿szego wynagrodzenia.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e zak³ady aktywnoœci zawodowej
stwarzaj¹ bardzo korzystne podstawy do aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Stanowi¹ te¿ cenn¹ i skuteczn¹ alternatywê do wspierania
niepe³nosprawnych ró¿nymi rodzajami zasi³ków. W ten sposób osoby w zasa24
25
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dzie wykluczone wczeœniej z ¿ycia spo³ecznego zyskuj¹ szansê na prowadzenie zwyczajnego ¿ycia, w oparciu o w³asne wypracowane dochody.
Pewnym mankamentem tej instytucji jest koniecznoœæ wczeœniejszego
powo³ania lub istnienia innej organizacji spo³ecznej (np. fundacji, stowarzyszenia), co w pewien sposób mo¿e utrudniæ uzyskanie takiego statusu osobom
niepe³nosprawnym, które rozpoczynaj¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
chcia³yby uzyskaæ status zak³adu aktywnoœci zawodowej.

11. Spó³ka non-profit i not-for-profit
W œwietle art. 151 § 1 oraz, poœrednio, art. 301 Kodeksu spó³ek handlowych, jest mo¿liwe, by za³o¿yæ zarówno spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, jak i spó³kê akcyjn¹ (w obydwu przypadkach tak¿e jednoosobow¹)
nie tylko w celach zarobkowych, lecz tak¿e w celach niezarobkowych, niegospodarczych, np. charytatywnych. Przywo³any przepis dotycz¹cy spó³ki z o.o.
stanowi bowiem, ¿e cel dzia³alnoœci tej spó³ki musi byæ prawnie dopuszczalny. W orzecznictwie dominuje pogl¹d, ¿e oznacza to, i¿ cel taki nie jest prawnie zakazany. Spó³ka, która nie jest powo³ana do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej nie jest przedsiêbiorc¹ – co wynika z definicji przedsiêbiorcy
zawartej w Ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Nie ma równie¿ przeszkód do tego, by spó³ka kapita³owa – zgodnie
z umow¹ (statutem) – mia³a charakter not-for-profit, tzn. przeznacza³a ca³y
zysk na dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczn¹, a nie do podzia³u miêdzy wspólników (akcjonariuszy).
Pamiêtaæ jednak nale¿y o wysokich progach kapita³owych dla takich
spó³ek – odpowiednio 50 000 i 500 000 z³otych, co istotnie ogranicza mo¿liwoœæ korzystania z takich formu³ dzia³ania.
Przede wszystkim jednak spó³ka kapita³owa utworzona w celu prowadzenia dzia³alnoœci innej ni¿ gospodarcza, aczkolwiek nie jest przedsiêbiorc¹, nie
mo¿e uzyskaæ osobowoœci prawnej i warunków do realizacji zadañ statutowych inaczej ni¿ przez wpis do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru
S¹dowego. Bêdzie ona równie¿ traktowana jako przedsiêbiorca z punktu widzenia prawie wszystkich przepisów prawa – w tym: nie bêdzie korzystaæ ze
zwolnieñ z podatku dochodowego od osób prawnych z tytu³u przeznaczania
dochodu na dzia³alnoœæ statutow¹ w takich dziedzinach, w których fundacje
czy stowarzyszenia s¹ z tego podatku zwolnione (nauka, edukacja, ochrona
zdrowia, kultura i tak dalej). W rezultacie, ustawodawstwo nie zosta³o dostosowane do prawnej mo¿liwoœci tworzenia spó³ek non-profit, które – nie bêd¹c
przedsiêbiorcami – s¹ traktowane jako jednostki nienale¿¹ce do trzeciego
sektora.
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Odpowiedniego zwolnienia podatkowego nie maj¹ tak¿e – z tych samych
powodów – spó³ki not-for-profit.
Mimo istnienia prawnej mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci spo³ecznie
u¿ytecznej przez spó³ki kapita³owe, niebêd¹ce tym samym przedsiêbiorcami,
korzystanie z tej formy prawnej w zakresie przedmiotu niniejszego opracowania wydaje siê byæ trudne do zastosowania – z pewnym tylko wyj¹tkiem –
spó³ek tworzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego w ramach mo¿liwoœci jakie stwarzaj¹ im w tym zakresie przepisy odpowiednich ustrojowych ustaw samorz¹dowych oraz przepisy Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej26.

12. Organizacja po¿ytku publicznego
Po omówieniu poszczególnych form prowadzenia dzia³alnoœci spo³ecznie
u¿ytecznej, konieczne wydaje siê przedstawienie obowi¹zuj¹cych w Polsce
szczególnych regulacji, z których mog¹ korzystaæ podmioty prowadz¹ce tak¹
dzia³alnoœæ. Status organizacji po¿ytku publicznego, uprawniaj¹cy do okreœlonych przywilejów, mo¿e uzyskaæ niezwykle szeroki kr¹g podmiotów po
spe³nieniu ustawowych kryteriów. Nie jest to wiêc okreœlona forma prowadzenia dzia³alnoœci, a jedynie pewien „elitarny” wyró¿nik wi¹¿¹cy siê z przywilejami i okreœlonymi obowi¹zkami.
Pojêcie organizacji po¿ytku publicznego wprowadzi³y przepisy Ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie27
oraz Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie28.
Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust. 1
zawiera definicjê dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, zgodnie z któr¹ dzia³alnoœci¹ tak¹ jest dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczna, prowadzona przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ publicznych okreœlonych w ustawie. Organizacjami pozarz¹dowymi s¹, stosownie do ust. 2 art. 3, niebêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku
osoby prawne lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, utworzone
na podstawie ustaw, w tym: stowarzyszenia i fundacje (pozostaje sporn¹ kwestia, czy takimi jednostkami s¹, wobec powy¿ej wskazanego generalnego niedostrze¿enia przez ustawodawcê, spó³ki non-profit i not-for-profit). W kolejnym ustêpie art. 3 uzupe³nia siê katalog podmiotów, które mog¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego obok organizacji pozarz¹dowych o koœciel-

26
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ne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
Jak widaæ, niemal wszystkie podmioty mog¹ staraæ siê o uzyskanie tego
statusu, a najistotniejszym elementem jest tutaj kryterium spo³ecznej u¿ytecznoœci. Ustawodawca przewidzia³ jednak pewne wyj¹tki i postanowi³, ¿e o ten
szczególny status nie mog¹ staraæ siê: partie polityczne, zwi¹zki zawodowe
i organizacje pracodawców, samorz¹dy zawodowe, fundacje utworzone przez
partie polityczne, spó³ki dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o kulturze fizycznej oraz fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej,
maj¹tek tej fundacji nie jest w ca³oœci mieniem pañstwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodz¹cym z finansowania œrodkami publicznymi
w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych albo fundacja prowadzi
dzia³alnoœæ statutow¹ w zakresie nauki, w szczególnoœci na rzecz nauki.
Ustawodawca okreœli³ te¿ katalog dzia³añ zaliczanych do sfery zadañ publicznych. S¹ to zadania w zakresie:
– pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– zapewnienia zorganizowanej opieki by³ym ¿o³nierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
– dzia³alnoœci charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielêgnowania polskoœci oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci narodowych;
– ochrony i promocji zdrowia;
– dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj¹cych bez
pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy;
– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzia³alnoœci na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn;
– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiêbiorczoœci;
– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych;
– nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m³odzie¿y;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– ekologii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym;
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– upowszechniania wiedzy i umiejêtnoœci na rzecz obronnoœci pañstwa;
– upowszechniania oraz ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód
obywatelskich, a tak¿e dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji;
– ratownictwa i ochrony ludnoœci;
– pomocy ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic¹;
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
– dzia³añ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarz¹dowe oraz inne okreœlone podmioty.
Aby uzyskaæ szczególny status organizacji po¿ytku publicznego, trzeba
spe³niæ wszystkie okreœlone w ustawie warunki. Zgodnie z art. 20 pkt 1 i 2
ustawy, wy³¹czn¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹ podmiotów ubiegaj¹cych siê o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku publicznego musi byæ dzia³alnoœæ dotycz¹ca realizacji okreœlonych w art. 4 ustawy zadañ publicznych na rzecz
ogó³u spo³ecznoœci lub okreœlonej grupy podmiotów pod warunkiem, ¿e grupa ta jest wyodrêbniona ze wzglêdu na szczególnie trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹
lub materialn¹ w stosunku do spo³eczeñstwa. Nale¿y przyj¹æ, ¿e spo³ecznoœci¹, w rozumieniu tego przepisu, jest zbiorowoœæ ludzi mieszkaj¹ca na okreœlonym obszarze (kraju, gminy, miasta, powiatu), po³¹czona wiêzami spo³ecznymi, wspólnot¹ warunków ¿ycia, tradycjami, kultur¹ itp. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e w pkt 3 art. 20 zosta³o doprecyzowane, ¿e stowarzyszenie mo¿e
dzia³aæ równie¿ na rzecz swoich cz³onków. Przepis ten zosta³ wprowadzony
w celu unikniêcia ewentualnych w¹tpliwoœci, ¿e dzia³anie na rzecz cz³onków
nie stoi w sprzecznoœci z wymogiem prowadzenia dzia³alnoœci statutowej na
rzecz ogó³u spo³ecznoœci lub okreœlonej grupy. Dok³adna interpretacja tego
przepisu wskazuje na kolejny warunek, mianowicie podmiot ubiegaj¹cy siê
o status organizacji po¿ytku publicznego musi legitymowaæ siê prowadzon¹
ju¿ wczeœniej dzia³alnoœci¹ spo³ecznie u¿yteczn¹. Mimo ¿e nie przewidziano
minimalnego okresu czasu prowadzenia takiej dzia³alnoœci, to ciê¿ar udowodnienia jej prowadzenia przez odpowiednio d³ugi czas spoczywa na wnioskodawcy i obci¹¿ony jest sankcj¹ oddalenia wniosku jako z³o¿onego przedwczeœnie.
Kolejny wymóg zawiera pkt 4 art. 20 stanowi¹cy o tym, ¿e status ten
mog¹ uzyskaæ podmioty, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej albo
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji celów
statutowych. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wymóg ten doœæ precyzyjnie zosta³ wyjaœniony w orzecznictwie, które powsta³o na tle Ustawy z 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach. Sformu³owanie „prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozmia-
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rach s³u¿¹cych realizacji celów statutowych” wytycza granicê dopuszczalnej
skali dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez organizacjê po¿ytku publicznego. Nale¿y uznaæ, ¿e dopóki cel zarobkowy nie dominuje nad celem statutowym, dzia³alnoœæ gospodarcza jest prowadzona zgodnie z treœci¹ art. 20
pkt 4 ustawy. Ze wzglêdu na du¿y stopieñ ogólnoœci w okreœlaniu celu statutowego, dopiero w trakcie jego realizacji oraz po podjêciu przez organizacjê
po¿ytku publicznego faktycznej dzia³alnoœci gospodarczej, bêdzie mo¿liwa
miarodajna ocena, czy granica ta jest przestrzegana29.
Nale¿y te¿ przytoczyæ postanowienie S¹du Najwy¿szego z 7 lipca 2002 r.
(I CKN 162/00), mówi¹ce o tym, ¿e podporz¹dkowanie rozmiarów dzia³alnoœci gospodarczej celom realizowanym przez fundacjê nie stwarza bezwzglêdnej koniecznoœci przedmiotowego rozdzielenia omawianych sfer dzia³ania.
Akcent trzeba bowiem k³aœæ nie na zagadnienie takich, a nie innych postanowieñ statutowych, lecz na kwestiê ich praktycznej realizacji, przy czym chodziæ powinno jedynie o zachowanie akcesoryjnoœci dzia³alnoœci gospodarczej
wzglêdem dzia³alnoœci celowej.
Podobnie, regulacjê zawart¹ w pkt 5 nale¿y rozumieæ w taki sam sposób,
jak art. 34 Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tj. dochód
organizacji po¿ytku publicznego w ca³oœci powinien byæ przeznaczony na jej
dzia³alnoœæ statutow¹.
Kolejne dwa warunki dotycz¹ wymogów, jakim musi odpowiadaæ statut
organizacji. W szczególnoœci organizacja musi posiadaæ statutowy kolegialny
organ kontroli lub nadzoru, odrêbny od organu zarz¹dzaj¹cego i niepodlegaj¹cy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnêtrznej lub nadzoru (takie
sformu³owanie wyklucza mo¿liwoœæ uzyskania statusu organizacji po¿ytku
publicznego przez stowarzyszenia zwyk³e, poniewa¿ w ogóle nie maj¹ one organów, oraz przez takie fundacje, które nie maj¹ przewidzianego w ustawie
organu kontroli czy nadzoru, a ich statuty nie zawieraj¹ postanowieñ o zmianie statutu). W statucie lub innym akcie wewnêtrznym musz¹ te¿ znaleŸæ siê
nastêpuj¹ce zakazy:
– udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ maj¹tkiem organizacji w stosunku do jej cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz
osób im bliskich;
– przekazywania maj¹tku organizacji na rzecz ich cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci je¿eli przekazanie to nastêpuje
bezp³atnie lub na preferencyjnych warunkach;
– wykorzystywania maj¹tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku
29

Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 12 lutego 2002 r. – I CKN 1568/99.

Formy prawne przedsiêbiorczoœci spo³ecznej w Polsce

231

do osób trzecich, chyba ¿e to wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od podmiotów,
w których uczestnicz¹ cz³onkowie organizacji, cz³onkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich bliscy.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w stosunku do koœcielnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w art. 21 zosta³y ustalone odmienne zasady. Ich opisanie wykracza jednak poza zakres niniejszego opracowania.
Spe³nienie wskazanych wy¿ej warunków jest kluczowe dla uzyskania statusu organizacji po¿ytku publicznego. Wagê i znaczenie tych wymagañ podkreœla jeszcze treœæ art. 22 ust. 1, zgodnie z którym organizacje uzyskuj¹ status organizacji po¿ytku publicznego z chwil¹ wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego informacji o spe³nieniu wymagañ, o których mowa w art. 20.
Odpowiednie formularze, które nale¿y z³o¿yæ do w³aœciwego s¹du rejestrowego w celu uzyskania statusu po¿ytku publicznego, zosta³y okreœlone
w Rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci z 17 paŸdziernika 2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego30. Podmioty wpisane
do KRS-u sk³adaj¹ wniosek na formularzu KRS-Z20 wraz za³¹cznikiem
KRS-W-OPP, natomiast podmioty niepodlegaj¹ce obowi¹zkowi rejestracji
z innego tytu³u, sk³adaj¹ wniosek na formularzu KRS-W21, do którego
do³¹czaj¹ za³¹cznik KRS-W-OPP.
Sama rejestracja statusu nie podlega op³atom s¹dowym. Natomiast informacja o uzyskaniu statusu organizacji po¿ytku publicznego jest og³aszana
w „Monitorze S¹dowym i Gospodarczym”, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia op³aty za og³oszenie w wysokoœci 500 z³otych. Op³ata ta musi
zostaæ uiszczona w momencie sk³adania wniosku.
Wskazane informacje s¹ o tyle istotne, ¿e stosownie do art. 19 ust. 3 Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym wniosek niez³o¿ony
na urzêdowym formularzu lub nieprawid³owo wype³niony, sêdzia zwraca
wnioskodawcy bez wezwania do uzupe³nienia braków.
W myœl przepisów ustawy statutowa dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego –
a wiêc ca³a statutowa dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego i ca³a lub
nieca³a dzia³alnoœæ statutowa organizacji pozarz¹dowych, które nie chc¹ albo
nie mog¹ uzyskaæ tego statusu – mo¿e przybraæ formê dzia³alnoœci nieodp³atnej lub dzia³alnoœci odp³atnej. Co do zasady, nie jest ona uwa¿ana za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej, chyba ¿e wynagrodzenie organizacji w odniesieniu do dzia³alnoœci danego rodzaju jest wy¿sze od tego, które wynika z kalkulacji bezpoœrednich kosztów tej
dzia³alnoœci, lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia przy
30
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wykonywaniu statutowej dzia³alnoœci nieodp³atnej oraz dzia³alnoœci odp³atnej przekracza 1,5-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w sektorze przedsiêbiorstw, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego za rok poprzedni.
Nieodp³atn¹ dzia³alnoœci¹ po¿ytku publicznego (w rozumieniu ustawy)
jest œwiadczenie us³ug na podstawie stosunku prawnego, za które organizacja
prowadz¹ca tê dzia³alnoœæ nie pobiera wynagrodzenia. Natomiast w myœl
ustawy, dzia³alnoœci¹ odp³atn¹ po¿ytku publicznego jest dzia³alnoœæ w zakresie wykonywania zadañ ze sfery publicznej, w ramach realizacji celów statutowych, za któr¹ organizacja pobiera wynagrodzenie. Odp³atn¹ dzia³alnoœci¹
po¿ytku publicznego jest równie¿ sprzeda¿ towarów lub us³ug wytworzonych, albo œwiadczonych przez osoby bezpoœrednio korzystaj¹ce z dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, w szczególnoœci w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepe³nosprawnych, a tak¿e sprzeda¿
przedmiotów darowizny na cele prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Prowadzenie nieodp³atnej i odp³atnej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
wymaga rachunkowego wyodrêbnienia tych form dzia³alnoœci w stopniu
umo¿liwiaj¹cym okreœlenie przychodów, kosztów i wyników.
Nale¿y te¿ nadmieniæ, ¿e organizacja po¿ytku publicznego ma obowi¹zek
sporz¹dzenia i og³oszenia sprawozdania z dzia³alnoœci. Upublicznienie sprawozdania powinno nast¹piæ w sposób umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê z jego
treœci¹ wszystkim zainteresowanym osobom – mo¿e to nast¹piæ przez
wy³o¿enie w siedzibie organizacji, opublikowanie na stronach internetowych,
itp. Roczne sprawozdanie finansowe musi zostaæ og³oszone w „Monitorze
Polskim B”, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ uiszczenia odpowiedniej op³aty.
Uzyskanie statusu organizacji po¿ytku publicznego daje konkretne i wymierne korzyœci. Zaznaczyæ jednak trzeba, ¿e przywileje organizacji po¿ytku
publicznego maj¹ zastosowanie w czêœci dotycz¹cej prowadzonej przez nie
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, co oznacza a contrario, ¿e nie dotycz¹ one
prowadzonej przez nie dzia³alnoœci gospodarczej.
Przywileje te dzieli siê na nastêpuj¹ce grupy: prawno-podatkowe, dotycz¹ce prawa u¿ytkowania nieruchomoœci, „1%” oraz inne, które nie
mieszcz¹ siê w pierwszych trzech kategoriach.
W art. 24 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
ustawodawca stworzy³ organizacjom po¿ytku publicznego mo¿liwoœæ skorzystania z szeregu uprawnieñ podatkowych. Jednym z wa¿niejszych jest
zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 6c Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych31. Dotyczy to dochodów przeznaczonych na cele statutowe – z wy³¹czeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto, organizacje po¿ytku publicznego
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na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych32 s¹ ca³kowicie zwolnione od podatku od nieruchomoœci,
w czêœci zajêtej na prowadzenie nieodp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego. Natomiast wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci, na nieruchomoœci zajête przez organizacje po¿ytku publicznego na prowadzenie
odp³atnej dzia³alnoœci statutowej, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 0,32 z³ od 1 m2 powierzchni w przypadku gruntów i 6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
w przypadku budynków lub ich czêœci (art. 5 ust. 1 pkt 1c i 2e tej ustawy).
Organizacje po¿ytku publicznego, je¿eli sk³adaj¹ podania, wystêpuj¹
z wnioskiem o dokonanie czynnoœci urzêdowej lub z wnioskiem o wydanie
zaœwiadczenia lub zezwolenia, b¹dŸ te¿ wystawiaj¹ dokumenty – zwolnione
s¹ równie¿ od op³aty skarbowej. Zwolnienie to dotyczy czynnoœci zwi¹zanych wy³¹cznie z nieodp³atn¹ dzia³alnoœci¹ po¿ytku publicznego. Ponadto s¹
one zwolnione z op³at s¹dowych (w tym równie¿ op³at z tytu³u wpisów
w Krajowym Rejestrze S¹dowym). Zwolnienie to nie obejmuje jednak spraw
zwi¹zanych z prowadzon¹ przez organizacje dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Podobnie, organizacje po¿ytku publicznego zwolnione s¹ od podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, ale tylko wtedy, gdy dokonana czynnoœæ cywilnoprawna dotyczy nieodp³atnej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Organizacje po¿ytku publicznego mog¹ nabywaæ prawo u¿ytkowania
nieruchomoœci nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, ¿e minister w³aœciwy do
spraw Skarbu Pañstwa mo¿e dokonaæ darowizny nieruchomoœci z zasobu
Skarbu Pañstwa na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. W przypadku zaœ
niewykorzystania nieruchomoœci na cel okreœlony w umowie, a tak¿e w razie
utraty przez organizacjê statusu organizacji po¿ytku publicznego – nast¹pi
odwo³anie darowizny. Ponadto w³aœciwy organ, za zgod¹ odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, mo¿e udzieliæ bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami33,
je¿eli nieruchomoœæ bêdzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez ni¹
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. Organizacje po¿ytku publicznego maj¹
równie¿ pierwszeñstwo przy przejmowaniu nieruchomoœci bêd¹cych w dyspozycji administracji publicznej (w wynajem, dzier¿awê i u¿ytkowanie) przed
innymi kandydatami, je¿eli nieruchomoœci te bêd¹ im niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z chwil¹ utraty przez organizacjê statusu organizacji po¿ytku publicznego u¿ytkowanie wygasa, a umowa najmu lub
dzier¿awy mo¿e zostaæ wypowiedziana bez zachowania terminów.
32
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Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie wprowadzi³a niezmiernie wa¿n¹ dla organizacji po¿ytku publicznego mo¿liwoœæ przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz. Podatnik mo¿e wp³aciæ okreœlon¹ kwotê na konto organizacji w okresie miêdzy pierwszym dniem roku nastêpuj¹cym po roku, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe, a ostatnim dniem z³o¿enia zeznania podatkowego oraz wskazaæ ten fakt w formularzu PIT.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z 28 listopada 2003 r. o s³u¿bie zastêpczej34
poborowi mog¹ odbywaæ s³u¿bê zastêpcz¹ w organizacjach po¿ytku publicznego. Oznacza to, ¿e poborowi mog¹ odpracowywaæ wojsko we wszystkich
organizacjach po¿ytku publicznego, bez wzglêdu na to czy s¹ to stowarzyszenia, fundacje czy inne podmioty.
Ponadto, organizacje po¿ytku publicznego maj¹ prawo bezp³atnego informowania o prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci nieodp³atnej, a publiczne
radio i telewizja obowi¹zek udostêpnienia takich informacji35. Mówi¹c o uprawnieniach organizacji po¿ytku publicznego nale¿y pamiêtaæ, ¿e na takich samych zasadach jak organizacje pozarz¹dowe i pozosta³e podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego (nieposiadaj¹ce tego statusu), mog¹
one korzystaæ ze œwiadczeñ wolontariuszy i otrzymywaæ dotacje na zlecone
zadania publiczne.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 49a Ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym organizacje
pozarz¹dowe, oraz pozosta³e podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, trac¹ status organizacji po¿ytku publicznego z chwil¹ wykreœlenia
z rejestru z urzêdu lub na wniosek. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wykreœlenie to nie
oznacza, ¿e dana organizacja b¹dŸ podmiot nie mo¿e funkcjonowaæ na
w³aœciwych sobie zasadach, np. jako fundacja czy stowarzyszenie (nieposiadaj¹ce statusu organizacji po¿ytku publicznego oczywiœcie), odpowiednio do
podstawy prawnej tego funkcjonowania.
Podmiotowe, a nie przedmiotowe zwolnienia podatkowe i inne przywileje, z których mog¹ korzystaæ organizacje po¿ytku publicznego, s¹ – lecz tylko
dla wiêkszych organizacji – na tyle istotne w porównaniu z dodatkowymi
obowi¹zkami oraz kosztami, ¿e uzyskanie statusu organizacji po¿ytku mo¿e
mieæ bardzo du¿e znaczenie dla organizacji pozarz¹dowych, tak¿e dzia³aj¹cych w zakresie przedmiotu niniejszego opracowania.

34

DzU 2003, nr 223, poz. 2217.
Art. 23a Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU 2004, nr 253, poz.
2531 ze zm.).
35
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***
W zakresie dopuszczalnych prawnie form realizacji celów spo³ecznie
u¿ytecznych (w tym zw³aszcza aktywizacji osób bezrobotnych) ustaliæ mo¿na
pewn¹ kolejnoœæ, przyjmuj¹c jako kryterium jak najmniejszy stopieñ sformalizowania oraz u³atwienia zwi¹zane z realizacj¹ przyjêtego zamierzenia
gospodarczego. Po pierwsze – bêdzie to „brak formy”, a zatem omówiona na
samym pocz¹tku wspó³praca osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
z wykorzystaniem wspólnych instytucji, takich jak np. outsourcing. Nastêpne
s¹ spó³dzielnie, a nade wszystko spó³dzielnie pracy i spó³dzielnie socjalne
jako typowe formy aktywizacji ekonomicznej bezrobotnych. PóŸniej – stowarzyszenia – choæ nie sposób pomin¹æ istotnych mankamentów ich konstrukcji
polegaj¹cych na celach niezarobkowych, co oznacza mo¿liwoœæ statutowego
dzia³ania na rzecz aktywizacji zawodowej (zw³aszcza w ramach odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego), jednak w o wiele mniejszym stopniu na rzecz aktywizacji ekonomicznej. Wreszcie fundacje – daj¹ce mo¿liwoœci aktywizacji, ale przy znacznym stopniu sformalizowania. W interesuj¹cym
nas zakresie przedmiotowym zasadniczo nie mieszcz¹ siê spó³ki kapita³owe,
przede wszystkim przez wzgl¹d na próg finansowy (wymagan¹ wysokoœæ kapita³u zak³adowego), ale te¿ i niedostosowanie ustawodawstwa do, dopuszczonej przez Kodeks spó³ek handlowych, instytucji spó³ek kapita³owych o celach niegospodarczych. Osobno wymieniæ trzeba szczególne instytucje: centra
integracji spo³ecznej oraz zak³ady aktywnoœci zawodowej – powo³ane przez
ustawodawcê dla okreœlonych kategorii adresatów pomocy, a tworzone przez
organizacje pozarz¹dowe oraz organy samorz¹du terytorialnego.

Anna Królikowska

Finansowanie instytucji ekonomii spo³ecznej
Termin ekonomia spo³eczna jeszcze do niedawna wywo³ywa³ w Polsce
niewiele skojarzeñ. Nieliczni badacze zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem podkreœlali nieœcis³oœæ tej definicji oraz rozproszenie instytucji, które identyfikowane by³y bardziej z sektorem pozarz¹dowym, spó³dzielczoœci¹ lub organizacjami o charakterze wzajemnoœciowym ni¿ z instytucjami ekonomii spo³ecznej1. Jednak akcesja do Unii Europejskiej, towarzysz¹ca jej pomoc finansowa
dla sektora ekonomii spo³ecznej oraz intensyfikacja wspó³pracy z instytucjami w krajach dawnej Piêtnastki sprawi³y, ¿e has³o ekonomia spo³eczna zaczê³o coraz czêœciej pojawiaæ siê w publicznych debatach – ostatnio w ramach
dyskusji nad Narodowym Planem Rozwoju (NPR) na lata 2007–2013.
Fundusze strukturalne spowodowa³y, ¿e dostêpnoœæ œrodków finansowych dla podmiotów zaliczanych do ekonomii spo³ecznej jest nieporównywalnie wiêksza ni¿ dotychczasowe finansowanie ze œrodków publicznych, co
stwarza niespotykan¹ dot¹d szansê rozwoju tego sektora w Polsce. Równoczeœnie doœwiadczenia innych krajów europejskich zmuszaj¹ do refleksji nad
poziomem uzale¿nienia instytucji ekonomii spo³ecznej od finansowania publicznego.
W ramach dyskusji nad NPR-em warto zastanowiæ siê, jaki model finansowania ekonomii spo³ecznej nale¿y promowaæ, jak¹ rolê powinno w nim
odegraæ finansowanie prywatne, a jak¹ publiczne. Analizy wymaga zw³aszcza zagadnienie funkcjonowania instytucji ekonomii spo³ecznej na zasadach
rynkowych (co jest postulatem europejskich instytucji ekonomii spo³ecznej2),
które s¹ w wiêkszoœci finansowane ze œrodków publicznych, a w konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki wp³yw na osi¹ganie przez instytucje ekonomii spo³ecznej zysków spo³ecznych (social outcome) ma prowadzenie przez nie dzia³alnoœci gospodarczej.
1

J. Kochanowicz, I. Topiñska: Economie sociale en Pologne, „Revue des Études Cooperatives, Mutualistes et Associatives” 1992, nr 41.
2
Por. Podsumowanie Konkluzji Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Spo³ecznej
„Efektywnoœæ ekonomiczna i przedsiêbiorczoœæ spo³eczna”, Kraków 28–29 paŸdziernika 2004
roku (http://www.portal.engo.pl/files/fise.org.pl/public/Soceko/final/konkluzje.doc).
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych instrumentów
i Ÿróde³ finansowania instytucji ekonomii spo³ecznej w kontekœcie zadanych
wczeœniej pytañ, ze szczególnym uwzglêdnieniem instytucji prywatnych.

1. Istota instytucji ekonomii spo³ecznej
Nauki ekonomiczne nie wypracowa³y jednej definicji instytucji ekonomii
spo³ecznej3 – najczêœciej termin ten jest definiowany przez wymienienie podmiotów, które obejmuje on swoim zakresem oraz przedstawienie podstawowych zasad ich dzia³ania.
Do instytucji ekonomii spo³ecznej zalicza siê na ogó³ podmioty dzia³aj¹ce
na zasadach spó³dzielczoœci, wzajemnoœci oraz stowarzyszenia i fundacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹4. Wœród zasad dzia³ania tych podmiotów
wymienia siê:
• prymat celów indywidualnych i spo³ecznych nad kapita³em i zyskiem;
• dobrowolne i otwarte cz³onkostwo;
• sprawowanie demokratycznej kontroli przez cz³onków;
• akceptowanie i rozwijanie wartoœci solidarnoœci oraz odpowiedzialnoœci;
• autonomiczne zarz¹dzanie i niezale¿noœæ od w³adz pañstwowych;
• przeznaczanie nadwy¿ki finansowej na sta³y rozwój celów i us³ug dla
cz³onków lub na rzecz interesu spo³ecznego.
Zasady te s¹ podstawowym elementem odró¿niaj¹cym instytucje ekonomii spo³ecznej od przedsiêbiorstw komercyjnych. Wydaje siê wiêc, ¿e za kryterium przynale¿noœci do ekonomii spo³ecznej nie powinna byæ uznawana forma prawna instytucji. To, czy instytucja funkcjonuje jako spó³dzielnia, towarzystwo ubezpieczeñ wzajemnych albo stowarzyszenie nie przes¹dza o tym,
czy dzia³a ona wed³ug zasad ekonomii spo³ecznej. Niektóre zasady mog¹ byæ
narzucone przez przepisy prawa reguluj¹ce zak³adanie i funkcjonowanie tych
instytucji, jednak w praktyce nie przestrzega siê wielu z tych regulacji, a czasami bywaj¹ one przedmiotem nadu¿yæ. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e instytucje, których dzia³alnoœæ zgodnie z prawem uznawana jest za komercyjn¹,
tak¿e mog¹ przestrzegaæ zasad ekonomii spo³ecznej.
Cele dzia³ania instytucji ekonomii spo³ecznej w wielu przypadkach pokrywaj¹ siê z zadaniami i misj¹ instytucji publicznych oraz organizacji charytatywnych. Tym, co je odró¿nia jest przede wszystkim osi¹ganie celów
przez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i prowadzenie tej dzia³alnoœci na zasadach
rynkowych.
3
A. Królikowska: Czym jest ekonomia spo³eczna, „Nowoczesny Bank Spó³dzielczy”
2002/2003, nr grudniowo-styczniowy.
4
Por. np.: Lexique de l’economie sociale et solidaire (http://reseau21.univ-valenciennes.
fr/enquestions/8clouet/clouet_frame.html).
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Cechy te trafnie podsumowuje definicja przedsiêbiorstwa spo³ecznego
przyjêta w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z ni¹: „przedsiêbiorstwo spo³eczne to
instytucja prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (business), która wyznacza
sobie cele œciœle spo³eczne i która inwestuje wypracowane nadwy¿ki zale¿nie
od wyznaczonych celów w dzia³alnoœæ lub we wspólnotê, zamiast kierowaæ
siê potrzeb¹ osi¹gania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub w³aœcicieli”5.
Dwa elementy charakterystyczne dla instytucji ekonomii spo³ecznej, czyli prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej i oparcie jej na okreœlonych zasadach, a nie maksymalizacja zysku powoduj¹, ¿e instytucje te nie s¹ ³atwym
partnerem do finansowania ani dla instytucji publicznych, ani dla komercyjnych instytucji finansowych. Nieufnoœæ tych pierwszych budzi fakt, ¿e instytucje ekonomii spo³ecznej osi¹gaj¹ zysk z dzia³alnoœci gospodarczej, tych drugich zaœ – ¿e maksymalizacja zysku nie jest g³ównym celem ich dzia³alnoœci.

2. •ród³a finansowania instytucji ekonomii spo³ecznej
Z badañ nad finansowaniem przedsiêbiorstw spo³ecznych wynika, ¿e œrodki na ich dzia³alnoœæ pochodz¹ z wielu bardzo ró¿nych Ÿróde³6. Instytucje
ekonomii spo³ecznej wykazuj¹ umiejêtnoœæ pozyskiwania funduszy na rynku
komercyjnym (ze sprzeda¿y dóbr i us³ug, kredytów, po¿yczek), z zasobów
nierynkowych (dotacje publiczne i darowizny osób prywatnych) oraz z zasobów niepieniê¿nych (praca wolontariuszy). Z punktu widzenia kierunków
i dynamiki rozwoju instytucji ekonomii spo³ecznej najbardziej interesuj¹ce
jest porównanie finansowania opartego na dotacjach w³adz publicznych oraz
zwrotnego finansowania przez sektor prywatny. Forma i poziom publicznego
wsparcia instytucji ekonomii spo³ecznej oraz poziom zaanga¿owania sektora
prywatnego w ich rozwój decyduj¹ o kszta³cie i kierunkach rozwoju ekonomii
spo³ecznej na danym obszarze. Równoczeœnie warto pamiêtaæ, ¿e sektor publiczny i prywatny dysponuj¹ równie¿ innymi instrumentami finansowymi
wspierania instytucji ekonomii spo³ecznej (takimi, jak np. zakup us³ug i produktów lub instrumenty inwestycyjne), których szersze omówienie przekracza ramy niniejszego opracowania.
2.1. Dotacje sektora publicznego
Skoro instytucje ekonomii spo³ecznej prowadz¹ dzia³alnoœæ s³u¿¹c¹ dobru publicznemu, a zw³aszcza generuj¹c¹ zysk spo³eczny na poziomie lokalnym, naturalnym partnerem tego sektora s¹ w³adze publiczne ró¿nego szczeb5

Social Enterprise: A Strategy for Success, dokument wydany przez rz¹d brytyjski na
podstawie raportu Ministerstwa Handlu i Przemys³u w lipcu 2002 roku.
6
Social Enterprises, OECD, Paris 1999.
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la. Spoœród ró¿nych stosowanych przez ten sektor instrumentów, do najpopularniejszych nale¿¹ dotacje7. Jest to forma chêtnie wykorzystywana do
transferu œrodków unijnych. Równie¿ w³adze krajowe preferuj¹ tê formê
wspierania instytucji ekonomii spo³ecznej8.
Jedn¹ z g³ównych zalet dotacji jest ich bezzwrotnoœæ. Co istotne, zapewniaj¹ one finansowanie organizacjom, które nie maj¹ szans na pozyskanie innych œrodków. Jest to szczególnie wa¿ne dla instytucji ekonomii spo³ecznej
rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ. Wadami dotacji s¹ m.in.:
• z góry wyznaczony cel i warunki ich wykorzystania;
• niska motywacja do intensyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej;
• termin finansowania (na ogó³ krótki);
• opóŸnienia w wyp³acie œrodków (dotyczy to wiêkszoœci œrodków wyp³acanych z funduszy strukturalnych);
• czasoch³onnoœæ procedur ubiegania siê o nie oraz rozliczania ich.
Ze wzglêdu na wymienione wady dotacja mo¿e byæ istotn¹ barier¹ rozwoju organizacji. Mo¿e to tak¿e spowodowaæ poszukiwanie przez organizacje
innych, przede wszystkim komercyjnych, Ÿróde³ finansowania. Odgórne
okreœlenie celu i warunków wykorzystania dotacji mo¿e sk³aniaæ instytucje
ekonomii spo³ecznej, poszukuj¹ce taniego finansowania, do odchodzenia od
swojej misji (mission drift)9 przez dostosowanie dzia³añ do wymagañ darczyñcy, co utrudnia koncentrowanie siê na rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej.
Ponadto, krótkoterminowoœæ dotacji nie sprzyja przekonaniu banku, ¿e organizacja posiada stabilne dochody. Wreszcie, celowoœæ przyznanych œrodków
powoduje, ¿e nie mog¹ byæ one wykorzystane jako ewentualne zabezpieczenie kredytu.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ w niektórych sytuacjach dotacja jest
dobr¹ form¹ wspierania instytucji ekonomii spo³ecznej, ale ze wzglêdu na jej
nierynkowy charakter, jej wykorzystanie powinno byæ poprzedzone analiz¹
innych dostêpnych metod wsparcia.
2.2. Zwrotne finansowanie przez sektor prywatny
Ograniczenia wynikaj¹ce z finansowania dotacjami to jeden z powodów,
dla których instytucje ekonomii spo³ecznej powinny mieæ dostêp do zewnêtrznych instrumentów finansowych, wykorzystywanych przez zwyk³e przed7

Poprzez termin dotacja nale¿y rozumieæ bezzwrotne przekazywanie œrodków na okreœlony cel i pod okreœlonymi z góry warunkami.
1
8
3 zasobów polskich organizacji pozarz¹dowych pochodzi z dotacji krajowych lub zagranicznych, a prawie 70% organizacji przyznaje siê do korzystania z tego Ÿród³a finansowania. Por. Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych 2004 – raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2004.
9
The Financing of Social Enterprises: A Special Report by the Bank of England, Bank of
England, Domestic Finance Division, May 2003.
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siêbiorstwa komercyjne. Korzyœci wynikaj¹ce z takiego finansowania to
przede wszystkim:
• d³u¿szy ni¿ w przypadku dotacji okres finansowania;
• warunki procesu ubiegania siê o œrodki wymagaj¹ce szczególnej dyscypliny finansowej, która mo¿e przyczyniæ siê do podniesienia efektywnoœci
dzia³ania instytucji ekonomii spo³ecznej;
• wiêksza elastycznoœæ w wykorzystaniu takich œrodków ni¿ w przypadku
dotacji.
Z makroekonomicznego punktu widzenia finansowanie instytucji ekonomii spo³ecznej na warunkach rynkowych przez instytucje dzia³aj¹ce na wolnym rynku ma jeszcze jedn¹ zaletê: czyni sektor partnerem ekonomicznym
dla instytucji finansowych.
Mimo wymienionych wy¿ej zalet finansowania zwrotnego, nie jest to opcja preferowana przez instytucje ekonomii spo³ecznej. Badania prowadzone
w Wielkiej Brytanii pokazuj¹, ¿e brytyjskie przedsiêbiorstwa spo³eczne obawiaj¹ siê zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych10. Jako g³ówne przyczyny
podaj¹:
• nieumiejêtnoœæ oceny konsekwencji;
• brak odpowiednich dochodów i aktywów jako zabezpieczeñ;
• brak doœwiadczenia w tym zakresie u kadry zarz¹dzaj¹cej organizacji i/lub
interesariuszy (stakeholders);
• dostêpnoœæ dotacji.
Sk³onnoœæ do zad³u¿ania siê by³a silniejsza u wiêkszych organizacji i takich, których dzia³alnoœci nie obejmuj¹ fundusze strukturalne. Chêtniej po
po¿yczki siêga³y równie¿ przedsiêbiorstwa o charakterze spó³dzielczym, ni¿
te wywodz¹ce siê z sektora organizacji pozarz¹dowych.
Jeœli nawet organizacja pokona wewnêtrzne opory i zwróci siê do banku
o finansowanie, jest bardzo prawdopodobne, ¿e spotka siê z niechêtnym przyjêciem. Doœwiadczenia brytyjskie pokazuj¹, ¿e projekty sk³adane przez instytucje ekonomii spo³ecznej by³y trzykrotnie czêœciej odrzucane ni¿ wnioski
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw11. G³ówne przyczyny to:
• brak wystarczaj¹cego zabezpieczenia;
• odmowa finansowania ze wzglêdu na fakt bycia przedsiêbiorstwem spo³ecznym;
• brak historii finansowej;
• nieprzekonuj¹cy biznesplan.
Banki maj¹ konserwatywne podejœcie do po¿yczania pieniêdzy instytucjom nieznanym lub takim, których dzia³alnoœci nie rozumiej¹, poniewa¿
dysponuj¹ nie swoimi pieniêdzmi, podlegaj¹ œcis³emu nadzorowi i maj¹ nega10
11

Ibidem.
Ibidem.
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tywne doœwiadczenia zwi¹zane z wczeœniejszymi „nietrafionymi” kredytami.
Analiza po¿yczek i kredytów udzielonych instytucjom ekonomii spo³ecznej
pokazuje jednak, ¿e te przeszkody mo¿na pokonywaæ. W tym celu zalecane
jest, aby bank:
• pozna³ specyfikê dzia³ania i finansowania instytucji ekonomii spo³ecznej,
co pozwoli oceniæ mu ryzyko udzielenia kredytu;
• obs³ugiwa³ rachunek bie¿¹cy instytucji ekonomii spo³ecznej, co pozwoli na
zwiêkszenie op³acalnoœci wspó³pracy oraz na aktualn¹ ocenê funkcjonowania instytucji;
• utrzymywa³ blisk¹, sta³¹ wspó³pracê z instytucj¹ ekonomii spo³ecznej
przez ca³y czas trwania kredytu;
• poœwiêci³ czas na edukacjê instytucji ekonomii spo³ecznej w zakresie swoich wymogów12.
Brytyjskie doœwiadczenia w kredytowaniu
przedsiêbiorstw spo³ecznych*
Przedmiotem badania, które przeprowadzono od grudnia 2003 roku do
lutego 2004 roku by³y przede wszystkim kredyty dla przedsiêbiorstw
spo³ecznych, udzielone przez typowe banki komercyjne i banki spo³eczne.
Ich wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Warunki kredytowania:
• wiêkszoœæ kredytów komercyjnych udzielana by³a na warunkach i na podstawie zabezpieczeñ stosowanych dla podmiotów komercyjnych;
• ma³o przedsiêbiorstw dysponuje zabezpieczeniami rzeczowymi, ale za to
wykazuje odpowiedni obrót lub przep³yw finansowy;
• banki komercyjne preferuj¹ finansowanie wiêkszych podmiotów i w wy¿szej wysokoœci;
• wszystkie kredyty banków komercyjnych by³y zabezpieczone na nieruchomoœciach; banki spo³eczne równie¿ wymaga³y zabezpieczeñ, ale mia³y
bardziej elastyczne podejœcie do ich rodzaju, a niektóre z nich proponowa³y alternatywne formy zabezpieczeñ (jak osobiste porêczenie cz³onków
wspólnoty lub wykorzystanie funduszy porêczeniowych dla ma³ych i œrednich firm).
Podejœcie przedsiêbiorstw spo³ecznych do zaci¹gania po¿yczek:
• wiele instytucji ekonomii spo³ecznej nie porównuje ofert i nie prowadzi rozmów w celu uzyskania jak najlepszych warunków kredytowania, tylko
zwraca siê do banku prowadz¹cego ich rachunek bie¿¹cy lub takiego,
w którym instytucja jest znana i „rozumiana”;
• wiele przedsiêbiorstw nie w pe³ni rozumie, na czym polega komercyjne finansowanie przez bank i od czego zale¿y jego uzyskanie; jest to najwa¿niejsza bariera ich przysz³ego rozwoju i sukcesu;

12

Ibidem.
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• osoby zarz¹dzaj¹ce instytucjami ekonomii spo³ecznej czêsto obawiaj¹ siê
zaci¹gania po¿yczek;
• wiêkszoœæ badanych przedsiêbiorstw prze¿ywa lub prze¿ywa³a gwa³towny
wzrost, podczas którego korzysta³a z krótkoterminowych po¿yczek
z bie¿¹cego rachunku; wiele z nich deklaruje, ¿e wola³oby oprzeæ siê na
po¿yczkach kapita³owych o d³u¿szych terminach sp³aty;
• wiele organizacji nie wprowadza w swoich sprawozdaniach finansowych
rozró¿nienia miêdzy grantami a umowami na dostawê us³ug; dla banków
jest to jedna z przeszkód w ocenie stabilnoœci i samowystarczalnoœci organizacji;
• tylko jedna organizacja pracuje nad wype³nieniem luki w zakresie doradztwa kredytowego dla przedsiêbiorstw spo³ecznych; jest ona w stanie
utrzymaæ siê z generowanych przez siebie prowizji kredytowych.
Bankowy proces decyzyjny:
• ¿adna z decyzji nie zapad³a wy³¹cznie w oparciu o czyst¹ analizê punktow¹;
• podstaw¹ decyzji o udzieleniu kredytu by³a na ogó³ ocena zarz¹du i wspó³pracy z innymi dostarczycielami funduszy dla organizacji;
• monitorowanie i ocena kredytów dla przedsiêbiorstw spo³ecznych zajmowa³y wiêcej czasu ni¿ w przypadku standardowych projektów;
• ocena przedsiêbiorstwa by³a ³atwiejsza dla banku, który przed udzieleniem kredytu prowadzi³ jego rachunek, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ analizy
zarz¹dzania finansami;
• regularne kontakty miêdzy bankiem a organizacj¹ s¹ kluczowym elementem udanej wspó³pracy;
• istniej¹ wyraŸne napiêcia miêdzy finansowymi wymogami banków komercyjnych a spo³ecznymi celami dzia³ania niektórych przedsiêbiorstw.
´
* Zród³o:
dane brytyjskiego Department of Trade and Industry (Ministerstwa Handlu
i Przemys³u).

Oprócz oferty tradycyjnych banków komercyjnych, instytucje ekonomii
spo³ecznej coraz czêœciej maj¹ do dyspozycji us³ugi banków i innych instytucji finansowych, których celem jest finansowanie lub wspó³finansowanie sektora ekonomii spo³ecznej. Te instytucje znaj¹ specyfikê tego sektora i s¹ przygotowane na stosowanie niekonwencjonalnych, elastycznych rozwi¹zañ
w zakresie zabezpieczeñ, analizy finansowej oraz warunków kredytowania.
Wœród spo³ecznych instytucji finansowych wyró¿nia siê piêæ typów13:
• instytucje mikrofinansowe – s³u¿¹ce osobom wykluczonym spo³ecznie (np.
Association pour le Droit a l’Initiative Économique – ADIE, Fundusz Mikro);
13

Typologia Christophe Guéné zamieszczona w: A. v. Rienen: Social Banking in Europe.
Final Thesis, Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht University, February 2003.
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• banki ekonomii spo³ecznej – pracuj¹ce na rzecz spo³ecznoœci lokalnych,
czêsto w formie spó³dzielni (np. Banca Etica, Bank für Sozial Wirtschaft,
Crédit Cooperatif);
• banki etyczne i ekologiczne – finansuj¹ce inwestycje zgodnie z ich ogóln¹
nazw¹ i przeznaczeniem (np. Triodos, Ethibel);
• banki lokalne – zorientowane na projekty lokalne (np. Caisse Solidaire du
Nord Pas-de-Calais, Charity Bank);
• bankowe instytucje wzajemne – dzia³aj¹ce wed³ug zasad wzajemnoœci (np.
LETS, banki czasu).
Instytucje spo³eczne rozwinê³y szereg instrumentów d³u¿nych, kapita³owych i gwarancyjnych oraz doradczych, które zapewniaj¹ im poœredni lub
bezpoœredni dostêp do finansowania. Oprócz tradycyjnych po¿yczek i kredytów instytucje ekonomii spo³ecznej mog¹ skorzystaæ z:
• inwestycji kapita³owych;
• porêczeñ i gwarancji.
Instytucje wspieraj¹ce równie¿ oferuj¹ doradztwo i szkolenia w zakresie
zwiêkszenia wiarygodnoœci finansowej i skutecznego ubiegania siê o ró¿ne
formy finansowania.
Instytucje finansów solidarnych – przyk³ady:
• Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (Fédération
Européenne Des Banques Ethiques Et Alternatives – FEBEA)*
FEBEA zosta³a utworzona w 2001 r. jako nowatorskie rozwi¹zanie wœród instytucji finansów solidarnych. Jest to miêdzynarodowe stowarzyszenie z siedzib¹ w Brukseli, dzia³aj¹ce na zasadach prawa belgijskiego, otwarte dla
krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zrzesza instytucje finansowe, których wspólnym celem jest finansowanie ekonomii spo³ecznej i solidarnej.
Obecnie liczy 15 cz³onków z 7 krajów europejskich. FEBEA udostêpnia trzy
bardzo zró¿nicowane instrumenty umo¿liwiaj¹ce rozwój solidarnego finansowania w Europie:
• fundusz gwarancyjny (Garantie Solidaire);
• wspólny fundusz lokacyjny (Choix Solidaire);
• Europejsk¹ Spó³kê Finansowania Etycznego i Alternatywnego (SEFEA).
Celem d³ugoterminowym stowarzyszenia jest utworzenie banku wspieraj¹cego finansowe instytucje etyczne i alternatywne na szczeblu europejskim
(Europejskiego Banku Alternatywnego), który bêdzie w stanie dzia³aæ jak
prawdziwy europejski bank refinansuj¹cy sektor spo³eczny i bêdzie partnerem miêdzynarodowych instytucji publicznych.
• Europejska Spó³ka Finansowania Etycznego i Alternatywnego (Societa Europea Finanza Etica et Alternativa – SEFEA)
Utworzona w grudniu 2002 r. przez cz³onków FEBEA, jest pierwsz¹ europejsk¹ spó³k¹ finansowania alternatywnego, maj¹c¹ umiejêtnoœci i narzêdzia operacyjne umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie doœwiadczeñ w zakresie finansowania etycznego i solidarnego we wszystkich krajach europejskich.

Finansowanie instytucji ekonomii spo³ecznej

245

SEFEA oferuje swoim cz³onkom us³ugi finansowe i pozafinansowe w celu
wzmocnienia ich struktury maj¹tkowej. Realizuje to za pomoc¹ dwóch narzêdzi operacyjnych: kapitalizacji oraz œrednio- i d³ugoterminowego finansowania. Dzia³alnoœæ SEFEA nie ogranicza siê wy³¹cznie do wspierania ju¿ istniej¹cych instytucji finansowych, ale jest skierowana do organizacji dzia³aj¹cych w krajach, w których finansowanie etyczne jest u progu rozwoju.
SEFEA udostêpnia doœwiadczenia i umiejêtnoœci zdobyte przez jej cz³onków
w ci¹gu wielu lat: pomoc techniczn¹ w ró¿nych fazach realizacji projektu,
szkolenie operatorów, ocenê ryzyka oraz okreœlenie strategii rozwoju z uwzglêdnieniem wymagañ lokalnych, ale z ogólnego punktu widzenia. Fundatorzy SEFEA s¹ w posiadaniu kapita³u w wysokoœci oko³o 3 milionów euro.
• Fundusz Gwarancji Wzajemnych „Gwarancja Solidarna” (Garantie
Solidaire)
Opracowany przez Crédit Cooperatif, cz³onka FEBEA, Fundusz Gwarancji
Wzajemnych Garantie Solidaire jest przeznaczony do zabezpieczenia kredytów instytucji ekonomii spo³ecznej i solidarnej, realizowanych przez cz³onków i partnerów FEBEA. Jest to system pomocy wzajemnej na ró¿nych
szczeblach, umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenia i odwzajemnianie bardzo zró¿nicowanego ryzyka.
• Choix Solidaire
Jest to forma depozytu solidarnego, stworzona i rozpowszechniana przez
Crédit Cooperatif. Kupuj¹c jednostki tego funduszu, inwestor (którym mo¿e
byæ osoba publiczna, fizyczna lub oszczêdnoœciowe kasy pracownicze) decyduje siê na zainwestowanie czêœci zysku w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Fundusz inwestuje czêœæ zebranych œrodków w papiery wartoœciowe europejskich przedsiêbiorstw solidarnych.
´
* Zród³o:
www.febea.org.

2.3. Inwestycje kapita³owe
Dla przedsiêbiorstw komercyjnych, które nie maj¹ wystarczaj¹cych aktywów i historii finansowej, ale dysponuj¹ istotnym potencja³em rozwojowym,
istnieje wiele instrumentów kapita³owych zapewniaj¹cych œrodki finansowe.
Dla instytucji ekonomii spo³ecznej takie rozwi¹zania s¹ wci¹¿ nowe i niewielu inwestorów specjalizuje siê w inwestycjach spo³ecznych. Wynika to przede
wszystkim z czynników determinuj¹cych decyzje o podjêciu inwestycji: strategii wyjœcia oraz poziomu zwrotu z inwestycji. W przypadku instytucji ekonomii spo³ecznej poziom tych wskaŸników jest przewa¿nie niesatysfakcjonuj¹cy dla potencjalnych inwestorów. Oznacza to koniecznoœæ poszukiwania
inwestorów, dla których istotnym czynnikiem decyzji o inwestycji jest zwrot
spo³eczny i wizerunek. W badaniach nad finansowaniem instytucji ekonomii
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spo³ecznej u¿ywa siê terminu cierpliwy kapita³ (patient capital)14, który charakteryzuje siê:
• d³ugim okresem zaanga¿owania œrodków;
• d³ugim okresem karencji w sp³acie lub/i niskim kosztem;
• niskim poziomem przekazania kontroli nad zarz¹dzaniem instytucj¹.
Takie podejœcie odpowiada instytucjom ekonomii spo³ecznej, które
oprócz problemów z szybkim generowaniem zysków niechêtnie przekazuj¹
kontrolê nad prowadzon¹ przez siebie dzia³alnoœci¹, w obawie przed zmian¹
zasad dzia³ania.
Równoczeœnie, wraz ze wzrostem zainteresowania inwestorów indywidualnych inwestycjami ekologicznymi, etycznymi i spo³ecznymi, staj¹ siê one
coraz bardziej atrakcyjne dla funduszy inwestycyjnych15. Inwestycje spo³eczne to równie¿ dobry sposób na poprawê wizerunku firmy i dywersyfikacjê ryzyka. Dlatego nale¿y spodziewaæ siê, ¿e poziom takich inwestycji bêdzie rós³,
a wraz z nim rozwijaæ siê bêd¹ spo³eczne wskaŸniki wydajnoœci.
2.4. Porêczenia i gwarancje
Porêczenia i gwarancje nie finansuj¹ ekonomii spo³ecznej bezpoœrednio,
ale s¹ bardzo wa¿nym instrumentem wspieraj¹cym rozwój instytucji ekonomii spo³ecznej. Bez nich by³oby to bardzo utrudnione. Zwiêkszaj¹ one szanse
instytucji ekonomii spo³ecznej przy:
• ubieganiu siê o kredyty;
• staraniach o dotacje europejskie16;
• braniu udzia³u w przetargach publicznych.
Tworzenie funduszy porêczeniowych dla instytucji ekonomii spo³ecznej
jest jednym z istotnych zadañ pañstwa, maj¹cego ambicje wspierania trzeciego sektora. W ci¹gu ostatnich lat powsta³o równie¿ kilka prywatnych funduszy porêczeniowych. Bardzo ciekaw¹ inicjatyw¹, ze wzglêdu na tak du¿¹ skalê dzia³ania, jest powo³anie europejskiego funduszu w ramach Federacji
Banków Etycznych i Alternatywnych (p. poprzednia ramka).

14

Ibidem.
Choix Solidaire – fundusz zarz¹dzany przez Crédit Cooperatif – zanotowa³ w ci¹gu
ostatniego roku (dane pochodz¹ z 2005 r. – przyp. red.) prawie czteroprocentowy wzrost wolumenu zaanga¿owanych œrodków (por. www.credit-cooperatif.coop).
16
Przedstawienie zabezpieczeñ jest czêsto stosowanym warunkiem wyp³aty œrodków
z funduszy strukturalnych. Por. A. Królikowska: Fundusze strukturalne: Prawne zabezpieczenia dotacji w ramach programów Equal i SPO RZL, „Gazeta,ngo.pl” 2004, nr 12.
15
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Wspó³praca z bankami –
przyk³ad Association pour le Droit a l’Initiative Économique
(ADIE)*
Utworzone w 1989 r. francuskie stowarzyszenie jest instytucj¹ udzielaj¹c¹
po¿yczek przeznaczonych na stworzenie w³asnej firmy przez osoby wykluczone z rynku pracy i niemaj¹ce dostêpu do tradycyjnego systemu bankowego. Prawie 80% takich po¿yczek ADIE jest finansowanych we wspó³pracy
z bankami, przy nastêpuj¹cym podziale ról:
• bank wyp³aca po¿yczkê, monitoruje sp³aty i przyjmuje na siebie 30% ryzyka;
• ADIE analizuje projekt, wspiera po¿yczkobiorcê przed projektem i w jego
trakcie oraz gwarantuje 70% kwoty po¿yczki.
W latach 1989–2003 stowarzyszenie udzieli³o prawie 30 tysiêcy kredytów,
przyczyniaj¹c siê do utworzenia ok. 25 tysiêcy przedsiêbiorstw. Jest to ciekawy przyk³ad instytucji, finansowanej ze œrodków publicznych, która pe³ni
rolê poœrednika miêdzy osobami wykluczonymi z ¿ycia zawodowego i spo³ecznego a bankami przez:
• zmniejszenie ryzyka banku;
• wykorzystanie wiedzy na temat specyfiki po¿yczkobiorców w celu przeprowadzenia adekwatnej do charakteru organizacji analizy ekonomicznej;
• zapewnienie merytorycznego monitorowania realizacji projektu.
´
* Zród³o:
www.adie.org.fr.

Spó³ka akcyjna jako przyk³ad instytucji ekonomii spo³ecznej:
Bank für Sozialwirtschaft – niemiecki bank organizacji
pozarz¹dowych*
Bank für Sozialwirtschaft, za³o¿ony w 1923 roku, specjalizuje siê w finansowaniu dzia³alnoœci spo³ecznej i ochrony zdrowia. Jako bank o charakterze
ogólnym proponuje po¿yczki i kredyty, lokaty oraz us³ugi w zakresie p³atnoœci, zw³aszcza instytucjom i jednostkom ekonomii spo³ecznej. Zadaniem
BFS jest ponadto udzielanie porad na temat ró¿nych kwestii zwi¹zanych
z korzystaniem z us³ug bankowych oraz zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem.
Bank für Sozialwirtschaft to spó³ka akcyjna. Jej g³ównymi akcjonariuszami
jest szeœæ du¿ych niemieckich stowarzyszeñ dobroczynnych (trzy religijne
i trzy laickie): Federalne Stowarzyszenie Pomocy Robotnikom, Niemiecki
Czerwony Krzy¿, Stowarzyszenie Caritas Niemcy, Dzie³o Niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego, Niemieckie Parytetowe Stowarzyszenie Pomocy
i Hebrajski Centralny Oœrodek Pomocy.
´
* Zród³o:
A. v. Rienen: op. cit.; zob. te¿ www.sozialbank.de.
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3. Rola w³adz publicznych we wspieraniu rozwoju
ekonomii spo³ecznej
Rola w³adz publicznych we wspieraniu rozwoju ekonomii spo³ecznej nie
ogranicza siê tylko do wyp³at dotacji. W ramach prowadzonej polityki w³adze
publiczne mog¹ korzystaæ z innych instrumentów finansowania bezpoœredniego (zw³aszcza z kontraktów na us³ugi i z subwencji) lub poœredniego (dostêpu do infrastruktury i innych zasobów publicznych, szkoleñ, us³ug publicznych, ulg podatkowych itd.) oraz niefinansowych metod wsparcia (wymiany kadr, tworzenia kana³ów komunikacyjnych itd.). Przy wyborze rozwi¹zañ
istotne jest, ¿eby w³adze publiczne opiera³y siê na zasadzie subsydiarnoœci17
oraz wykorzystywa³y dostêpne instrumenty w sposób otwieraj¹cy instytucjom ekonomii spo³ecznej drogê do finansowania prywatnego, a nie zastêpuj¹cy takie finansowanie. Modeluj¹c rozwi¹zania finansowe przeznaczone
dla instytucji ekonomii spo³ecznej, nale¿y równie¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê
na to, ¿eby finansowanie przyczynia³o siê do rozwoju tych organizacji zgodnie z ich misj¹ i wyznaczonymi celami18. Z przeprowadzonych w Wielkiej
Brytanii w 2003 r. badañ dotycz¹cych finansowania przedsiêbiorstw spo³ecznych wynika, ¿e banki nie znaj¹ specyfiki dzia³alnoœci tych organizacji,
a przedsiêbiorstwa nie wiedz¹ jak rozmawiaæ z bankami19. Doradztwo, promocja udanych przyk³adów wspó³pracy oraz prowadzenie projektów pilota¿owych z zakresu finansowania to obszary, w których bezpoœredni lub poœredni udzia³ w³adz publicznych by³by bardzo po¿¹dany.

4. Wyzwania dla polskiej ekonomii spo³ecznej
Dostêp do elastycznego finansowania jest jednym z warunków rozwoju
instytucji ekonomii spo³ecznej. Finansowanie bezzwrotne powinno byæ tylko
jedn¹ z wielu form oferty finansowej dla tych instytucji. Jak wynika z dotychczasowych doœwiadczeñ krajów, w których starano siê stworzyæ przyjazne
warunki dla trzeciego sektora, rozbudowa rynkowych instrumentów finansowych dla instytucji ekonomii spo³ecznej wymaga³a pokonania wielu barier
(rysunek 1), które wynika³y przede wszystkim z:

17
Por. C. Mik: Europejskie prawo wspólnotowe – zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, t. I, s. 116.
18
Dlatego drugim wa¿nym aspektem takiego modelu, który jednak wykracza poza ramy
tego artyku³u, jest takie okreœlenie warunków pomocy spo³ecznej dla instytucji ekonomii
spo³ecznej, ¿eby umo¿liwia³a ona tworzenie zachêt dla tych instytucji do przechodzenia do sektora œciœle komercyjnego.
19
The Finacing…, op. cit.
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• braku informacji – instytucje ekonomii spo³ecznej nie maj¹ dostatecznej
wiedzy o formach i warunkach finansowania, a instytucje finansuj¹ce nie
znaj¹ potrzeb i specyfiki instytucji ekonomii spo³ecznej;
• kosztów finansowania komercyjnego – braku doœwiadczenia instytucji finansowych w finansowaniu instytucji ekonomii spo³ecznej oraz braku zabezpieczeñ i stabilnych Ÿróde³ dochodów tych ostatnich, co mo¿e byæ jedn¹
z przyczyn wysokiej ceny finansowania;
• regulacji niesprzyjaj¹cych podejmowaniu ryzyka zwi¹zanego z finansowaniem instytucji ekonomii spo³ecznej i budowania struktur ich wsparcia.
Rysunek 1. Rola instytucji wspieraj¹cych ekonomiê spo³eczn¹ w pokonywaniu barier dostêpu do finansowania

´
Zród³o:
opracowanie w³asne.
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Od kilku lat mo¿na zaobserwowaæ w Polsce polepszaj¹cy siê klimat do
rozwoju instytucji ekonomii spo³ecznej. Sektor ten zacz¹³ proces tworzenia
struktur reprezentacyjnych20, które podejmuj¹ dialog z w³adzami publicznymi, a tak¿e s³u¿¹ zbieraniu i wymianie doœwiadczeñ21. Powsta³y te¿ pierwsze
partnerskie struktury miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi i bankami22.
Zwiêksza siê równie¿ udzia³ przychodów z dzia³alnoœci gospodarczej w przychodach trzeciego sektora23.
W najbli¿szym okresie wa¿ne bêdzie podejœcie instytucji ekonomii
spo³ecznej do funduszy strukturalnych: czy stan¹ siê one podstawowym
Ÿród³em finansowania tego sektora, czy instytucje spo³eczne bêd¹ wykorzystywaæ je równolegle z rozwijaniem swojej dzia³alnoœci gospodarczej, bior¹c
udzia³ w przetargach publicznych oraz rozbudowuj¹c gamê produktów i us³ug
dla swoich udzia³owców, cz³onków i klientów.
O sukcesie tego sektora bêdzie œwiadczy³o nie tylko prowadzenie rentownej i spo³ecznie po¿ytecznej dzia³alnoœci gospodarczej, ale tak¿e umiejêtnoœæ
mobilizacji œrodków finansowych na swój rozwój. Instytucje ekonomii
spo³ecznej bêd¹ musia³y udowodniæ w³adzom publicznym, instytucjom finansowym i osobom prywatnym, ¿e s¹ wiarygodnym i stabilnym partnerem.
Budowanie dialogu powinno byæ oparte na:
• wzajemnej edukacji;
• tworzeniu wskaŸników pomiaru zysku spo³ecznego i spo³ecznej rentownoœci instytucji ekonomii spo³ecznej (szczególnie istotne s¹ wskaŸniki dla inwestorów kapita³owych, zarówno funduszy, jak i osób prywatnych);
• rozprzestrzenianiu dobrych praktyk;
• profesjonalizacji instytucji ekonomii spo³ecznej.
Z pomoc¹ partnerów instytucje ekonomii spo³ecznej powinny d¹¿yæ do
rozwoju instytucji wspieraj¹cych ekonomiê spo³eczn¹. Szczególnie istotne
jest tworzenie elastycznych form zabezpieczeñ i instrumentów finansowych
wspieraj¹cych rozwój tych instytucji. Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej zainteresowanie w³adz i opinii publicznej ekonomi¹ spo³eczn¹ wzros³o.
Wyzwaniem jest wykorzystanie go do poprawy jakoœci dzia³ania tego sektora.
Artyku³ by³ wczeœniej publikowany w kwartalniku „Trzeci Sektor” (nr 2 z 2005 r.).

20

28 paŸdziernika 2004 r. polskie organizacje ekonomii spo³ecznej powo³a³y Sta³¹ Konferencjê Ekonomii Spo³ecznej, która ma byæ platform¹ dyskusji oraz instytucj¹ promuj¹c¹ zasady ekonomii spo³ecznej (www.fise.org.pl).
21
Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ II Europejska Konferencja Ekonomii Spo³ecznej.
22
W listopadzie 2004 r. zosta³o otwarte Biuro Finansów Spo³ecznych w Brukseli, które
jest wspólnym przedsiêwziêciem Bank für Sozialwirtschaft, Banca Etica, Stowarzyszenia na
rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych oraz Banku Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych.
23
Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych..., op. cit.

Witold Toczyski
Jacek Lendzion

Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych
w gminie Wicko
1. Prolog
Eksplozja problemu bezrobocia, które ujawni³o siê po 1990 roku w wyniku transformacji gospodarki, da³a bodŸce do poszukiwania dróg aktywizacji
spo³ecznoœci lokalnych. Gmina Wicko (a tak¿e £eba i s¹siaduj¹ce z ni¹ dwie
gminy powiatu lêborskiego i s³upskiego) w latach 1993–1999 by³a terenem
realizacji swoistego eksperymentu socjoekonomicznego w ramach programu
aktywizacji i wsparcia lokalnych inicjatyw przeciwdzia³ania bezrobociu.
Sta³o siê jasne, ¿e bez wsparcia zewnêtrznego nie uda siê przeciwstawiæ zapaœci na rynku pracy, niszcz¹cej podstawy bytowe ludzi, a tak¿e dalszemu obni¿aniu siê lokalnej aktywnoœci gospodarczej. Niezbêdnym wyda³o siê szukanie nowych rozwi¹zañ pomocowych. Ze szczególn¹ si³¹ i w specyficznym
wymiarze problem ten ujawni³ siê na terenach dotkniêtych upadkiem monokultury rolno-gospodarczej (PGR-ów) i zak³adów zaplecza rolniczego. We
wnioskach z rozleg³ych badañ, dotycz¹cych mo¿liwych rozwi¹zañ strategicznych dla wsparcia tego typu obszarów w pó³nocnych regionach Polski, eksperci proponowali1:
– szukanie ró¿norodnych doraŸnych rozwi¹zañ dla zapewnienia mo¿liwie
du¿ej liczby miejsc pracy;
– poszukiwanie d³ugofalowych rozwi¹zañ dla rozleg³ych obszarów, jak np.
program Zielone P³uca Polski;
– reorientacjê dzia³añ w³adz z bezpoœrednich dzia³añ organizacyjnych (roboty publiczne, prace interwencyjne) w kierunku stosowania instrumentów finansowych i animacji aktywnoœci lokalnej;

1
J. Gurski, M. Wojewska: Inicjatywy lokalne w rozwi¹zywaniu problemów bezrobocia.
Synteza, Biuro Planowania Regionalnego CUP, Gdañsk 1993, s. 7–19.
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– wdro¿enie „drugiej reformy rolnej” w celu wykszta³cenia rolnictwa typu
farmerskiego, przezwyciê¿aj¹cego anachroniczn¹ formê latyfundiów –
dawnych PGR-ów;
– budowanie paktów lokalnych, zawieranych przez wiele gmin jako swoiste
kontrakty gospodarczego rozwoju.
Szanse na wypracowanie nowych sposobów aktywizacji ma³ych i zagro¿onych wysokim bezrobociem gmin da³ program PHARE. W jego ramach,
w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. powsta³ Program Inicjatyw Lokalnych (PIL – pe³na nazwa: Program Inicjatyw Lokalnych na Rzecz
Rozwoju Spo³eczno-Ekonomicznego), który poprzez projekty pilotowe stworzy³ pierwszy w Polsce autentyczny program testowania ró¿nych lokalnych
pomys³ów i instrumentów pobudzania do dzia³ania spo³ecznoœci lokalnych.
By³ to zarazem jeden z pierwszych du¿ych programów realizowanych w tej
sferze w Polsce ze œrodków Wspólnot Europejskich.
Program ten oparty by³ o metodologiê znan¹ z USA i innych krajów zachodnich jako Community Development Approach, a w szczególnoœci realizowan¹ jako LED (Local Economic Development). Celem takich dzia³añ jest
aktywizacja ekonomiczna spo³ecznoœci lokalnej. Spo³ecznoœæ ta stanowi tak¿e podmiot tych dzia³añ. W stadium dojrza³oœci cechuj¹ j¹ nastêpuj¹ce elementy (wystêpuj¹ce ³¹cznie):
– wyraŸnie zdefiniowana przestrzeñ, terytorium;
– zbiorowoœæ ludzi, którzy zamieszkuj¹ tê przestrzeñ i traktuj¹ j¹ jako
swoj¹;
– wspólnota wartoœci umo¿liwiaj¹ca podejmowanie zgodnych dzia³añ na
rzecz rozwoju lokalnego;
– znaczny poziom intensywnoœci powi¹zañ i pozytywny kierunek spo³ecznych interakcji;
– kulturowa i psychospo³eczna wiêŸ ³¹cz¹ca mieszkañców z ca³oœciowo postrzegan¹ struktur¹ spo³eczno-przestrzenn¹.
Integrowanie spo³ecznoœci lokalnej stanowi proces, który jest silnie uwarunkowany zdolnoœci¹ do wspó³pracy. W modelowym ujêciu rozwój lokalny
zale¿y od korzystnego uk³adu dzia³añ w ramach komponentów przedstawionych na rysunku 1.
W Wicku ten modelowy uk³ad si³ nie mia³ w gruncie rzeczy istotnych
podstaw. Zadaniem PIL-u by³o w³aœnie o¿ywienie ludzi i instytucji do dzia³añ
na rzecz rozwoju lokalnego. Program opar³ siê przede wszystkim na
powo³aniu odpowiedniej instytucji protezuj¹cej mechanizm inicjatyw mieszkañców, którym sta³ siê Komitet Lokalny. Mia³ on byæ, wraz ze œrodkami finansowymi PHARE, katalizatorem rozwoju lokalnego.
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Rysunek 1. Komponenty i si³y spo³eczne rozwoju lokalnego

Jednak PIL w Wicku nie zakoñczy³ siê trwa³ym i spektakularnym sukcesem. Da³ pewne korzyœci zwi¹zane z aktywizacj¹ rynku pracy. Natomiast, czy
mieszkañcom uda³o siê zdobyæ wiedzê, ¿e brak wspó³dzia³ania prowadzi do
niepowodzeñ – tego do dzisiaj nie uda³o siê ustaliæ autorom niniejszego
studium przypadku.
Powa¿niejszego, merytorycznego bilansu Programu Inicjatyw Lokalnych
we wszystkich 9 gminach dokona³ Grzegorz Gorzelak. Wskaza³ w nim, ¿e
podstawy awansu w rozwoju lokalnym wi¹¿¹ siê z przedstawionymi wy¿ej
komponentami rozwoju lokalnego, ale tak¿e ze zdolnoœci¹ do wspó³pracy,
równie¿ w szerszym wymiarze, miêdzygminnym2. Tote¿ ¿adnych dyskusji
nie wzbudzi chyba konkluzja, ¿e sukces rozwoju lokalnego uzale¿niony jest
te¿ od istnienia w spo³ecznoœci dobrej atmosfery i chêci zmiany oraz wsparcia
ludzi z ró¿nych sektorów (publicznego, biznesowego, obywatelskiego), którzy
widz¹ podejmowane inicjatywy w kategoriach wspólnego dobra, a nie za³atwiania swoich interesów.
Zauwa¿yæ trzeba jednak, ¿e szczególnie istotne problemy rozwoju lokalnego wystêpuj¹ tam, gdzie jest ogólne zacofanie spo³eczne i gospodarcze,
brakuje liderów i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Trudno wiêc w pe³ni zgodziæ siê z nieco darwinistycznymi wnioskami Gorzelaka, dotycz¹cymi mo¿liwoœci wspierania s³abych gmin. Pisze twardo i wprost, ¿e dawanie pieniêdzy
2
G. Gorzelak: Zewnêtrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przyk³adzie
Programu Inicjatyw Lokalnych), „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 3, s. 101–102.
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takim gminom jest ich wyrzucaniem, ¿e nale¿y pomagaæ „[…] jedynie przygotowanym do wykorzystania tej pomocy, poniewa¿ skierowanie nawet znacznych œrodków do uk³adów lokalnych, w których nie ma odpowiedniego klimatu do ich przyjêcia i racjonalnego zagospodarowania, prowadzi do
marnotrawstwa zasobów publicznych – gdzie indziej mog³yby byæ one
znacznie lepiej wykorzystane”3.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na inne ciekawe wnioski z badañ nad rozwojem
lokalnym wysuniête przez Gorzelaka: „[…] programy rozwoju stanowi¹
dzie³o elit i s¹ wdra¿ane na ich polityczn¹ odpowiedzialnoœæ. Byæ mo¿e
lepsz¹ drog¹ jest d¹¿enie do sprawnego funkcjonowania elity przy jednoczesnym zapewnieniu doskona³ej, otwartej komunikacji miêdzy ni¹ a spo³eczeñstwem”4.
Mamy wiêc tezê, ¿e tam gdzie brakuje elit umiej¹cych wspó³pracowaæ
i nie ma przygotowania do przyjêcia pomocy oraz asygnowania œrodków publicznych, nie mo¿na liczyæ na pozytywne efekty programów pomocowych?
Czy w realizacji PIL-u w Wicku tezy Gorzelaka znalaz³y potwierdzenie?
Z pewnoœci¹ w tej gminie nie by³o elit, a ponadto brakowa³o dostatecznego
przygotowania do wykorzystania œrodków publicznych. Z rozmów z g³ównymi uczestnikami realizacji programu wy³ania siê jednak bardziej skomplikowany obraz5.
W skrócie poszczególne komponenty rozwoju lokalnego ocenione zosta³y przez nas nastêpuj¹co:
Tabela 1. Ocena komponentów rozwoju lokalnego w PIL-u Wicko
Komponent

Lider lokalny

3

Komentarz
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
zmontowaæ 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.

Ibidem, s. 117.
Ibidem.
5
Na podstawie rozmów z: prezesem (do 1999 roku) S³owiñskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Józefem Bon¹; sekretarzem gminy Wicko – Alicj¹ Krupsk¹; likwidatorem (trzecim z kolei) – Jaros³awem Krzekotowskim, oraz z p. Bogumi³¹ Kensik – by³¹ wójt G³ówczyc
i prezes S³owiñskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
4
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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).

W Wicku nie by³o przedsiêbiorców; funkcjonowali w £ebie
Spo³ecznoœæ
i w Lêborku – to g³ównie oni stali siê beneficjentami funduszu
przedsiêbiorców
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: opracowanie w³asne.

Istotnie, podstawowe s³aboœci – brak elit i sfery biznesu, a tak¿e spo³eczeñstwa obywatelskiego – w Wicku przyczyni³y siê walnie do wygaszenia, w kilka lat po zakoñczeniu programu, wiêkszoœci przedsiêwziêæ planowanych
przez Komitet Lokalny.
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Rozmowy z uczestnikami programu oraz informacje o zaskakuj¹cej skali
destrukcji efektów programu, wskazuj¹ naszym zdaniem na to, ¿e w³adza lokalna w Wicku nie doros³a do wspó³rz¹dzenia zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami governance. PIL przerós³ wyobraŸnie kolejnych wójtów gminy
i w zasadzie nie uda³o siê uratowaæ niczego z realizowanego programu6.
Dzia³aj¹cy tu przez wiele lat znakomity instrument wspierania przedsiêbiorczoœci – fundusz gwarancji kredytowych – ostatecznie zosta³ ca³kowicie
zmarnotrawiony, a mo¿e nawet rozkradziony, podobnie jak czêœæ dorobku
materialnego wypracowanego przez S³owiñsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego (SARR). Maj¹tek SARR-u znikn¹³ w sensie fizycznym, a do tego zaginê³y tak¿e wa¿niejsze dokumenty7. Okaza³o siê, ¿e powa¿ny dorobek instytucjonalny i koncepcyjny, udostêpniony gminie Wicko w bardzo nowoczesnym
kszta³cie, nie mia³ ostatecznie w³aœciciela. Czy¿by racjê mia³ Gorzelak, który
pisze: „Z³udne jest przeœwiadczenie, ¿e znaczna pomoc mo¿e sama zaszczepiæ proces rozwoju, bowiem niektóre spo³ecznoœci lokalne i ich elity s¹
‘odporne’ na tê pomoc, zarówno wyra¿an¹ za pomoc¹ pieni¹dza, jak i w formie kompetentnej porady”8.
Skala dewastacji programu, która odby³a siê przy pe³nej aprobacie w³adz
samorz¹dowych Wicka wskazuje, ¿e Gorzelak mia³ s³usznoœæ. S¹ te¿ inne
okolicznoœci zniszczenia instytucjonalnego dorobku, jakim by³a SARR. Paradoksalnie, aktualny wójt gminy Wicko by³ jej pracownikiem (w ostatniej fazie istnienia Agencji), natomiast pierwszym likwidatorem SARR-u zosta³ jej
by³y pracownik odpowiedzialny za gospodarkê finansow¹, bêd¹cy tak¿e radnym gminy £eba! Samorz¹dowcy stali siê grabarzami programu, który
mia³ byæ remedium na niedostateczn¹ aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnej.
Zapewne to musi przerastaæ wyobraŸniê, tak¿e ówczesnego Koordynatora
Programu, a dziœ bardzo kompetentn¹ minister rozwoju regionalnego – Gra¿ynê Gêsick¹. Te paradoksalne okolicznoœci dodatkowo sk³oni³y autorów niniejszego studium do bardziej wnikliwej analizy.
Przyznajmy jednak, ¿e dro¿d¿e, które zosta³y zaczynione przez program,
wywo³a³y interferencjê spo³ecznej aktywnoœci. Region S³owiñskiego Parku
Narodowego (SPN) sta³ siê zag³êbiem upraw krzewów czarnej porzeczki
i truskawek. Sfinansowanie w ca³oœci budowy oczyszczalni œcieków w Sarbsku, ekologicznej (niedostêpnej dla samochodów) drogi wokó³ SPN, czy
wsparcie modernizacji szeregu gospodarstw agroturystycznych prze³ama³y
mocno ugruntowane w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych lekcewa6

Efekty – osi¹gniête i zaprzepaszczone – prezentujemy w tabeli nr 3 – Przegl¹dowy obraz rezultatów PIL-u Wicko.
7
Likwidator nie mo¿e odnaleŸæ wielu wa¿nych dokumentów, co uniemo¿liwia zakoñczenie procesu likwidacji.
8
G. Gorzelak: op. cit., s. 117.
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¿enie w³adz wobec ekologicznych celów i nowatorskich sposobów ich realizacji. Gmina Wicko ma obecnie nowe ambitne plany budowy oczyszczalni.
W programach rzemios³ tradycyjnych, wraz z d¹¿eniem do szukania nisz gospodarczych (np. gospodarka wyrobami z trzciny), coraz wa¿niejsz¹ rolê kulturow¹ zacz¹³ odgrywaæ skansen w Klukach. Zwiêkszy³o to atrakcyjnoœæ obszaru w bezpoœredniej bliskoœci Œwiatowego Parku Biosfery, czyli SPN.
Agroturystyka w miejscowoœciach podregionu sta³a siê aktywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Rybacy z £eby, dziêki œrodkom programu na
prywatyzacjê kutrów, potrafili szybko przystosowaæ siê do wykorzystania
nisz rynkowych (wspó³praca z Bornholmem, rozwój us³ug w zakresie rekreacji zwi¹zanych m.in. z wêdkarstwem morskim). Podobnie pozytywne s¹ efekty wsparcia inwestycji hotelarskich w £ebie. Miasteczko to, rozwijaj¹c silny
ju¿ wczeœniej potencja³ endogeniczny, sta³o siê dla Wicka i regionu jeszcze
mocniejsz¹ lokomotyw¹ rozwoju.
Wydaje siê, ¿e najwiêksze korzyœci programu zosta³y jednak osi¹gniête
w sferze psychospo³ecznej. Podatnoœæ do partnerskiej wspó³pracy gminnej,
w uk³adzie regionu otaczaj¹cego SPN i szerszej, sta³a siê wartoœci¹ po¿¹dan¹
i powoli zaczyna przynosiæ coraz lepsze rezultaty9.

2. Podstawy i geneza Programu Inicjatyw Lokalnych
w Polsce oraz w gminie Wicko
Transformacja gospodarki w Polsce nie powiod³a siê zw³aszcza na obszarach wiejskich, na których dominowa³o rolnictwo uspo³ecznione. Przede
wszystkim nie uda³o siê utrzymaæ podstaw ekonomicznych – czyli miejsc
pracy ludnoœci, która stanê³a wobec bankructwa PGR-ów i za³amania siê
powi¹zañ rolnictwa z ma³ymi oœrodkami miejskimi. Do tych najbardziej brzemiennych efektów wprowadzania reform ekonomicznych dosz³y równie¿:
– upadek zak³adów przemys³owych pe³ni¹cych rolê kooperantów w ma³ych
miastach, które czêsto by³y jedynym pracodawc¹;
– zwolnienia grupowe (zw³aszcza osób doje¿d¿aj¹cych) w zak³adach przekszta³canych w spó³ki prawa handlowego;
– za³amanie siê rynku us³ug budowlanych;
– brak zbytu dla produkcji zak³adów rolno-spo¿ywczych i budowlanych;
– ograniczenie lub likwidacja po³¹czeñ komunikacyjnych PKS i PKP;
– brak wiedzy oraz kwalifikacji do rz¹dzenia w warunkach gospodarki rynkowej w³adz centralnych i lokalnych;
– restrykcyjny system finansowy, a przede wszystkim ograniczenie zdolnoœci kredytowej rolników i ma³ych firm.
9
Najwiêksze efekty osi¹ga – podobnie jak dawniej – £eba. Miasto to uczestniczy
w 3 projektach wspó³pracy miêdzynarodowej, finansowanych ze œrodków UE.
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Wobec tych wyzwañ podjête zosta³y ró¿norodne inicjatywy, które przede
wszystkim mia³y na celu walkê z bezrobociem. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e problem walki z bezrobociem mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ zasi³ków i dzia³añ
s³u¿b administracyjnych. Jednak¿e eksplozyjny charakter bezrobocia i narastaj¹ca niewydolnoœæ s³u¿b urzêdów pracy spowodowa³y koniecznoœæ w³¹czenia siê samorz¹dów terytorialnych do przeciwdzia³ania skutkom bezrobocia,
a tak¿e tworzenia w³asnych inicjatyw.
Program Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Rozwoju Spo³eczno-Ekonomicznego by³ czêœci¹ programu „Rozwój Spo³eczno-Gospodarczy” (PHARE nr
P9111), zatwierdzonego w 1991 roku. Powsta³ na podstawie porozumienia
miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a Rz¹dem RP. Za realizacjê programu ze strony
polskiej odpowiada³o Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Celem PIL-u
by³o „promowanie aktywnej odpowiedzi ze strony spo³ecznoœci lokalnych na
problemy rozwoju spo³eczno-ekonomicznego poprzez wspieranie przyk³adowych projektów oraz uruchomienie sieci wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ
w ca³ym kraju” (Financing Memorandum, kwiecieñ 1992 rok). Program realizowany by³ w latach 1993–1996. Jego ca³kowity koszt wyniós³ 7,3 mln
ECU. Podstawowym i d³ugoterminowym zamierzeniem programu by³ rozwój
spo³ecznoœci lokalnych do samodzielnego wykorzystywania szans zwi¹zanych z przemianami gospodarczymi i skutecznego radzenia sobie z zagro¿eniami, jakie stwarza gospodarka rynkowa.
W pierwszej fazie selekcji MPiSS przeanalizowa³o przypadki 40 gmin,
reprezentuj¹cych typowe problemy rozwoju spo³eczno-gospodarczego (wysoki odsetek bezrobotnych, du¿y udzia³ terenów popegeerowskich, peryferyjne po³o¿enie, s³aboœæ i brak zró¿nicowania przemys³u strukturalnego). Do
uczestnictwa wytypowano 15 gmin i miasteczek, które charakteryzowa³y siê
wysokim bezrobociem i trudnoœciami gospodarczymi. W pierwszym roku
eksperci pomagali wybranym gminom w przygotowaniu lokalnych programów rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Uwzglêdnia³y one diagnozê sytuacji oraz g³ówne elementy tworzenia partnerskiego programu mobilizacji
spo³ecznoœci do rozwoju. Warunkiem koniecznym by³o porozumienie w³adz,
instytucji i grup interesu, które utworzy³y lokalne komitety 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 koñcowego etapu przesz³o 9 gmin (Bi³goraj, Dzia³dowo, Kutno, Nidzica, Lubawka, Starachowice, Ustrzyki Dolne–Czarna–Lutowiska, Wicko,
Zelów), które uzyska³y prawo do dalszego wsparcia finansowego wybranych
projektów. Wsparcie to wynios³o 5,4 mln ECU. Na realizacjê programu uzyska³y one znaczne œrodki – w niektórych gminach przekraczaj¹ce 2 3 rocznego
bud¿etu gminy. Ten najwiêkszy udzia³ dotyczy³ w³aœnie gminy Wicko, ale jeœli uwzglêdniæ, ¿e strategia obejmowa³a obszar Wicko–£eba, to wysokoœæ
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wk³adu ze strony PIL-u w stosunku do rocznego bud¿etu tych dwóch gmin
by³a na poziomie 27%, co i tak wydaje siê znacz¹cym wk³adem.
Dziêki programowi przygotowawczemu, w gminach objêtych PIL-em
podjêto samodzielnie dzia³ania na rzecz walki z bezrobociem przez:
– organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych we wspó³pracy
z urzêdami pracy;
– nawi¹zywanie kontaktów z gminami zagranicznymi;
– przygotowanie od strony technicznej i prawnej procesu sprzeda¿y dzia³ek
przeznaczonych na cele gospodarcze;
– zdeterminowane inwestowanie w infrastrukturê poprawiaj¹c¹ konkurencyjnoœæ inwestycyjn¹ gminy.
Kilka gmin – Dzia³dowo, Starachowice, Zelów – z w³asnej inicjatywy
podjê³o ju¿ wczeœniej próbê przygotowania programów rozwoju spo³eczno-gospodarczego, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ³agodzenie oraz przezwyciê¿anie
bezrobocia jest mo¿liwe jedynie w szerszej perspektywie rozwoju spo³eczno-gospodarczego10.
Przedmiotem naszego opracowania jest przede wszystkim analiza i ocena
doœwiadczeñ zwi¹zanych z opracowywaniem i wdra¿aniem strategii oraz programów rozwoju lokalnego w latach 1993–1999 na terenie gminy Wicko oraz
innych gmin, na obszarze których znajduje siê S³owiñski Park Narodowy lub
jego otulina (region SPN). Celem jest ukazanie spo³ecznego mechanizmu,
który przez b³êdy, b¹dŸ brak zdolnoœci do wspó³pracy, mo¿e prowadziæ do
za³amania siê programu wspierania rozwoju lokalnego przy udziale œrodków
pochodz¹cych z zewn¹trz. Mimo takiej generalnej oceny, PIL Wicko przyczyni³ siê do zdobycia wa¿nej wiedzy, któr¹ warto uwzglêdniæ w konstruowaniu nowych inicjatyw ekonomii spo³ecznej.

3. Program Inicjatyw Lokalnych Wicko
– uwarunkowania instytucjonalne
W pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w gminie Wicko
ujawni³a siê niewielka, ale bardzo aktywna grupa ludzi, powi¹zana z lokalnym samorz¹dem, która d¹¿y³a do rozwoju obszaru w oparciu o pewn¹ wizjê
i, co wiêcej, stara³a siê uzyskaæ poparcie dla swoich pomys³ów.
W 1992 r. ci lokalni dzia³acze zorganizowali w £ebie (w pobli¿u której
le¿y gmina Wicko) konferencjê programowo-problemow¹ na temat oceny
procesu restrukturyzacji du¿ych gospodarstw rolnych i takiego ukierunkowania dalszych dzia³añ, by lepiej wykorzystaæ zasoby ludzkie i materialne po
10

J. Dr¹¿kiewicz: Oddzia³ywanie na rynek pracy w skali lokalnej w Programie Inicjatyw
Lokalnych, w: Z. Strzelecki (red.): Inicjatywy lokalne w rozwi¹zywaniu problemów bezrobocia, CUP, Warszawa 1994, s. 130.
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by³ych PGR-ach, w tym obiekty dawnych zespo³ów dworsko-parkowych,
a tak¿e inne zasoby œrodowiska przyrodniczo-kulturowego znajduj¹ce siê
w otoczeniu SPN.
Jednym z g³ównych referentów konferencji by³ prof. Jerzy Ko³odziejski
i zosta³ on poproszony o pomoc w rozwiniêciu koncepcji oraz w realizacji lokalnych idei. Profesor podj¹³ siê tego zadania z entuzjazmem, tym bardziej, ¿e
region i problematyka by³y mu bardzo bliskie. W latach szeœædziesi¹tych zajmowa³ siê bowiem aktywizacj¹ obszarów nad³ebskich w ramach Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych ówczesnego woj. gdañskiego, a nastêpnie kierowa³ zespo³em naukowców z Politechniki Gdañskiej, który przygotowa³ pierwszy plan zagospodarowania i ochrony otuliny S³owiñskiego Parku
Narodowego.
W lutym 1993 roku gmina Wicko zosta³a wytypowana do uczestnictwa
w Programie Inicjatyw Lokalnych PHARE. W³adze gminy poprosi³y specjalistów z Politechniki Gdañskiej o pomoc w opracowaniu strategii i programu
rozwoju obszaru lokalnego. Przyjêto, ¿e bêdzie to dotyczyæ dwóch gmin: Wicka i £eby. Przy wspó³pracy z Komitetem Lokalnym powsta³a ekspertyza
sk³adaj¹ca siê z diagnozy sytuacji problemowej obszaru, scenariuszy i strategii d³ugofalowego rozwoju oraz programu i projektów konkretnych przedsiêwziêæ na rzecz pobudzenia rozwoju w kolejnych 2–3 latach.
Jesieni¹ 1993 roku, w wyniku rozstrzygniêcia konkursu, gmina Wicko11
otrzyma³a œrodki na realizacjê programu, które – zgodnie z przyjêt¹ przez Komitet Lokalny strategi¹ – ulokowano w specjalnie utworzonej (w marcu 1994 r.)
S³owiñskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
W kolejnym okresie nast¹pi³y prace wdro¿eniowe, podczas których opracowywano szczegó³owe analizy wykonalnoœci i wnioski, w celu uruchomienia œrodków finansowych przyznanych w ramach PIL. Ten etap pozwoli³ na
uzyskanie wielu cennych spostrze¿eñ metod¹ tzw. obserwacji uczestnicz¹cej12.
Prace te stworzy³y dodatkowe impulsy – bezpoœrednie i poœrednie – aktywizacji obszaru. W projekcie mog³a bowiem pojawiæ siê, jako szczególny beneficjent, gmina G³ówczyce, w której dziêki tym dzia³aniom uzyskano œrodki
11
£eba nie znajdowa³a siê na liœcie potencjalnych beneficjentów Programu. WskaŸniki
rozwoju £eby (przynajmniej w kategoriach statystycznych) z pewnoœci¹ nie plasowa³y jej
w klasie gmin posiadaj¹cych podstawowe problemy spo³eczno-gospodarcze; wydaje siê te¿, ¿e
nawet po opracowaniu strategii dla obszaru dwu gmin, nie zg³aszano do kierownictwa PIL
wniosku o zmianê w okreœleniu beneficjentów (analogi¹ mog³aby byæ sytuacja 3 gmin bieszczadzkich).
12
Aktywnym uczestnikiem prac by³ wspó³autor tego opracowania – Jacek Lendzion. Nale¿a³ do wspó³twórców strategii i programu lokalnego, uczestniczy³ w kilku spotkaniach gremiów decyzyjnych (np. Komitetu Lokalnego), odbywaj¹cych siê z udzia³em przedstawicieli
Ministerstwa Pracy i centrali AWRSP. Obserwowa³ pracê biura i zarz¹du SARR. Przez oko³o
2 miesi¹ce przebywa³ tam niemal stale, a przez kolejne 8 miesiêcy odwiedza³ tê instytucjê
przynajmniej raz na dwa tygodnie.
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z podzia³u krajowej nadwy¿ki programu (na tzw. inkubator – instytucjê wspierania ma³ej przedsiêbiorczoœci – nieobjêty programem lokalnym).
Kolejn¹ faz¹ aktywnej realizacji programu lokalnego i jednej z jego g³ównych idei – integracji dzia³añ w skali ponadgminnej, a tak¿e wspó³pracy
z podmiotami nienale¿¹cymi do samorz¹du terytorialnego – by³o opracowanie w koñcu 1995 r. Planu Strategiczno-Operacyjnego dla ca³ego regionu
S³owiñskiego Parku Narodowego, w tym szczegó³owych projektów operacyjnych oraz sposobu ich wdra¿ania i planu monitoringu.
Monitoring zmian i analiza doœwiadczeñ w tym regionie prowadzone
by³y nastêpnie przez kilka lat w Katedrze Projektowania Zagospodarowania
Przestrzennego Politechniki Gdañskiej13.
Wreszcie dodaæ trzeba, ¿e na prze³omie 1998 i 1999 roku uda³o siê przyci¹gn¹æ zespó³ konsultantów UNDP Umbrella Project, który przygotowa³ –
pod kierunkiem J. Lendziona – partnersk¹ Strategiê Ekorozwoju £eby.

4. Obszar lokalny Wicko–£eba – uwarunkowania
œrodowiskowe i spo³eczno-ekonomiczne
Znane s¹ atuty tego regionu, zwi¹zane g³ównie z walorami œrodowiska
przyrodniczego14 – naturalny krajobraz (ruchome wydmy, morze, lasy) – i kulturowego (m.in. ok. 20 zespo³ów dworsko-parkowych), a tak¿e ze scharakteryzowan¹ dalej aktywnoœci¹ samorz¹dów i grup lokalnych. Mimo to wypada
te¿ zwróciæ uwagê na wiele s³aboœci.
Wiele z nich jest typowych dla obszarów, które przez dziesi¹tki lat, w wielu
sferach ¿ycia, a zw³aszcza spo³eczno-gospodarczych, zdominowane by³y
przez model pegeerowski:
– wysokie bezrobocie, w tym znaczna czêœæ mieszkañców w stanie d³ugotrwa³ego bezrobocia;
– niski poziom wykszta³cenia, kwalifikacji oraz umiejêtnoœci i samodzielnoœci;
– ma³e aspiracje oraz biernoœæ spo³eczna i zawodowa znacznej czêœci ludnoœci wsi;
– wysoki poziom patologii spo³ecznych, zw³aszcza alkoholizmu;
– niski potencja³ finansowy dochodów ludnoœci i bud¿etów gmin wiejskich;
13
Do dziœ prowadzi je m.in. dr Jacek So³tys (Zak³ad Planowania Regionalnego i Zarz¹dzania Przestrzeni¹ PG) w ramach dzia³alnoœci dydaktycznej; pod jego kierunkiem studenci
studiów dziennych, wieczorowych i podyplomowych wykonuj¹ studia diagnostyczno-planistyczne.
14
Aktualnie SPN i otulina zakwalifikowane zosta³y do europejskiego systemu NATURA
2000 jako Ostoja S³owiñska; od roku 1977 SPN zalicza siê tak¿e do Œwiatowych Rezerwatów
Biosfery.
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– wielkoobszarowa struktura przestrzeni rolnej u¿ytkowanej w sposób nietrwa³y i skrajnie nieintensywny (wieloletnie dzier¿awy, uproszczona gospodarka nastawiona na jedn¹, wysoce zmechanizowan¹ uprawê);
– ograniczona dyspozycja terenami, zw³aszcza nieruchomoœciami we w³adaniu Skarbu Pañstwa (spowodowana m.in. przez niedostatek planów
zagospodarowania przestrzennego lub ich niedostosowanie do aktualnych wyzwañ rozwojowych).
Ponadto w regionie SPN wyst¹pi³y specyficzne s³aboœci:
– przewaga ma³ych i s³abych podmiotów gospodarczych i niemal kompletny brak zró¿nicowania bran¿owego podmiotów przemys³owych (istnieje
bran¿a rybna i drzewna);
– du¿e zanieczyszczenie wód p³yn¹cych i jezior;
– brak planu ochrony SPN m.in. jako podstawy planowania i realizacji
przedsiêwziêæ uatrakcyjniaj¹cych turystykê, dopuszczalnych dzia³añ gospodarczych w otoczeniu;
– ograniczone mo¿liwoœci rozwoju przestrzennego £eby, najbardziej dynamicznego gospodarczo oœrodka regionu;
– krótki sezon k¹pielowy i turystyczny (zale¿noœæ dochodów z turystyki od
pogody);
– niski poziom skolaryzacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego
(jedne z najni¿szych wskaŸników w kraju).
Mo¿liwoœci poprawy poziomu zaspokojenia potrzeb spo³ecznych (g³ównie przez wzrost liczby miejsc pracy) s¹ mocno ograniczone i silnie uwarunkowane przez cechy œrodowiska, a tak¿e przez wymienione cechy sytuacyjne
sytemu krajowego (zagro¿enia). Mo¿liwoœci te wi¹¿¹ siê z atutami regionu
i jego – wzglêdnymi – si³ami, w tym zdolnoœci¹ do wykorzystania szans, które ujawniaj¹ siê w otoczeniu. S¹ to:
– rosn¹ca stabilizacja gospodarcza kraju i rozwój cywilizacyjny zwi¹zany
z integracj¹ europejsk¹;
– wzrost ruchu turystycznego, wynikaj¹cy z otwarcia miêdzynarodowego
Polski i z rosn¹cego popytu na specyficzne produkty us³ug turystycznych
oferowane na obszarach cennych pod wzglêdem przyrodniczym i kulturowym;
– nap³yw i szerzenie siê wzorców konsumpcji o wysokim standardzie; stawianie na ekologiê;
– plany tworzenia miêdzynarodowej infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej (europejskiej nadmorskiej trasy rowerowej oraz sieci portów
jachtowych).
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5. Programowanie rozwoju w zwi¹zku z PIL-em
i w okresie jego realizacji na obszarze Wicko–£eba
Przygotowanie koncepcyjne dzia³añ na obszarze lokalnym Wicko–£eba
prowadzono zarówno przed ich uruchomieniem (faza konkursu), jak i w trakcie realizacji PIL-u. W tym drugim przypadku by³y to na ogó³ plany i koncepcje przewidziane w lokalnym programie, uszczegó³awiane dalej w celu tworzenia podstaw trwania i rozwoju inicjatyw zapocz¹tkowanych przez PIL.
Program Lokalny Rozwoju Obszaru Wicko–£eba sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych podprogramów (kierunków dzia³añ):
Tabela 2. Struktura Programu Rozwoju Obszaru Wicko–£eba w ramach
PIL-u (1993)
Nazwa podprogramu

Lp.
1
2
3

Lokalny fundusz porêczeñ kredytowych
(Fundusz Restrukturyzacji Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw)
Oœrodek promocji przedsiêbiorczoœci
przemys³owej i tradycyjnej
Tworzenie podstaw informacyjnych i prawnych
gospodarki zasobami

Wartoœæ
w PLN*

Udzia³

597 750

37,2%

296 285

18,5%

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%

1 605 000

100,0%

Razem

* Z przeliczenia grantu otrzymanego w ówczesnej walucie europejskiej ECU (1 ECU
= 2,5 PLN).
•ród³o: opracowanie w³asne na podstawie PIL Wicko.

Ponadto zapewnione zosta³y œrodki na utworzenie i funkcjonowanie
S³owiñskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Do najwa¿niejszych dzia³añ planistyczno-programowych w trakcie trwania inicjatywy PIL na terenie gminy Wicko w³¹czono Plan Strategiczno-Operacyjny Rozwoju Regionu S³owiñskiego Parku Narodowego, opracowa-
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ny przy wspó³udziale oœrodków akademickich Trójmiasta15. Zarówno zaanga¿owanie w proces planistyczny, jak i sam dokument wyzwala³y aktywnoœæ
samorz¹dów i stanowi³y podstawê inicjowania nowych przedsiêwziêæ
(24 koncepcje wraz z warunkami finansowo-organizacyjnymi) w regionie
stanowi¹cym otoczenie S³owiñskiego Parku Narodowego.
Jednym z wa¿niejszych postulatów strategii, zgodnym z intencjami lokalnych inicjatorów dzia³añ prorozwojowych z gminy Wicko, by³a œcis³a
wspó³praca wszystkich gmin w otoczeniu S³owiñskiego Parku Narodowego
oraz Dyrekcji SPN, a tak¿e wspó³praca z Lêborkiem – g³ównym oœrodkiem
dynamizacji gospodarczej obszaru. W zwi¹zku z tym, w krótkookresowym
programie dzia³añ przewidziano opracowanie studium walorów i zasobów
ca³ego otoczenia SPN, powi¹zane ze strategicznym planem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru. Przygotowania do studium rozpoczêto w SARR w marcu 1995 roku. Jednak w wyniku d³ugotrwa³ej procedury
organizowania i rozstrzygania przetargu, umowê z wykonawc¹ podpisano dopiero w lipcu 1995 roku. Studium – okreœlone w opisie zadania jako Plan
Strategiczno-Operacyjny Regionu S³owiñskiego Parku Narodowego – przygotowa³ do koñca grudnia zespó³ autorski Narodowej Fundacji Ochrony Œrodowiska i Politechniki Gdañskiej. Do jego formu³owania przyjêto metodê
planowania partnerskiego, opieraj¹c¹ siê na bezpoœrednim udziale w procesie
planowania niemal wszystkich podmiotów posiadaj¹cych istotne kompetencje i interesy w obszarze oraz wspólnym wypracowywaniu podstawowych
celów rozwoju i sposobów (strategii) ich osi¹gania.
Mimo, ¿e w procesie tym uczestniczyli przedstawiciele 18 podmiotów,
którzy rozstrzygali o podstawowych kwestiach planu w trakcie czterech wielogodzinnych spotkañ, to decyduj¹cy w prowadzeniu analiz, studiów i formu³owaniu propozycji oraz ostatecznych ustaleñ planu by³ udzia³ zespo³u
ekspertów.
W Polsce nie by³o wielu doœwiadczeñ w zakresie opracowywania tego
typu dokumentów. Tym niemniej, pomimo krótkiego okresu realizacji i stosunkowo niewielkich nak³adów, uda³o siê uzyskaæ materia³ w pe³ni odpowiadaj¹cy oczekiwaniom zleceniodawcy, tj. SARR-u, a tak¿e uczestnicz¹cych
w pracach nad strategi¹ przedstawicieli g³ównych podmiotów regionu. D³u¿szy czas pracy nad planem pozwoli³by niew¹tpliwie na szersze w³¹czenie
w ich opracowanie lokalnej spo³ecznoœci. Ten ostatni element jest szczegól15

Plan Strategiczno-Operacyjny Regionu S³owiñskiego Parku Narodowego – realizator:
Narodowa Fundacja Ochrony Œrodowiska – Warszawa, we wspó³pracy z zespo³em autorskim
z Politechniki Gdañskiej (kierownik: prof. J. Ko³odziejski z PG, autorzy syntezy i prowadz¹cy
warsztaty moderacyjne: J. Lendzion, J. So³tys i A. Weigle); okres realizacji prac: czerwiec–grudzieñ 1995 r.; przedmiot (obszar) opracowania: obszar obejmuj¹cy miasto £ebê
i gminy wiejskie: G³ówczyce, Smo³dzino, Wicko.
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nie wa¿ny dla sukcesu wdro¿eñ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania podstawowych problemów regionu S³owiñskiego Parku Narodowego na zasadach
ekologicznie i ekonomicznie zrównowa¿onego oraz trwa³ego rozwoju.
Opracowanie Planu Strategiczno-Operacyjnego potraktowano jako istotny etap na drodze wzmocnienia strategicznych mo¿liwoœci regionu. W projekcie planu wskazano propozycje konkretnych ustaleñ – celów i zasad realizacji
strategii oraz dzia³añ operacyjnych. Zosta³y one zaakceptowane przez zarz¹d
i radê SARR i dostarczone poszczególnym gminom, ale niestety nie uchwalono ich w formie wi¹¿¹cych zobowi¹zañ gmin i innych podmiotów.
Szczególne szanse wi¹zano z wizj¹ zespo³u dworsko-parkowego w Charbrowie jako potencjalnego centrum ¿ycia spo³ecznego w tym regionie, lub
przynajmniej – jako udanego przyk³adu rewitalizacji gospodarczej obiektu
popegeerowskiego. Dla dzia³añ zwi¹zanych z wdra¿aniem PIL-u w gminie
Wicko mia³oby to ponadto niejako symboliczne znaczenie, gdy¿ w³aœnie
g³ównym i pierwotnym postulatem dzia³aczy Komitetu Lokalnego z Wicka
by³o wykorzystanie maj¹tku by³ego PGR-u do aktywizacji spo³ecznej i gospodarczej gminy.
Wizja ta mia³a cztery opcje funkcjonalne:
– Oœrodek Promocji Rozwoju Regionu S³owiñskiego – s³u¿¹cy realizacji
podstawowych celów zarówno SARR, jak i AWRSP, z towarzysz¹cymi
funkcjami turystycznymi, produkcyjnymi, edukacyjnymi, który dzia³a³by
w oparciu o wspó³pracê wielu instytucji polskich i zagranicznych; na bazie doœwiadczeñ SARR i podobnych agencji s³u¿y³by tak¿e wdra¿aniu
nowoczesnych form wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w tym proekologicznego rolnictwa i dzia³alnoœci pozarolniczych, zw³aszcza niekonwencjonalnych form turystyki, dochodowej dzia³alnoœci kulturalnej i twórczej,
nowych technologii oraz metod zarz¹dzania i tym podobnych;
– Oœrodek Spotkañ Miêdzynarodowych – zw³aszcza m³odzie¿y; wyspecjalizowany oœrodek edukacji, twórczoœci i innowacji w zakresie kultury,
ekologii i gospodarki (np. rolnictwa i turystyki) w regionie po³udniowego
Ba³tyku, w szczególnoœci s³u¿¹cy wymianie doœwiadczeñ mieszkañców
województw pomorskich, pó³nocnych landów Niemiec oraz podobnych
regionów szwedzkich i duñskich;
– Szko³a ¿ycia – wed³ug modelu duñskiego i/lub niemieckiego; przeznaczona dla m³odzie¿y bezrobotnej, nieprzystosowanej do warunków konkurencyjnego rynku pracy, czêœciowo (wariantowo) wyprofilowana
w kierunku produkcyjnym (rolniczym, przemys³owym) lub us³ugowym
(g³. turystycznym);
– Oœrodek aktywnej promocji tradycyjnych i nowoczesnych technologii – pomys³ adaptacji obiektów pogospodarczych na cele „¿ywej ekspozycji” i warsztatów produkcyjnych.
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Dwie pierwsze opcje mo¿na by³o po³¹czyæ, uwzglêdniaj¹c funkcjê takiego zespo³u jako miejsca spotkañ, wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów na ró¿ne
tematy, np. form demokracji lokalnej i regionalnej, organizowania ¿ycia
spo³ecznego, a tak¿e zacieœniania wiêzi ludzkich miêdzy spotykaj¹cymi siê
w nim osobami, zw³aszcza ludŸmi m³odymi, rodzinami.
Dla zespo³u dworskiego w Charbrowie przewidziano kompleksowe funkcje:
– zaplecza hotelowo-gastronomicznego o œrednim standardzie (w tym dla
m³odzie¿y);
– obiektu ekspozycyjno-handlowego (parter spichlerza); prowadzonych
m.in. z inspiracji SARR-u lub wrêcz przez sam¹ Agencjê zak³adów:
ogrodniczego, wikliniarskiego i tkackiego (które ju¿ istniej¹), a tak¿e np.
stolarskiego, odzie¿owego, czy wiêkszego zak³adu rolnego (zob. ni¿ej,
m.in. w nawi¹zaniu do pierwotnej koncepcji projektowej PIL-u, odœwie¿onej w ramach PSO Regionu S³owiñskiego);
– sal konferencyjnych i wystawowych oraz biur, które jednoczeœnie powinny s³u¿yæ SARR-owi i ogólnej promocji regionu (funkcja wystêpuj¹ca
w ka¿dej opcji).
Budynki starego spichlerza i budynki inwentarskie oraz przyleg³y teren
mog¹ pe³niæ (zamiennie) funkcje: ekspozycyjne (hala ekspozycji, a nawet targów) du¿ych obiektów, np. maszyn i urz¹dzeñ, materia³ów budowlanych,
zwierz¹t; oœrodka sportów konnych; pomieszczeñ na gara¿owanie powozów
(starych i nowych) oraz pojazdów mechanicznych.
W koncepcjach istnia³ te¿ wariant (zwi¹zany przede wszystkim z funkcj¹
wspomnianej Szko³y ¿ycia) zorganizowania ma³ego, doœwiadczalnego i demonstracyjnego gospodarstwa rolnego oraz hurtowni rolniczej, o superczystej i proekologicznej technologii.
Czêœæ parkowa mog³aby zostaæ odtworzona i pielêgnowana m.in. przy
wykorzystaniu materia³u roœlinnego wyprodukowanego w zak³adzie ogrodniczym, który zosta³ zorganizowany przez SARR w Charbrowie. Pracownicy
Wydzia³u Architektury PG (w zwi¹zku z ogóln¹ umow¹ z SARR-em i w wyniku kontynuacji przeprowadzonych ju¿ prac inwentaryzacyjnych) mieli
stworzyæ koncepcjê projektow¹, a tak¿e pe³niæ funkcjê nadzoru fachowego
nad odtworzeniem czêœci parkowej (jak równie¿ nad pracami konserwatorskimi i przekszta³ceniami w budynkach).

6. G³ówne uwarunkowania i efekty realizacji
Programu Inicjatyw Lokalnych w Wicku
W gminie Wicko realizacjê programu podjê³a specjalnie w tym celu utworzona S³owiñska Agencja Rozwoju Regionalnego (SARR) – spó³ka akcyjna,
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której udzia³owcami zosta³y cztery gminy z otoczenia SPN: miasto £eba oraz
gminy G³ówczyce, Smo³dzino i Wicko (najwiêkszy udzia³owiec). Œrodki
z PHARE nie mog³y byæ przekazane bezpoœrednio w³adzom tej gminy, ale zosta³a ona ich „stra¿nikiem” w pewnym – nie zawsze pozytywnym – sensie.
Negocjowano te¿ rozszerzenie spó³ki na miasto Lêbork oraz gminy Cewice
i Potêgowo. Nale¿a³y do niej równie¿ osoby prywatne.
W ci¹gu trwaj¹cych praktycznie (nale¿y to podkreœliæ) tylko pó³tora roku
dzia³añ SARR-u finansowanych ze œrodków PIL-u:
– utworzono Fundusz Restrukturyzacji Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw;
uruchomiono te¿ us³ugi doradztwa gospodarczego;
– na bazie mienia nale¿¹cego do AWRSP uruchomiono oœrodki wspierania
przedsiêbiorczoœci w Wicku i G³ówczycach – ulokowano tam 5 zak³adów
zatrudniaj¹cych ³¹cznie 55 osób, pochodz¹cych z tzw. grup zagro¿onych
bezrobociem strukturalnym;
– zbudowano korzeniow¹ oczyszczalniê œcieków w Sarbsku dla osiedla
licz¹cego 250 osób;
– w ramach podprogramu „Pielêgnacja Krajobrazu” zagospodarowano nieczynn¹ szklarniê o powierzchni 5000 m2 i przystosowano j¹ do produkcji
krzewów i drzew ozdobnych, zatrudniaj¹c przy tym 5 osób;
– opracowano analizê i projekt Systemu Informacji Przestrzennej, który
mia³ umo¿liwiaæ gminom przygotowywanie dokumentów promocyjnych
i technicznych s³u¿¹cych do ofert inwestycyjnych; w 1995 r. w oparciu
o tê koncepcjê utworzono pracownie: dokumentacji geodezyjno-informacyjnej i architektoniczno-budowlan¹, wyposa¿one w drogi sprzêt
komputerowy wraz z profesjonalnym oprogramowaniem.
Najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce realizacji podstawowych elementów programu maj¹ zwi¹zek z instytucjonalnymi, a nawet interpersonalnymi relacjami. Program by³ inicjowany, i w znacznej mierze realizowany, w Wicku. Dlatego te¿ g³ównymi postaciami maj¹cymi wp³yw na przebieg programu byli
ówczeœni prezes i wiceprezes SARR-u oraz kierownik projektu „Oœrodek
przedsiêbiorczoœci”16. Pewien wp³yw mia³ równie¿ wójt gminy Wicko, jako
gospodarz siedziby Agencji i przedstawiciel samorz¹du, który by³ najwiêkszym beneficjentem programu. Biuro Agencji przedstawia³o siê bardzo skromnie i sk³ada³o siê z dwóch osób obs³ugi (sekretarka i pracownik ksiêgowo-administracyjny). Poza tym 2–3 osoby zatrudnione by³y (na umowê zlecenie) w charakterze pracowników merytorycznych: jedna z osób zajmowa³a
siê nadzorem technicznym nad realizacj¹ zadañ w terenie, a w warsztatach
(tkactwa i wikliniarstwa) okresowo pracowali kierownicy-szkoleniowcy.
16

W wyniku wygranego konkursu prezesem SARR-u (przez ca³y okres istnienia Agencji) by³ Józef Sowa, a funkcjê wiceprezesa (na 12 etatu) pe³ni³ Stanis³aw Budzeñ. Projektem
„Oœrodek przedsiêbiorczoœci” kierowa³a Bo¿ena Budzeñ.
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Pomoc w prowadzeniu spraw formalnych i finansowaniu dzia³añ przez
udostêpnianie œrodków z przyznanego grantu UE zapewniali konsultanci
z warszawskiej firmy UNICONSULT. Ich wizyty by³y doœæ czêste (po ok.
2–3 dni w miesi¹cu), poza tym trwa³a ci¹g³a wymiana korespondencji.
Zwi¹zane to by³o m.in. z tym, ¿e w trakcie uruchamiania dzia³añ pojawi³y siê
problemy natury formalnej i finansowo-ksiêgowej. Problemy te wynika³y
g³ównie z:
– niedopracowania procedur; koniecznoœci kilkakrotnych zmian dostosowawczych (czynnik ten wystêpowa³ we wszystkich gminach realizuj¹cych PIL, ale tu skutki by³y byæ mo¿e bardziej negatywne ze wzglêdu na
s³aboœæ operacyjn¹ biura, w tym stosunkowo niskie umiejêtnoœci elastycznego zarz¹dzania, którymi dysponowa³ szef);
– przeszkód w udostêpnianiu nieruchomoœci rolnych, którymi dysponowa³a Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa lub choæby w osi¹gniêciu porozumienia, co do intencji wspó³pracy przy zagospodarowywaniu
tych nieruchomoœci.
Program realizowany przez SARR przewidywa³ dzia³ania zwi¹zane z zabezpieczeniem wartoœciowych obiektów zabytkowych – by³ych dworów
i pa³aców, ich otoczenia parkowego, które w wyniku gospodarki pegeerowskiej i funkcjonowania Zak³adu Karnego w Poraju uleg³y ogromnej dewastacji. Dzia³ania te by³y z góry skazane na niepowodzenie ze wzglêdu na sprawy
w³asnoœci. Nie uda³o siê to nawet w pa³acu w Charbrowie, w którym SARR
dzier¿awi³ pomieszczenia i zainwestowa³ w ich modernizacjê17.
Przygotowano wielowariantow¹ koncepcjê zagospodarowania ca³ego zespo³u pa³acowo-folwarcznego, w tym starego, u¿ytkowanego jako rupieciarnia spichlerza z przeznaczeniem na bazê szkoleniowo-turystyczn¹ dla m³odych osób, alternatywnie jako oœrodek konferencyjny i produkcyjno-ekspozycyjny (o czym by³a ju¿ mowa przy okazji prezentacji wizji zagospodarowania zespo³u charbrowskiego).
Poza ogólnie ma³o sprzyjaj¹c¹ sytuacj¹ formaln¹ i ociê¿a³oœci¹ ca³ej struktury biurokratycznej AWRSP, nastawieniem na realizacjê w³asnych celów
i kierunków (preferencje dla d³ugotrwa³ych dzier¿aw, doczekiwanie czasu,
gdy uzyskaæ bêdzie mo¿na wysokie ceny sprzeda¿y maj¹tku podmiotom prywatnym) – przyczyn¹ trudnoœci w tej sferze by³y interesy dzier¿awców poszczególnych czêœci zespo³u charbrowskiego. Nie wyobra¿ali sobie oni
zmian, polegaj¹cych na uszczupleniu lub przekszta³ceniu u¿ytkowanych
przez nich, nawet marginalnie, pomieszczeñ czy terenów (np. ogródków
przydomowych). Dzia³o siê to przy czêstych deklaracjach dobrej woli – pewnie bez pokrycia – ze strony Oddzia³u Regionalnego AWRSP w S³upsku.
17
Poza pomieszczeniami biurowymi by³a tu sala konferencyjna, kilka pokoi goœcinnych,
dwa nowoczesne wêz³y sanitarno-³azienkowe.
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Mimo tych ogólnych trudnoœci, w przypadku czêœci maj¹tku, niewykorzystywanej przez tych dzier¿awców w ¿aden sposób, uda³o siê przeprowadziæ dwa dzia³ania aktywizuj¹ce:
– w budynku by³ych warsztatów i gara¿y ulokowane zosta³y Zak³ady Metalowe „Charbrowo” (kapita³ holenderski);
– mocno zdewastowane, opuszczone szklarnie zaadaptowane zosta³y na
cele produkcji iglaków i innych roœlin ozdobnych.
O ile w pierwszym przypadku dzia³ania SARR-u polega³y na umiejêtnym
zaprezentowaniu opuszczonego maj¹tku, œci¹gniêciu inwestora i poœrednictwie w doprowadzeniu do umowy z AWRSP, o tyle w drugim – powsta³a
dzia³alnoœæ w³asna, wed³ug koncepcji prezesa Bony i dziêki jego zaanga¿owaniu jako kierownika (by³o to zgodne z jego podstawowym kierunkiem
kwalifikacji zawodowych i zainteresowaniami).
Czynnikiem utrudniaj¹cym realizacjê mog³a byæ struktura i poziom praktycznego zdefiniowania elementów programu lokalnego. W porównaniu z innymi gminami, program dla Wicka by³ stosunkowo z³o¿ony, bo obejmowa³
4 bardzo kompleksowe kierunki o zbli¿onym poziomie finansowania, a wiêc
i skali zadañ (por. tabela 1). Co wiêcej, dwa z nich18 by³y raczej „perspektywiczne”, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ uzyskania efektów w sferze rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, ponadto o mocno ogólnikowych tytu³ach. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê uwarunkowania prawno-instytucjonalne, te dwa kierunki przek³adane by³y na dzia³ania stosunkowo póŸno i bez specjalnej wiary
w sens i mo¿liwoœci wykorzystania dla dalszego rozwoju obszaru. Co prawda, w omawianych podprogramach zaproponowano szczegó³owe zadania
praktyczne, jednak mia³y one swoje logiczne usytuowanie w sferze kompetencji i zadañ samorz¹du (jak przygotowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla udostêpnienia terenów rolnych pod inwestycje samorz¹dowe). Autorzy strategii i programu przewidywali, ¿e bêd¹ one
podejmowane przez gminê Wicko – póŸniej po powstaniu SARR-u mog³yby
byæ ewentualnie realizowane przez inne gminy cz³onkowskie tej Agencji.
Jednak gmina Wicko, jako beneficjent pomocy, przez swych przedstawicieli
w organach SARR-u praktycznie decydowa³a o tym, czy i jakie kierunki by³y
podejmowane. Dla prezesa SARR-u i samej Agencji (o nastawieniu praktycystycznym) wdro¿enia projektów inwestycyjnych by³y nie tylko doœæ odleg³e,
ale w zasadzie te¿ kompetencyjnie niedostêpne. Z tego te¿ powodu zarz¹d
SARR-u równolegle podejmowa³ bardziej konkretne dzia³ania. Czêœæ z nich
stanowi³y zupe³nie nowe inicjatywy, nawi¹zuj¹ce tylko do ogólnych ram
poszczególnych kierunków (podprogramów). Nale¿a³y do nich:
18
Tworzenie podstaw informacyjnych i prawnych gospodarki zasobami oraz pielêgnacja
krajobrazu i zabezpieczanie wartoœci.
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– budowa drogi dla pojazdów „niemotorowych” (powozów konnych, rowerów) po po³udniowej stronie jeziora £ebsko – z ¯arnowskiej do Kluk –
wzd³u¿ ¿ó³tego szlaku turystyki pieszej;
– adaptacja obiektu popegeerowskiego w G³ówczycach na inkubator dzia³alnoœci us³ugowych, prywatnych i komunalnych;
– próba adaptacji pa³acu w G³ówczycach (po jego przejêciu i przy wspó³pracy z gmin¹ G³ówczyce) na Centrum Spotkañ M³odzie¿owych.
Najszybciej realizowane by³y dzia³ania o charakterze inwestycji infrastrukturalnych oraz dotycz¹ce tworzenia miejsc stosunkowo nieskomplikowanej pracy we w³asnym zak³adzie (specjalnie w tym celu zakupiono sprzêt,
wyremontowano budynek by³ej gminnej Bazy Kó³ek Rolniczych i op³acono
kadrê treningow¹). Jednak brak umiejêtnoœci marketingowych i niska jakoœæ
wyrobów spowodowa³y, ¿e równie¿ ten kierunek dzia³añ nie utrzyma³ siê
zbyt d³ugo.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³o siê i okaza³o skuteczne, udostêpnienie funduszu gwarancyjno-po¿yczkowego. Oba wyznaczone kierunki wykorzystania kapita³u pozwoli³y zainwestowaæ lokalnym przedsiêbiorcom
w nowe miejsca pracy, chocia¿ czêœciowo zmieniono ich zakres.
Z myœl¹ o zaktywizowaniu ruchu turystycznego w otoczeniu SPN wprowadzono projekt modernizacji drogi £eba–¯arnowska–Kluki (nieco kontrowersyjny z uwagi na przebieg przez park narodowy).
Zrezygnowano z projektów rolnych, nie wierz¹c w ich powodzenie. Projekty te oraz zwi¹zane z nimi cele szczegó³owe strategii by³y autorstwa ekspertów i realizatorzy zapewne nie uto¿samiali siê z nimi, nie byli w nie
zaanga¿owani.
Od 1996 r. Agencja dzia³a³a jako samofinansuj¹ca siê spó³ka, wspieraj¹c
zadania realizowane przez samorz¹dy. Opieraj¹c siê na elementach struktury
i potencjale wypracowanym w okresie wdra¿ania PIL-u, kontynuowano realizacjê projektów lub podjêto nowe, zwi¹zane z szeroko pojêtym rozwojem regionu. Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia prowadzone w tym okresie to:
– wspó³praca z gminami cz³onkowskimi (równie¿ z miastem £eba) w sferze
rozwi¹zywania problemów gospodarki komunalnej;
– porêczanie kredytów przez Fundusz Restrukturyzacji Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw, doradztwo dla przedsiêbiorców uruchamiaj¹cych czy
te¿ rozwijaj¹cych dzia³alnoœæ;
– prowadzenie Funduszu Stypendialnego;
– promocja regionu s³owiñskiego;
– realizacja osiedla rekreacyjno-turystycznego na brzegu Jeziora Sarbskiego;
– zagospodarowanie nieu¿ytków bêd¹cych w dyspozycji AWRSP (plantacje krzewów jagodowych).
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W 1996 roku, w drodze otwartego przetargu, SARR zakupi³ od AWRSP
pa³ac w G³ówczycach i przygotowa³ wstêpn¹ koncepcjê projektu o nazwie
„Pomorskie Centrum Myœli Europejskiej w G³ówczycach”. Wed³ug tej koncepcji budynek mia³ pe³niæ przede wszystkim funkcjê oœrodka edukacyjnego
i innowacyjnego w zakresie kultury, ekologii i gospodarki. Mia³y siê tam odbywaæ spotkania, seminaria, szkolenia i wystawy przedstawiaj¹ce przesz³oœæ,
tradycje kulturowe i gospodarcze tych ziem, ich powi¹zania w regionie
po³udniowego Ba³tyku, a przede wszystkim aktualne doœwiadczenia i nowe
mo¿liwoœci kszta³towania zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego, spo³ecznego i ekologicznego. W szczególnoœci chodzi³o o zaprezentowanie sposobów gospodarowania i technologii w rolnictwie, turystyce, infrastrukturze
osiedli ludzkich, ochronie rezerwatowej przyrody, rewitalizacji i kszta³towaniu obiektów œrodowiska kulturowego. Niestety, pomys³ ten, podobnie jak
opisana wczeœniej koncepcja zagospodarowania zespo³u charbrowskiego, nie
doczeka³ siê realizacji, a oba zespo³y zosta³y sprzedane inwestorom prywatnym.
Ocena doœwiadczeñ dotycz¹cych planowania i operacjonalizacji strategii
rozwoju (uwarunkowanego ekologicznie) podjêtych przez SARR w koñcu
1995 r. i na pocz¹tku 1996 r. (w formie wspomnianego ju¿ wczeœniej dokumentu PSO dla 4 gmin regionu s³owiñskiego), a tak¿e prac nad strategi¹ wykorzystania dziedzictwa kulturowego (prowadzonych przez zespó³ Regionalnego Oœrodka Ochrony Œrodowiska Kulturowego z Gdañska dla ca³ego regionu, a dla Charbrowa przez zespó³ Politechniki Gdañskiej) pozwala na nastêpuj¹ce wnioski:
– prowadzone metod¹ partycypacyjn¹ prace planistyczne nad dokumentami strategicznymi poszerzy³y znacznie kr¹g osób zaanga¿owanych
w kszta³towanie i realizowanie projektów rozwojowych i przynajmniej
czêœciowo zintegrowa³y zamierzenia podmiotów z poszczególnych gmin
i instytucji ponadlokalnych;
– w tej fazie uda³o siê znaleŸæ i uzgodniæ liczne projekty konkretnych
dzia³añ dla realizacji idei i ogólnych celów ekologicznie uwarunkowanego (zrównowa¿onego) rozwoju;
– nie uda³o siê natomiast, ze wzglêdu na brak skutecznych dzia³añ promocyjnych i rzeczywistego zainteresowania lub wiary w wykonalnoœæ, przenieœæ ustaleñ i koncepcji strategicznych na poziom szerszej œwiadomoœci
spo³ecznej oraz zobowi¹zañ politycznych (uchwa³ odpowiednich w³adz);
– stopieñ wdro¿enia strategii, ogólnej i opracowanej dla poszczególnych
sektorów oraz dziedzin, trzeba oceniæ jako niski wobec utrzymuj¹cej siê
s³abej sk³onnoœci do wspó³pracy partnerskiej oraz niewystarczaj¹cych
zdolnoœci w³adz i instytucji lokalnych (a tak¿e – co trzeba przyznaæ – nie-
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sprzyjaj¹cej wdra¿aniu innowacyjnych projektów polityki pañstwa w stosunku do samorz¹dów i inicjatyw lokalnych);
– z wiêksz¹ determinacj¹ realizowano projekty (zarówno na terenie Wicka,
jak i s¹siednich gmin), z którymi uto¿samiali siê lokalni liderzy, w tym
równie¿ takie, które nie by³y (z niejasnych powodów) eksponowane we
wspólnych pracach ekspertów i zespo³u lokalnego;
– zupe³nie nie powiod³y siê wszelkie projekty, wymagaj¹ce zaanga¿owania, wzglêdnie decyzji ze strony Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, dotycz¹ce preferencji przy przekazaniu lub u¿yczeniu czêœci
maj¹tku.
Sumuj¹c charakterystykê rezultatów realizacji programu rozwoju lokalnego zwi¹zanego z PIL-em w gminie Wicko i okolicznych gminach, w syntetycznej tabeli efekty programu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Tabela 3. Przegl¹dowy obraz rezultatów PIL-u Wicko
Nazwa
podprogramu

Efekty

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.
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
Oœrodek
prywatnym (szwalnia ¿agli, zak³ad metalowy).
promocji
przedsiêbiorczoœci W Charbrowie uruchomiono Zak³ady Metalowe z holenderskim
przemys³owej
kapita³em, które dobrze funkcjonuj¹, daj¹c 20 miejsc pracy.
i tradycyjnej
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?).
Lokalny fundusz
porêczeñ
kredytowych
(Fundusz
Restrukturyzacji
Ma³ych
i Œrednich
Przedsiêbiorstw)
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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
Tworzenie
koncepcje m.in. przy pomocy miejscowych planów
podstaw
zagospodarowania przestrzennego i projektów realizacyjnych –
informacyjnych niestety zakres tych dzia³añ by³ bardzo ograniczony. Drugi
i prawnych
element wi¹za³ siê z tworzeniem zaawansowanych systemów
gospodarki
i udostêpnianiem zbiorów informacji, do czego przygotowano
zasobami
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.
Projekt polegaj¹cy na stworzeniu koncepcji adaptacji
i promocji marketingowej lokalnych pa³aców i dworów, które
w wiêkszoœci by³y w z³ym stanie technicznym (po okresie
Pielêgnacja
pegeerowskim). Przygotowany zosta³ profesjonalny plan
krajobrazu
ochrony oraz ekspozycji zasobów kulturowych i krajobrazu.
i zabezpieczanie
Poza wykorzystaniem czêœci terenów parkowo-ogrodowych na
wartoœci
cele produkcyjne, a tak¿e ograniczonymi pracami
interwencyjnymi i pielêgnacyjnymi w obiektach zabytkowych,
te rzeczowo opracowane koncepcje nie zosta³y wdro¿one.
Oczyszczalnia w Sarbsku, zbudowana ze œrodków programu,
funkcjonuje do dzisiaj. Oparta zosta³a na, nowatorskiej w owym
Oczyszczalnia
okresie, technologii hydrobotanicznej (oczyszczanie przy
œcieków
pomocy degradacji tatarakiem i innymi roœlinami). Pionierski
i udany przyk³ad wykorzystania œrodków.
Koncepcja uatrakcyjnienia po³udniowego brzegu jeziora
£ebsko o du¿ym znaczeniu dla tzw. zielonej turystyki.
Droga
Zaowocowa³a aktywnymi gospodarstwami agroturystycznymi.
turystyczna
Obecnie droga w zasadzie nie funkcjonuje z braku
£eba–Kluki
systematycznej pielêgnacji i renowacji, a tak¿e zdecydowanej
promocji.
•ród³o: opracowanie w³asne.

Przysz³oœæ SARR-u w roku 1996, po zakoñczeniu Programu Inicjatyw
Lokalnych, w ocenie jego kierownictwa wydawa³a siê mocno niepewna.
Przede wszystkim chodzi³o o Ÿród³a finansowania, gdy¿ poza œrodkami obrotowymi i uzyskiwanymi z dochodów bie¿¹cych (odsetek od kapita³u, itp.)
Agencja nie dysponowa³a w zasadzie innym kapita³em, ni¿ wniesionym w ramach Programu Rozwoju Lokalnego jako darowizna dla gminy Wicko. Nie
wypracowa³a podstaw ekonomicznych, a tak¿e nie wzmocni³a swojej pozycji
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instytucjonalnej w regionie (np. przez silniejszy, formalny zwi¹zek gmin lub
przez dochodowe przedsiêwziêcia z udzia³em innych podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych). W regionie niewiele jest powa¿nych, prorozwojowo nastawionych partnerów instytucjonalnych. Wymieniæ mo¿na Pomorsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego w S³upsku (gospodaruj¹c¹ w zasadzie maj¹tkiem Skarbu Pañstwa) oraz przedstawicielstwa banków pañstwowych i komercyjnych, prywatnych w S³upsku i w Lêborku. Przyk³ady oœrodków szkoleniowo-wypoczynkowych niektórych banków zrealizowane w £ebie pokazuj¹, ¿e mo¿na spodziewaæ siê zainteresowania tymi obszarami ze
strony coraz mocniej rozwijaj¹cego siê w Polsce sektora instytucji finansowych i konsultingowych.
Od 1996 roku w zespole Politechniki Gdañskiej monitorowano proces
rozwoju lokalnego gminy Wicko i innych gmin w otoczeniu S³owiñskiego
Parku Narodowego. Obserwacj¹ i ocen¹ objêto podstawowe zmienne rozwoju i wp³ywaj¹ce nañ czynniki, a tak¿e proces wdra¿ania ustaleñ planów i programów (co z punktu widzenia autorów tych dokumentów by³o najbardziej
interesuj¹ce). W toku przeprowadzonych badañ starano siê przede wszystkim
zebraæ informacje pozwalaj¹ce oceniæ realizacjê strategii i programów rozwoju lokalnego (przebieg dzia³añ, poziom realizacji celów). Analizie poddano te¿ zmiany wewnêtrznych czynników sytuacyjnych, tj. atutów i s³aboœci
regionu, w tym:
– w potencjale instytucjonalnym i podmiotowym;
– w zasobach kapita³owych i ludzkich (bezrobocie!);
– w œrodowisku przyrodniczym (bardzo wa¿ne ze wzglêdu na SPN);
– w zagospodarowaniu przestrzennym (infrastruktura!).
Starano siê m.in. odpowiedzieæ na pytanie, które czynniki, i w jakim stopniu, wspomaga³y proces realizacji programu w ramach PIL-u, a co stanowi³o
przeszkodê.

7. Ocena realizacji PIL-u oraz jego kontynuacji
w rejonie Wicka
Program Inicjatyw Lokalnych Wicko, po okresie samodzielnej realizacji
przez ponad cztery kolejne lata, ostatecznie zakoñczy³ siê upadkiem instytucji-organizatora tych dzia³añ, czyli SARR-u. Niepowodzeniem zakoñczy³o
siê wiele prac zmierzaj¹cych do utrwalenia gospodarczych podstaw rozwoju
okolicy, jak np. hodowli roœlin ozdobnych czy oœrodka tradycyjnych rzemios³
i nowych technologii. Na panewce spali³y inicjatywy adaptacji zespo³ów
dworsko-parkowych (g³. w Charbrowie i w G³ówczycach) na potrzeby spo³eczne, a tak¿e przygotowania projektowego, informacyjnego i prawnego
ofert dla prywatnych i publicznych inwestorów na terenach o najwiêkszych
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walorach ekokulturowych. Najwa¿niejszym symptomem upadku by³a jednak
ostatecznie niewyp³acalnoœæ finansowa; „znikniêcie” po 1999 roku funduszu
gwarancyjno-po¿yczkowego. To da³o podstawy do negatywnej oceny programu, co jednoznacznie stwierdzi³ Grzegorz Gorzelak w analizie realizacji
programów 9 obszarów eksperymentu PIL-owskiego, przeprowadzonej w ramach badañ KBN-u19. Podsumowuj¹c sytuacjê kilka lat po zakoñczeniu programu, Gorzelak uwa¿a, ¿e w przypadku Wicka nale¿y mówiæ o pora¿ce.
Scharakteryzowa³ sytuacjê – zdaniem autorów tego opracowania w nieco
krzywym zwierciadle – nastêpuj¹co: „W gminie nie ma ju¿ inicjatorów PIL-u,
mieszkañcy nic o tym nie wiedz¹, nie wspó³pracuj¹ z agencj¹, brak wspó³pracy agencji z samorz¹dem. [Powsta³] Fundusz gwarancji, inkubator, agencja
(dzia³alnoœæ ograniczona przez nastêpnego wójta, bo nie przynosi³a œrodków
i nie mo¿na by³o przej¹æ jej zarz¹du). Agencja nie ma chêtnych na szkolenia,
uprawia drzewka ozdobne i ¿yje z odsetek. Inkubator siê nie utrzyma³. Szlak
turystyczny niedokoñczony, nie przynosi korzyœci. Udzielono 44 porêczenia,
g³ównie przedsiêbiorcom z £eby”.
Jest to ocena, z któr¹ generalnie trzeba siê zgodziæ, jakkolwiek niektóre
elementy s¹ niew¹tpliwie dyskusyjne. Upadek wiêkszoœci eksponowanych
wielkich planów aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej, zaproponowanych przez
Komitet Lokalny PIL, byæ mo¿e daje pewne podstawy do takiej oceny. Nasze
rozmowy z uczestnikami i w³adzami tego regionu wskazuj¹, ¿e stawianie znaku równoœci miêdzy brakiem korzyœci z wielu (nawet kluczowych) elementów programu, a jego ca³kowicie negatywn¹ ocen¹, to jednak pogl¹d uproszczony. Na podstawie przeprowadzonej analizy programu i tworzenia nowych
inicjatyw uprawniona by³aby bardziej wywa¿ona ocena rezultatów i dzia³añ
wdra¿aj¹cych programy rozwoju lokalnego w latach 1993–1999 na terenie
Wicka i s¹siednich gmin.
BEZPOŒREDNIE, SPEKTAKULARNE EFEKTY PROGRAMU:
• realizacja drogi turystycznej dla pojazdów proekologicznych wokó³
SPN oraz ekologicznej (hydrobotanicznej) oczyszczalni œcieków,
przygotowanie realizacji dwóch nastêpnych oczyszczalni tego typu;
• przeprowadzenie szkoleñ w zakresie tkactwa i wikliniarstwa, uruchomienie (po kilku latach niestety ostatecznie zaniechanej) produkcji
wyrobów o oryginalnym wzornictwie;
• zaadaptowanie zaniedbanych budynków w Charbrowie oraz Wicku
i uruchomienie w nich produkcji przemys³owej;

19

G. Gorzelak: op. cit.
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• opracowanie Planu Strategiczno-Operacyjnego Regionu SPN; by³ to
jeden z pierwszych tego typu dokumentów w Polsce, przygotowany w trybie szerokiego partnerstwa podmiotów regionalnych i lokalnych; wszystkie gminy – udzia³owcy SARR-u – uzgodni³y w nim swoje d³ugookresowe cele i kierunki dzia³añ oraz otrzyma³y konkretne koncepcje realizacyjne
24 projektów;
• trzykrotne praktyki studenckie inwentaryzuj¹ce wartoœci kulturowe,
zorganizowane wspólnie z Wydzia³em Architektury Politechniki Gdañskiej;
• opracowanie studium programowego i marketingowego walorów
kulturowych regionu gminy Wicko i SPN oraz ogólnej koncepcji rewitalizacji zespo³u dworsko-parkowego w Charbrowie20;
• udostêpnienie Funduszu Gwarancyjno-Po¿yczkowego, stanowi¹cego element o najwiêkszej sile oddzia³ywania (spore œrodki finansowe
dla lokalnych, prywatnych inwestycji gospodarczych spe³niaj¹cych okreœlone kryteria); do koñca 1995 r. z Funduszu tego wsparto m.in.:
– przejêcie kutrów Spó³dzielni Rybackiej z £eby w prywatne rêce;
– remont budynku by³ego Domu Zdrojowego i uruchomienie w nim „flagowego” hotelu £eby (najczêœciej pojawiaj¹cego siê w prospektach tej
miejscowoœci);
– inwestycje w kilku gospodarstwach agroturystycznych w s¹siedniej gminie Smo³dzino (na jej obszarze le¿y wiêksza czêœæ S³owiñskiego PN);
– przejêcie w prywatne rêce czêœci przetwórstwa ryb z £eby i jej relokacja
na tereny wiejskie.

G³ównym argumentem na rzecz mo¿liwoœci uzyskania trwa³ych efektów
odpryskowych programu jest przyk³ad samodzielnego podjêcia przez wójta
gminy G³ówczyce – Bogumi³ê Kensik – tzw. akcji truskawkowej. W 1993
roku, ze œrodków gminnych, pani wójt zakupi³a 15 ha ziemi i sadzonki truskawek. Ziemiê rozparcelowano na dzia³ki i wraz z sadzonkami truskawek udostêpniono nieodp³atnie bezrobotnym by³ym pracownikom PGR-u. Tylko
czêœæ z nich skorzysta³a z oferty. Sukces by³ niebywa³y. W nastêpnych latach
plantacje truskawkowe sta³y siê jednymi z wiêkszych w dawnym województwie s³upskim, a wójt Kensik przesz³a do historii jako wielka nauczycielka kapitalizmu wœród pegeerowców. Podobne inicjatywy, podjête przez SARR
w koñcowym okresie istnienia Agencji, objê³y plantacje borówki amerykañskiej (które wymarz³y, b¹dŸ siê zdegenerowa³y) oraz bardziej swojskie plantacje czarnej porzeczki. Uprawy jagodowe stanowi¹ zupe³nie now¹ specjalizacjê rolnicz¹ obszaru przyleg³ego do S³owiñskiego Parku Narodowego.
Polemizuj¹c z Gorzelakiem, nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na inny element
jego oceny, ¿e porêczeñ udzielano g³ównie przedsiêbiorcom z £eby. Trudno to uznaæ za zarzut, gdy¿ lokalne firmy z Wicka nie mia³y wiêkszego poten20

Autorzy: J. Lendzion, K. Rozmarynowska, G. Bukal.
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cja³u i nie zabiega³y o to, natomiast s¹siednia £eba jest po prostu lokomotyw¹
rozwoju, jedn¹ z najbogatszych i najlepiej gospodaruj¹cych gmin w Polsce.
£eba by³a tak¿e bezpoœrednim uczestnikiem programu! Rodzi siê tu co prawda pytanie, w jakim stopniu rozwój gmin zamo¿nych stwarza mo¿liwoœci dyfuzji korzyœci na gminy s¹siednie? Turyœci, których przyci¹ga £eba, z roku na
rok coraz czêœciej korzystaj¹ te¿ z us³ug na terenie gmin s¹siednich. Ponadto
obs³uga turystyczna £eby wymaga sprowadzania ¿ywnoœci z okolicy,
a z gminy Wicko w ca³oœci pochodz¹ komunalne zakupy wody. Gmina ta
kompleksowo obs³uguje te¿ £ebê w zakresie unieszkodliwiania odpadów
(op³aty za sk³adowanie). Nie mo¿na zapominaæ o funkcji promocyjno-marketingowej £eby jako wizytówki regionu S³owiñskiego Parku Narodowego.
Zatem tak krytyczna ocena Gorzelaka w odniesieniu do transferu œrodków
z Programu do £eby jest tylko w czêœci prawdziwa. Np. w odniesieniu do funduszu gwarancji kredytowych dla miejscowych przedsiêbiorców, wzglêdem
liczby i wartoœci porêczeñ kredytów Wicko uplasowa³o siê na 6. miejscu
wœród wszystkich dzia³aj¹cych w ramach PIL-u funduszy, czyli dok³adnie
tak, jak wynika to z miejsca okreœlonego przez wielkoœæ udostêpnionego kapita³u (na skutek przyjêtej strategii lokalnej by³a ona relatywnie mniejsza).
Sprawnoœæ zarz¹dzania by³a tam najwy¿sza, gdy¿ wielkoœæ strat wynikaj¹cych z nietrafionych gwarancji by³a najmniejsza wœród ogó³u wymienionych funduszy. Brak strat jest ogromnie wa¿nym argumentem na rzecz
umiejêtnoœci ekonomicznych kierownictwa SARR-u.
Jak siê wydaje, szerszym efektem Programu Inicjatyw Lokalnych Wicko
sta³o siê zrozumienie (szczególnie w £ebie, która przyst¹pi³a do kilku projektów miêdzynarodowych w ramach INTERREG21) wœród elit w³adzy lokalnej,
¿e powodzenie programu rozwoju jest œciœle uzale¿nione od porozumienia
wszystkich si³ lokalnych w partnerskiej wspó³pracy. Upadek SARR-u przyczyni³ siê do lepszego zrozumienia tej banalnej sk¹din¹d prawdy, sk³aniaj¹c lokalne elity do podejmowania wspó³pracy przy nowych przedsiêwziêciach.

8. Wnioski z Programu Inicjatyw Lokalnych Wicko
Badania nad rozwojem lokalnym w Polsce, w perspektywie przypadku
Wicka, stworzy³y przes³anki do wy³onienia czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi22. Najwa¿niejsze z nich to:
21

The Innovative Governance Networks in the Baltic Gateway Cities Development –
GoverNetCity (Sieci Innowacyjnego Wspó³zarz¹dzania Rozwojem Bramowych Miast Ba³tyckich), Projekt Phare/Interreg II C, Seed Money, Starostwo Lêbork, £eba, Rostock i Uniwersytet Gdañski 2003.
22
P. Jordan: Jak rozwijaæ spo³ecznoœci lokalne, Stowarzyszenie BORIS, Warszawa
2004, s. 9.
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• lider lokalny – zdolny do stworzenia wizji rozwoju i posiadaj¹cy umiejêtnoœæ skupienia wokó³ siebie lokalnej elity;
• elita lokalna – grupuj¹ca najbardziej aktywnych aktorów sceny lokalnej,
czyli kluczowe osoby, którymi s¹: dzia³acze samorz¹dowi o umiarkowanych pogl¹dach, dzia³acze spo³eczni czynni w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych, lokalni przedsiêbiorcy, a tak¿e liderzy nieformalni – mieszkañcy o du¿ym autorytecie; ta elita musi byæ zdolna i odwa¿na do opowiedzenia siê za strategi¹ prorozwojow¹, która s³u¿y ca³ej spo³ecznoœci, a nie
tylko poszczególnym jednostkom czy grupom interesu;
• instytucje lokalne – stabilizuj¹ce poczynania lidera i elity, utrzymuj¹ce
stworzone zmiany nawet, jeœli odejdzie lider; s¹ to instytucje wspierania
przedsiêbiorczoœci (inkubatory, agencje rozwoju) oraz wzbogacaj¹ce tkankê spo³eczn¹ (stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, zespo³y itp.);
• zintegrowana spo³ecznoœæ przedsiêbiorców – sk³onna do wspó³pracy
z w³adzami samorz¹dowymi i chêtna do kontynuowania dzia³alnoœci na
rzecz gminy;
• aktywna spo³ecznoœæ lokalna – w³¹czaj¹ca siê do lokalnych przedsiêwziêæ
i przejawiaj¹ca inicjatywy do dzia³ania na rzecz dobra wspólnego;
• duch kooperacji – sk³onnoœæ do wspó³pracy miêdzygminnej.

Suplement
Ku nowym formom ¿ycia
spo³ecznego

By³ rok 1943, gdy Stanis³aw Ossowski napisa³ esej Ku nowym formom ¿ycia spo³ecznego. Postawi³ w nim fundamentalne pytanie o „organizacjê ¿ycia
zbiorowego, która maj¹c na wzglêdzie dobro jednostki ludzkiej, dobro ka¿dej
jednostki ludzkiej wchodz¹cej w sk³ad owej zbiorowoœci, stwarza³aby jednoczeœnie jak najpomyœlniejsze warunki rozwoju spo³eczeñstwa jako ca³oœci”.
Organizacji takiej nie zapewnia³ ani ³ad „przedstawieñ zbiorowych”, ani ³ad
monocentryczny, ani policentryczny, ale czwarty typ: ³ad porozumieñ zbiorowych (³ad zorganizowanego wspó³dzia³ania). Pomys³ Ossowskiego mo¿na
potraktowaæ jako syntezê dorobku wa¿nego nurtu polskiej myœli i praktyki
spo³ecznej, która mog³a pochwaliæ siê takimi doœwiadczeniami jak „wiejski”
Lisków, czy „miejska” Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa. W czasie,
gdy Ossowski pracowa³ nad swoim esejem czwarty typ ³adu spo³ecznego nie
mia³ jeszcze historycznej reprezentacji, ale mia³ on – zdaniem Autora – „swoje tradycje w dziejach myœli spo³ecznej. Na te tradycje sk³adaj¹ siê wszystkie
koncepcje, w myœl których wielostopniowe porozumienie i wiêŸ spo³eczna
mia³y zast¹piæ przymus, zapewniæ szerokim rzeszom obywateli udzia³ w planowaniu i pogodziæ swobodne œcieranie siê idei i skal wartoœci z racjonalnie
skoordynowan¹ gospodark¹”.
Esej Ku nowym formom ¿ycia spo³ecznego zosta³ opublikowany w 1947
roku, a potem w 1956. Do problematyki ³adu spo³ecznego Ossowski powróci³
jeszcze pod koniec lat piêædziesi¹tych w publikacji Koncepcje ³adu spo³ecznego i typy przewidywañ. Tekst ten wszed³ nastêpnie w sk³ad tomu O osobliwoœciach nauk spo³ecznych.
Przez dziesi¹tki lat koncepcja ³adu porozumieñ zbiorowych by³a przede
wszystkim intelektualnym wyzwaniem dla socjologów. Wyzwaniem – dodajmy – atrakcyjnym w rzeczywistoœci PRL-u o tyle, o ile koncepcja ta dostarcza³a narzêdzi krytyki panuj¹cego porz¹dku spo³eczno-politycznego i stanowi³a swoiste nañ antidotum. Ta jej wartoœæ uleg³a redukcji po przemianach
1989 roku. W latach dziewiêædziesi¹tych „szlachetna utopia czwartego ³adu”
spotka³a siê z ostr¹, zbyt ostr¹ krytyk¹; dostrze¿ono w niej próby syntezy liberalnego porz¹dku politycznego z komunistyczn¹ koncepcj¹ gospodarki1.
1

P. Chmielewski, A.Z. Kamiñski: Stanis³awa Ossowskiego teoria w³adzy i porz¹dku
spo³ecznego, czyli proroctwo racjonalnej utopii, w: O. Sochacki (red.): W¹tki polityczne w pracach Marii i Stanis³awa Ossowskich, Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 1999.
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Mo¿e zatem czas, by „czwarty typ ³adu” zamkn¹æ w archiwum polskiej myœli
socjologicznej?
Jeœli nawet tak zrobimy, to problematyka, któr¹ skrywa metafora ³adu porozumieñ zbiorowych czy te¿ ³adu zorganizowanego wspó³dzia³ania i tak
wróci. A w zasadzie ju¿ jest obecna, choæ nazywana inaczej. Dostrze¿emy to
choæby w jêzyku wspó³czesnego dyskursu, w jêzyku, którym opisujemy œwiat
jaki jest i jaki chcemy by by³. Mówimy wiêc o: zaufaniu, dialogu spo³ecznym,
spo³eczeñstwie obywatelskim i jego organizacjach, partnerstwie publiczno-prywatnym, kolektywnym przywództwie, wspó³dzia³aniu grup, kolektywnych celach, rozwoju, obywatelskim zaanga¿owaniu, demokracji uczestnicz¹cej, kapitale spo³ecznym, ekonomii spo³ecznej, zjawisku empowerment
itp. Je¿eli spróbujemy znaleŸæ to coœ, co wi¹¿e owe s³owa-puzzle w spójn¹
ca³oœæ, to oka¿e siê, ¿e jest to pewien obraz ³adu spo³ecznego – ³adu porozumienia na rzecz wspó³dzia³ania w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
Wydaje siê, ¿e idea ³adu zorganizowanego wspó³dzia³ania dopiero teraz, 50 lat po jej opisaniu, nabiera niezwyk³ej atrakcyjnoœci, materializuje siê
bowiem w obliczu wspó³czesnych problemów. Ossowski wizjonerem? Dlaczego nie. Z pewnoœci¹ jego idea jest œwietnym punktem wyjœcia do poszukiwañ polskiego modelu pañstwa obywatelskiego (w tym równie¿ ekonomii
spo³ecznej).
Tomasz KaŸmierczak

Stanis³aw Ossowski

Ku nowym formom ¿ycia
spo³ecznego*
(fragmenty)
[…]
Rozró¿niliœmy pierwotne znaczenie s³owa „demokracja” i póŸniejsze,
ogólnohumanitarne znaczenie, które wytworzy³o wokó³ tego s³owa bogat¹ atmosferê emocjonalnych skojarzeñ. Ale to rozró¿nienie nie usuwa mo¿liwych
nieporozumieñ zwi¹zanych z wieloznacznoœci¹ terminu „demokracja”. Ogólnohumanitarne pojêcie demokracji – a tym pojêciem w³aœnie chcemy siê bli¿ej zaj¹æ – bywa interpretowane bardzo rozmaicie, jak to widaæ chocia¿by
z przytoczonych wy¿ej przyk³adów.
Zadanie, które tutaj sobie stawiamy, to próba nadania mglistemu pojêciu
wyraŸniejszych konturów, próba wydobycia jednolitej ideologii spoœród wieloznacznoœci s³ownych i niezgodnych skojarzeñ. Chcielibyœmy ustaliæ naczelne zasady takiej ideologii i wyci¹gn¹æ z nich konsekwencje, a wreszcie ukazaæ konkretne zagadnienia, jakie stan¹ przed tymi, którzy wed³ug owych zasad zechc¹ zorganizowaæ przysz³e ¿ycie spo³eczne. Zdajemy sobie sprawê, ¿e
przystêpuj¹c do takiego zadania wykraczamy poza rolê obserwatora notuj¹cego znaczenie s³ów. Wœród tradycji zwi¹zanych ze s³owem „demokracja”
mamy dokonaæ wyboru. Mamy pokusiæ siê o pracê konstrukcyjn¹ z myœl¹
o planowaniu nowego œwiata.

Jednostka i zbiorowoœæ
Mówiliœmy, ¿e ogólnohumanitarna koncepcja demokracji staje w obronie
praw cz³owieka. Ale obrona praw cz³owieka, obrona jednostki ludzkiej nie
oznacza bynajmniej odsuniêcia na dalszy plan zainteresowañ spo³eczeñstwem jako ca³oœci¹. Spróbujemy w³aœnie nakreœliæ koncepcjê takiej organizacji ¿ycia zbiorowego, która maj¹c na wzglêdzie dobro jednostki ludzkiej,
* Stanis³aw Ossowski: Dzie³a, t. V, PWN, Warszawa 1968 (przyp. red.).
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dobro ka¿dej jednostki ludzkiej wchodz¹cej w sk³ad owej zbiorowoœci, stwarza³aby jednoczeœnie jak najpomyœlniejsze warunki rozwoju spo³eczeñstwa
jako ca³oœci.
To sformu³owanie nic jeszcze konkretnego nie mówi, bo dobro jednostki
mo¿na pojmowaæ rozmaicie: zwolennicy totalizmu gotowi nam powiedzieæ,
¿e oni w³aœnie dbaj¹ najbardziej o dobro jednostek ludzkich, m.in. dlatego, i¿
zwalniaj¹ cz³owieka od trudnych zadañ wyboru i decyzji, uwalniaj¹ od wahañ
i konfliktów wewnêtrznych, otwieraj¹c przed nim ³atw¹ drogê biernego
pos³uszeñstwa. Demokrata dobro jednostki ludzkiej wyobra¿a sobie inaczej;
inna skala wartoœci kierowaæ bêdzie jego postulatami. Tutaj chcemy tylko
stwierdziæ, ¿e punktem wyjœcia dla nas jest za³o¿enie, w myœl którego istnieje
harmonia pomiêdzy d¹¿eniami maj¹cymi na celu pojmowane w pewien sposób dobro jednostki i d¹¿eniami do stworzenia takich warunków wspó³¿ycia,
które by zapewni³y organizmowi spo³ecznemu si³ê i zdrowie. Za³o¿enie to nie
przeczy wcale istnieniu podstawowych konfliktów pomiêdzy tak czy inaczej
pojmowanymi interesami poszczególnych grup ludzkich w dzisiejszym
spo³eczeñstwie; nie g³osi ono równie¿ utopijnej wiary, ¿e przysz³e spo³eczeñstwo bêdzie pozbawione wszelkich wewnêtrznych konfliktów. Tak samo
zreszt¹ mówi¹c, i¿ chcemy nakreœliæ koncepcjê organizacji ¿ycia zbiorowego,
które by mia³o na wzglêdzie dobro ka¿dej jednostki ludzkiej, nie zapominamy
o mo¿liwych niezgodnoœciach pomiêdzy dobrem jednych osobników i dobrem innych. Niemniej przeto s¹dzimy, ¿e i wtedy, gdy zachodzi konflikt interesów, mo¿na w poszukiwaniu rozwi¹zania m i e æ n a w z g l ê d z i e dobro
obu stron, chocia¿by siê obu stron zaspokoiæ nie mog³o.
Formu³uj¹c tedy najogólniej cele demokratycznego ustroju, podzielimy je
na takie, które stawiamy sobie ze wzglêdu na cz³owieka, i takie, które dotycz¹
spo³eczeñstwa jako ca³oœci.

Cele dotycz¹ce jednostki ludzkiej
Co ma demokratyczna organizacja ¿ycia zapewniæ cz³owiekowi? Idea³,
który jest przedmiotem naszych d¹¿eñ pod tym wzglêdem, da siê uj¹æ w dwa
punkty:
1) Stworzyæ warunki, które by pozwoli³y ka¿demu osi¹gn¹æ jak najpe³niejszy
rozwój indywidualny, warunki, które by pozwoli³y jak najbujniej wyzyskaæ mo¿liwoœci tkwi¹ce w charakterze i umyœle ka¿dej jednostki.
2) Daæ ludziom atmosferê swobody i sprawiedliwoœci, daæ im poczucie godnoœci w³asnej – w takiej mierze, w jakiej to zale¿y od organizacji ¿ycia
spo³ecznego.
Dlaczego wprowadzamy tutaj takie dwa postulaty zamiast jednego prostszego, formu³owanego wielokrotnie przez demokratów ró¿nych czasów:
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stworzyæ warunki, które by zapewni³y jednostkom ludzkim jak najwiêcej
szczêœcia? Dlatego, ¿e szczêœcie bywa pojmowane nader subiektywnie: ka¿dy na swój sposób wyobra¿a sobie swoje szczêœcie i na swój sposób chcia³by
uszczêœliwiæ innych. Wychowuj¹c ludzi tak lub inaczej, tak lub inaczej
kszta³tuj¹c typy ludzkie, mo¿na w nich wyrobiæ podatnoœæ na odczuwanie ró¿nych typów szczêœcia. A wtedy zjawia siê stare zagadnienie, sformu³owane
w drastyczny sposób przez Milla: czy lepiej byæ zadowolonym g³upcem, czy
niezadowolonym Sokratesem? W tej koncepcji demokratycznego ustroju,
któr¹ tutaj staramy siê nakreœliæ, idzie nie tylko o szczêœcie ludzkie, ale o pewien typ szczêœcia, pewn¹ atmosferê moraln¹ i o wychowanie takich typów
ludzkich, którym by ten rodzaj szczêœcia odpowiada³. Poza tym takie sformu³owanie, jakie dajemy w tych dwóch punktach, pomimo swojej abstrakcyjnoœci pozwala na wyprowadzenie bardziej konkretnych wniosków ni¿ ogólna
formu³a hedonistyczna. A wreszcie nie bêdziemy przeczyæ, ¿e w d¹¿eniu do
jak najpe³niejszego rozwoju indywidualnego, w d¹¿eniu do niemarnowania
mo¿liwoœci psychicznych, jakimi rozporz¹dza jednostka, w takim, a nie innym stosunku do idea³ów swobody, sprawiedliwoœci i godnoœci ludzkiej –
przejawia siê pewien pogl¹d na œwiat.

Cele demokratycznej organizacji ¿ycia
ujête z punktu widzenia zbiorowoœci
W d¹¿eniu do zdrowszych form wspó³¿ycia, trwalszych podstaw bytu
spo³ecznego i doskonalszych warunków spo³ecznego rozwoju demokratyczna organizacja ¿ycia zbiorowego stawia sobie zadania, które ujmiemy w punkty nastêpuj¹ce:
1) Stworzenie takich warunków ¿ycia spo³ecznego, aby jak najwiêksza liczba
obywateli by³a zainteresowana i przejêta losami spo³eczeñstwa jako
ca³oœci.
2) Usuniêcie rozdarcia istniej¹cego w obecnych zbiorowoœciach, które dziel¹
siê na uciskaj¹cych i uciskanych.
3) Zlikwidowanie systemu, który powodowa³ trwa³¹ stabilizacjê elit kulturalnych i elit rz¹dz¹cych, a wytworzenie natomiast warunków sprzyjaj¹cych
jak najswobodniejszej dynamice w doborze elit, tzn. warunków, przy których uczestnictwo w czynnym budowaniu kultury tudzie¿ zajmowanie stanowisk kierowniczych w ¿yciu spo³ecznym by³oby uzale¿nione tylko od
osobistej aktywnoœci, uzdolnieñ i kwalifikacji moralnych poszczególnych
jednostek, przy czym droga do takich ról spo³ecznych by³aby w jednakowy
sposób otwarta dla wszystkich warstw narodu. U³atwienie awansu spo³ecznego i w ogóle plastycznoœæ osobistego sk³adu struktury spo³ecznej wspó³dzia³a z d¹¿eniami do likwidacji klasowego charakteru zbiorowoœci –
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w myœl poprzedniego punktu – a rekrutacja twórczych elit ze wszystkich
warstw spo³ecznych podniesie selekcjê tych elit, rozszerzy ich zakres
i wzmo¿e aktywnoœæ – co wi¹¿e siê bezpoœrednio z nastêpnym, ostatnim
ju¿ punktem w naszym rejestrze celów.
4) Usuniêcie przeszkód natury spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej ku
wszechstronnoœci i bogactwu ¿ycia kulturalnego.
Jest rzecz¹ widoczn¹, ¿e tak pojête cele spo³eczne harmonizuj¹ ca³kowicie z wymienionymi poprzednio celami, dotycz¹cymi jednostek. Przezwyciê¿enie podzia³u spo³ecznego na uciskaj¹cych i uciskanych, potêguj¹c spoistoœæ
i moc wewnêtrzn¹ spo³eczeñstwa, czyni równoczeœnie zadoœæ poczuciu sprawiedliwoœci w postawach jednostek. Aby usun¹æ przeszkody na drodze ku
wszechstronnemu i bujnemu rozwojowi kultury jako dorobku spo³ecznego,
musimy siê troszczyæ o zapewnienie jednostkom warunków najpe³niejszego
rozwoju indywidualnego. Swoboda dynamiki elit, otwarta dla wszystkich
droga ku wy¿szym pozycjom spo³ecznym wi¹¿e siê zarówno z d¹¿eniem do
zapewnienia jednostkom najlepszych warunków wyzyskania w³asnych
mo¿liwoœci psychicznych, jak z atmosfer¹ sprawiedliwoœci.
Z takiego sformu³owania celów demokracji wynika przede wszystkim, ¿e
w naszej koncepcji idzie o demokracjê nie tylko w znaczeniu politycznym, ale
równie¿ w sensie kulturalnym i ekonomicznym. Wynika dalej, ¿e nasze plany
organizacji ¿ycia zbiorowego wymagaj¹ bli¿szego wyjaœnienia dawnych postulatów wchodz¹cych w sk³ad tradycji demokratycznych: postulatu równoœci, postulatu wolnoœci i postulatu szerokiego udzia³u obywateli w rz¹dach,
albo mo¿e ogólniej: w kszta³towaniu dziejów kraju. Ten ostatni punkt znajdzie miejsce dopiero w nastêpnym rozdziale.
[…]

Udzia³ w rz¹dach krajem
Postulat szerokiego uczestnictwa obywateli w rz¹dach krajem mo¿e byæ
realizowany w ró¿ny sposób. Wchodzi w grê, po pierwsze, czynny udzia³ poœredni poprzez wybory w³adz tudzie¿ poprzez prawo inicjatywy ustawodawczej i prawo kontroli. Po wtóre, udzia³ bierny poprzez aprobowanie lub nieaprobowanie uchwa³, z którymi rz¹d odwo³uje siê do woli ludu. Po trzecie,
udzia³ czynny bezpoœredni w kierowaniu sprawami lokalnymi poprzez zebrania samorz¹dowe, zwi¹zki zawodowe, organizacje spó³dzielcze.
Reprezentacja parlamentarna, jako teren swobodnej krytyki, przy zagwarantowanej nietykalnoœci pos³ów by³a w swoim czasie tak donios³¹ zdobycz¹
demokracji, ¿e sprawa uczestnictwa obywateli w rz¹dach krajem wydawa³a
siê rozwi¹zana, zw³aszcza gdy wybory uzyska³y nie tylko tajnoœæ, ale i powszechnoœæ. W d¹¿eniu do uzyskania reprezentacji, która by jak najpe³niej od-
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powiada³a woli wyborców, zaczêto z biegiem czasu mno¿yæ przymiotniki
okreœlaj¹ce ordynacjê wyborcz¹, a¿ doszliœmy do wyborów piêcioprzymiotnikowych (powszechne, tajne, równe, bezpoœrednie, proporcjonalne).
Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e przedwojenne pañstwa demokratyczne
osi¹gnê³y najwy¿sz¹ doskona³oœæ, gdy idzie o formy wyra¿ania opinii publicznej i o wp³yw szerokich rzesz obywateli na losy kraju. Znamy wady tego systemu, o których wspomnia³em przed chwil¹, a które wytworzy³y powszechne
przekonanie o kryzysie parlamentaryzmu. Znamy nowoczesne metody propagandy stosowane w wielkich demokracjach kapitalistycznych, metody, których zadaniem by³o pozbawiæ g³osuj¹cego obywatela woli i zdolnoœci myœlenia i które czêœciowo osi¹ga³y to, ¿e wybrani pos³owie bywali w gruncie rzeczy reprezentantami zgo³a innych osobistoœci ni¿ ci ludzie, którzy z³o¿yli na
nich g³osy do urn wyborczych. Znamy równie¿ metody walk parlamentarnych – m.in. wysoki kunszt bezp³odnych obstrukcji – które sprawia³y, ¿e parlament bywa³ niekiedy czymœ bardzo dalekim od izby powa¿anych obrad
i przypomina³ czasem salê rozrywek sportowych.
A równoczeœnie znamy lekarstwa stosowane przez rz¹dy dyktatorskie lub
pó³dyktatorskie. Znamy przekszta³canie parlamentu na coœ w rodzaju wielkiego, dobrze wyre¿yserowanego zespo³u baletowego. Znamy typ wyborów
do parlamentu, które sta³y siê uroczystoœci¹ pañstwow¹, maj¹c¹ niewiele
wspólnego z wyra¿eniem „woli ludu”. Znamy zasadê, ¿e do obywateli nale¿y
tylko wyra¿anie aprobaty w stosunku do ustaw rz¹dowych, nie zaœ jakikolwiek wp³yw na treœæ owych ustaw. I znamy metody presji wywieranej na
spo³eczeñstwo przez rz¹dy dyktatorskie, metody, dziêki którym taka plebiscytowa aprobata jest tylko ho³dem z³o¿onym samym sobie przez tych, którzy
rzekomo staj¹ przed s¹dem obywateli.
Pamiêtamy, jak totalistyczna fikcja parlamentu uczy³a nas ceniæ dawny
parlament z jego wadami, parlament, który chocia¿ tak¿e os³ania³ niejedn¹ fikcjê, stanowi³ b¹dŸ co b¹dŸ ostojê wolnego s³owa i nie pozwala³ rz¹dom wyzbyæ siê poczucia odpowiedzialnoœci za swoje czyny.
Realizacja postulatów, sformu³owanych w 1 rozdziale, wymaga takiego
systemu parlamentarnego, w którym obywatel móg³by istotnie odczuwaæ mo¿noœæ aktywnego wp³ywu na dzieje kraju; gdzie posiada³by nie tylko prawo
aprobaty i dezaprobaty, ale prawo oddzia³ywania na treœæ ustaw w drodze
istotnej inicjatywy i kontroli. Pragnê³oby siê osi¹gn¹æ taki system wyborczy,
w którym g³os wyborcy kierowany by³by istotnie zaufaniem do wybieranego
kandydata. Wydaje mi siê, ¿e zagadnienie reprezentacji parlamentarnej wymaga dzisiaj twórczej myœli, która by uwzglêdni³a stare doœwiadczenia i nowe
warunki spo³eczne.
Wydaje mi siê, ¿e zagadnienie to winno byæ przemyœlane ³¹cznie z zagadnieniem ustroju samorz¹dowego, który by dawa³ obywatelom mo¿noœæ bez-
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poœredniego kszta³towania rzeczywistoœci, tudzie¿ z zagadnieniem planowania ¿ycia gospodarczego, o czym bêdzie jeszcze mowa.

Demokracja i reformy gospodarcze
Niejednokrotnie zwracano uwagê, ¿e pe³na, nie powierzchowna tylko realizacja powszechnego wykszta³cenia nie da siê przeprowadziæ bez odpowiednich reform gospodarczych: zarówno ze wzglêdów bud¿etu oœwiatowego, jak
równie¿ ze wzglêdu na sprawê uwolnienia m³odzie¿y od przedwczesnej pracy
zarobkowej – co wobec nadmiaru r¹k do pracy nie napotyka³oby ju¿ nawet
w przedwojennych warunkach zasadniczych trudnoœci technicznych, ale czemu stoi na przeszkodzie dotychczasowy uk³ad stosunków ekonomicznych.
Zale¿noœæ pomiêdzy zjawiskami gospodarczymi z jednej strony a politycznymi i kulturalnymi z drugiej jest wszak¿e tak wielostronna, ¿e demokratyczna organizacja ¿ycia zbiorowego jest tak¿e z innych wzglêdów niemo¿liwa
bez gruntownego przekszta³cenia ¿ycia gospodarczego. Mo¿noœæ œwiadomego wp³ywania na losy kraju ze strony szerokich rzesz obywateli, ich uczestnictwo w pe³nym korzystaniu z narodowego i ogólnoludzkiego dorobku kulturalnego nie da siê zrealizowaæ w warunkach przedwojennego œwiata. Pustym
s³owem jest wolnoœæ, dopóki wielkie rzesze narodu ¿yj¹ pod terrorem bezrobocia i nêdzy albo dopóki potê¿ne trusty mog¹ kierowaæ ¿yciem spo³ecznym
w sposób bardziej samowolny ni¿ w³adcy polityczni, bo w sposób nieoficjalny.
Humanizacja ca³ego ¿ycia gospodarczego to konsekwencja, jak¹ na tym
polu musimy wyprowadziæ ze swoich postulatów demokracji, je¿eli nie chcemy zatrzymywaæ siê w pó³ drogi i zas³aniaæ rzeczywistoœci fasad¹ s³ów. Przez
humanizacjê ¿ycia gospodarczego rozumiemy takie przeobra¿enie systemu
wytwórczoœci i jej podzia³u, aby oœrodkiem produkcji by³ cz³owiek, a nie
rzecz, w szczególnoœci zaœ nie rzecz tak bardzo zdepersonalizowana, jak¹ jest
pieni¹dz. Jest to równoznaczne z przeobra¿eniem form wytwórczoœci, kierowanych wzglêdami na zysk, w produkcjê, kierowan¹ wzglêdami na potrzeby
odbiorców, czyli w produkcjê tego typu, jakiego przyk³adami w obecnym
ustroju jest wytwarzanie wody filtrowanej, dróg i chodników albo œwiat³a elektrycznego na ulicach miast, czy wreszcie zak³adanie bezp³atnych bibliotek,
muzeów, szpitali1. Zasada podzia³u produkcji wed³ug potrzeb, uwzglêdniaj¹ca ró¿norodnoœæ tych potrzeb i ró¿norodnoœæ ludzkich sk³onnoœci, jest
nieporównanie dalsza od utopijnoœci, ni¿ to siê wydaje tym, którzy maj¹
ubog¹ wyobraŸniê. Takie przeobra¿enie systemu wytwórczoœci winno byæ
dokonane stopniowo, poczynaj¹c od produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby, jak higieniczne mieszkanie, odzie¿, chleb, ¿ywnoœæ dla dzieci w szko1
Œwiadomie nie korzystam tu z przyk³adów, jakich mo¿e nam dostarczyæ okres wojny.
(Przypisek z r. 1943).
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³ach i przedszkolach, aby zlikwidowaæ przede wszystkim rzecz domagaj¹c¹
siê likwidacji jak najszybszej: terror nêdzy. Oczywiœcie, humanizacja ¿ycia
gospodarczego obejmuje równie¿ przeobra¿enia dotycz¹ce warunków pracy,
przeobra¿enia, które by uwzglêdnia³y fizjologiczne, socjalne i estetyczne potrzeby pracuj¹cego cz³owieka i które procesom wytwórczoœci w spo³eczeñstwie demokratycznym odebra³yby cechy pracy niewolniczej.
Przyk³adem czêœciowej humanizacji pewnych odcinków ¿ycia gospodarczego w ustroju kapitalistycznym jest zastêpowanie towarzystw akcyjnych,
w których podstawow¹ jednostk¹ jest udzia³, przez spó³dzielnie, w których
jednostk¹ jest cz³owiek. Przeobra¿enie wszak¿e ca³ego ¿ycia gospodarczego,
niezbêdne dla realizacji postulatów demokratycznych, nie da siê przeprowadziæ bez uspo³ecznienia przynajmniej wielkiego przemys³u i kredytu, bez
uspo³ecznienia terenów miejskich, bez szerokiej rozbudowy ubezpieczeñ
spo³ecznych, bez przyjêcia przez pañstwo lub organy samorz¹dowe obowi¹zku czuwania nad budow¹ mieszkañ w odpowiedniej liczbie i nad magazynowaniem artyku³ów pierwszej potrzeby. Nie da siê ono przeprowadziæ bez
planowej gospodarki, która by podnios³a ogólny poziom dobrobytu, przy
równoczesnym zapewnieniu ludziom wiêkszej liczby wolnych godzin i uwolnieniu m³odzie¿y od przedwczesnej pracy zarobkowej.
Niektórzy ludzie o szczerze demokratycznych sk³onnoœciach, je¿eli ich
demokratyzm nie wywodzi siê z tradycji socjalistycznych, s¹ czêsto nazbyt
lêkliwi w wyci¹ganiu wniosków ze swych zasad na terenie ¿ycia gospodarczego. Ulegaj¹c tradycjom, siêgaj¹cym rewolucji amerykañskiej i rewolucji
francuskiej, obawiaj¹ siê, ¿e ograniczenie prywatnego w³adania œrodkami
produkcji mo¿e zubo¿yæ ludzk¹ indywidualnoœæ. Zapominaj¹ oni wówczas,
¿e prywatne w³adanie œrodkami produkcji dokonywa³o siê w³aœnie kosztem
nies³ychanego zubo¿enia ludzkich indywidualnoœci, indywidualnoœci najemnych pracowników. Nie zdaj¹ sobie równie¿ sprawy, ¿e przedmiot, który
wzbogaca moj¹ indywidualnoœæ, poniewa¿ wchodzi w sferê mojej aktywnoœci i posiada dla mnie wartoœæ emocjonaln¹, nie musi wcale byæ moj¹ w³asnoœci¹ w sensie ekonomicznym: mo¿e to byæ w³asnoœæ narodu, mo¿e to byæ
w³asnoœæ jakiejœ innej zbiorowoœci. Nie potrzeba byæ w³aœcicielem szko³y czy
biblioteki, w³aœcicielem teatru lub obszarów leœnych, aby siê do nich przywi¹zaæ w charakterze nauczyciela, 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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Planowe kierownictwo a sprawa wolnoœci
Rozwój ekonomiczny nowoczesnych spo³eczeñstw charakteryzuj¹ ró¿norodne procesy centralizacji. W ci¹gu stu lat dokonywa³a siê coraz silniejsza
koncentracja przemys³u, która doprowadzi³a do powstania wielkich monopolistycznych trustów. Towarzyszy³a jej centralizacja œrodków transportu
i centralizacja kredytu. Na terenie urbanistyki druga po³owa wieku XIX i pierwsze dziesiêciolecia XX to okres niebywa³ego w dziejach rozwoju wielkich
miast. W poszczególnych dziedzinach przemys³u, w poszczególnych trustach, w miarê jak osi¹gano coraz bardziej jednolite w³adanie produkcj¹ i rynkiem, poczê³a siê rozwijaæ prywatna, scentralizowana w pewnym zakresie,
gospodarka planowa, oczywiœcie kierowana wy³¹cznie wzglêdami na zysk,
a nie na konsumpcjê. Wskutek rywalizacji pomiêdzy poszczególnymi instytucjami prywatnymi, planuj¹cymi ka¿da w swoim zakresie, wskutek braku porozumienia na szerszym gruncie ta czêœciowa centralizacja kierownictwa wytwórczoœci¹ i racjonalizacj¹ produkcji wewn¹trz poszczególnych przedsiêbiorstw nie zapobiega³a bynajmniej chaosowi i nies³ychanemu marnotrawstwu we wspó³czesnym ¿yciu gospodarczym.
Mieliœmy sposobnoœæ obserwowaæ, jak zaburzenia w ¿yciu ekonomicznym, w skali pañstwowej lub œwiatowej, a równoczeœnie chêæ zapewnienia
pañstwu wp³ywu na produkcjê w tych dziedzinach, które s¹ zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa (tzn. prawie we wszystkich wa¿niejszych dziedzinach
wytwórczoœci!), doprowadzi³y ju¿ nawet w czasie pokoju do interwencji
w³adz pañstwowych w ¿ycie gospodarcze.
Racjonalna organizacja wytwórczoœci i podzia³u jej p³odów, bêd¹ca wynikiem owych przeobra¿eñ ca³ego ¿ycia gospodarczego, przeobra¿eñ, które
wedle naszego przekonania stanowi¹ niezbêdny warunek urzeczywistnienia
postulatów demokracji, wymaga centralnych organów kierowniczych, wyposa¿onych w dostatecznie silne œrodki egzekutywy, aby mog³y planow¹, racjonaln¹ gospodarkê wcieliæ istotnie w ¿ycie.
Ale wówczas dla demokracji w sensie ogólnohumanitarnym zjawia siê
niebezpieczeñstwo ze strony tych w³aœnie organów, które maj¹ realizowaæ
demokratyczn¹ organizacjê ¿ycia zbiorowego. Sprawy gospodarcze tak œciœle
zazêbiaj¹ siê z ¿yciem kulturalnym, ¿e konsekwentne przeprowadzenie planowej gospodarki przez pañstwo zawsze mo¿e zagra¿aæ swobodzie ¿ycia kulturalnego, tak samo jak mo¿e zagra¿aæ inicjatywie prywatnej na polu ekonomicznym.
W krajach wielkiego kapita³u prywatnego mo¿e tedy stan¹æ dylemat: rezygnacja z nowoczesnej racjonalnej organizacji ¿ycia ekonomicznego, podporz¹dkowanej potrzebom ogó³u – czy te¿ oddanie siê w rêce w³adz central-
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nych? Cicha dyktatura potêg ekonomicznych czy jawna dyktatura grupy
rz¹dz¹cej? Tu Scylla ze z³otem, tam Charybda z mieczem.
Demokrata bêdzie siê tam zapewne biedzi³, jak przep³yn¹æ szczêœliwie
pomiêdzy potêg¹ kapita³u i potêg¹ pañstwa, pomiêdzy Scyll¹ gospodarczego
chaosu i Charybd¹ racjonalnego porz¹dku ekonomicznego, który móg³by
zd³awiæ swobodê twórczoœci i inicjatywê, a rozwojowi kultury wyznaczyæ
sztywne ramy. W tych krajach, w których czêœciowe choæby reformy spo³eczno-gospodarcze skruszy³y potêgê owej Scylli, dylematu w takiej postaci
nie ma; ale i w tych krajach czeka na nas kluczowe i, byæ mo¿e, najtrudniejsze
zagadnienie wspó³czesnej demokracji – jak pogodziæ centralizacjê kierownictwa niezbêdn¹ do tego, aby ¿ycie spo³eczne rozwija³o siê w sposób racjonalny, bez zderzeñ spowodowanych wspó³istnieniem niezharmonizowanych
dzia³añ, z samorzutnoœci¹ procesów kulturalnych i gospodarczych; jak j¹ pogodziæ z tak¹ autonomicznoœci¹ œrodowisk lokalnych, która by umo¿liwi³a
ró¿norodnoœæ form ¿ycia, swobodê wyboru, inicjatywê drobnych grup i jednostek. Zagadnienie to jest tym donioœlejsze, ¿e wykracza poza zakres spraw
gospodarczych – dla urzeczywistnienia postulatów demokracji potrzebne jest
planowanie nie tylko w tej dziedzinie, i to planowanie w najszerszej skali. Tylko za pomoc¹ wielkiej planowej akcji da siê przeprowadziæ demokratyzacjê
szkolnictwa, przeobra¿enie oœrodków wielkomiejskich, udostêpnienie szerokie najwy¿szych wartoœci kulturalnych.
Próba szczegó³owego rozwi¹zania tego zagadnienia, które nazwaliœmy
kluczowym zagadnieniem wspó³czesnej demokracji, zajê³aby nam zapewne
ca³y tom. Tutaj mo¿emy tylko pokusiæ siê o wskazanie dróg, które – w naszym przekonaniu – do takiego rozwi¹zania prowadz¹.

System miêdzygrupowych porozumieñ
Jedn¹ z takich dróg jest wielostopniowa struktura ¿ycia spo³ecznego.
Mamy na myœli wielostopniowoœæ polityczn¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹. Idzie
o taki ustrój, którego podstawê stanowi³yby grupy niewielkie, grupy oparte na
³¹cznoœci osobistej, a wiêc takie zespo³y, w których ¿ycie spo³eczne mog³oby
siê rozwijaæ w swojej pe³nej konkretnej postaci. By³yby to przede wszystkim
grupy o charakterze lokalnym: wieœ, miasteczko, osiedle lub zespó³ s¹siedzki
w wielkim mieœcie, ale wchodzi³yby w grê tak¿e zespo³y innego rodzaju: grupy zawodowe, zespo³y pracowników poszczególnych zak³adów przemys³owych, grupy spó³dzielcze.
Ka¿dy taki zespó³ by³by wyposa¿ony w rozleg³¹ autonomiê w zakresie
administracji, ¿ycia gospodarczego i kulturalnego na swoim terenie i posiada³by zbiorowy organ kierowniczy wybrany przez wszystkich cz³onków
zespo³u.
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Z kolei pewna liczba takich grup, zwi¹zanych bli¿ej ze sob¹, ³¹czy³aby siê
w zbiorowoœæ nadrzêdn¹, zbiorowoœæ drugiego stopnia równie¿ ze swoim organem kierowniczym. Autonomia tej grupy nadrzêdnej obejmowa³aby sprawy ogólniejsze, interesuj¹ce ca³y taki zespól, i równie¿ dotyczy³aby zagadnieñ administracyjnych, gospodarczych i kulturalnych. W analogiczny sposób tworzy³yby siê grupy wy¿szych rzêdów, wy³aniaj¹c coraz wy¿sze organy
kierownicze, poprzez organy regionowe a¿ do ogólnokrajowych.
Taka wielostopniowa organizacja nie jest niczym nowym. Pod wzglêdem
zewnêtrznej struktury przypominaæ mo¿e europejskie spo³eczeñstwo feudalne lub ustrój dawnych Chin. Treœæ wewnêtrzna organizacji jest inna. Ale i ona
znana jest ró¿nym programom spo³ecznym: czy to bêdzie koncepcja rzeczypospolitej spó³dzielczej, czy federacji syndykalistycznej, czy republiki
rad, któr¹ ju¿ Komuna Paryska próbowa³a wcieliæ w ¿ycie.
Dlaczego przywi¹zujemy tak¹ wagê do wielostopniowego systemu organów porozumienia, opartego na wielostopniowej ³¹cznoœci spo³ecznej?
Stanowi on syntezê demokracji bezpoœredniej i demokracji podporz¹dkowanej kierownictwu wybranych przedstawicieli – i pozwala wyzyskaæ potencje jednej i drugiej formy ¿ycia zbiorowego. Opiera siê na solidnych bazach
³¹cznoœci osobistej i daje ka¿dej jednostce mo¿noœæ odgrywania czynnej roli
w ¿yciu spo³ecznym w takim zakresie, na jaki j¹ staæ ze wzglêdu na zdolnoœci
i zainteresowania. Jawnoœæ obrad na wszystkich szczeblach systemu umo¿liwia istotnie demokratyczn¹ kontrolê organów kierowniczych ze strony podporz¹dkowanych im zespo³ów.
Im silniej jest rozbudowane ¿ycie spo³eczne na ni¿szych stopniach, tym
mniej groŸne jest niebezpieczeñstwo centralizacji: zamiast autokratycznych
rz¹dów, które narzucaj¹ jednolity schemat ¿ycia, nie licz¹c siê z indywidualnoœci¹ jednostek i grup, mamy tutaj coraz wy¿sze stopnie porozumienia miêdzyzespo³owego, porozumienia, które ogarnia coraz szerszy zasiêg. T¹ drog¹
osi¹gamy mo¿noœæ planowego dzia³ania na najszersz¹ skalê, bez nara¿ania siê
na niwelacjê ró¿norodnoœci, bez uszczuplania inicjatywy grup i jednostek,
bez tych wszystkich niebezpieczeñstw, jakie p³yn¹ z wszechw³adzy centralnego rz¹du. Wielostopniowoœæ ustroju pozwala na zró¿nicowanie form
uspo³ecznienia przemys³u i œrodków transportu, uspo³ecznienia banków,
uspo³ecznienia obszarów leœnych, obszarów o wartoœciach wypoczynkowych
lub turystycznych, a w odpowiednich warunkach tak¿e obszarów rolnych.
Pozwala na uspo³ecznienie, które nie sprowadza siê do upañstwowienia.
Formê swobodnego porozumienia przy kierowaniu skomplikowan¹ organizacj¹ na szerok¹ skalê spotykamy i obecnie w ró¿nych okolicznoœciach: na
swobodnym porozumieniu opiera siê funkcjonowanie miêdzynarodowej unii
pocztowej; na porozumieniu miêdzy samodzielnymi zespo³ami opieraj¹ siê
miêdzynarodowe rozk³ady ruchu poci¹gów, okrêtów i samolotów. Wynikiem
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dobrowolnych porozumieñ miêdzy instytucjami s¹ wszelkiego rodzaju miêdzynarodowe zjazdy i miêdzynarodowe przedsiêwziêcia o charakterze naukowym, artystycznym czy humanitarnym. Przyk³ady nasuwaj¹ siê przede
wszystkim z terenu miêdzynarodowego w³aœnie dlatego, ¿e na terenie miêdzynarodowym nie ma centralnej w³adzy, która by mog³a tego rodzaju przedsiêwziêciami pokierowaæ w sposób samow³adny. Przyk³ady te œwiadcz¹, ¿e
planowoœæ dzia³ania bynajmniej nie musi szwankowaæ, gdy organem planowania nie jest centralna w³adza, narzucaj¹ca imperatywnie sw¹ wolê podporz¹dkowanej sobie zbiorowoœci, ale kierowniczy organ, wy³oniony w wyniku swobodnego porozumienia zespo³ów i uwzglêdniaj¹cy inicjatywê grup
ni¿szych stopni. Zauwa¿my jeszcze, ¿e je¿eli w dzia³alnoœci takich miêdzynarodowych instytucji s¹ braki lub wewnêtrzne dysharmonie, to zazwyczaj nie
na skutek zasadniczych 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.
[…]

Stanis³aw Ossowski

Koncepcje ³adu spo³ecznego
i typy przewidywañ*
(fragmenty)
W rozwa¿aniach, które tutaj podejmujê, postawi³em sobie dwojakie zadanie. Z jednej strony sz³o mi o pewne rozró¿nienia typologiczne, które by³yby
u¿yteczne przy analizie dzia³añ spo³ecznych i stosunków spo³ecznych w konkretnych zbiorowoœciach; z drugiej – o uchwycenie zale¿noœci pomiêdzy sposobem przewidywania zjawisk spo³ecznych a dominuj¹cym w danych warunkach typem zachowania siê zbiorowego.

Idealne typy zachowania siê zbiorowego
Ka¿da koncepcja ³adu spo³ecznego przyjmuje jakiœ mechanizm podniet
i stosunków spo³ecznych decyduj¹cych o postêpowaniu jednostek w ramach
poszczególnych zbiorowoœci. Z tego punktu widzenia rozró¿nimy na razie
trzy podstawowe typy zachowania siê ludzi w grupie spo³ecznej:
a) Cz³onkowie zbiorowoœci zachowuj¹ siê w sposób wyznaczony wspólnoœci¹ wzorów i norm utrwalonych w psychicznych dyspozycjach osobników.
b) Zachowanie siê zbiorowe jest wynikiem wzajemnego oddzia³ywania ró¿nych oœrodków decyzji, indywidualnych lub grupowych; cz³onkowie zbiorowoœci kieruj¹ siê indywidualn¹ motywacj¹ albo motywacj¹ drobniejszych zespo³ów wchodz¹cych w sk³ad analizowanej zbiorowoœci.
c) Zachowaniem siê cz³onków zbiorowoœci kieruje jeden wspólny oœrodek
decyzji.
Z pierwszym typem zjawisk spo³ecznych mamy do czynienia wówczas,
gdy postêpowanie ludzi podlega w sposób bezrefleksyjny zwyczajom i nor* Esej Koncepcja ³adu spo³ecznego i typy przewidywañ zamieszczony jest w pracy
Stanis³awa Ossowskiego O osobliwoœciach nauk spo³ecznych (Dzie³a, t. IV, PWN,
Warszawa 1967). W tekœcie zachowano oryginaln¹ pisowniê, zmieniono jedynie numeracjê przypisów ze wzglêdu na pominiêcie niektórych podrozdzia³ów (przyp. red.).
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mom tradycyjnym albo gdy mamy do czynienia z rutyn¹ pracy zbiorowej.
Taka rutyna mo¿e byæ ukszta³towana przez tradycyjne wzory, jak to mia³o
miejsce na przyk³ad w zespo³ach ¿niwiarzy i wi¹zarek do czasu rozpowszechnienia siê maszyn rolniczych, ale mo¿e byæ równie¿ systemem odruchów warunkowych, wytworzonym autonomicznie w toku zbiorowej pracy trwa³ego
zespo³u.
Drugi typ zbiorowego zachowania siê obejmuje zarówno interferencjê decyzji jednostkowych, jak interferencjê oœrodków decyzji poszczególnych
grup sk³adaj¹cych siê na szersz¹ zbiorowoœæ. Partia szachów albo doskona³e
spo³eczeñstwo indywidualistyczne kieruj¹ce siê zasad¹ laissez faire to przyk³ady interferencji pierwszego rodzaju; wspó³zawodnictwo i wspó³dzia³anie
trustów i towarzystw akcyjnych – to przyk³ad rodzaju drugiego, podobnie jak
stosunki miêdzy partiami politycznymi albo polityka miêdzynarodowa, albo
bitwa dwóch zdyscyplinowanych armii.
Trzeci typ, podobnie jak pierwszy, wy³¹cza w zasadzie wszelk¹ interferencjê decyzji; w tym wypadku ludzie podporz¹dkowani s¹ rozkazom czy
dyspozycjom, które przychodz¹ z góry.
Je¿eli tradycyjny zbiorowy taniec plemienny wykonywany bez wodzireja
symbolizuje nam pierwszy typ zbiorowego zachowania siê, je¿eli dansing
wielkomiejski – gdzie poszczególne pary tañcz¹, ka¿da po swojemu, zaczynaj¹ i koñcz¹ w dowolnych momentach, a ich poruszanie siê po sali jest uzale¿nione od ruchów innych nie skoordynowanych par – reprezentuje interferencjê dzia³añ indywidualnych, to przyk³adem analogicznym trzeciego typu
zbiorowego dzia³ania bêdzie musztra na dziedziñcu koszarowym.
Rozró¿nienie tych trzech elementarnych typów zachowania siê zbiorowego jest wa¿ne nie tylko ze wzglêdu na zagadnienie form ¿ycia spo³ecznego
i stylu miêdzyludzkich stosunków. Jest ono, jak s¹dzê, wa¿ne równie¿ dla
problematyki planowania spo³ecznego, albowiem zakres planów i dobór œrodków ich realizacji zale¿y od mechanizmu podniet. I nie mniej wa¿ne wydaje
siê ze wzglêdu na zagadnienie przewidywania w naukach spo³ecznych, gdy¿
od systemu podniet, na których opiera siê ³ad spo³eczny poszczególnych zbiorowoœci, zale¿¹ metody przewidywañ i stopieñ prawdopodobieñstwa.
Zwa¿ywszy, ¿e w ka¿dym spo³eczeñstwie istniej¹ wzory kulturowe, których moc objawia siê w wiêkszym lub mniejszym stopniu w spontanicznym
zachowaniu siê jednostek; zwa¿ywszy dalej, ¿e w ka¿dym œwiadomym dzia³aniu mo¿na szukaæ indywidualnych decyzji, nawet gdyby to mia³a byæ decyzja podporz¹dkowania siê otrzymanym rozkazom, i ¿e w ka¿dej zorganizowanej zbiorowoœci pewne dzia³ania jednostek s¹ wynikiem decyzji centralnej
w³adzy, mo¿emy – przynajmniej w pewnym zakresie zjawisk – traktowaæ nasze rozró¿nienie b¹dŸ jako rozró¿nienie 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 zachowania siê zbiorowego. W ka¿dym jednak
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razie te ramy pojêciowe wydaj¹ siê dogodne do klasyfikowania konkretnych
dzia³añ spo³ecznych.

Mechanizm ³adu spo³ecznego
Trzem naszym idealnym typom zachowania siê odpowiadaj¹ trzy proste
koncepcje ³adu spo³ecznego:
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 ”: ¿ycie spo³eczne oparte na
konformizmach spo³ecznych, uregulowane przez tradycyjne wzory.
b) P o r z ¹ d e k p o l i c e n t r y c z n y: równowaga spo³eczna osi¹gniêta
automatycznie dziêki „naturalnym prawom” interakcji, w wyniku indywidualnych nie skoordynowanych decyzji, przy respektowaniu pewnych
regu³ gry (norm wspó³¿ycia).
c) P o r z ¹ d e k m o n o c e n t r y c z n y: ¿ycie spo³eczne regulowane przez
centralne decyzje dziêki organizacji czuwaj¹cej nad ich przestrzeganiem.
Pierwsza koncepcja ³adu spo³ecznego odpowiada popularnym wyobra¿eniom spo³eczeñstwa „pierwotnego” jako statycznej, tradycjonalistycznej
wspólnoty, gdzie zmiany zachodz¹ powoli i rzadko. „U tubylców Australii –
pisze E. Mayo w swych rozwa¿aniach 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 – metoda ¿ycia polega na doskonaleniu
niemal wspó³pracy wdro¿onej [drilled into] ka¿demu cz³onkowi plemienia
[...] Ka¿dy cz³onek zna swoje miejsce i swój udzia³, chocia¿ nie umie go wyjaœniæ”1. Sam Mayo wysoko ceni z punktu widzenia szczêœliwoœci ludzkiej ten
typ nierefleksyjnych dzia³añ spo³ecznych (non-logical societal actions).
Durkheimowskie pojêcie „solidarnoœci mechanicznej” odnosi siê do tej samej
formy „³adu spo³ecznego”2. Tam w³aœnie Durkheima „przedstawienia zbiorowe” (représentations collectives) osi¹gaj¹ moc najwy¿sz¹. Dla W.G. Sumnera ³ad oparty na sile tradycyjnych wzorów mo¿e dominowaæ nawet w spo³eczeñstwie cywilizowanym, takim jak Po³udnie Stanów Zjednoczonych po
Wojnie Cywilnej, gdzie nowe prawodawstwo i zabiegi indywidualne humanitarystów okazywa³y siê bezsilne wobec potêgi obyczajów (mores)3.
Narodowa ideologia ludów uciœnionych w XIX wieku, ideologia uczniów
Herdera i propagatorów Wiosny Ludów, tak¿e wi¹za³a siê zwykle z pierwsz¹
koncepcj¹ ³adu spo³ecznego: nie rozkazy wodza, ale uczestnictwo we wspólnej duszy narodu mia³o doprowadziæ do harmonii zbiorowego dzia³ania.
W œrodowiskach ch³opskich niektórych europejskich krajów rolniczych
przed ostatni¹ wojn¹ spotykaliœmy siê doœæ czêsto z uwydatnieniem dwoja-

1
2
3

E. Mayo: The Human Problems of the Industrial Civilization, New York 1933, s. 179–180.
E. Durkheim: De la division du travail social, Paris 1893.
W.G. Sumner: Folkways, 1906, s. 77 i nast.
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kiej funkcji ch³opskich wzorów kulturowych: jako czynnika spo³ecznej wiêzi
i jako czynnika ³adu spo³ecznego.
Spo³eczeñstwo realizuj¹ce drug¹ koncepcjê ³adu stanowi³o, jak wiadomo,
idea³ zachodnich demokracji mieszczañskich. W myœl tej koncepcji rz¹d jest
tym lepszy, im mniej rz¹dzi. Jedyne jego zadanie to czuwanie, aby regu³y gry
(normy prawne i regu³y stosunków ekonomicznych) by³y przestrzegane przez
wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa, oraz zabezpieczenie spo³eczeñstwa przed
zagro¿eniem zewnêtrznym. Inaczej mówi¹c, utrzymywanie policji i armii.
Reszta mia³a byæ wypadkow¹ nie skoordynowanych dzia³añ podjêtych z prywatnej inicjatywy kieruj¹cych siê osobistym interesem i racjonalnym przewidywaniem zachowania siê innych jednostek.
Filozoficzn¹ podstaw¹ tego typu ³adu spo³ecznego by³o popularne za³o¿enie dotycz¹ce m¹droœci Natury, która wyposa¿y³a ludzi w takie instynkty, ¿e
dzia³ania nimi kierowane s¹ Ÿród³em najlepszego porz¹dku spo³ecznego:
kszta³tuje siê on automatycznie, je¿eli tylko nie miesza siê do tego ¿adna
w³adza centralna. „Niewidzialna d³oñ rynku” mia³a zapewniæ pomyœlnoœæ
ca³emu spo³eczeñstwu lepiej ni¿ jakakolwiek rz¹dz¹ca elita4.
Trzecia koncepcja ³adu spo³ecznego – porz¹dek monocentryczny utrzymywany dziêki œcis³emu wykonywaniu decyzji najwy¿szej, planuj¹cej i rz¹dz¹cej,
w³adzy – przeciwstawia siê poprzedniej zgodnie z postulatem wyeliminowania konfliktów, które poch³aniaj¹ bezp³odnie energiê spo³eczn¹, i z postulatem racjonalnej organizacji œrodków. Konsekwencja w dzia³aniu zbiorowym,
tak samo jak konsekwencja w dzia³aniu indywidualnym, wymaga kierowania
siê jedn¹ myœl¹. Ka¿dy fachowy przemys³owiec, propaguj¹cy na terenie ca³ego spo³eczeñstwa zasadê laissez faire, kierowa³ siê zasad¹ monocentrycznego kierownictwa w granicach w³asnego przedsiêbiorstwa dla uzyskania
maksymalnej produkcyjnoœci.
Monocentryczny ³ad spo³eczny osi¹ga najpe³niejsz¹ realizacjê w doskonale zdyscyplinowanych organizacjach militarnych albo biurokratycznych,
gdzie istnieje hierarchia oœrodków decyzji i dyspozycji, ale jakakolwiek interferencja decyzji jest w zasadzie ca³kowicie wy³¹czona dziêki systemowi rozgraniczania kompetencji i œcis³ej jednostronnej zale¿noœci. Tam nawet, gdzie
jest pozostawiony margines dla indywidualnych decyzji lub dla interpretacji
otrzymywanych rozkazów, w³adza nadrzêdna mo¿e zawsze anulowaæ tak¹
decyzjê, b¹dŸ te¿ – gdy decyzja zosta³a ju¿ wprowadzona w ¿ycie – poci¹gn¹æ
sprawców do odpowiedzialnoœci.
W tych warunkach decyzje podejmowane w granicach kompetencji poszczególnych stanowisk mog¹ siê sprowadzaæ do prób odgadywania, jaka decyzja uzyska aprobatê w³adzy nadrzêdnej.
4
Por. C. Kerr i L.H. Fisher: Plant Sociology, w zbiorowym dziele Common Frontiers of
the Social Sciences, Glencoe 1957.
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Nawyk pos³uszeñstwa, które w tym systemie ³adu spo³ecznego musi staæ
siê cnot¹ powszechn¹, mo¿e byæ szerzony œwiadomie w ró¿ny sposób. Pos³uszeñstwo mo¿e wyrastaæ z nieograniczonego zaufania do kierowników ca³ej
organizacji; w szczególnoœci wtedy, gdy mamy do czynienia – mówi¹c jêzykiem Maxa Webera – z w³adz¹ charyzmatyczn¹. Pos³uszeñstwo mo¿e byæ narzucone przez zastraszenie, gdy w³adza centralna stosuje w razie potrzeby terror. Mo¿e byæ wpajane przez perswazjê, która apeluje b¹dŸ do interesu osobistego, b¹dŸ do ideologii, b¹dŸ do bezw³adnoœci ludzkiej, jako ¿e pe³ne
pos³uszeñstwo zwalnia od wahañ, niepokojów, konfliktów, zwalnia od ciê¿aru decyzji. Celowe kszta³towanie w mózgach ludzi pewnego systemu odruchów warunkowych – to tak¿e jedna z metod wyrabiania pos³uszeñstwa. Tê
metodê Aldous Huxley opisywa³ w sugestywny sposób w Nowym wspania³ym œwiecie. Wiemy, z jakim kunsztem wychowawczym kszta³cono adeptów
w pos³uszeñstwie w bojowym zakonie jezuickim, gdzie na podstawie s³ów
Loyoli wprowadzono pojêcie „trupiego pos³uszeñstwa”. Najdoskonalsz¹
form¹ pos³uszeñstwa, wed³ug Loyoli, ma byæ takie pos³uszeñstwo, kiedy
cz³owiek nie tylko wolê swoj¹ oddaje bez reszty swoim zwierzchnikom, ale
kiedy potrafi ca³kowicie podporz¹dkowaæ im swój s¹d; kiedy myœli tak, jak
myœl¹ jego prze³o¿eni, kiedy potrafi tak nagi¹æ swój intelekt, aby przez œlepotê swego pos³uszeñstwa osi¹gn¹æ m¹droœæ i doskona³oœæ5. W pamiêtnikach
Rudolfa Hoessa, komendanta obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, znajdujemy opis starannie przemyœlanych metod æwiczenia w pos³uszeñstwie
cz³onków hitlerowskiej organizacji SS6.
Gdy w spo³eczeñstwie tradycjonalistycznym wychowanie m³odzie¿y
zmierza ku wytworzeniu trwa³ych konformistycznych nawyków i wiernoœci
dla tradycyjnych wzorów, w nowoczesnym monocentrycznym ustroju wyrabianie pos³uszeñstwa wobec najwy¿szych autorytetów idzie w parze z wyrabianiem pewnej plastycznoœci nawyków, poniewa¿ w toku wydarzeñ zalecenia, nakazy i s¹dy autorytetów mog¹ ulegaæ radykalnym zmianom. Ta swoista
plastycznoœæ musi siê godziæ z postaw¹ ortodoksji i tendencj¹ do podporz¹dkowania siê bez zastrze¿eñ wszelkim nowym obowi¹zuj¹cym wzorom i punktom widzenia. Idea³em jest tutaj byæ nieugiêtym konformist¹ wobec obowi¹zuj¹cych aktualnie wzorów i opinii, tak jak gdyby mia³y obowi¹zywaæ na
zawsze, a równoczeœnie byæ zdolnym do porzucenia ich w ka¿dej chwili, gdy
przyjd¹ takie dyrektywy.
W ideologii faszystowskiej struktura monocentryczna nie staje na przeszkodzie nawi¹zywaniu do tradycji plemiennych, tradycji „przedstawieñ zbiorowych”. Rasizm hitlerowski przywraca autorytet duszy plemiennej. Wódz
5

Por. R. Fülop-Müller: Macht und Geheimnis der Jesuiten, Berlin 1929, s. 36–37.
„Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, t. VII, Warszawa 1951.
6
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wszak¿e ma byæ jej najpe³niejszym wyrazicielem i autorytatywnym interpretatorem. Dziêki formotwórczym funkcjom w³adzy centralnej monocentryczny ustrój mo¿e prowadziæ do syntezy cech ró¿ni¹cych pierwsz¹ i drug¹ formê
³adu spo³ecznego: do syntezy spo³eczeñstwa ortodoksyjnego i dynamicznego.
Je¿eli pos³uszeñstwo narzucone jest g³ównie terrorem, przy s³abym udziale
procesów wychowawczych, trzeba siê liczyæ z powstawaniem fikcji ochronnych: fikcji dok³adnego wype³nienia rozkazu, dok³adnej realizacji nakreœlonego przez w³adze centralne planu. Takie fikcje, pojawiaj¹ce siê na ró¿nych
szczeblach organizacji, komplikuj¹ metody przewidywañ w monocentrycznym spo³eczeñstwie, o których bêdzie póŸniej mowa.
Monocentryczna struktura armii, wy³¹czaj¹ca w zasadzie mo¿liwoœæ œcierania siê nie skoordynowanych decyzji i dzia³añ, by³a uznawana za koniecznoœæ – zw³aszcza w czasie wojny – przez najbardziej radykalnych libera³ów
kapitalistycznego œwiata w imiê maksymalnej sprawnoœci i potêgi. Policja
i wojsko mia³y stanowiæ enklawy trzeciego typu ³adu spo³ecznego w ³onie
indywidualistycznego spo³eczeñstwa opartego na zasadzie laissez faire, niby
jakieœ metasocjalne cia³a powo³ane ku jego obronie. Rady ¿o³nierskie –
i w Rosji, i w Hiszpanii – zrodzi³a dopiero rewolucja.
[…]

Rodzaje zbiorowego zachowania siê w ustroju
policentrycznym
Nie ma, na szczêœcie, powodu, aby przyjmowaæ alternatywê obroñców
wolnej konkurencji typu Hayeka i zak³adaæ z góry sprzecznoœæ pomiêdzy planowaniem centralnym i policentrycznym uk³adem stosunków spo³ecznych.
Charakteryzuj¹ca ustrój policentryczny interferencja wielu oœrodków myœli
i decyzji, interferencja samodzielnych pogl¹dów, ocen i dzia³añ daje pole tak¿e dla innych mo¿liwoœci ni¿ te, które by³y udzia³em liberalistycznego spo³eczeñstwa wolnej konkurencji.
Jak wiadomo, pomiêdzy cz³onkami zbiorowoœci policentrycznej mog¹
zachodziæ trojakie stosunki:
1) Osoby lub grupy sk³adaj¹ce siê na policentryczn¹ zbiorowoœæ mog¹ zachowywaæ siê wzglêdem siebie n i e z a l e ¿ n i e: nie zamierzaj¹ wp³ywaæ na
decyzje i zachowanie siê innych, nie usi³uj¹ im pomagaæ ani przeszkadzaæ.
Niemniej wszak¿e skutki zachowania siê poszczególnych osób i grup wywo³uj¹ ³¹cznie stan rzeczy nie zamierzony przez nikogo i wp³ywaj¹ w taki
czy inny sposób na losy, decyzje i postêpowanie cz³onków zbiorowoœci.
Niezale¿ne decyzje wielu ludzi, aby zobaczyæ jak¹œ sztukê w teatrze, sprawiaj¹, ¿e pewna ich liczba bêdzie musia³a odejœæ od kasy wobec braku biletów, a równoczeœnie maj¹ wp³yw na decyzjê dyrekcji teatru w sprawie dal-
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szego programu przedstawieñ. Niezale¿ne decyzje pewnej liczby wiêŸniów, aby próbowaæ ucieczki z obozu koncentracyjnego, maj¹ wp³yw na
szanse ucieczki ka¿dego z nich.
2) Inny rodzaj wzajemnych stosunków – to w s p ó ³ z a w o d n i c t w o lub
w a l k a. Tej kategorii stosunków dotycz¹ teorie ekonomiczne wolnokonkurencyjnego kapitalizmu, teorie gry, teorie strategii i polityki. Z t¹ kategori¹ stosunków mamy do czynienia w prawach r y n k u i w zjawiskach
a r e n y, je¿eli przyjmiemy ten termin za Lasswellem i Kaplanem dla oznaczenia sfery zmagañ o w³adzê. Arena w tym znaczeniu jest odpowiednikiem rynku jako sfery rozgrywek ekonomicznych. Chcia³bym uzupe³niæ te
dwa pojêcia trzecim: mam na myœli analogiczn¹ sferê wspó³zawodnictwa
o presti¿ spo³eczny. Gdy arena jest sfer¹ walk politycznych albo wspó³zawodnictwa o stanowiska kierownicze, o wp³yw na bieg spraw spo³ecznych
czy o „rz¹d dusz”, to trzecia sfera – nazwijmy j¹ e s t r a d ¹ – jest sfer¹ popisów i rozgrywek towarzyskich, zawodów sportowych, konkursów literackich czy artystycznych, dyskusji naukowych pewnego typu. Tu tak¿e odnosi siê zwyciêstwa lub doznaje pora¿ek jak na arenie, ale celem zwyciêstwa nie jest rozszerzenie czy umocnienie w³adzy nad ludŸmi, lecz wyniesienie w³asnej wartoœci ponad innych – we w³asnych, a przede wszystkim
w cudzych oczach. Oczywiœcie, wyodrêbniamy te trzy sfery w drodze abstrakcji. Nie s¹ one wzajemnie niezale¿ne: wzrost presti¿u, na przyk³ad
zwyciêstwo na konkursie, mo¿e zmieniæ pozycjê cz³owieka na arenie – rozszerzaj¹c jego w³adzê, lub na rynku – podnosz¹c cenê jego wytworów lub
us³ug; sukces ekonomiczny zwiêksza w³adzê i podnosi presti¿; Ÿród³em
presti¿u staje siê równie¿ zwyciêstwo w walce o w³adzê – arena zawsze
prawie pe³ni tak¿e funkcje estrady. Po ilustracje wspó³zale¿noœci rynku,
areny i estrady wystarczy siêgn¹æ do Komedii ludzkiej Balzaca. Ale mo¿na
jej równie dobrze szukaæ np. w potlaczu kanadyjskich Indian. We wszystkich procesach rynku, areny, estrady ka¿de dzia³anie indywidualne jest odpowiedzi¹ na pewne akty wspó³zawodników albo usi³owaniem narzucenia
im pewnych decyzji czy pokrzy¿owania planów.
3) W s p ó ³ d z i a ³ a n i e stanowi trzeci rodzaj stosunków pomiêdzy samodzielnymi jednostkami. Dopóki we wspó³dzia³aj¹cej grupie nie ma wspólnego oœrodka decyzji, dzia³ania poszczególnych jej uczestników b¹dŸ stanowi¹ odpowiedzi na akty innych uczestników, b¹dŸ maj¹ wywo³aæ odpowiednie reakcje z ich strony, podobnie jak w grupie wspó³zawodników, tylko ¿e tutaj uczestnikom zale¿y na wywo³ywaniu swoim zachowaniem siê
trafnej interpretacji swych intencji, a ka¿da odpowiedŸ, o ile to mo¿liwe,
ma wzmagaæ skutecznoœæ dzia³ania innych jednostek albo nawet stanowi
niezbêdny warunek tej skutecznoœci. Tak siê dzieje na przyk³ad z grup¹ nie
zorganizowanych ochotników wspó³dzia³aj¹cych bez ¿adnego kierownic-
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twa przy gaszeniu po¿aru. Ale trwa³e wspó³dzia³anie wytwarza zwykle
wspólne wzory i wspólne nawyki dzia³ania albo rodzi wspólny oœrodek decyzji. W pierwszym wypadku zbli¿a siê do pierwszego typu zbiorowego
zachowania siê (zachowanie wyznaczone przez wspólne wzory), w drugim
pod pewnymi wzglêdami do trzeciego (system monocentryczny). W tym
drugim jednak wypadku, aczkolwiek zbiorowe dzia³anie jest kierowane
przez jeden wspólny oœrodek decyzji, decyzje same s¹ wynikiem interferencji pogl¹dów, je¿eli tylko oœrodek decyzji nie przypomina Hobbesowego króla wyposa¿onego „przez powszechn¹ wolê” w absolutn¹ w³adzê. Ta
interferencja myœli i d¹¿eñ poszczególnych uczestników zbiorowoœci w kszta³towaniu siê decyzji i planów centralnego oœrodka ma równie¿ wp³yw na
sposób realizacji planów i na postawy wspó³dzia³aj¹cych uczestników
w czasie ich wykonywania. W dzia³aniach spo³ecznych planowanych na tej
drodze mamy tedy do czynienia z jakimœ mieszanym typem zachowania siê
zbiorowego, gdy idzie o nakreœlon¹ na pocz¹tku tych rozwa¿añ klasyfikacjê.
Wspó³zawodnictwo, jak wiadomo, nie wy³¹cza równoczesnego wspó³dzia³ania pod innymi wzglêdami. Ma to miejsce we wszystkich wypadkach,
gdy wspó³zawodnicy wspó³dzia³aj¹ w zachowywaniu przyjêtych obustronnie
regu³ gry – czy to bêd¹ partnerzy nad szachownic¹ lub na placu tenisowym,
czy pojedynkuj¹cy siê gentlemeni w Lasku Buloñskim, czy partnerzy w rozgrywkach ekonomicznych na wolnym rynku. Nawet wojna stanowiæ mo¿e
przyk³ad srogiej walki po³¹czonej z pewnymi formami wspó³dzia³ania, dopóki wrogie armie przestrzegaj¹ wspólnych regu³ gry – czy to bêd¹ Konwencje
Haskie, czy tradycyjne, pisane lub niepisane umowy. Pod tym wzglêdem totalna wojna nowoczesna, zw³aszcza taka, jak¹ prowadzi³ Hitler na wschodzie
Europy, nale¿y do innej kategorii zbiorowych dzia³añ ni¿ na przyk³ad wojna
rosyjsko-japoñska z roku 1905 albo mniej lub bardziej „cywilizowane” wojny
XIX wieku. Innego rodzaju przyk³adem wspó³dzia³ania przy wspó³zawodnictwie jest wspólna akcja konkurencyjnych, zwalczaj¹cych siê wzajem firm
przemys³owych, wymierzona przeciw zwi¹zkom robotniczym. Jeszcze 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, które
mia³o stanowiæ istotê tzw. wspó³zawodnictwa socjalistycznego. Poniewa¿
jednak wspó³zawodnictwo socjalistyczne by³o objête centralnymi planami
krajów socjalistycznych, stanowi³o 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, kierowane przez wspólny oœrodek. Z punktu widzenia naszych zagadnieñ posiada ono tedy podwójny aspekt.

Czwarta kategoria
Przed chwil¹, mówi¹c o takiej postaci wspó³dzia³ania, gdzie prowadzi
ono do wytworzenia siê oœrodka kierowniczego, tzn. o wspó³dzia³aniu zorganizowanym – w przeciwieñstwie do spontanicznego, natrafiliœmy na trud-
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noœci z umieszczeniem takiej formy zbiorowego dzia³ania w naszym schemacie klasyfikacyjnym. Wróæmy tedy do typologii, która by³a punktem wyjœcia
naszych rozwa¿añ.
Wyró¿niliœmy wówczas trzy typy zachowania siê zbiorowego ze wzglêdu
na rodzaj wspó³zale¿noœci miêdzy dzia³aniami poszczególnych jednostek
sk³adaj¹cymi siê na to zachowanie zbiorowe. Trzy rodzaje wspó³zale¿noœci,
które wchodz¹ tu w grê, mo¿na by³o uznaæ za podstawê trzech najprostszych
typów ³adu spo³ecznego, z jakimi spotykamy siê w dziejach myœli spo³ecznej.
W toku wyjaœniania tych troistych rozró¿nieñ okaza³o siê, ¿e charakterystyka
odrêbnoœci nie jest prosta: zachowanie siê ludzi w systemie „przedstawieñ
zbiorowych”, systemie opartym na sile tradycyjnych wzorów, pod pewnym
wzglêdem zbli¿a³o siê do stosunków w³aœciwych systemowi policentrycznemu, pod innym dawa³o siê obj¹æ wspóln¹ kategori¹ z zachowaniem siê ludzi
w systemie monocentrycznym. Wskazuje to, ¿e rozró¿nienie nasze jest oparte
na dwóch zasadach podzia³u. Ale skrzy¿owanie dwóch zasad podzia³u daje
nie trzy, lecz cztery ewentualnoœci. Gdy to skrzy¿owanie uwidocznimy na
diagramie, oka¿e siê, ¿e tu w³aœnie by³a przyczyna trudnoœci ze znalezieniem
miejsca dla zorganizowanego wspó³dzia³ania.
Klasyfikacja systemów zachowania siê zbiorowego

Dzia³ania
nieskoordynowane
przez ¿aden
wspólny oœrodek
decyzji

Dzia³ania
skoordynowane
przez jeden
wspólny oœrodek
decyzji

Dzia³ania zbiorowe bez
¿adnej interferencji decyzji
1. Postêpowanie
wyznaczone przez
tradycyjne wzory i refleksy
warunkowe
Koordynacja przez
uwewnêtrznione normy
spo³eczne bez nakazów
i decyzji
3. Zbiorowe zachowanie siê
wyznaczone przez decyzje
i rozporz¹dzenia jednego
oœrodka w³adzy

Interferencja wielu
oœrodków myœli i decyzji

2. Dzia³anie nie
skoordynowane w systemie
stosunków policentrycznych
Swobodne interakcje

4. Wspó³dzia³anie
zorganizowane:
policentryczna interferencja
prowadz¹ca do dzia³añ
skoordynowanych w ramach
ca³ej zbiorowoœci

Czwarta kategoria zachowania siê zbiorowego uwidoczniona w naszym
diagramie stanowi korelat ³adu opartego na s y s t e m i e p o r o z u m i e ñ.
To by³by czwarty z kolei typ ³adu spo³ecznego. Jest to system bardziej skomplikowany ni¿ trzy poprzednie. I on wszak¿e ma swoje tradycje w dziejach
myœli spo³ecznej. Na te tradycje sk³adaj¹ siê wszystkie koncepcje, w myœl

304

Stanis³aw Ossowski

których wielostopniowe porozumienie i wiêŸ spo³eczna mia³y zast¹piæ przymus, zapewniæ szerokim rzeszom obywateli udzia³ w spo³ecznym planowaniu
i pogodziæ swobodne œcieranie siê idei i skal wartoœci z racjonalnie skoordynowan¹ gospodark¹. Te tradycje przechowa³y siê nie tylko w programach
syndykalistycznych. Znalaz³y one oddŸwiêk tak¿e w poczynaniach rewolucyjnych i zrodzi³y szereg instytucji, które mia³y zapewniæ socjalistycznemu
spo³eczeñstwu policentryczny – w pewnej mierze przynajmniej – uk³ad stosunków miêdzyludzkich i system wielostopniowych porozumieñ. A chocia¿
tam, gdzie siê nowy ustrój utrzyma³, instytucje owe zatraca³y najczêœciej swe
pierwotne funkcje, a nazwy i has³a zmienia³y interpretacje, pewne doœwiadczenia Zwi¹zku Radzieckiego i ludowych demokracji zas³uguj¹ pod tym
wzglêdem na socjologiczn¹ analizê obok doœwiadczeñ Republiki Hiszpañskiej z lat 1936–19397.
Ta czwarta koncepcja ³adu spo³ecznego, która – wbrew zapewnieniom libera³ów dawnego autoramentu – ma pogodziæ policentryczny charakter ¿ycia
spo³ecznego z racjonalnym systemem planowania, narzuca dzisiejszemu
cz³owiekowi zagadnienia pierwszorzêdnej wagi i otwiera szerokie pole dla
badañ socjologicznych i dla „socjologicznej wyobraŸni”. Idzie tu o metody
planowego wspó³dzia³ania najszerszej skali w policentrycznym spo³eczeñstwie. Idzie o rozwi¹zanie konfliktu miêdzy efektywnoœci¹ jednolitego kierownictwa i humanistycznymi wartoœciami policentryzmu.

7
Por. przygotowan¹ do druku pracê zmar³ej w r. 1961 Danuty Malewskiej: Socjotechnika programu rewolucyjnego.
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q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorka, Polska – Hiszpania, Polska – Szwecja.
Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa
2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000

q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie roz-

szerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samoœci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za
wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja nad
projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku, Warszawa 2000
q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publicznej, Warszawa 2000

q

Trzeci Sektor
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
Trzeci Sektor nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarza-

dowych
q

Trzeci Sektor nr 7 – jesieñ 2006. Finanse organizacji pozarz¹do-

wych
q Trzeci Sektor nr 6 – lato 2006. Rzecznictwo i lobbing organizacji
pozarz¹dowych
q Trzeci Sektor nr 5 – wiosna 2006. Wizerunek organizacji pozarz¹dowych
q Trzeci Sektor nr 4 – jesieñ 2005/zima 2006. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych
q Trzeci Sektor nr 3 – lato 2005. Partnerstwo czy konkurencja?
q Trzeci Sektor nr 2 – wiosna 2005. Ekonomia Spo³eczna.
q Trzeci Sektor nr 1 – jesieñ/zima 2004. Podatki

Kwartalnik dostêpny równie¿ w prenumeracie pó³rocznej i rocznej.
Zamówienia na wydawnictwa
Instytutu Spraw Publicznych przyjmuje:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
tel. 022 55 64 299, fax 022 55 64 262
e-mail: publikacje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksiegarnia

Projekt „W stronê polskiego modelu gospodarki spo³ecznej – budujemy
nowy Lisków” realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
maj¹cej za zadanie minimalizowanie dyskryminacji i nierównoœci spo³ecznych na rynku pracy. Celem Projektu jest rozwijanie polskiego modelu przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, poprzez wypracowanie i sprawdzenie w praktyce
strategii mobilizowania spo³ecznoœci lokalnych do tworzenia przedsiêbiorstw
spo³ecznych, czerpi¹c z pozytywnych doœwiadczeñ wsi Lisków z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego.
Proponowane rozwi¹zania maj¹ poszerzyæ instrumentarium polityki
spo³ecznej i polityki rozwoju terytorialnego o strategie i narzêdzia s³u¿¹ce pobudzaniu procesów rozwojowych w zaniedbanych ekonomicznie spo³ecznoœciach.
W ramach Projektu „Budujemy nowy Lisków” wypracowywane s¹ propozycje regulacji organizacyjnych, instytucjonalnych i prawnych, umo¿liwiaj¹cych uruchomienie przedsiêbiorstwa spo³ecznego, tworzonego przez spo³ecznoœæ lokaln¹ i s³u¿¹cego jej rozwojowi. Nale¿y do nich partnerska metoda
organizacji wdra¿ania i wspierania przedsiêbiorstw spo³ecznych (Strategia Interwencji Partnerskiej), polegaj¹ca na odgórnym stymulowaniu rozwoju zaniedbanych ekonomicznie spo³ecznoœci lokalnych. Zak³ada ona tworzenie
partnerstw ponadlokalnych (powiatowych, regionalnych), w sk³ad których
wejd¹ podmioty publiczne, pozarz¹dowe i prywatne, dzia³aj¹ce na rzecz aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych. Dziêki Projektowi powstan¹ równie¿ narzêdzia do sprawozdawczoœci i audytu spo³ecznego, które maj¹ pos³u¿yæ do
zmierzenia spo³eczno-ekonomicznych efektów funkcjonowania przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Uka¿e siê tak¿e piêæ publikacji oraz piêæ broszur dotycz¹cych problematyki ekonomii spo³ecznej i rozwoju lokalnego.
Dzia³ania Projektu s¹ skierowane do spo³ecznoœci lokalnych z obszarów
wiejskich, w których znaczna czêœæ mieszkañców nale¿y do grup zagro¿onych
marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym. Przedsiêwziêcie jest realizowane
przez 3 partnerów krajowych oraz 39 partnerów lokalnych w powiatach bi³gorajskim i lubelskim ziemskim w województwie lubelskim oraz w powiatach
e³ckim i nidzickim w województwie warmiñsko-mazurskim.
Partnerstwo „Budujemy nowy Lisków” planuje uruchomienie dzia³alnoœci
gospodarczej przez 7 przedsiêbiorstw spo³ecznych, które bêd¹ wykorzystywa³y lokalny potencja³ i specyfikê. W spo³ecznoœciach lokalnych, w których
powstaj¹ przedsiêbiorstwa, realizowany jest równie¿ projekt animacji lokalnej.

www.liskow.org.pl

