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Rafał Boguszewski

Wstęp

Problematyka społeczeństwa obywatelskiego i jego kształtowania się w Europie 
oraz na świecie jest złożona. Sam termin „społeczeństwo obywatelskie” ma sze-

rokie znaczenie i jest różnie definiowany, co wynika m.in. z tego, że obejmuje wiele 
aspektów życia społecznego i funkcjonowania obywateli w przestrzeni publicznej. Do-
datkowo społeczeństwo obywatelskie nie jest zjawiskiem stałym, a raczej procesem, 
który dość dynamicznie zmienia się w zależności od uwarunkowań społecznych, kul-
turowych i politycznych. Nie dziwi zatem mnogość literatury i różnorodność badań na 
ten temat. 

Niezależnie jednak od tego, jak definiowane jest społeczeństwo obywatelskie i ja-
kie elementy składowe są mu przypisywane, nie budzi większych wątpliwości fakt, że 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest stanem pożądanym. Wpływanie na sprawy 
publiczne za pomocą demokratycznych procedur i na zasadzie współdziałania może 
prowadzić i nierzadko prowadzi do skutecznego rozwiązywania istotnych problemów 
społecznych. W tym kontekście ważne jest nieustanne diagnozowanie stanu społe-
czeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie czynników, które wzmacniają jego roz-
wój, jak również tych, które go hamują. Ten cel realizuje między innymi publikacja, 
którą Państwu prezentujemy. Dodatkowo mierzy się ona ze złożonością problematyki 
społeczeństwa obywatelskiego – zarówno w zakresie konceptualizacji, jak i operacjo-
nalizacji. 

Zgodnie z tytułem, zawartość książki podzielona jest na dwie zasadnicze części – 
pierwszą stanowią teksty rozpatrujące społeczeństwo obywatelskie oraz jego elemen-
ty składowe przede wszystkim z perspektywy teoretycznej i w nawiązaniu do licznych 
koncepcji naukowych, na drugą zaś, choć również niepozbawioną odniesień do teorii, 
składają się teksty w zasadniczej mierze bazujące na wynikach badań empirycznych 
– własnych lub zastanych. Ze względu na zasięg terytorialny przywoływanych wyni-
ków badań druga część publikacji prezentowana jest w podziale na wymiary makro 
oraz mikro.

Część rozpatrującą społeczeństwo obywatelskie w wymiarze teoretycznym otwie-
ra artykuł Justyny Tomczyk. Autorka omawia w nim semantyczne i metodologiczne 
pro blemy związane z konceptualizacją i operacjonalizacją pojęcia „społeczeństwo 
oby watelskie”. Wskazuje na główne paradygmaty teoretyczno-ideowe, które legły 
u pod staw społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako idea i praktyka społeczna. 
Wojciech Kowalik z kolei prezentuje analizę związków pomiędzy zasobami kapitału 
społecznego i kulturowego jako fundamentalnymi elementami społeczeństwa oby wa-
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tel skiego a szeroko pojętym rozwojem społeczno-gospodarczym. Swoje rozważania 
opie ra na koncepcjach teoretycznych rozwijanych na gruncie socjologii i ekonomii, 
a także na wynikach badań i analiz odnoszących się do omawianej tematyki. 

Krystyna Leśniak-Moczuk prezentuje definicje i typologie ruchów społecznych 
w społeczeństwie obywatelskim. Analizuje ich znaczenie, funkcje i cele z punktu wi-
dzenia teorii strukturalnego funkcjonalizmu Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera oraz 
symbolicznego interakcjonizmu Herberta Blumera. Autorka dokonuje także charakte-
rystyki nowych ruchów społecznych wskazując m.in. na nowe obszary aktywności ich 
uczestników. Temat nowych ruchów społecznych kontynuowany jest w artykule Prze-
mysława Plucińskiego, który przygląda się miejskim ruchom społecz nym jako pod-
miotom współwytwarzającym wiedzę. Autor prezentuje zarówno ramy teore tyczne, 
jak przykłady empiryczne współwytwarzania wiedzy w wyniku działalności ruchów 
społecznych, identyfikując dwie przestrzenie, w obrębie których uruchamiany jest ten 
proces: „miejskie doktryny praktyczne” oraz „akademicką certyfikację”.

Stanislav Konečný w swoim artykule rozpatruje skutki wprowadzania elemen-
tów społeczeństwa obywatelskiego do systemów regulacji państwa i rynku, sku-
piając się przede wszystkim na obustronnych relacjach pomiędzy społeczeństwem 
obywatelskim a rozwojem gospodarki współdzielenia. Kwestię relacji pomiędzy 
społeczeństwem obywatelskim a rynkiem, a dokładnie pomiędzy społeczeństwem 
obywatelskim a spo łeczeństwem konsumpcyjnym, podejmuje także Krzysztof Piróg, 
który na bazie rozwa żań Benjamina Barbera, Zygmunta Baumana oraz George’a Rit-
zera charakteryzuje konsumenta oraz obywatela jako opozycyjne wobec siebie typy 
idealne.

Druga zasadnicza część publikacji zawiera teksty, które nierzadko w odniesieniu 
do określonych koncepcji i rozważań teoretycznych podejmują analizę funkcjono-
wania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz jego elementów składowych 
w oparciu o przesłanki empiryczne i na bazie wyników badań socjologicznych – za-
równo o cha rak terze ilościowym, jak i jakościowym. Artykuły te zostały podzielone na 
dwie grupy ze względu na zakres terytorialny, którego dotyczą analizy. W pierwszej 
kolejności prezentowane są teksty podejmujące omawianą problematykę w wymiarze 
między narodowym i ogólnopolskim, w drugiej natomiast odnoszące się do lokalnych 
społeczności.

Analizy w skali makro otwiera tekst Anny Sitek, w którym autorka analizuje rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w Meksyku, starając się m.in. znaleźć odpowiedź na 
pytanie, w jakim kierunku zmierza trzeci sektor w tym kraju oraz jaką rolę odgrywają 
lokalne środowiska w kształtowaniu działań organizacji pozarządowych. O organi za-
cjach pozarządowych – tym razem w Polsce – traktuje także tekst Filipa Pazderskiego, 
który analizuje warunki funkcjonowania trzeciego sektora w ostatnich latach, suge-
rując, że w związku ze zmianami na scenie politycznej przynajmniej część organiza-
cji pozarządowych stanęła przed nowymi wyzwaniami. Autor rozważa, czy możliwe 
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jest tzw. nowe otwarcie w rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce i jednoczesne 
uniezależnienie ich rozwoju od „zmiennych nastrojów politycznych”. 

Pozostając na gruncie polskim Anna M. Kola, posługując się przykładami działalno-
ści organizacji pozarządowych, których celem jest edukacja elitarna i pomoc dzieciom 
zdolnym, weryfikuje tezę głoszącą, że wyrównanie szans edukacyjnych poprzez bu-
dowanie kapitału społecznego osób defaworyzowanych i zagrożonych wyklu czeniem 
społecznym może przyczynić się do rozwoju edukacji elitarnej zorientowanej na indy-
widualny wzrost i dobrostan społeczny, ale też wyrównywania szans i – w efekcie – ni-
welowania niektórych problemów społecznych i harmonijnego rozwoju społecznego. 

Problem ograniczeń w zakresie zaangażowania obywatelskiego w Polsce podej-
muje z kolei Wojciech Paukszteło, który porusza temat braku kandydatów w wybo-
rach. Autor analizując przypadki okręgów, w których w wyborach samorządowych 
z 2014 roku startował tylko jeden kandydat, dowodzi, że brak rywalizacji wyborczej 
stanowi zagrożenie dla lokalnej demokracji oraz rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego na najniższym szczeblu samorządu.

Ostatnią część publikacji stanowią badania i analizy funkcjonowania oraz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w skali mikro, a więc odnoszące się do lokalnych spo-
łeczności. Tę część rozpoczyna artykuł Ewy Dąbrowskiej-Prokopowskiej, w którym 
– w oparciu o wyniki badań jakościowych oraz na bazie teorii systemów złożonych 
– omawiana jest współpraca organizacji pozarządowych funkcjonujących w powie-
cie białostockim i w Białymstoku z różnego typu podmiotami, takimi jak: mieszkań-
cy, instytucje, organizacje oraz władze samorządowe. Z kolei tekst Rafała Boguszew-
skiego, Dominiki Czarnowskiej i Dominiki Dziwulskiej przenosi rozważania na grunt 
Warszawy. Autorzy, wykorzystując wyniki badań ilościowych i jakościowych, analizu-
ją możliwości i ograniczenia w zakresie partycypacji mieszkańców stolicy we współ-
zarządzaniu miastem. Prezentują przy tym dane warszawskie na tle wyników badań 
ogólnopolskich. 

Partycypacji obywatelskiej i poczucia wpływu mieszkańców na sprawy miasta do-
tyczy także artykuł Agnieszki Murawskiej, w którym omawiane są bariery w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego na podstawie wyników badań zrealizowanych w Ło-
dzi. Łódzkiej społeczności, choć tym razem studenckiej, dotyczy także kolejny artykuł 
– autorstwa Beaty Pawłowskiej. Na podstawie wyników zrealizowanych badań autor-
ka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy studenci, a tym samym młodzi mieszkańcy 
Łodzi, mają poczucie wpływu na sprawy publiczne na poziomie lokalnym oraz czy bio-
rą aktywny udział w działaniach obywatelskich.

Hubert Kotarski natomiast, bazując na wynikach badań zrealizowanych w wybra-
nych powiatach województwa podkarpackiego, analizuje znaczenie kapitału społecz-
nego w procesie rozwoju lokalnych społeczności. Zwraca uwagę na to, że właściwe 
oszacowanie kapitału społecznego na danym terenie służy lepszemu projektowaniu 
polityki lokalnej – w większym stopniu odpowiadającej realnym potrzebom miesz-
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kańców. Publikację zamyka tekst Radosława Adamskiego, w którym autor na przykł-
adzie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 bada skład oraz zaangażowanie 
przedstawicieli „zespołów opiniujących” w pracach związanych z oceną wniosków 
składanych przez mieszkańców.

Liczymy, że różnorodność prezentowanych w publikacji koncepcji teoretycznych 
i ujęć empirycznych odnoszących się do szeroko rozumianego społeczeństwa obywa-
telskiego i jego kluczowych elementów zainteresuje nie tylko środowisko akademickie 
i badaczy tej problematyki, ale przede wszystkim osoby reprezentujące samorządy 
lokalne, ruchy miejskie, organizacje pozarządowe oraz wszystkich tych, którym leży 
na sercu dążenie do rozwoju społecznej partycypacji oraz wzrostu poczucia wpływu 
obywateli na sprawy kraju i lokalnych społeczności.



SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE 

W  T E O R I I
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Justyna Tomczyk
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
justynatomczyk1@wp.pl

Społeczeństwo obywatelskie 
jako idea i praktyka społeczna. 

Wybrane paradygmaty teoretyczno-ideowe 

Idea społeczeństwa obywatelskiego jest upowszechniona i ugruntowana w naukach 
społecznych, jednak jej transpozycja na konkretne działanie czy codzienną praktykę 

rodzi wiele problemów analityczno-interpretacyjnych. W dużej mierze wynikają one 
z faktu, iż termin społeczeństwo obywatelskie – ze względu na swoją długą, złożoną 
historię – był i jest używany w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny, często zideo-
lo gizowany. Nieostrość semantyczna powoduje, iż proces konceptualizacji i opera-
cjonalizacji tego pojęcia staje się zadaniem trudnym, obarczonym błędem. W związ ku 
z tym pożyteczna wydaje się próba wskazania modelu (teorii, koncepcji) społe cze ń s-
twa obywatelskiego, która może być uznana za paradygmatyczną. W tym celu koniecz-
ne wydaje się odwołanie się do historii myśli społecznej, która ten paradygmat kształto-
wała i osadziła w pewnych ramach doktrynalnych.  

Obywatelskość – jako cnota moralna, a jednocześnie koncepcja profilująca obraz 
ładu społecznego – pojawia się bardzo wcześnie: u Platona i Arystotelesa w starożyt-
nej Grecji oraz Cycerona i Seneki w starożytnym Rzymie. Natomiast termin kształtuje 
się dopiero w epoce oświecenia brytyjskiego – co wiąże się z prężnym rozwojem my-
śli politycznej w Szkocji. Sednem obywatelskości jest przekonanie, że obywatel działa 
na rzecz dobra społeczności, której jest członkiem, odrzucając partykularne interesy 
czy korzyści. Jednostka „realizuje się przez uczestnictwo w życiu publicznym państwa 
– wspólnoty politycznej, której dobro domaga się podporządkowania prywatnego 
’ja’ domenie tego, co publiczne” (Pietrzyk-Reeves 2004: 17). Społeczeństwo obywa-
telskie, początkowo utożsamiane z państwem, władzą państwową i władcą, miało 
być zaczynem państwa prawa, które tworzą wolni, równoprawni, świadomi, niezależ-
ni obywatele. Arystoteles, kładąc ideowy fundament pod późniejsze koncepcje civil 
society, podkreśla znaczenie i rolę obywateli – jako głównych aktorów, którzy two-
rzą i sankcjonują wspólnotę obywatelską. Dialektyczny związek obywatel – pań-
stwo jest w tym kontekście mocno eksponowany, bowiem „obywatelami są ci, którzy 
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uczestniczą w rządzeniu państwem” (Arystoteles 1964: 96). Zatem – ŕ rebours – brak 
uczestnictwa (obywatelska bierność) uniemożliwia bycie obywatelem, odbiera jedno-
stce ten przywilej, degraduje w hierarchii społecznej. Relacyjność tego założenia ozna-
cza, iż państwo istnieje poprzez obywateli (którzy są jego emanacją), zaś obywatele 
zyskują swój status właśnie dzięki państwu. Przynależność do wspólnoty państwowej, 
polegająca na partycypacji w sferze publicznej, umacnia struktury państwa, warunku-
je stabilność ładu społecznego, zwiększa dobrobyt i dobrostan obywateli. Ponieważ, 
jak pisze Arystoteles

„kto […] w pewnym państwie ma prawo uczestniczenia w zgroma dzeniach i trybunałach, tego 
nazwiemy już obywatelem tego państwa, państwem zaś – zwiemy ogół takich ludzi, odpowied-
nio wielki, by sobie zapewnić wszystko, co do życia potrzebne, w wystarczającej mierze” 

(Arystoteles 1964: 97). 

Ujęcie Arystotelesowskie rozpoczyna klasyczną tradycję republikańską, która zo-
staje w XVII i XVIII wieku przeciwstawiona tradycji liberalnej reprezentowanej przede 
wszystkim przez Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a. W tym ujęciu idea społeczeństwa 
obywatelskiego jest rozwijana w odniesieniu do społeczeństwa pierwotnego czy – jak 
chciał Thomas Hobbes – stanu natury, który dotyczy czasu przed powstaniem państw 
i rozpoczęciem procesów socjalizacyjnych. Stan natury to ciągła walka wszystkich ze 
wszystkimi, kiedy zanikają więzi, zaś relacje międzyludzkie ulegają depersonalizacji 
lub reifikacji. Ludzie w tym stanie to istoty aspołeczne, egoistyczne, wrogo wobec sie-
bie nastawione, które stale rywalizują i walczą o prze trwa nie bez względu na koszty 
ponoszone przez innych. Społeczeństwo w stanie natury prędzej czy później zginie. Je-
dyną szansą, by przetrwało, jest powołanie abso lut nej władzy zwierzchniej i oddanie 
rządów w ręce suwerena (Hobbes 2005: 5–6)1, obligującej wszystkich władzy. 

Inaczej mówił na ten temat John Locke. Angielski uczony twierdził, że u podstaw 
społeczeństwa obywatelskiego leży nie władza absolutna, lecz przekonanie o społecz-
nej naturze człowieka. Lock nie zgadzał się z Hobbesowską diagnozą, że „człowiek 
człowiekowi wilkiem”2, dostrzegając na poziomie jednostkowym oraz ponadjednostko-
wym altruizm i potrzebę współdziałania. Człowiek odczuwa wewnętrzny imperatyw 
zawiązywania związków międzyludzkich oraz trwania w grupie zapewniającej bezpie-
czeństwo, ochronę, potencję; „ludzie jednoczą się w społeczeństwach, w których mogą 
tak połączyć swe siły, aby całe społeczeństwo zabezpieczało i chroniło ich własność, 

1 Hobbes powiada, iż władza suwerena powinna być absolutna: „żaden człowiek nie popełniając bezprawia, 
nie może przeciwstawiać się ustanowieniu suwerena ogłoszonemu przez większość”, „działań suwerena nie może 
poddany słusznie oskarżyć”, „suweren decyduje o tym, co jest niezbędne do zachowania pokoju i obrony jego 
poddanych, i decyduje o tym, czego należy pouczać poddanych”, „moc i godność poddanych znika w obecności 
suwerena” itd. (Hobbes 2005: 260–271). 

2 Cytat jest zapożyczony od Plauta, przytaczany w pełnej formie ma trochę inny wydźwięk, niż zwykło mu 
się przypisywać. W oryginale brzmi: „Lapus homo homini, non homo, cum qualis sit non novit” („Człowiek 
człowiekowi wilkiem, nie człowiekiem, jeśli go nie zna”). 
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ustanawiało określające ją obowiązujące prawa, by każdy mógł wiedzieć, co do niego 
należy” (Locke 1992: 260). Wspólnota obywatelska powinna funkcjonować w ramach 
władzy państwowej sprawowanej w interesie i dla dobra obywateli. Chodzi tu przede 
wszystkim o to, aby istniały instytucjonalne gwarancje ochrony praw oraz wolności 
obywatelskich. W myśl osiemnastowiecznych teorii, obywatele – jako osoby prywatne 
lub beneficjenci sfery publicznej – powinni podlegać władzy państwowej opartej na 
systemie prawnym. Z kolei organy państwowe i prawne mają obowiązek działać na 
rzecz obywateli i chronić interesy poszczególnych jednostek, uznając ich podstawo-
we wolności osobiste, takie jak: wolność wyznania, sumienia, myśli, przekonań. Celem 
władzy państwowej jest działać w ramach reguł przewidzianych przez kodeks prawny, 
zaś jakiekolwiek nadużycia muszą być natychmiastowo zauważane i korygowane. Za-
kres skodyfikowanych praw oraz obowiązków ma u źródła konsensus – wypracowane 
porozumienie międzyosobowe, co w filozofii społecznej Locke’a zwane jest umową 
społeczną. Umowa ta opiera się na świadomej decyzji poszczególnych jednostek, że re-
zygnując z dodatkowych gratyfikacji, otrzymują w zamian bezpieczeństwo i wsparcie 
ze strony władzy. Władza ta jest kadencyjna, powoływana na jakiś czas, w celu realiza-
cji jakiegoś zadania. Jeżeli nie wywiąże się z powierzonej misji i nie zrealizuje swoich 
zadań, obywatele mają prawo do buntu i odwołania rządu. Koncepcja Locke’a stanowi 
podwaliny nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na idei demokra-
cji, wolności, samorządności, odpowiedzialności zbiorowej:

„Gdziekolwiek więc pewna grupa ludzi zjednoczy się w jedno społeczeństwo, w którym każdy 
zrezygnuje na rzecz władzy publicznej z przysługującej mu na mocy prawa natury władzy wy-
konawczej, tam i tylko tam ma miejsce społeczeństwo polityczne bądź obywatelskie […] Stąd 
oczywiste jest, że monarchia absolutna, którą niektórzy traktują jako jedyną na świecie formę 
rządów, będąc w rzeczywistości niezgodną ze społeczeństwem obywatelskim, nie może sta-
nowić podstawy rządu obywatelskiego” 

(Locke 1992: 224-225).  

Poglądy Locke’a, wyrastające z potrzeby indywidualizacji potrzeb na poziomie 
jednostkowym i ponadjednostkowym, odbiły się echem w teoriach Georga Wilhelma 
Friedricha Hegla. Ten niemiecki filozof, autor Zasad filozofii prawa, stworzył wizję 
nowoczesnego społeczeństwa składającego się z jednostek silnie zindywidualizowa-
nych, a nawet zatomizowanych. Atomizacja czy monadyzacja podmiotów społecznych 
– wbrew pozorom – nie izoluje jednostek, lecz skutkuje wytworzeniem się dotąd nie-
znanych stosunków międzyludzkich i nowych rodzajów więzi, co w prostej konkre-
tyzacji wiedzie do powstania działań i postaw obywatelskich. Imperatyw budowy 
społeczeństwa obywatelskiego jest motorem wszelkich ludzkich aktywności, bowiem 
społeczeństwo obywatelskie stanowi „przepotężną siłę, która przeciąga na swoją 
stronę człowieka, żąda od niego, by pracował tylko dla społeczeństwa, by wszystkim, 
czym jest, był dzięki temu społeczeństwu, i wszystko, co czyni, czynił za jego pośred-
nictwem” (Hegel 1969: 238). W ujęciu Heglowskim właśnie społeczeństwo obywatel-
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skie, obok rodziny, jest instytucją socjalizacyjną, za pośrednictwem której człowiek 
dowiaduje się, że nie jest na świecie sam, uczy się życia w grupie i współpracy z innymi, 
wie bowiem, że konieczność współdziałania czyni go istotą społeczną. Hegel uważał, iż 
społeczeństwo obywatelskie formuje się w sposób spontaniczny, w momen tach, kiedy 
jednostki chcą zrealizować swój egoistyczny interes, ale wiedzą, że potrze bują do tego 
innych ludzi i instytucji, które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę życia i własności. 
Zależność od „istotnych innych” wynika m.in. z podziału pracy i różnic klasowych, co 
powoduje, że nikt nie jest samowystarczalny i sam nie potrafi zaspokoić własnych po-
trzeb w sposób satysfakcjonujący. Sytuacja ta rodzi poczucie wzajemności i rewanżu, 
co jest elementem silnie inkorporującym jednostki i grupy. Jak wskazuje Jerzy Szacki, 
społeczeństwo obywatelskie w definicji Hegla to system stosunków społecznych oraz 
ekonomicznych wraz z ich gwarancjami instytucjonalno-prawnymi, jak również sfe-
rą stosunków moralnych (przy założeniu, że służą zaspokojeniu partykularnych po-
trzeb). Nie jest natomiast, jak u Karola Marksa, całokształtem produkcji i wymiany, czy 
– ujmując szerzej – stosunków rzeczowych nawiązywanych bez potrzeby współpracy 
i dążeń wspólnotowych (Szacki 2006: 201–202). Zgodnie z intencjami Hegla (inspiro-
wanego myślą oświecenia szkockiego), nowoczesne pojmo wanie civil society wymaga 
istnienia państwa, rozumianego – w opozycji do innych XIX-wiecznych doktryn – jako 
dobrowolna wspólnota ludzi połączonych pewną więzią. Hegel uznawał suwerenność 
państwa, sprzeciwiał się natomiast poddaniu społe czeństwa absolutnej władzy pań-
stwowej, która jest jedynie systemem instytucji rządzących. Wolność, czyli wyzwole-
nie spod presji zinstytucjonalizowanej władzy, warunkuje istnienie i sprawne funkcjo-
nowanie społeczeństwa obywatelskiego.

We współczesnych dyskursach społecznych pojęcie społeczeństwa obywatelskie-
go, w zależności od programów, ideologii i szkół, jest różnorako opisywane. Najogól-
niej – jako sieć dobrowolnych ruchów, stowarzyszeń bądź ugrupowań, które mają 
zdolność do współpracy, samoorganizacji, samopomocy, troski i wolicjonalnego dzia-
łania na rzecz dobra wspólnego. Jest to formacja niezależna wobec państwa, tworzona 
przez jednostki podzielające podobny system norm i wartości, których podstawą dzia-
łania są solidarność, zaufanie, kooperacja, dialog, konsensus. Aktualna i obecnie sto-
sowana koncepcja społeczeństwa obywatelskiego stanowi niejako amalgamat dwóch 
tradycji społeczno-politycznych: wywiedzionej ze starożytnej Grecji i kontynuowanej 
w Rzymie klasycznej myśli republikańskiej (model wspólnotowy) oraz XVIII-wiecznej, 
zainicjo wa nej przez Johna Locke’a, tradycji liberalnej (model indywidualistyczny). 

Model republikański jest użyteczny przy operacjonalizacji pojęcia civil society w ka-
tegoriach wspólnotowości, współpracy, zaufania, realizowanych w ramach nieza leż-
nej sfery publicznej. Takie pojmowanie obywatelskości odznacza się swoistym etosem 
komuny i legło u podstaw XX-wiecznej ideologii komunitarian (Putnam 2008; Taylor 
2001; MacIntyre 1996), którzy stworzyli wspólnotowy model społeczeństwa oparty na 
aktywnym uczestnictwie jednostek w instytucjach rodziny, szkoły, Kościoła, władzach 
publicznych, grupach biznesowych, stowarzyszeniach i ruchach społecznych, organi-
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zacjach trzeciego sektora. Partycypacja obywatelska oraz zaangażowanie w dzia łania 
wspólnotowe umożliwia artykulację i realizację interesów poszczególnych jednostek, 
jak również wielkich grup tworzonych przez te jednostki. Niesformali zowane stosunki 
międzyludzkie, dobrowolne i zacieśnione więzi, przyjacielskie relacje, wysoki poziom 
zaufania formują przestrzeń obywatelską o wiele skuteczniej niż ustrukturyzowane 
i zbiurokratyzowane procedury. Rację ma zatem Benjamin Barber, twierdząc, że:

„Społeczeństwo obywatelskie to przestrzeń obywatelska, zajmuje miejsce pośrednie między 
władzą państwową, a sektorem prywatnym. To nie tutaj głosujemy i nie tutaj sprzedajemy, 
i kupujemy, lecz rozmawiamy z sąsiadami na temat przeprowadzania dzieci przez jezdnię, 
planujemy imprezę charytatywną na rzecz szkoły, zastanawiamy się, czy nasza parafia mo-
głaby utworzyć schronisko dla bezdomnych, organizujemy letnie zawody sportowe dla dzieci. 
[…] Społeczeństwo to tworzą z własnej woli swobodnie stowarzy szone jednostki i grupy dą-
żące do wytworzenia wspólnej płaszczyzny działania” 

(Barber 2001: 360–361).

Zgodnie z Barberowską wykładnią, społeczeństwo obywatelskie to organizacja 
społeczna (ani państwowa, ani prywatna) oparta przede wszystkim na współdziała-
niu, porozumieniu, dialogu, potrzebie zrobienia czegoś razem. Tutaj interesy są zbież-
ne, a cele i dążenia realizowane dzięki możliwościom stowarzyszania się oraz koope-
racji. Istnienie różnego typu fundacji czy stowarzyszeń (np. na rzecz ochrony zdrowia, 
edukacji, kultury) utrwala postawy obywatelskie, ponieważ mobilizuje jednostki do 
podjęcia wspólnotowych działań na korzyść ogółu, zwykle nieodpłatnie, charytatyw-
nie. Ma to istotne znaczenie psychologiczne, gdyż woluntaryzm, zaangażowanie i oso-
bisty wkład w realizację jakiejś sprawy mocniej inkorporuje jednostki niż odgórny 
nakaz lub przymusowe zobowiązanie. Właśnie w dobrowolnym społecznikostwie Ale-
xis de Tocqueville upatrywał przyczyn amerykańskiej potęgi. Podróżując po Ame ryce 
w 1831 roku, pisał:

„niezależnie od wieku, pozycji, poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się stowa-
rzyszają. Mają nie tylko towarzystwa handlowe i przemysłowe, do których należą wszyscy, 
ale również mnóstwo innych: istnieją stowarzyszenia religijne i moralne, stowarzyszenia 
o poważnym i błahym charakterze, stowarzyszenia zajmujące się ogólnymi i bardzo szczegó-
łowymi sprawami, stowarzyszenia wielkie i małe. Amerykanie stowarzyszają się w celu orga-
nizowania zabaw, tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia kościołów, rozpo-
wszechniania książek, wysyłania misjonarzy na antypody. W ten właśnie sposób zakłada się 
w Ameryce szpitale, więzienia, szkoły. Amerykanie stowarzyszają się również i po to, by głosić 
jakąś prawdę lub przez dostarczenie przykładu rozwijać w społeczeństwie jakieś uczucia” 

(Tocqueville 1996: 116). 

Jeremy Rifkin przypomina, że amerykańskie zamiłowanie do społecznikostwa 
wynika ze społecznie utrwalonych poglądów na temat człowieka – jednostki sil-
nie zindywidualizowanej, wolnej, podejmującej autonomiczne wybory. Aby zadbać 
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o indy wi dualną akumulację dóbr oraz mieć pełną kontrolę nad prywatną własnością, 
Amery kanie minimalizują rolę państwa, poszerzając jednocześnie sektor non profit. 
Rozwój instytucji obywatelskich wspierany jest przez stare tradycje religijne: „wiele 
organizacji non profit zajmujących się opieką zdrowotną, edukacyjną i opieką społecz-
ną powstało jako kontynuacja instytucji religijnych. Amerykanie od początku opo wia-
dali się na przykład za organizowaniem szpitali jako organizacji non profit, a prze-
ciwko prowadzeniu ich przez państwo. Obecnie 46 procent pracowników sektora non 
profit jest zatrudnionych w instytucjach opieki zdrowotnej” (Rifkin 2005: 57). Przyna-
leżność do wspólnot religijnych skutkuje sukcesywnym zwiększaniem się liczby wo-
lontariuszy pracujących w ośrodkach opieki społecznej, którzy zajmują się organizo-
waniem noclegów dla bezdomnych, dożywianiem biednych, opieką nad chorymi itp. 
Człon kowie organizacji non profit lepiej znają potrzeby danej społeczności i efektyw-
niej potrafią nieść pomoc niż agendy rządowe, dlatego postuluje się, aby to instytucje 
obywatelskie zarządzały opieką społeczną. 

Potencjał obywatelski grup, a także poszczególnych jednostek wchodzących 
w skład tych grup, powinien być wykorzystywany w sposób planowy i przemyślany, 
m.in. w ra mach podziału pracy przypisanej do kategorii danej grupy. Konkretny po-
dział funkcji i ról powoduje, że w pewnym zbiorze jednostek, z pozoru niepowiąza-
nych wspólnymi interesami, generowane są styczności, kontakty, stosunki, interakcje. 
W ten sposób rodzi się społeczeństwo obywatelskie rozumiane jako „społeczeństwo 
zorganizowane w spójne grupy – jak komitety rodzicielskie (Parent-Teacher Organiza-
tions), organi zacje kontroli standardów w życiu publicznym (watchdog groups) czy or-
ganizacje rze cz nictwa interesów poszczególnych środowisk (advocacy organizations)” 
(Fukuyama 2005: 46). Mówiąc oględnie, grupa – jako podstawowa komórka społeczna 
– jest ele men tem współtworzącym (w konfiguracji z innymi grupami) społeczeństwo 
oby watelskie w wymiarze integracji i współpracy. W strukturze grupy niemal organi-
cznie wytwarzają się więzi, poczucie łączności oraz przynależności, potrzeba działania 
na rzecz wspólnoty, przez co utrwalają się obywatelskie wzory zachowań i postaw, 
a w następstwie kultura, etos, tożsamość obywateli. Grupa ma większą siłę oddziały-
wania oraz moc sprawczą niż jeden człowiek, co przekłada się na wyższy stopień kon-
troli społecznej grupy w stosunku do działań podejmowanych na szczeblu państwo-
wym. Grupa, jako wyodrębniona i zorganizowana wspólnota, lepiej strzeże interesów 
wspólnoty, aniżeli pojedyncze, niewspółdziałające ze sobą, jednostki. W działaniach 
grupowych tkwi jednak pewne niebezpieczeństwo, bowiem – jak podkreśla Francis 
Fukuyama – pojmowanie społeczeństwa tylko w kategoriach grup (niepowiązanych 
z innymi grupami) może sprowadzić się do rywalizacji poszcze gólnych grup o dostęp 
do władzy lub innych dóbr. Konsekwencją tego jest wyłączne nastawienie na realiza-
cję partykularnych interesów oraz lobbowanie na rzecz osobis tych korzyści, z pomi-
nięciem dobra i ewentualnych zysków całej wspólnoty. W związku z tym obywatel-
skość nie oznacza bynajmniej tylko zdolności kooperowania pewnych grup interesu, 
lecz faktyczną troskę o losy innych członków społeczeństwa, przeja wiającą się m.in. 
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w uwzględnianiu ich potrzeb w procesie tworzenia procedur czy instytucji. Nawet 
jeśli to założenie ma w dużej mierze charakter postulatywny, to warunkiem prze-
trwania społeczeństwa obywatelskiego jest obowiązujący w nim etos wynikający 
z przyjętych i praktykowanych norm, przekonań moralnych, stylów myślenia i warto-
ściowania. System aksjonormatywny, jako gwarant ładu społecznego, stanowi kom-
pleks cnót obywatelskich, takich jak: zaufanie, otwartość, altruizm, lojalność, toleran-
cja, które określają zachowania i postawy obywatelskie. Jest to sytuacja, kiedy każdy 
zna zakres swoich praw i obowiązków wynikających z faktu bycia człowiekiem oraz 
przynależności do wspólnoty, a jednocześnie respektuje prawa innych i umożliwia 
praktyczną realizację ich potrzeb czy oczekiwań. Dbałość o normy i wartości oraz 
poszanowanie prawa jest warunkiem powstania i rozwoju nowoczes nego civil socie-
ty. Jak dodaje Szacki, „dzisiejsze odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego jest 
w oczywisty sposób związane z przypomnieniem jej wymiaru moralnego […]. Człon-
kowie społeczeństwa obywatelskiego muszą być świadomi, iż zaspokojenie partyku-
larnych potrzeb nie jest możliwe bez istnienia sfery porozu mienia, współdziałania 
i wspólnoty” (Szacki 1997: 35–36).

Społeczeństwo obywatelskie wymaga kolektywnego myślenia i działania, jednak 
jest tworzone przez wolnych, niezależnych i samosterownych obywateli, którzy są nie-
zależni od władzy, niepodatni na naciski z jej strony. Nadmierna ingerencja państwa, 
monopolizacja władzy państwowej lub zawłaszczenie sfery publicznej przez instytu-
cje totalne uniemożliwia trwanie społeczeństwa obywatelskiego, gdyż jego podstawo-
wym aspektem jest ideologiczna niezależność od państwa, a więc nieposłu szeństwo 
polityczne czy partyjne, poczucie swobody osobistej, autonomia i brak przymusu: 

[…] społeczeństwo obywatelskie jest autonomicznym bytem, który ma zrównoważyć wła dzę 
państwową, pozwalając jednocześnie obywatelom wyrażać swoje interesy i potrze by, jedno-
cząc ich wokół spraw wspólnej troski oraz wpływać na decyzje publiczne. Po to, by społeczeń-
stwo obywatelskie mogło wypełniać tę rolę, musi posiadać żywotne siły wewnętrzne, własną 
strukturę utkaną z sieci wzajemnych – nie kontrolowanych przez państwo i jego aparat – po-
wiązań między ludźmi i grupami społecznymi” 

(Osiatyński 1996: 12). 

Nie jest jednak tak, że społeczeństwo obywatelskie konstytuuje się w zupełnej 
separacji od państwa, bowiem między państwem a społeczeństwem istnieją liczne 
wzajemne powiązania w zakresie usług świadczonych na rzecz obywateli – gwaran-
cji bezpieczeństwa, edukacji, zatrudnienia, schronienia, opieki. Współzależność pań-
stwa i społeczeństwa jest obserwowalna na pograniczu obu tych struktur – zwłaszcza 
w orga nizacjach pozarządowych lub innych przestrzeniach non profit. 

Interferencja państwo – społeczeństwo obywatelskie uwidacznia się także w sytu-
acji, kiedy społeczeństwo funkcjonuje jako wspólnota polityczna, której członkowie 
partycypują w decyzjach oraz instytucjach o charakterze państwowym. Oznacza to, 
z jednej strony, instytucjonalizację organizacji trzeciego sektora działających niezależ-
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nie od państwa, a z drugiej, zakłada stworzenie wspólnoty politycznej, kiedy jednost-
ki budują społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywny udział w życiu politycznym 
kraju, w myśl Arystotelesowskiej zasady, że „obywatelami są ci, którzy uczestniczą 
w rządzeniu państwem”, bo „człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie” 
(Murawski 1999: 16). 

W analizach społeczeństwa obywatelskiego, szukając modeli czy teorii o charakte-
rze paradygmatycznym, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na złożoność tej 
koncepcji, która wynika z długowiekowej historii idei, lecz także sama w sobie jest na 
tyle dynamiczna i zmienna, że podlega kontekstualnemu przekształcaniu się i modyfi-
kacjom. Wykreowanie pewnej matrycy konceptualnej o charakterze ogólnym, w na-
stęp stwie analizy ewolucji idei i praktyki społeczeństwa obywatelskiego na przestrze-
ni dziejów, polega na wskazaniu najczęściej występujących na gruncie pojęciowym 
atrybutów, formuł i schematów, którymi to społeczeństwo jest opisywane. W tym 
przypadku mamy do czynienia z samowytwarzającym się kontekstem, modelem, któ-
ry podlega dekonstrukcji tylko wtedy, gdy odnosi się do konkretnej kultury i struktury 
społecznej, a jednocześnie jest osadzony w sztywnych ramach historii myśli społecz-
no-politycznej. Jak trafnie zaznacza Reinhart Koselleck

„gdy mówimy o społeczeństwie obywatelskim, możemy odnosić się do tego samego stanu 
faktycznego, ale wkraczamy na niepewny grunt tysiącletniej tradycji. Bo społeczeństwo oby-
watelskie, société civile czy civil society, to – z etymologicznego punktu widzenia – przekłady 
terminu łacińskiego. Odwołują się one do rzymskiej societas civilis, dla której z kolei termi-
nologicznym pierwowzorem była grecka koinonia politike. Z czysto etymolo gicznego punk-
tu widzenia mamy zatem do czynienia z zadziwiającą ciągłością, i dlatego to, co twierdzili 
o społeczeństwie obywatelskim Arystoteles lub Cyceron, nie jest w żad nym razie w całości 
anachroniczne. W dziejach tego terminu odnajdujemy bowiem ukształtowane niegdyś pojęcia 
wolnej politycznej samoorganizacji, których nie sposób wykreślić z europejskiego doświad-
czenia. Na przykład wyobrażenia, że obywatele mogą czy powinni rządzić się sami, nigdy nie 
potraktowano jako przygodnego znaczenia tego terminu i nie wyeliminowano go z pojęcia 
społeczeństwa obywatelskiego. W teoretycz nych definicjach wskazuje się zawsze na politycz-
ne samostanowienie societas civilis, którzy jako wolni obywatele sprawują władzę już to nad 
samymi sobą, już to nad innymi czy też, jak w przypadku demokracji, odgrywają te role na 
przemian, tak że w aspekcie teoretycznym władca tożsamy jest z poddanym” 

(Koselleck 2010: 581).  
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CIVIL SOCIETY AS A SOCIAL IDEA AND PRACTICE. SELECTED THEORETICAL 
AND IDEOLOGICAL PARADIGMS

Abstract. The article is an attempt to indicate the main theoretical and ideological paradigms 
that underlie civil society understood as a social idea and practice. The phenomenon of civil 
society should be considered in terms of the Weberian ideal construct - a creation possible 
in theory, but difficult to implement in practice. The essence of ideal constructs is that they 
define in a model manner some social phenomena together with their constitutive features. As 
Stefan Nowak points out, ideal types include a certain class of events or processes that were 
used according to a specific scenario in an independent manner, free from external influences, 
according to the unambiguous, theoretically defined principle.

Keywords: paradigm, Hobbes, Lock, Hegel, history of social thought.
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Kapitał społeczny i kulturowy, 
społeczeństwo obywatelskie 

i rozwój społeczno-gospodarczy 
– analiza powiązań

Zagadnienie rozwoju analizowane jest w naukach społecznych z wielu interesu-
jących perspektyw. Z punktu widzenia tematyki niniejszego tekstu najistotniej-

sze wydają się obserwacje powstające na gruncie socjologii i ekonomii. Elementem 
wspólnym wszystkich podejść odnoszących się do rozwoju jest pojęcie zmiany. Bardzo 
pojemną definicję podaje Piotr Sztompka, określając zmianę społeczną jako „różnicę 
między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu 
i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu” (Sztompka 1999: 41). Gdy 
obserwo wane zmiany polegają na wzroście liczby bądź natężenia określonych zja-
wisk lub innych ważnych elementów systemu społecznego lub, mówiąc inaczej, wraz 
z upły wem czasu mamy do czynienia ze wzrostem wartości istotnej dla danego pro-
cesu zmiennej lub zbioru zmiennych, wtedy taką zmianę nazwać można rozwojem. 
Choć nie ma w tym względzie powszechnej zgody, to zazwyczaj pojęcie rozwoju jest 
w polskim i zagra nicznym piśmiennictwie utożsamiane z postępem, wskazując na jego 
pozytywne wartościowanie. Takie podejście stanowi fundament szeroko wykorzysty-
wanej miary, jaką jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index). 
Został on zaprezentowany po raz pierwszy w 1990 roku, a od 1993 wykorzystywany 
jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych do opisywania rozwoju społecznego 
i ekono micznego poszczególnych krajów. Podejście zaproponowane przez ONZ jest 
bardzo kompleksowe. Rozwój społeczny definiowany jest jako proces polegający na 
stałym poszerzaniu granic wolności i swobody wyboru jednostek. Fundamentalnym 
założeniem tego podejścia jest to, że ludzie powinni uczestniczyć w procesach, które 
kształtują warunki ich życia, ale także mieć wpływ na wyznaczane cele i wyniki tychże 
procesów. Ważną, choć nie pierwszorzędną rolę odgrywa wzrost gospodarczy, który 
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choć istotnie wpływa na rozwój społeczny, w myśl koncepcji ONZ, nie jest jego celem. 
Chodzi w niej raczej o zwiększanie potencjału ludzkiego, poprawę jakości życia i zwięk-
szanie podmiotowości ludzi poprzez umożliwianie im aktywnego uczestnictwa w kre-
owaniu warunków, w których funkcjonują (Jahan 2015: 2–3). Centralną kategorię uję-
cia Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi więc wolność i poszerzanie swobód 
obywatelskich. Z pewnością wpływ na takie podeście miał jeden ze współtwórców 
indeksu HDI, ekonomista i noblista z 1998 roku Amartya Sen, który uznaje wręcz, że 
bez wolności nie ma rozwoju. Jego zdaniem, autonomia jednostki, możliwość decy-
dowania o własnym losie i podejmowania decyzji zgodnych z osobistymi potrzebami 
i pragnie niami jest znacznie ważniejsza niż ogniskowanie się wyłącznie na postępie 
technolo gicznym, industrializacji czy wzroście wskaźników ekonomicznych. Jak zau-
waża: „Dzięki tym wolnościom ludzie czują się obywatelami, których potrzeby i gło-
sy się liczą, a nie tylko nakarmionymi, dobrze odzianymi i zabawionymi poddanymi” 
(Sen 2002: 305). Prezentowane tutaj podejścia wiążą rozwój z kontekstem politycz-
nym i uwypuklają takie kwestie, jak prawa i wolności człowieka, reguły demokratycz-
ne związane z par tycypacją obywatelską czy responsywnością państwa wobec swoich 
obywateli (por. także Sen 2004: 56). Oczywiście, kwestie ekonomiczne są wciąż bardzo 
ważnym elementem rozwoju. Jak jednak zauważa Jerzy Hausner, deficyt demokratycz-
nych reguł i niestosowanie się do praw politycznych, zwłaszcza w długim okresie, jest 
czynnikiem ten rozwój blokującym (Hausner 2008: 374).

Tym zaś, co stanowi siłę napędową procesów rozwojowych są różnego rodzaju za-
soby gromadzone i wykorzystywane na każdym z poziomów życia społecznego – po-
cząwszy od ujęcia mikro, przez mezo, aż po poziom makro (Karwińska 2013: 307). 
Część tych zasobów, które nie podlegają konsumpcji, a są wykorzystywane do po-
mnażana wartości gospodarczych, definiuje się w ekonomii jako kapitał. W klasycz-
nej ekonomii jest on, obok pracy i ziemi, podstawowym czynnikiem produkcji (Noga 
2014: 68). W XIX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku podstawowego źródła 
wzrostu gospodarczego upatrywano w kapitale fizycznym i naturalnym. W poszuki-
waniu lepszych metod określania czynników warunkujących efektywność i potencjał 
rozwojo wy na różnych poziomach agregacji, na początku lat sześćdziesiątych po raz 
pierwszy zwrócono uwagę na człowieka, jako na swego rodzaju kapitał. Powstanie te-
orii kapitału ludzkiego związane jest z pracami Theodore’a W. Schultza oraz Gary’ego 
S. Beckera1 (por. Kunasz 2004). Z czasem pole istotnych czynników poszerzono rów-
nież o takie elementy, jak kapitał społeczny i kulturowy. Choć są to kategorie znane 
w naukach społecznych od dziesięcioleci, to w ostatnich kilkunastu latach przeżywają 
swego rodzaju renesans i coraz częściej pojawiają się w kontekście dyskusji o źródłach 
rozwoju. 

1 Choć to faktycznie Schultz i Becker, a po nich także Mincer, w niezależnych badaniach dostrzegli w kapitale 
ludzkim istotny zasób, warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozważania na ten temat odnaleźć można już u siedem-
nastowiecznego ekonomisty Williama Petty’ego, ale także w pracach Adama Smitha, Jean-Baptiste’a Saya czy 
Johna S. Milla (Stolarczyk 2012).
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Pomiędzy kapitałem kulturowym, społecznym i szeroko pojętym rozwojem nie ist-
nieje jednak prosta zależność. Można raczej mówić w tym przypadku o efekcie syner-
gii, który ma szanse zaistnieć, gdy poszczególne elementy przybierają odpowiednią 
formę i są właściwie wykorzystywane na różnych poziomach organizacji społecznej. 
Celem niniejszego artykułu jest analiza tych powiazań i zależności. W dalszej części 
tekstu scharakteryzowane zostaną więc obie formy kapitału, a następnie omówione 
zostaną warunki, w których oba typy kapitału w największym stopniu uwalniają swój 
potencjał prorozwojowy.

Kapitał kulturowy
Pojęcie kapitału kulturowego pojawiło się po raz pierwszy w latach sześćdziesią-

tych ubiegłego wieku. Zostało ono zastosowane przez Pierre’a Bourdieu, jako jeden 
z kluczo wych elementów teorii reprodukcji struktury społecznej, którą autor rozwijał 
we współpracy z Jean-Claudem Passeronem (Niezgoda 2000: 198). W teorii Pierre’a 
Bourdieu kapitał kulturowy występuje pod trzema postaciami: w formie wcielonej 
(embodied), zobiektywizowanej (objectified) i zinstytucjonalizowanej (institutionali-
zed) (Bourdieu, Wacquant 2001: 104)2. Każda z tych postaci jest swego rodzaju agre-
gatem, zbiorem pewnych czynników, dzięki którym można określić poziom posiada-
nego kapitału kulturowego.

Wcielony kapitał kulturowy to pewne umiejętności, właściwości jednostek, ale rów-
nież specyficzne predyspozycje, dzięki którym z większą łatwością przyswajają sobie 
one nową wiedzę, potrafią operować odpowiednim językiem oraz dostosować się do 
nowych warunków. Zinstytucjonalizowana forma kapitału kulturowego to wszelkie 
usankcjonowane i umocowane w instytucjach społecznych formalne zasady potwier-
dzania kwalifikacji. Chodzi tu w dużej mierze o wykształcenie, które może być trakto-
wane jako swego rodzaju świadectwo kompetencji kulturowych, a które temu, kto je 
posiada, nadaje zwyczajową, stałą, prawnie zagwarantowaną wartość w odniesieniu 
do kultury. Zobiektywizowany kapitał kulturowy jest zaś zawarty w obiektach mate-
rialnych i środkach przekazu, takich, jak książki, pisma, obrazy, maszyny, narzędzia, 
pomniki czy instrumenty, wpisany w te obiekty i może być wraz z nimi przekazywany 
(Bourdieu 1986: 243–248). 

Na gruncie polskim kapitałem kulturowym interesuje się między innymi Adam 
Bartoszek, definiując go jako przyswojony przez jednostki system aprobowanych 
i zhie rarchizowanych treści kultury, które określają prawomocne wartości, wiedzę, 
styl życia i dążenia. Jest on zasobem warunkującym osiągnięcia w rywalizacji z innymi 
osobami (Bartoszek 2003: 22). W kontekście stratyfikacji społecznej, oznacza to, że 
wyższy poziom kapitału kulturowego zapewnia wyższy status. Jak zaznacza Henryk 

2 W literaturze odnaleźć można także inne tłumaczenia trzech form kapitału, określające je jako ucieleśnioną, 
uprzedmiotowioną oraz zinstytucjonalizowaną (por. Throsby 2010: 54; Ilczuk 2012: 33).
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Domański, działa to na zasadzie sprzężenia zwrotnego, gdzie poziom kapitału wpływa 
na pozycję społeczną, ta zaś determinuje spektrum możliwości oraz formę i zakres 
uczestniczenia w kulturze (Domański 1996: 147). Dzieje się tak dlatego, że w systemie 
stratyfikacji społecznej występują pewne obszary kultury, które ceni się w większości 
środowisk. Istnieją bowiem określone style i wzory uznawane powszechnie za „lep-
sze”, które chciałoby się naśladować, dające prestiż i symbolizujące przynależność do 
„elity” (tamże: 144).

Kapitał kulturowy w zaprezentowanym powyżej ujęciu odnosi się do właściwości 
jednostek oraz poszczególnych dóbr. Z punktu widzenia niniejszego tekstu, najbar-
dziej istotne są te jego formy, które powiązane są z cechami i kompetencjami poszcze-
gólnych osób, proces, w jakim są one kształtowane i przenoszone w ramach transmi-
sji wewnątrz- i międzypokoleniowej, a także ich znaczenie w kontekście społecznym. 
W tym ostatnim wymiarze, który odnosi się do związków pomiędzy jednostką a gru-
pą oraz wzajemnych interakcji, kapitał kulturowy łączy się z koncepcją kapitału spo-
łecznego. Ponadto, na co uwagę zwraca Bourdieu, kapitał kulturowy można przewar-
tościować na zasoby kapitału społecznego. W odróżnieniu od kapitału kulturowego, 
kapitał społeczny posiada znacznie więcej ujęć teoretycznych, co więcej stał się on 
jednym z tych zagadnień, które z dyskursu naukowego przeniknęło także do polityki 
oraz publicystyki. Warto na potrzeby niniejszego artykułu uporządkować i omówić 
najważniejsze podejścia i definicje kapitału społecznego.

Kapitał społeczny
Kapitał społeczny, choć niekoniecznie pod wykorzystywaną tu nazwą, jest zagad-

nieniem obecnym w dyskursie naukowym, głównie na gruncie socjologii, od bardzo 
dawna. Alejandro Portes wskazuje, że pozytywny wpływ zaangażowania i partycypa-
cji w inter akcjach społecznych w różnego typu zbiorowościach, zarówno na jednost-
kę, jak i całą społeczność, dostrzeżono już w XIX wieku, w czasie, gdy socjologia jako 
nauka dopiero się konstytuowała. Odniesienia do opisywanych zależności odnaleźć 
można w pracach Emila Durkheima i jego uwagach na temat roli spójności grupowej 
i solidarności w przezwyciężaniu anomii czy uwagach Karola Marksa na temat za-
tomizowanej „klasy w sobie” oraz zintegrowanej i zmobilizowanej „klasy dla siebie” 
(Portes 1998: 2). Odnie sięnia do kapitału społecznego odnaleźć można także w spuś-
ciźnie intelektualnej Ferdi nanda Tönniesa i jego rozróżnieniu pomiędzy Gemeinschaft 
(wspólnotą) a Gesellschaft (zrzeszeniem), określających różnice w stosunkach spo-
łecznych w zbiorowościach tradycyjnych oraz społeczeństwach nowoczesnych, ale 
także u Maxa Webera czy Georga Simmla. 

Współczesne spojrzenie na kapitał społeczny zapoczątkowane zostało wraz z opubli-
kowaną w 1916 roku pracą Lyndy H. Hanifan. Badała ona czynniki, które w najlepszym 
stopniu mobilizowałyby społeczności do angażowania się w proces nauczania w szko-
le i podnosiły jego poziom. Obserwując działania prowadzone w jednej z wiejskich 
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szkół w Stanach Zjednoczonych, zauważyła, że najlepsze efekty przynoszą nie dobra 
o charak terze materialnym, a takie przymioty, jak dobra wola, braterstwo, popraw-
ne stosunki społeczne czy wzajemna sympatia. To, co Hanifan uważała za szczególnie 
istotne, to uznanie powyższych postaw i sposobów działania za obowiązujące poza ści-
słym obrę bem najbliższej rodziny i uczynienie ich podstawą stosunków społecznych 
w ramach bardziej rozległych sieci kontaktów. Przynosi to korzyści całej wspólnocie, 
a także poszczególnym jednostkom, które odnoszą wymierne korzyści wynikające ze 
wsparcia, sympatii i braterstwa innych (Sztompka 2016: 286–287).

Ważnym momentem dla rozwoju koncepcji kapitału społecznego były pierwsze 
prace z tego zakresu, opublikowane na początku lat osiemdziesiątych przez Pierre’a 
Bourdieu3. W jednej z definicji, Bourdieu określa omawiany kapitał jako „sumę za-
sobów, aktualnych i potencjalnych, które należą się jednostce lub grupie z tytułu po-
siadania trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości 
i wzajemnego uznania. To znaczy jest sumą kapitałów i władzy, które sieć taka może 
zmobilizować” (Bourdieu, Wacquant 2001: 105). W innej zaś, dodaje, że ta sieć relacji 
i uczestnictwo w grupie „dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci 
kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu 
w najszerszym sensie tego słowa” (Bourdieu 1986: 249–250). Wysoki poziom indy-
widualnego kapitału społecznego przynosi więc wiele osobistych korzyści, co wynika 
z uwypuklanego przez Bourdieu wymiennego charakteru kapitałów.

W odmienny sposób kapitał społeczny definiuje James S. Coleman, który, w prze-
ciwieństwie do Bourdieu, zwraca uwagę nie na korzyści, jakie jednostce przynosi jego 
sieć kontaktów, lecz uznaje rzeczony kapitał za właściwość grupową, zbiorową cechę 
zwiększającą jej skuteczność działania jako całości. Jak stwierdza w jednym ze swoich 
tekstów: „Grupa, w której szeroko występuje wiarygodność i zaufanie, zdolna jest do 
daleko większych osiągnięć niż porównywalna grupa pozbawiona wiarygodności i za-
ufania” (Coleman 1988: 101). Myśl tę rozwija w swojej publikacji z 1990 roku, gdzie 
przytacza dodatkowe argumenty na rzecz tego, że kapitał społeczny nie może mieć 
charakteru indywidualnego czy być pomnażany w procesie intencjonalnych decyzji 
i działań poszczególnych jednostek. Nie neguje on co prawda, że omawiany kapitał 
stanowi również zasób poszczególnych osób, co poprawia ich możliwości działania 
i podnosi jakość życia, lecz korzyści wynikające z jego wysokiego poziomu przypada-
ją w udziale nie tylko tym, dzięki którym został on pomnożony, lecz także innym ak-
torom społecznych interakcji. W tym sensie, generowanie kapitału społecznego jest, 
zdaniem Colemana, niejako produktem ubocznym innych działań i nie ma charakteru 
celowego czy intencjonalnego (Coleman 1990: 317–318). Ważne w omawianym po-
dejściu jest także spostrzeżenie dotyczące możliwości wymiany kapitału społecznego 
na inne rodzaje kapitału. W świetle założeń Colemana, nie istnieje tu bowiem proste 

3 Choć niektórzy uznają (por. Działek 2011: 101), że impulsem do rozwoju teorii były badania Marka 
S. Granovettera i jego koncepcja silnych i słabych więzi społecznych, których opis znalazł się w artykule pt. The 
Strength of Weak Ties opublikowanym w 1973 roku w „The American Journal of Sociology” . 
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przełożenie oparte na możliwości konwersji jednego typu zasobów na inne. W róż-
nych obszarach i dziedzinach aktywności (lub – jakby powiedział Pierre Bourdieu – na 
różnych polach) kapitał społeczny może ułatwiać konkretne działania czy osiąganie 
celów, w innych zaś być bezużyteczny lub nawet szkodliwy (Coleman 1988: 98).

Jeszcze większy nacisk na tę kwestię położył Robert Putnam, który badał sferę 
publiczną we Włoszech lat dziewięćdziesiątych i szukał czynników głębokich różnic, 
zarówno w sferze ekonomicznej, jak i politycznej, pomiędzy dobrze rozwijającą się 
północ, a zacofanym południem. Jak stwierdza Putnam w książce podsumowującej 
swoje badania, „sukces w przezwyciężaniu dylematów zbiorowego działania i samo-
niszczenie się oportunizmu, który te dylematy zradza, zależy od szerszego kontekstu 
społecznego, w którego ramach dana gra jest rozgrywana. Dobrowolna współpraca 
łatwiejsza jest w społeczności, która odziedziczyła istotny kapitał społeczny w postaci 
norm wzajemności i sieci obywatelskiego wsparcia. Kapitał społeczny odnosi się tu do 
takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą 
zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania” (Putnam 
1995: 258).

Ważną kategorią w rozważaniach Putnama jest pojęcie społeczeństwa obywatel-
skiego, jako idei silnie powiązanej z kapitałem społecznym. Takie społeczeństwo może 
realnie zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy wśród członków zbiorowości istnieją silne po-
wiązania, normy oparte na współdziałaniu i zaufaniu. Powiązania tych zjawisk wydają 
się zresztą oczywiste, gdy pod uwagę weźmie się przedmiot badań Putnama we Wło-
szech. Na ogólnym poziomie, dotyczyły one czynników wpływających na sprawność 
działania instytucji demokratycznych i roli, jaką społeczność lokalna odgrywa w umac-
nianiu wartości obywatelskich. Kluczowe są przede wszystkim powiązania poziome, 
które w większym stopniu niż relacje pionowe zwiększają aktywność obywatelską 
(por. Knapik 2011). Robert Putnam pisze w jednej ze swoich kolejnych książek: „O ile 
kapitał fizyczny odnosi się do obiektów materialnych, a kapitał ludzki do właściwo-
ści jednostek, o tyle kapitał społeczny odnosi się do powiązań pomiędzy jednostkami 
– sieci społecznych, norm wzajemności i zaufania, które z nich powstają. W tym zna-
czeniu, kapitał społeczny jest ściśle związany ze zjawiskiem, które zwykliśmy nazywać 
cnotą obywatelską (civic virtue). Różnica polega na tym, że pojęcie ‘kapitał społeczny’ 
kieruje uwagę na fakt, że cnota obywatelska jest najsilniejsza wtedy, gdy jest osadzona 
w gęstej sieci wzajemnych relacji społecznych. Społeczeństwo składające się z wielu 
jednostek cechujących się cnotą, ale odizolo wanych od siebie, niekoniecznie jest boga-
te w kapitał społeczny” (Putnam 2008: 33).

Włoskie badania Putnama przyniosły też bardzo ważny dla późniejszych ujęć po-
dział kapitału społecznego na kapitał wiążący (bonding) oraz pomostowy (bridging)4. 
Pierwszy z nich określa sieci powiązań wewnątrzgrupowych i sprzyja budowaniu lo-
jalności i spójności w ramach zamkniętych kręgów społecznych: rodziny, wspólnoty 

4 W niektórych przekładach występuje również pojęcie kapitału łączącego oraz spajającego lub inkluzywnego 
(włączającego) i ekskluzywnego (wykluczającego).
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sąsiedzkiej czy małych grup lokalnych. Zwiększa on solidarność grupową i zaufanie po-
między blisko ze sobą powiązanymi jednostkami, może jednak wywoływać negatywne 
konsekwencje w postaci nadmiernej homogeniczności grupy, syndromu myślenia gru-
powego, budowania ostrych podziałów pomiędzy „swoimi” a „obcymi”, nadmiernego 
dbania o własny interes, nepotyzmu czy wreszcie tworzenia struktur o charakterze 
mafijnym. Kapitał pomostowy zaś określa powiązania międzygrupowe – ukierunko-
wany jest więc nie do wewnątrz, ale na zewnątrz – i manifestuje się poprzez łącze-
nie osób z różnych środowisk, skracając dystans pomiędzy reprezentantami różnych 
kategorii społecznych. Jest silnie powiązany ze zdefiniowaną powyżej kategorią roz-
proszonego, uogólnionego zaufania. Powiązania tego typu są słabsze niż w przy padku 
tych właściwych dla kapitału wiążącego, odgrywają jednak kluczową rolę w budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego i płaszczyzny współdziałania (Putnam 2008: 41 
i nast.). O istocie i znaczeniu słabych więzi pisał już w latach siedemdziesiątych Mark 
Granovetter wskazując, że, co prawda, reprezentują one relacje o mniejszym stopniu 
zażyłości i solidarności niż w przypadki tzw. silnych więzi, jednak są kluczowe w przy-
padku dostępu do innych grup, a tym samym do unikatowych informacji i zasobów 
zwiększających efektywność działania (por. Granovetter 1973).

Dla Putnama, oba typy wyróżnionych kapitałów są istotne i pełnią pozytywne role 
w społeczeństwie. Jeżeli jednak zbiorowość funkcjonuje wyłącznie w oparciu o zaso-
by kapitału wiążącego, a relacje przebiegają w ramach pionowych, hierarchicznych 
struk tur społecznych pomiędzy jednostkami o różnym statusie, dostępie do zasobów 
i możli wościach realizacji własnych interesów, dochodzi do negatywnych zjawisk 
– obserwo wanych choćby w południowych regionach Włoch lat dziewięćdziesiątych. 
Zdobyty przez jednostkę kapitał społeczny, dający jej duże przywileje, może spowo-
dować deprawację jednostki, a następnie całej społeczności. Zjawisko to Alejandro 
Portes nazywa „negatywnym kapitałem społecznym” i wymienia jego cztery główne 
oblicza lub też konsekwencje:

wykluczenie outsiderów – polega ono na wyłączaniu osób spoza danej sieci spo-
łecznej z dostępu do przywilejów, dóbr i usług, które powinny być osiągalne dla 
wszystkich;
presja na świadczenia na rzecz grupy – silnie powiązane grupy mogą wywierać na 
swoich członków nacisk na poświęcenie się na rzecz grupy kosztem własnego roz-
woju lub wbrew własnemu interesowi;
ograniczenie swobody działania – w tym przypadku jednostki mogą być poddawa-
ne silnej presji związanej z możliwościami podejmowana autonomicznych decyzji. 
Typowym przykładem jest tu choćby konieczność działania w oparciu o kryteria 
solidarności grupowej kosztem własnej wolności;
zaniżanie standardów – manifestuje się poprzez utrzymywanie zależności jedno-
stek od grupy, nacisk na obniżenie ambicji i zaniżanie standardów społecznych. 
Awans lub otwarcie się na inne normy i wartości stanowi bowiem zagrożenie, 
że jednostka porzuci dominującą w grupie kulturę i stanie się niezależna (Portes 
1998: 15 i nast.). 

•

•

•

•
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Należy więc zauważyć, iż kapitał społeczny może, ale niekoniecznie musi, przyno-
sić korzyści społeczne. „Cały nurt krytyki jednoznacznie pozytywnego podejścia do 
problemu kapitału społecznego zwraca uwagę, że istnienie sieci społecznych czy po-
siadanie przez jednostki kapitału społecznego jest warunkiem działania zarówno spo-
łeczeństw obywatelskich, jak i tych najdalszych od tego ideału. Wszystkie organizacje 
przestępcze, zwłaszcza mafie, są w istocie także sieciami społecznymi, a przestępcy, 
czy to skorumpowani urzędnicy, czy złodzieje albo gangsterzy, najczęściej nie mogliby 
działać bez poważnych zasobów swoistego ‘kapitału społecznego’, kapitału zaufania, 
jakim są obdarzani i jakim darzą innych” (Zarycki 2004: 49). Aby kapitał społeczny 
mógł – mówiąc słowami Jerzego Przybysza i Jana Sausia (2004: 35) – pełnić funkcje 
optymalizujące działania społeczne i ekonomiczne, konieczne jest zachowanie rów-
nowagi pomiędzy wiążącym a pomostowym rodzajem kapitału. Deficyt w którym-
kolwiek wymiarze lub nieproporcjonalny nadmiar jednego z nich prowadzi do wie-
lu negatywnych zjawisk i patologii. Michael Woolcock stworzył typologię obrazującą 
możliwe warianty oraz konsekwencje występowania różnych proporcji obu form kapi-
tału i przedstawił je w odniesieniu do mikro oraz makropoziomu organizacji społecz-
nej. Jego refleksje powiązane są z problemem procesów modernizacyjnych, analizuje 
on bowiem wpływ proporcji różnych czynników na potencjał rozwoju społecznego. 
Stosuje on własną terminologię określającą omawiane wymiary. Pierwszy z nich, to 
zakorzenienie, które odpowiada Putnamowskiemu kapitałowi wiążącemu, drugi to 
autonomia, tożsama z kapitałem pomostowym. Jednocześnie Woolcock wprowadza 
istotne rozróżnienie określające, co te dwa wymiary oznaczają na poziomie mikrospo-
łecznym i makrospołecznym. W pierwszym przypadku, zakorzenienie odnosi się do 
siły powiązań wewnątrzgrupowych i określane jest terminem integracja (integration),
zaś autonomia to gęstość relacji pozagrupowych, określana jako powiązania (linkage). 
Na poziomie makro, zakorzenienie opisuje relacje na linii państwo – społeczeństwo 
i określane jest jako synergia (synergy). Autonomia na poziomie makro to zaś integra-
cyjność organizacyjna (organizational integrity), która jest definiowana jako wiary-
godność, spójność i wydolność instytucjonalna (Woolcock 1998: 168).

Według Woolcocka, zależności na poziomie mikro opisują oddolne (bottom-
up) czynniki wpływające na rozwój społeczny, na poziomie makro zaś – odgórne
(top-down). W zależności od tego, w jakim stopniu są one spełnione, proponuje on 
kontinuum rozpięte pomiędzy skrajnymi efektami. W przypadku niskich wartości
na obu wymiarach dla poziomu mikro i makro dominującą strategią działania
w społeczeństwie jest tzw. „anarchistyczny indywidualizm” (anarchic individualism), 
zaś w przypadku wysokich wartości jest to zaangażowana/empatyczna autonomia 
(beneficent autonomy). Możliwości i realne efekty procesów modernizacyjnych są, 
zdaniem Woolcocka, wypadkową tego, jak poszczególne społeczeństwa radzą sobie
z organizacją życia zbiorowego i jak realizują założenia autonomii i zakorzenienia
w skali mikro- i makrospołecznej. Pozytywne efekty pojawiają się, gdy członko-
wie danej społeczności są zdolni i chętni do budowania więzi na wielu poziomach:
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1) w ramach ich społeczności lokalnych, 2) pomiędzy społecznościami lokalnymi 
i grupami oraz w ramach szerszych powiązań w ramach społeczeństwa obywatelskie-
go, 3) pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a instytucjami na poziomie makro,
4) na poziomie relacji międzyinstytucjonalnych i międzyorganizacyjnych w sektorze 
przedsiębiorstw. Aby uzyskać optymalne efekty rozwojowe koniecznie jest zaistnienie 
powiązań na wszystkich czterech poziomach, ponieważ są one wynikiem skumulowa-
nego procesu oddolnych i odgórnych działań tworzących sumarycznie zasoby kapitału 
społecznego, w formie generującej najwięcej pozytywnych efektów społecznych, poli-
tycznych i gospodarczych (Woolcock 1998: 186–187). 

Rozważania Woolcocka wydają się bardzo ważne, ponieważ pokazują istotę po-
mnażania pożądanej formy kapitału społecznego i znaczenie czynników oddolnych, 
związanych ze społecznościami lokalnymi, oraz odgórnych, których źródła znajdują 
się w odpowiednio ukształtowanych instytucjach publicznych i opartych na normach 
odpowiedzialności, zaufania i społecznej wrażliwości działania podmiotów gospodar-
czych. Instytucjonalny kontekst teorii Woolcocka i powiązanie go z innymi wymiarami 
kapitału społecznego stanowi ważne uzupełnienie innych ujęć kapitału społecznego, 
tak samo jak osadzenie rozważań w szerszej problematyce rozwoju. Jest to również 
ustalenie szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszego tekstu, bowiem zwraca 
uwagę na duże znaczenie instytucji publicznych w tworzeniu warunków do rozwo-
ju kapitału społecznego, a na poziomie konkretnych postaw i działań zwiększa także 

Tabela 1. Wymiary kapitału społecznego na poziomie mikro i makro wg Michaela Woolcocka

Poziom mikro

Integracja

Powiązania

Integracja wewnątrzgrupowa

Niska Wysoka

Powiązania 
\pozagrupowe

Niskie Amoralny indywidualizm Amoralny familizm

Wysokie Anomia Społeczność szans rozwojowych

Poziom makro

Synergia

Integralność organizacyjna

Poziom relacji obywateli z przedstawicielami władzy (zakres komplemen-
tarności i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym)

Niskie Wysokie

Kompetencje, 
spójność i wydolność 

instytucjonalna

Niska Państwo upadłe (collapsed state)
Anarchia

Państwo zbójeckie 
(rogue state)

Korupcja, łupieżcza polityka

Wysoka

Słabe państwo
(weak state)

Brak skuteczności i efektywności 
działań

Państwo prorozwojowe
(developmental state)

Kooperacja, odpowiedzialność, 
elastyczność

Źródło: opracowanie własne na podstawie Woolcock 1998.
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zaufanie interpersonalne oraz partycypację obywatelską. Spostrzeżenia Woolcocka 
potwierdzają także wyniki szeroko zakrojonych badań Johna Brehma i Wendy Rahn, 
którzy przeanalizowali dane gromadzone na potrzeby amerykańskiego Generalnego 
Sondażu Społecznego z lat 1972–1992. W wyniku rozbudowanych analiz statystycz-
nych, udowodnili oni silny związek pomiędzy trzema elementami: zaufaniem inter-
personalnym, partycypacją społeczną oraz zaufaniem do publicznych instytucji. Po-
wiązania te są raczej wielokierunkowe niż przyczynowo–skutkowe, jednak wyłania 
się z nich pewien wzór. Po pierwsze, poziom zaufania interpersonalnego rośnie wraz 
z zaangażowaniem społecznym, oba te wskaźniki osiągają zaś wyższe poziomy wraz 
ze wzrostem zaufania do instytucji publicznych. Autorzy cytowanych badań zwraca-
ją również uwagę na silny negatywny efekt złego funkcjonowania instytucji publicz-
nych, na deprecjację kapitału społecznego poprzez uruchamianie spirali powodują-
cej osłabianie się uogólnionego zaufania i społecznego zaangażowania, co prowadzi
do systematycznej destrukcji życia społecznego (por. Brehm, Rahn 1997).

Gdy weźmie się pod uwagę powyższe ustalenia i doda do nich tezy wypracowane 
przez cytowanych wcześniej teoretyków i badaczy zajmujących się kapitałem społecz-
nym, to trafna (ze względu na swój ogólny charakter) wydaje się jego szeroka definicja 
zaproponowana przez ekspertów Banku Światowego Christiaana Grootaerta i Terry’ego 
van Bastelaera, według których kapitał społeczny to: „instytucje, związki, postawy i war-
tości, które kierują relacjami między ludźmi i przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego 
i społecznego” (2002: 2). 

Kapitały miękkie a rozwój społeczno-gospodarczy
W świetle poczynionych dotychczas ustaleń można stwierdzić, iż zarówno kapitał kul-

turowy, jak i społeczny stanowią szczególny zasób, przynoszący różnorakie korzyści jed-
nostkom i całemu społeczeństwu. Jak jednak w przypadku każdego rodzaju zasobów, mogą 
być one wykorzystane na rzecz dobra wspólnego i przyczyniać się do rozwoju społecznego, 
ale również działań na jego niekorzyść. Do osiągnięcia pozytywnych efektów wynikających 
z synergii różnych właściwości obu kapitałów, niezbędne jest spełnienie odpowiednich wa-
runków. Wskazywał na nie cytowany powyżej Michael Woolcock, pisze o nich również 
Edward Nęcka, który w poszukiwaniu cech społeczeństwa kreatywnego i prorozwojowego 
dokonał przeglądu badań z tego zakresu. Wynika z nich, że aby w społeczeństwie rozkwitała 
kreatywność i twórcze, innowacyjne podejście do rzeczywistości, niezbędne jest spełnienie 
przynajmniej czterech kluczowych warunków. Pierwszy z nich, można powiedzieć bazowy, 
odnosi się do zasobów kapitału ekonomicznego i związany jest z dobrobytem, rozumianym 
jako dysponowanie nadwyżkami dochodów bieżących nad wydatkami oraz dużą siłą na-
bywczą pieniądza. Następne trzy są już bezpośrednio powiązane z kapitałem społecznym 
i kulturowym. Kolejny warunek to bowiem organizacja społeczna oparta na wartościach 
związanych z wolnościami obywatelskimi i autonomią jednostek. Kolejny odnosi się do róż-
norodności kulturowej, która jest silnie powiązana z otwartością i inkluzją społeczną, gęstą 
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siecią granovetterowskich słabych powiązań między różnymi grupami, również znajdujący-
mi się na różnych poziomach społecznej stratyfikacji. Wreszcie, kreatywne społeczeństwo 
rozwija się wówczas, gdy jego przedstawiciele doceniają wybitne dzieła i ich autorów oraz 
uważają działalność intelektualną i artystyczną za coś godnego szacunku. W tym przypadku 
nie chodzi jednak o wartościowanie efektów twórczości w kontekście ich wartości ekono-
micznej czy jako wyznaczników statusu (dóbr luksusowych w ujęciu Veblenowskim), lecz 
o zakorzeniony w społeczeństwie i podzielany system wartości (Nęcka 2005: 158–159). 
Aby warunek ten mógł zaistnieć, członkowie danego społeczeństwa muszą posiadać odpo-
wiednio wysokie zasoby kapitału kulturowego, rozumianego jako wykształcenie odpowied-
nich kompetencji i wrażliwości estetycznej, co w ujęciu Bourdieu odnosi się do wcielonej 
i zinstytucjonalizowanej formy tego kapitału. 

Dopiero, gdy wymienione powyżej warunki zostaną spełnione, w następnej kolejno-
ści kapitały te mogą zostać przewartościowane na inne formy, w tym kapitał intelektualny 
i ekonomiczny, przyczyniając się do wymiernych korzyści – choćby w sfe rze gospodar-
czej. Pokazują to wyniki wieloletnich badań prowadzone przez Ronalda Ingleharta, które są 
zgodne ze zidentyfikowanymi przez Nęckę warunkami formowania się kreatogennego spo-
łeczeństwa. Omawiając związki kapitałów miękkich, demokracji i wyników ekonomicz-
nych, Inglehart stwierdza, że „rozwój gospodarczy wydaje się połączony z odchodzeniem 
od absolutnych norm społecznych w stronę racjonalności, tolerancji, zaufania i wartości 
postmaterialnych” (Inglehart 2003: 148). Również na polskim gruncie odnaleźć można 
szereg badań i koncepcji wskazujących na istotną rolę kapitałów miękkich w procesach 
rozwojowych. Piszą o tym Edwin Bendyk i Jerzy Hausner wskazując, że oparcie procesów 
rozwojowych przy mobilizacji wewnętrznych zasobów i selektywnym wykorzystaniu tych 
pochodzących z zewnątrz prowadzi do upodmiotowienia, a tym samym zmienia relację 
zależności w układ o charakterze partnerskim pomiędzy danym podmiotem (np. państwem) 
a innymi aktorami działającymi w jego otoczeniu, wymaga odpowiednich zasobów kapita-
łów miękkich (Bendyk, Hausner 2015: 11). Zwraca na to uwagę Janusz Czapiński konklu-
dując swoje wieloletnie badania nad poziomem kapitału społecznego w Polsce w ramach 
Diagnozy Społecznej. Jego zdaniem, w Polsce obecne deficyty kapitałów miękkich, zwłasz-
cza zaś społecznego, są w pewnym stopniu redukowane przez ogromne ilości funduszy 
płynących ze środków unijnych. Wraz z ich wygaśnięciem, Polska stanie przed ogromnym 
wyzwaniem przezwyciężenia granic rozwoju, jak bowiem zauważa Czapiński: „Badania 
międzynarodowe dowodzą, że kapitał ludzki jest ważniejszą niż kapitał społeczny przesłan-
ką rozwoju w krajach uboższych, do których ciągle jeszcze zaliczyć można także Polskę. 
Po przekroczeniu jednak pewnego progu zamożności decydującego znaczenia dla dalszego 
rozwoju nabiera kapitał społeczny” (Czapiński 2015: 362). Już teraz zauważalny jest ten 
problem, co obrazują statystyki zawarte w publikacji Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 
pokazujące wysoki stopień korelacji jednego z komponentów kapitału społecznego – zaufa-
nia – z jakością życia i wzrostem gospodarczym (Boni 2009: 348). Diagnozy Czapińskiego 
i zespołu Michała Boniego potwierdza także w swoich analizach Dominik Batorski szuka-
jąc źródeł niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Batorski innowacyjność 
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definiuje bardzo szeroko, jako cechę jednostek, grup i systemów, zaś innowacje rozumie nie 
tylko jako nowe technologie, ale również zalicza do nich zwyczaje, idee czy zachowania, 
które postrzegane są jako nowe. Jednocześnie rozróżnia on wynalazczość od innowacyjno-
ści. Pierwsza z nich związana jest z procesem odkrywania i tworzenia nowych rzeczy, druga 
związana jest z procesem ich przyjmowania i dyfuzji w społeczeństwie. Batorski wskazuje, 
że wraz ze wzrostem złożoności wynalazków i innowacji, w coraz większym stopniu stają 
się one procesem społecznym, wymagającym współpracy, czasem w ramach bardzo licznej 
grupy. W Polsce sama wynalazczość nie jest szczególnie niska, jednak jej wdrażanie i upo-
wszechnianie jest znacznie utrudnione właśnie ze względu na fakt, że polskie społeczeń-
stwo jest w dużym stopniu zamknięte na nowości, nieufne i w niewielkim stopniu skłonne 
do współpracy poza wąskimi grupami najbliższych sobie osób. Innymi słowy, posiada bar-
dzo niskie zasoby kapitału społecznego. Bez tego dyfuzja innowacji odbywa się w sposób 
bardzo powolny, a i sam proces ich tworzenia jest w coraz większym stopniu utrudniony 
(por. Batorski 2013). Te same zależności zaobserwować można również w odniesieniu do 
kapitału kulturowego, co wyraźnie pokazują analizy prowadzone przez Łukasza Maźnicę. 
Wykorzystując wskaźnik kreatywności dziesięciu polskich miast (odzwierciedlający odse-
tek zarejestrowanych w systemie REGON firm z branż kreatywnych wśród wszystkich firm 
z poszczególnych miast) i zestawiając go ze stworzonymi przez siebie indeksami dostępno-
ści kultury i uczestnictwa w kulturze, przeprowadza on analizy statystyczne, które pokazu-
ją wysoki stopień współzależności pomiędzy tymi obszarami. Korzystając między innymi 
z regresji wielorakiej, pokazuje on, że uczestnictwo w kulturze i dostęp do infrastruktury 
kultury wyjaśnia prawie 70% wariancji zmiennej opisującej poziom kreatywności poszcze-
gólnych miast (R2=0,69; por. Maźnica 2014).

Podsumowanie
Podsumowując zaprezentowane powyżej ustalenia należy stwierdzić, że kapitał społecz-

ny i kulturowy to istotne czynniki tworzenia kreatywnego społeczeństwa czy społeczeństwa 
wiedzy, a co za tym idzie – kreatywnej gospodarki. Ich rola jednak nie ogranicza się do tych 
aspektów. Przede wszystkim, na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, stanowią 
one także fundament społeczeństwa obywatelskiego, uznającego wartości państwa demo-
kratycznego oraz otwartości i tolerancji lub, jak by powiedział Michael Woolcock, społe-
czeństwa prorozwojowego. Umacnianie obu forma kapitału wydaje się w tym kontekście 
jednym z najważniejszych elementów długoterminowej polityki rozwoju społecznego.

Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają instytucje publiczne, w tym zwłaszcza te 
funkcjonujące na poziomie społeczności lokalnych. Mają one potencjał do uruchamiania 
procesów, dzięki którym omawiane kapitały będą miały warunki do samopomnażania, mię-
dzy innymi poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej, upodmiotawiania społeczności 
lokalnej i jej sieciowania, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i insty tucjonalnym 
(choćby dzięki wspieraniu inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych i budowaniu 
międzyinstytucjonalnych koalicji). Warto bowiem wspomnieć, na co wska zują badacze, że 
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kapitał społeczny i kulturowy mają pewną specyfikę, która odróżnia je od klasycznych 
form kapitału, definiowanych na gruncie nauk ekonomicznych. Akumulacja kapita-
łów twardych przebiega bowiem inaczej niż kapitałów miękkich (w tym społecznego 
i kulturowego). W przypadku tych pierwszych, w trakcie ich wykorzystywania, ulegają 
one zużyciu i najczęściej nie są samoodnawialne, a tym samym – ich akumulacja jest 
funkcją efektywności ich wykorzystania. Kapitał kulturowy oraz społeczny posiadają 
tę szczególną właściwość, że są pomnażane przez ich wykorzystywanie i w ten sposób 
zwiększają swój potencjał użyteczności w przyszłości. Z drugiej strony, gdy nie są one 
wykorzystywane niszczeją, a ich zasoby topnieją (por. Ostrom 1999; Bendyk, Haus-
ner 2015). Ponadto ich akumulacja jest znacznie bardziej czasochłonna i wymagająca 
współwystępowania i interakcji wielu czynników na poziomie indywidualnym, mikro, 
mezo i makrospołecznym.
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SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL, CIVIL SOCIETY AND SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT 
 THE ANALYSIS OF INTERDEPENDENCY

Abstract. The aim of the text is to outline the relationships between social and cultural capital 
resources, civic society and widely understood socioeconomic development. The author bases 
his analysis on theoretical (sociological and economical) frameworks as well as research 
findings on these issues.
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Ruchy społeczne 
jako przejaw inicjatyw społecznych

Ruchy społeczne są definiowane z uwzględnieniem wielu różnych perspektyw.  
 Z pun ktu widzenia celu niniejszego opracowania istotne wydaje się przytoczenie 

perspekty wy poznawczej, zgodnie z którą ruchy społeczne są interpretowane jako efekt 
zmiany poziomu wiedzy uczestników i związanej z tym zmiany sposobu widzenia ist-
niejącej sytuacji, oraz perspektywy kulturowej, w której traktowane są jako reakcja na 
dominu jące wartości. Definiowanie ex post odnosi się do zmian, jakie wywołują ruchy 
społeczne. Ruch społeczny ma na celu akomodację – uwzględniającą artykułowanie 
potrzeb wcześniej niebranych pod uwagę; zmianę repertuaru semiotycznego – prowa-
dzącą do akceptacji nowych zachowań symbolicznych oraz zmianę wzorów myślenia 
– zmierzającą w kierunku poparcia lub odrzucenia pewnych wartości (Misztal 2000: 
342–349).

W artykule o charakterze przeglądowym przedstawiono istotę i typy ruchów spo-
łecz nych według Jana Szczepańskiego, Piotra Sztompki, Bronisława Misztala i innych 
socjologów zajmujących się ruchami społecznymi. Podjęto próbę interpretacji ru-
chów społecznych z punktu widzenia teorii strukturalnego funkcjonalizmu Talcotta 
Parsonsa, Neila Smelsera oraz interakcjonizmu symbolicznego Herberta Blumera. 
Dokonano także charakterystyki nowych ruchów społecznych, koncentrując uwa-
gę na wybranych aspektach funkcjonowania ruchów społecznych w społeczeństwie 
obywatelskim i wskazując na obszary aktywności społecznej uczestników ruchów.

Istota i typy ruchów społecznych

Typowe ujęcia definicyjne ruchu społecznego jako niezinstytucjonalizowanego ak-
tora zmiany społecznej, funkcjonujące w światowej socjologii, zawierają następujące 
wyróżniki: formalne lub nieformalne zorganizowanie, celowe działanie zbiorowe oraz 
postawy wyrażające dezaprobatę stanu faktycznego. 
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Aktywność zbiorowa przybiera różne formy – od istotnych społecznie działań po-
dejmowanych dla indywidualnych celów pojedynczo przez wielu ludzi w podobnym 
czasie, przez zachowania grupowe osób w bliskości przestrzennej i sytuacyjnej czy 
skoordynowane i posiadające wspólne cele działania zbiorowe, do ruchów społecz-
nych. Rosnąca złożoność współczesnego życia społecznego prowadzi do wyłaniania 
zjawisk wynikających z niezdolności państwa do rządzenia, a dających o sobie znać 
m.in. poprzez rozwój nowych ruchów społecznych (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 
339). Ruchy społeczne powstają spontanicznie jako reakcja na zagrożenie, są zorga-
nizowanymi formami działań zbiorowych, podejmowanymi poza sferą działania in-
stytucji i organizacji, nastawionymi na realizację wspólnego celu lub stawianie oporu 
(Olechnicki, Załęcki 1998: 181). Według Jonathana H. Turnera, ruch społeczny jest 
zorganizowanym i systematycznym dążeniem do zmiany określonych warunków 
(Turner 1998: 211).

Jan Szczepański definiuje ruch społeczny jako masowe występowanie świadomych, 
podobnych zachowań i dążeń do realizacji wspólnego celu, kierujących się wspólnymi 
wartościami z zastosowaniem tych samych metod działania. Wyróżnia on następują-
ce typy ruchów społecznych: reformatorskie, rewolucyjne i ekspresywne. Znamiona 
ruchów ekspresywnych są przejawem dążenia do realizacji popędów i zaspokojenia 
potrzeb, wyrażenia swojej osobowości, poglądów, przekonań, zachowań oraz postaw 
biernego protestu przeciw niektórym uznanym wartościom i tradycjom. Są formą 
manifestacji, np. za pomocą stroju czy zachowań niezgodnych z ustalonymi wzorami. 
Powstają wokół wybitnych osobowości, ogarniają szerokie kategorie ludności, prze-
noszą się na zasadzie zarażenia emocjonalnego i nie muszą tworzyć zrzeszeń instytu-
cjonalnych. Nie dążą one do zmian reformatorskich ani rewolucyjnych, ale wzbogacają 
wzory zachowań, kryteria ocen, systemy wartości, wnoszą i propagują nowe treści 
intelektualne i artystyczne, nowe sposoby wyrażania się, przyczyniając się do zmia-
ny obszarów rzeczywistości społecznej, kształtujących stosunki pomiędzy jednostką 
a zbiorowością (Szczepański 1972: 521–523, 532–533). 

Ruchy społeczne według Piotra Sztompki wyróżniają się ukierunkowanym działa-
niem zbiorowym w celu realizacji zmiany społecznej. Spośród determinant sprzyjają-
cych powstawaniu ruchów społecznych istotne wydają się czynniki podmiotowej 
aktywności, wolności i swobody zrzeszania się, łączności i komunikacji za pomocą no-
woczesnych nośników przekazu informacji, przyrost czasu wolnego i innych zasobów 
niezbędnych do społecznego działania (Sztompka 2002: 148–162, 173–176). 

Bronisław Misztal przytacza kilkanaście przyczyn uczestnictwa w ruchu społecz-
nym i obszarów jego działania wynikających z nisz wymagających aktywności i korekt, 
np.: droga ku nowoczesności, nowa forma życia społecznego, forma protestu przeciw-
ko dominacji kulturowej i intelektualnej (feminizm), a także procesy strukturalnego 
nie do stoso wania, czynniki psychologiczne i kryzys wartości kulturowych (Misztal 
2000: 342–349). Autor wskazuje na następujące perspektywy definicyjne ruchów 
społecz nych: psychologiczną, socjologiczną, społeczno-historyczną i polityczną (Misz-
tal 1984: 118). Misztal twierdzi, że przyczyną powstawania ruchów społecznych są 
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działania ludzi podejmowane w celu uwolnienia się od ograniczeń narzucanych przez 
instytucje, Kościół, tradycje, stereotypy, uprzedzenia, sposoby myślenia, podział ról 
społecznych i obowiązków. Ruchy społeczne są przedsięwzię ciami zmierzającymi do 
przebudowy świadomości i tożsamości zbiorowej, są formą wyzwania wobec kodów 
kulturowych i ustanowionych sposobów działania. Od zorga nizowanych form działa-
nia odróżnia je spontaniczność (Misztal 2000: 342–349).

Rekonstrukcja instytucji społeczeństwa przez ruchy kulturowe, poddające techno-
logię kontroli potrzeb i pragnień ludzi musi pokonać długą drogę od komun zbudowa-
nych wokół tożsamości oporu do wyżyn nowych tożsamości projektu, wyrastających 
z wartości kultywowanych w tych komunach. Przykładem takiego ruchu jest ruch na 
rzecz zrównoważonego rozwoju osadzającego solidarność międzypokoleniową w no-
wym modelu wzrostu gospodarczego (Castells 2009: 338–340, 347–348, 350–352; 
Buechler 2008: 163–164). 

Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe w trzecim sektorze (pierwszy sektor 
to państwo, drugi to rynek) działające na rzecz ochrony praw człowieka pełnią funk-
cje normatywne, implementacyjne, promocyjno-edukacyjne i humanitarne (Ochwat 
2011: 107–127). 

Według większości socjologów w ostatnich dwóch dekadach w krajach kapita lis-
tycz nych najważniejsze są cztery typy ruchów społecznych: studenckie, pacyfistyczne, 
ekologiczne i kobiece (Klandermans, Tarrow 2008: 79–85). 

Claus Offe następujące wyróżnia ruchy społeczne: broniące praw człowieka, pacy-
fistycz ne, ekologiczne, zaangażowane w alternatywna produkcje i dystrybucje dóbr 
i usług (Offe 1995: 320). 

Według Tadeusza Palecznego klasyfikacji ruchów społecznych można dokonywać 
według następujących kryteriów:

historycznych (stare, nowe, nowatorskie, międzypokoleniowe, generacyjne);
kulturowych (świeckie, religijne, kontestacyjne, alternatywne, estetyczne, awan-
gardowe);
strukturalno-ideologicznych (narodowe, etniczne, rasowe, klasowe, pacyfistyczne, 
antynuklearne, anarchistyczne, feministyczne, lewackie); 
politycznych (rewolucyjne, modernizacyjne, radykalne, umiarkowane, konserwa-
tywne, innowacyjne, fundamentalistyczne); 
gospodarczych (antyglobalistyczne, alterglobalistyczne) (Paleczny 2010: 63–65).

Ruchy społeczne w perspektywie teorii strukturalnego 
funkcjonalizmu i interakcjonizmu symbolicznego

W świetle teorii strukturalnego funkcjonalizmu Talcotta Parsonsa ruchy społeczne 
są ubocznym efektem transformacji systemowej i powstają wówczas, gdy istniejące 
instytucje nie spełniają swoich funkcji. Neil Smelser, kontynuator wyżej przywołanego 
kierunku uznaje, że ruchy społeczne są efektem ubocznym transformacji systemowej. 

•
•

•

•

•
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Ich powstawanie świadczy o sytuacji kryzysowej społeczeństwa, kiedy jednostka nie 
jest w stanie zaspakajać swoich potrzeb w ramach rodziny, społeczności lokalnej, przy 
pomocy instytucji samorządowych i państwowych. O natężeniu i sile ruchów społecz-
nych decyduje stan niezadowolenia społeczeństwa z powodu braku wypełniania 
funkcji przez państwo. Smelser rozważa także ruchy społeczne w kontekście modelu 
zachowania zbiorowego, składającego się z takich elementów jak: powstawanie i roz-
przestrze nianie się wspólnych przekonań i poglądów, wzrost napięcia strukturalnego, 
zdarzenia inicjujące aktywność zbiorową mobilizującą do działania, łączącego uczest-
ników w makrostrukturę cechującą się solidarnością. Do powstania ruchu niez będ ny 
jest sprzyjający kontekst strukturalny oraz układ-konfiguracja umożliwia jąca zaistnie-
nie zachowań zbiorowych. Zbiorowość inicjuje znaczące wydarzenia, zdarzenia i akcje, 
mobilizując aktorów do działania organizacyjnego pod kontrolą społeczną i nadzorem 
innych aktorów (Porta, Diani 2009: 6–9; Mandes 2007: 439–441).

Herbert Blumer rozpatruje ruchy społeczne w ramach teorii interakcjonizmu sym-
bolicznego jako cechę normalnie funkcjonującego społeczeństwa podlegającego zmia-
nom. Ruchy społeczne dokonują reinterpretacji rzeczywistości społecznej, stanowią 
laboratorium nowych zasad ładu społecznego, stylów życia, sposobów zacho wań i my-
ślenia, są mechanizmem przeprowadzania zmian. Teoria racjonalnego wybo ru zakła-
da, że ruchy społeczne stanowią normalny element życia społecznego i dążą do zmian 
zgodnych z interesami zaangażowanych w nie grup. Ruch społeczny jest kolek tywnym 
działaniem osób podzielających te same wartości, poglądy i tożsamości, solidarnych 
i wspierających się wzajemnie, stanowiących grupę lub nieformalną sieć powiązań, 
dążących do wywołania lub zatrzymania zmiany społecznej. Ruch społeczny jest 
strukturą demokratyczną i zdecentralizowaną, gromadzi środki na działalność, nie 
wynagradza swoich członków finansowo, jest sfragmentaryzowany, gdyż składa się 
z różnych grup i środowisk. Jego powodzenie zależy od włączenia jak największej licz-
by członków. Ruchy społeczne nie powstają dopóki członkowie społeczności zga dzają 
się z odpowiedziami opisującymi rzeczywistość, w której żyją. Ruchy społecz ne jako 
reakcja na brak zgodności pomiędzy głoszonymi prawdami a rzeczy wistością, próbują 
wskazać nowe sposoby wyrażania poglądów, myślenia, opinii, w celu przeko nania do 
nich chętnych do udziału w ruchach społecznych. Przynależność do ruchów społecz-
nych jest dobrowolna, w odróżnieniu od instytucji społecznych, do których musimy 
w ciągu swojego życia należeć. Ruchy społeczne odróżnia od innych form zachowań 
zbiorowych celowość działania. Herbert Blumer wskazał dwa typy ruchów społecz-
nych: ogólne (general), pozbawione konkretnej formy i organizacji, i szczegóło we 
(specific), przybierające formalny kształt w postaci organizacji. Ruch społeczny różni 
się od organizacji pozarządowych, które są regulowane przepisami prawnymi (Blum-
er 1955: 170; Mandes 2007: 439–445, 447, 448). 

W latach siedemdziesiątych XX w. pojawiło się nowe podejście teoretyczne w bada-
niach ruchów społecznych. W USA dominującym paradygmatem badania działań zbio-
rowych w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego stały się teoria racjo nalnego 
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wyboru i teoria mobilizacji zasobów, uznające, że ruchy społeczne są normalnym ele-
mentem funkcjonowania społeczeństwa. Opierają się one na założeniu, że racjonalni 
aktorzy za pośrednictwem organizacji formalnej angażują się w instru men talne dzia-
łania dla osiągnięcia pożądanych celów. W ramach teorii mobilizacji zasobów, wywo-
dzącej się z tradycyjnego ujęcia ruchów społecznych wyjaśniającego ich powstawanie 
istnieniem w społeczeństwie pragnień i żalów, ruchy społeczne są postrzegane jako 
zwykłe, racjonalne, zakorzenione w instytucjach polityczne formy sprzeciwu nieza-
dowolonych grup. W porównaniu do grup interesu ponoszą one wyższe koszty osiąg-
nięcia porównywalnego stopnia wpływu na politykę. Ruchy społeczne kierują się ra-
cjonalnym wyborem uczestnictwa, podejmują racjonalne działania realizując interes 
grupy i dążąc do wprowadzenia konkretnej zmiany. Efektywne działanie zbiorowe 
wymaga możliwości gromadzenia wystarczających zasobów oraz motywacji racjonal-
nych aktorów do zaangażowania. Skuteczność działań ruchów zależy od mobilizacji 
zasobów, czyli aktywnego działania w ruchu, poprzez wykorzystywanie dostępnych 
dla uczestników zasobów. Bazę dla mobilizacji stanowią organizacje formalne, któ-
rych efektem działania są ruchy społeczne. Z organizacji wiele ruchów bierze swój 
początek, są one kotwicami podtrzymującymi działalność ruchów. Natomiast jed-
nostki podejmują działania zbiorowe, jeżeli są one zgodne z indywidu alną i zbioro-
wą tożsamością oraz z kalkulacji wynika, że potencjalne korzyści mogą być wyższe 
od spodziewanych kosztów. Praca liderów i aktywnych członków w sektorze ruchów 
społecznych ma charakter wolontariacki lub odpłatny. Wyjaśnia to założenie, że bodź-
ce nie są wystarczającym warunkiem pojawienia się ruchów społecznych, ponieważ 
ludzie często nie biorą udziału w przedsięwzięciach zbiorowych, mimo że są zainte-
resowani ich celami. Teoria mobilizacji zasobów obala przekonanie badaczy, że ru-
chy społeczne są inicjatywami oddolnymi o charakterze kontestacyjnym, tworzo nymi 
„ad hoc” w celu przeprowadzania zmian z powodu napięć odczuwanych przez społecz-
ności wobec instytucji państwowych. Twórcy teorii mobilizacji zasobów podkreślają, 
że formalizacja organizacji przez lidera i członków świadczy o sile ruchu, dając rucho-
wi społecznemu wsparcie (Caniglia, Carmin 2008: 99–100; Buechler 2008: 44, 55–56; 
Giddens 2014: 287–288; Klandermans, Tarrow 2008: 67; Mandes 2007: 442; Minkoff, 
McCarthy 2008: 114). 

Cechy nowych ruchów społecznych
Teoria nowych ruchów społecznych jako drugi alternatywny nurt badawczy wy-

rasta z europejskich tradycji teorii społecznej i filozofii polityki. Przymiotnik „nowe” 
odnosi się zarówno do kryterium czasu ich powstania, jak i do postulowanych treści 
(Nowe ruchy… 2017: 9). Jest ona przeciwieństwem tzw. starych ruchów społecznych 
(robotniczych; Rakusa-Suszczewski 2016: 189). Według Anthony’ego Giddensa nowe 
ruchy społeczne są wyzwaniem dającym rozpęd nowoczesności i stanowią realną od-
powiedź na problemy współczesnego świata (Castells 2013: 284). Są także przejawem 
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demokratyzacji życia politycznego (Bulira 2017: 27) w krajach budujących społeczeń-
stwo obywatelskie. W teoriach nowych ruchów społecznych akcentuje się znaczenie 
działań symbolicznych w ramach społeczeństwa obywatelskiego i sfery kultury jako 
głównej areny aktywności zbiorowych, niezależnej od działań instrumen talnych po-
dejmowanych w ramach państwa i sfery politycznej; procesy autonomii i suwerenno-
ści, uniwersalność zamiast strategii maksymalizacji wpływów i władzy; rolę wartości 
postmaterialistycznych przeciwstawianych konfliktom o zasoby material ne; proble-
matyzowanie procesu konstruowania tożsamości kolektywnych i społeczną konstruk-
cję niezadowolenia zamiast zakładania strukturalnego zdeterminowania interesów 
grup konfliktu; istnienie tymczasowych, ukrytych i utajonych sieci łączących się z dzia-
łaniami zbiorowymi zamiast zakładać, że scentralizowana organizacja jest niezbęd-
nym warunkiem udanej mobilizacji; żywiołowość, dynamikę i ekspresyjność sponta-
nicznych zachowań, które w trakcie rozwoju ruchu nabierają cech organiza cyjnych, 
czyli kształtują strukturę funkcjonalną i normy.

Koncepcja nowych ruchów społecznych posługuje się takimi kryteriami, jak: nowy 
typ pragnień, wartości, baza członkowska, formy działania, zagrożenie zaspokajania 
potrzeb, nowe aspiracje, będące reakcją na strukturalne przeobrażenia społeczeństw 
postindustrialnych, ponowoczesnych, ery informatyki i komputeryzacji. Ich pojawie-
nie się oznacza wyzwanie wobec istniejących wzorów i symboliczną konfrontację 
z nimi. Określane są przez to, czym są, a nie, co robią. Znaczenie działań zbiorowych 
uwidacz nia się bardziej w działaniu, aniżeli w jego celu. 

Ważnym celem ruchu i kluczowym czynnikiem go wywołującym i podtrzymującym 
jest doświadczenie emocjonalne jego uczestników, którzy należą do ruchu, by zaspo-
koić swoje potrzeby psychologiczne lub odnieść subiektywne korzyści i satys fakcję 
emocjonalną. W centrum każdego ruchu społecznego o wysokiej mobilizacji znajduje 
się zbiorowa ekscytacja, będąca według Emila Durkheima produktem „zagęszczenia 
moralnego”, „zagęszczeniem rytuału”. Zjawiska te ilustrują dynamikę emocjonalną 
składającą się z: fizycznego zgromadzenia ludzi (świadomość cielesnej obecności in-
nych osób) i wspólnej wzajemnej koncentracji uwagi (skandowanie, gestykulacja), jed-
ności ze wszystkimi uczestnikami, powstania „sumienia wspólnego”, łączącego jedność 
poznawczą i moralną. Współwystępowanie tych elementów powoduje wykształ cenie 
się solidarności i grupowej moralności (pozbycie się egoizmu w służbie dla grupy), 
symboli podtrzymujących pamięć wspólnego uczestnictwa oraz energii emocjonalnej 
(siły moralnej, siły magicznej, dumy) wśród indywidualnych uczestników naładowa-
nych entuzjazmem i pewnością siebie. 

Podstawą sukcesu kolektywnej mobilizacji jest poziom transformacji emocjonal-
nej we wspólnych rytuałach grupowych. W pierwszym etapie następuje wzmocnie-
nie początkowej emocji, a w dalszym – jej przekształcenie w emocję wyrastającą ze 
świa do mości bycia wewnątrz wspólnego obiektu. Emocja ta wytwarza solidarność 
i spra wia, że uczestnicy czują się silniejsi jako członkowie grupy. Dynamika emocjo-
nalna rytualnego uczestnictwa przyciąga członków ruchu, dlatego ruchy społeczne 
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zbierają członków, by odtwarzać wrzenie zapoczątkowujące ruch i dodać mu no-
wych emocji.

W procesie kształtowania nowych ruchów społecznych wyodrębnia się dwa wy-
miary o odrębnych funkcjach. Pierwszy z nich jest ukryty (wewnętrzny), a drugi wi-
dzial ny (zewnętrzny). Wewnętrzny sposób działania polega na wytwarzaniu nowego 
systemu znaczeń, modelu kulturowego. Jego istotą jest praktykowanie nowych war-
tości, a zasadą organizacyjną różnorodność, bezpośrednie uczestnictwo i ekspre syj ne 
formy zachowań, akceptowanie różnorodności motywów akcesu i postaw jego uczest-
ników. Ukryty wymiar przyczynia się do tworzenia kulturowych ram solidar ności, 
a jego formą działania są kontakty interpersonalne i wymiana informacji. Zewnętrzny 
sposób działania objawia się w postaci manifestacji prezentujących nowe, zaskakujące 
formy ekspresji lub uciekających się do metod protestu. Cechami odróż nia jącymi ruch 
społeczny od innych form aktywności jest kreacja pomysłowych i odkry wczych form 
działania (Studia… 1987: 41, 42, 48, 49, 263, 264; Mandes 2007: 442–443; Buechler 
2008: 161–163; Collins 2008: 248–250; Klandermans, Tarrow 2008: 69–71; Nowe ru-
chy… 2017; Polletta, Amenta 2008: 281, 289–292). 

Pojawienie się nowych ruchów społecznych i powstawanie nowych programów 
oraz zadań społecznych i politycznych łączy się z ponowoczesnością. Ruchy społeczne 
jako wszechobecna w nowoczesnym życiu społecznym postawa głębokiego zaangażo-
wania dostarczają ważnych wskazówek potencjalnych zmian w przyszłości i są nośni-
kami ich realizacji, aczkolwiek nie są niezbędną, jedyną podstawą zmian, które mo-
głyby prowadzić ku bezpiecznemu i ludzkiemu światu. Nowe ruchy społeczne są 
egalitarne, zdecentralizowane, opierają się na dobrowolnym uczestnictwie i ochotni-
czych formach aktywności, odnoszą się do wartości ogólnoludzkich, a nie partykular-
nych, takich jak pokój, wolność, tożsamość, samorealizacja, godność i uprawnienia 
jednostki (Sztompka 2002: 164). 

W postindustrialnym społeczeństwie postrzeganym jako produkt refleksyjnego 
działania społecznego kultura jest polem konfliktu toczącego się między klasą domi-
nującą menedżerów i technokratów a klasą ludową konsumentów i klientów o kontro-
lę nad rosnącą zdolnością społeczeństwa do samozarządzania. W tym układzie nowe 
ruchy społeczne są lokowane przez Alaina Touraine na styku państwa kontrolującego 
logikę systemu maksymalizującego produkcję, kapitał, władzę i informację oraz pod-
miotów broniących i rozszerzających swoją indywidualność (Buechler 2008: 164–
–165). Alain Tourain definiuje ruch społeczny za pomocą trzech zasad: tożsamości, 
przeciwnika i celu. Ruchy społeczne są określane przez praktyki, wartości, dyskurs 
i procesy społeczne, z którymi są związane. Praktyki dyskursywne stanowią o ich toż-
samości, przeciwnik ruchu oznacza najważniejszego wroga, cel ruchu odnosi się do 
modelu społecznego, wizji porządku, którą chce osiągnąć poprzez kolektywne działa-
nie (Castells 2008: 77–78). 

Nowe ruchy społeczne (ekologiczne, pacyfikacyjne podnoszące kwestie poza-
material ne, kolektywnych tożsamości, jakości i stylu życia, a nie tylko kwestie 
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społeczno -polityczne) od momentu ich pojawienia się na skalę masową w latach 60. 
XX wieku, stanowią nadal ważny obszar badań socjologii i politologii. Poszerzają one 
zakres radykalnych roszczeń postmaterialnych wartości (Rakusa-Suszczewski 2016: 
185–207; Wawrowski 2011: 217).

Aspekty i obszary funkcjonowania ruchów społecznych 
W wyniku badań ruchów społecznych w wielu krajach powstały szkoły zwracają-

ce uwagę na różne aspekty i przejawy funkcjonowania tych ruchów. W szkole amery-
kańskiej zwraca się uwagę na spontaniczność i niekonwencjonalność zachowań zbio-
rowych. W pracach badawczych szkoły holenderskiej ukształtowało się podejście 
psychologiczne. Szkoła włoska koncentruje się na analizie nowych ruchów społecz-
nych. Jedną z interpretacji ruchów społecznych w Niemczech jest orientacja ekspre-
sywna ukierunkowana na poszukiwanie tożsamości. Socjologia ruchów społecznych 
w Polsce wskazuje na pojawianie się nowych lub niekonwencjonalnych ruchów spo-
łecznych będących reakcją na anomię życia społecznego (Misztal 2000: 342–349). Do-
natella della Porta i Mario Diani jako cechy konstytutywne pozwalające odróżnić ruch 
społeczny od innych grup i inicjatyw wskazują posiadanie jasno zdefiniowanego celu, 
wroga i dążenie do przeprowadzenia zmiany społecznej lub jej zaniechania, wystę-
powanie gęstych nieformalnych sieci, wymiany zasobów i zbiorowej tożsamości typu 
„my” (Porta, Diani 2009: 7).

Ruchy społeczne są polem wyzwalania aktywności jednostek ukierunkowanej 
na rozładowywanie napięć w okresie przemian i upowszechnianie nowych trendów 
będących efektem wspólnotowych działań społecznych. Mirosław Karwat za jedną 
z form instytucjonalizacji jednostki uważa jej aktywność w ruchu społecznym, gwa-
rantującą ciągłość i spoistość oraz pozycję arbitra w konfliktach i wzorca osobo wego 
dla podtrzymania wspólnoty w okresie kryzysu (Karwat 2006: 109–110).

Rozwój ruchów społecznych wynika z nowej pozycji liderów, ze zbliżenia do oto-
czenia zewnętrznego, z dostępności wiedzy, funduszy, środków komunikacji i łącz-
ności. Piotr Gliński wymienia synonimy ruchu społecznego oraz terminy pokrewne, 
takie jak: ruch masowy, rewolucyjny, obywatelski, ruchy protestu i kontrkulturowe, 
organizacje społeczne i pozarządowe oraz działania zbiorowe. Ruch społeczny jest 
szczególnym typem zachowania zbiorowego, dostarczającym korzyści jego uczestni-
kom, posiadającym wyższy stopień zorganizowania, trwalsze struktury i solidarność 
wewnątrzgrupową aniżeli prostsze formy zachowań zbiorowych, jak np. tłum. Według 
Piotra Glińskiego ruch społeczny uważany jest za „stan umysłu” i poczucie identyfika-
cji umożliwiające wspólne działanie wynikające jedynie z wiedzy o sobie, nawet przy 
braku komunikacji i łączności bezpośredniej. Warunkiem istnienia ruchu społecznego 
są interakcje wspólnotowe jego uczestników pomiędzy sobą, z liderami, sympatyka-
mi i otoczeniem instytucjonalnym w trakcie spotkań, akcji oraz poza nimi. Wspólnota 
myśli, celów i działań, poczucie „bycia razem” wynika ze świadomości dzielenia podob-
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nych wartości, reakcji i zachowań łączących uczestników ruchu oraz z przemiany toż-
samości jednostek w zbiorowość osób myślących o sobie jako o grupie i działających 
kolektywnie. Wspólnotowość dotyczy też źródeł ruchu, przyczyn jego powstania, celów 
i motywacji podtrzymujących jego trwanie. Istnieje jednak kategoria incydentalnych 
uczestników ruchu nieposiadających głębszej identyfikacji i świadomości wspólno-
towej, pojawiających się jedynie podczas akcji ze stycznościami bezpośrednimi. 

Piotr Gliński podnosi istotną kwestię o niezamierzonym kreowaniu rzeczywisto-
ści przez niektóre ruchy społeczne. Ruchy społeczne mogą świadomie nie planować 
celów czy zmian rzeczywistości i nie posiadać strategii ani programów, prowadząc 
jedynie aktywność dla samej aktywności. Zmiana społeczna może nastąpić w wyniku 
działań ruchu, chociaż nie była zamierzona. Dla zachowania charakteru ruchu spo-
łecznego konieczna jest optymalizacja relacji pomiędzy poziomem instytucjonaliza-
cji i organi zacji a spontanicznością i żywiołowością działań wyrażającą się dominacją 
więzi pozio mych i wysokim poziomem interakcji. 

Dopełnieniem dwóch podstawowych cech ruchu społecznego: wspólnotowych in-
terakcji i zmiany społecznej – są kryteria odnoszące się do spontaniczności i nieruty-
nowego charakteru działań jego uczestników, dzięki czemu ruchy te mogą kształtować 
nowe wzorce norm społecznych i kulturowych. Inność charakterystyczna dla ruchów 
kulturowych wyraża się nie tylko w celach ruchu, ale też w formach realizacji pożądane-
go stanu społeczno-kulturowego i stylu życia (Gliński 1996: 17–67). Na cechę „inności” 
zwraca uwagę Wiesław Gumuła, według którego ruchy społeczne zadziwiają innością 
i odmiennością względem zwyczajności, burzą ład epistemiczny, naruszają oczywistość 
powszechnych prawidłowości oraz uobecnione powszechne więzi i prawi dło wości, 
wymagają wyjścia poza ogólne schematy. Wysuwa on tezę, że ruchy społeczne rozra-
stają się, wykorzystując osobliwe zasoby mentalne i interesy społeczne do momentu, 
aż staną się nową formą typowości. Dzięki upowszechnianiu przez ruchy społeczne 
niezwykłości, dziwności, wyjątkowości i obcości następuje zmiana rzeczy wis tości spo-
łecznej oraz reguł, według których dotychczas zachodziły zmiany (Gumuła 2008: 8, 9, 
12 13, 25). Zdaniem Jadwigi Staniszkis w Polsce brakuje tolerancji dla in ności, gdyż je-
steśmy bardziej narodem niż społeczeństwem, stanowiącym zbiór jednos tek równych 
w godności, którym należy się sprawiedliwość i miłosierdzie. Może wyni kać to w jakimś 
stopniu z kanonu społeczeństwa przywiązanego do ziemi aż do drugiej połowy XIX w., 
w którym nie mieściła się ideologia wolności (Staniszkis 2008: 199).

Według Manuela Castellsa ruchy społeczne odgrywają ważną rolę w zmianie 
spo łecz nej nieograniczającej się do instytucjonalnych kryzysów i adaptacji oraz 
w ewolucji społeczeństwa niebędącej jedynie efektem transformacji technologicznej 
i ekono micznej. Potężne ruchy społeczne eksplodowały w całym uprzemysłowionym 
świecie pod koniec lat sześćdziesiątych XX stulecia, w szczytowym momencie trwa-
łego wzrostu i pełnego zatrudnienia. Nie były więc reakcją na kryzys ekonomiczny, 
lecz współistniały z rewolucją technologii informacyjnych. Były to ruchy kulturowe, 
niezależne od zmian gospodarczych i technologicznych przekształceń. Nie dążąc do 
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władzy ani nie pretendując do politycznego zwycięstwa, afirmowały indywidualną au-
tonomię przeciwko kapitałowi i państwu, wyrażały bunt przeciw arbitralnej władzy 
i niesprawiedliwości oraz krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego. Występowały też 
przeciwko dehumanizującej mechanizacji i energii nuklearnej. Położyły nowy nacisk 
na politykę tożsamości, pragnęły zmiany życia, dążyły do osobistych eksperymentów. 

Ruchy kulturowe wraz z instytucjami i aktorami społecznymi związanymi za pomo-
cą ikon, rzeczników i wzmacniaczy intelektualnych tworzą sieci wymiany informacji 
i manipulacji symbolicznej, będące podstawą władzy, o którą toczą się bitwy kultu-
rowe przy użyciu mediów. Ich internacjonalizm, kosmopolityzm, libertariański duch 
odrzu cający odwieczne kody i ustalone wartości nacjonalizmu, patriarchalizmu, 
tradycjona lizmu religijnego podważył legitymizację demokratycznych rytuałów, stwo-
rzył intelektualne podstawy współzależnego świata i odnowy politycznych instytucji, 
przy go to wał pole do fundamentalnego rozłamu na aktywne elity i niepewne, niemają-
ce zabezpieczenia grupy społeczne, pozbawione informacji, zasobów i władzy. 

Ruchy społeczne miały wpływ na zindywidualizowane, zdecentralizowane wyko-
rzysty wanie technologii, ułatwiały procesy restrukturyzacji kapitalistycznej gospo-
darki, pobudzały techniczne eksperymentowanie z symboliczną manipulacją, tworząc 
nowy świat wyobrażeniowych przedstawień, ewoluujący w kierunku kultury rzeczy-
wistej wirtualności. W latach dziewięćdziesiątych XX wieki, podczas kryzysu legity mi-
zacji instytucji epoki przemysłowej rozmazującego sens demokratycznej polityki, ru-
chy społeczne przetarły drogę komunom kulturowym. Zaszczepiły one wiele swoich 
idei, marzeń, innowacji, będących źródłem ruchu na rzecz ochrony środowiska, obro-
ny praw człowieka, feminizmu, wyzwolenia seksualnego, równości etnicznej i oddol-
nej demokracji. Do zjawisk tych muszą odnosić się ideologowie i politycy. 

Ruchy społeczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego, mające na celu 
przekształ cenie ogólnego wzorca stosunków między ludźmi i naturą, odrzucają pod-
stawową zasadę budowy społeczeństwa – produktywizm. Siłą ruchów opartych na 
tożsamości, zapoczątkowanych wcześniej niż instytucje społeczeństwa obywatelskie-
go, jest autonomia względem instytucji państwa, logiki kapitału i pokus technologii. 
Nawet ponosząc porażkę, ich projekty i opór wpływają na zmiany społeczeństw, pole-
gające raczej na ich fragmentacji niż rekonstrukcji (Castells 2009: 338–340, 347–348, 
350–352; Buechler 2008: 163–164). 

W epoce globalnych przepływów bogactwa i władzy fundamentalnym źródłem 
społecznego sensu jest poszukiwanie zbiorowej lub indywidualnej tożsamości przy-
pisanej lub konstruowanej. W świecie niekontrolowanej, zagmatwanej zmiany ludzie 
grupują się wokół najbardziej podstawowych tożsamości: narodowych, religijnych, 
terytorialnych. Sfragmentaryzowane, efemeryczne ruchy społeczne, zoriento  wane na 
sprawy lokalne lub pojedyncze kwestie, są okopane w swych wewnętrznych światach 
lub przelatują przez media jako jednodniowy symbol. Ruchy społeczne będące kompo-
nentem społeczeństwa informacyjnego wychodzą poza logikę „społeczeństwa sieci”, 
mimo że funkcjonują zasadniczo pod wpływem takiej logiki jako właściwości nowej 
struktury społecznej (Castells 2008: 20, 37). 
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Ruchy społeczne są nieformalnymi sieciami opartymi na wspólnych przekonaniach 
i poczuciu solidarności, nastawionymi na mobilizację i aktywizację niekonwencjo-
nalnych działań zbiorowych (Lahusen 2008: 375). Prowadzone są badania sieciowej 
natury ruchów społecznych i analiza sieciowa procesów w nich zachodzących z dwóch 
perspektyw. Z punktu widzenia wpływu zakorzenienia i położenia sieciowego akto-
rów we wcześniej istniejących sieciach na działanie zbiorowe i ogólne zachowania 
oraz z perspektywy tworzenia nowych powiązań (Diani 2008: 191–199). 

W interakcjach uczestników ruchu wykorzystywane są nowoczesne techniki 
medial  ne i komunikacyjne. Ruchy społeczne XXI wieku objawiają się w internecie i po-
przez internet. Cyberprzestrzeń pełni rolę globalnej elektronicznej agory, na której 
podejmowane są działania mające na celu zmianę wartości i instytucji społecznych 
(Szewczyk 2008: 158). Transgraniczne ruchy społeczne na arenie międzynarodowej 
wykorzystują internet jako podstawowe narzędzie rozprzestrzenienia informacji, or-
ganizowania się i mobilizacji (Castells 2008: 367). Na gruncie socjologii pojawiają się 
prognozy, że kampanie medialne i internetowe będą w stanie zastąpić działania ru-
chów społecznych (Krzysztofek, Szczepański 2002: 198). 

Podsumowanie
Aktywność społeczna liderów społeczności lokalnych skupiająca wokół siebie jed-

nostki gotowe do działań na rzecz obranego celu stanowi kanwę powstawania ruchów 
społecznych. Ruchy społeczne pojmowane są jako cel sam w sobie, a sens ich funkcjo-
nowania zasadza się na wytwarzaniu zbiorowej tożsamości. Uczestnicy ruchów spo-
łecznych poszukują uznania dla nowych tożsamości i solidarności wokół kontestowa-
nych wartości, norm, zjawisk i instytucji. Płaszczyzną pojawiania się nowych ruchów 
społecznych jest społeczeństwo obywatelskie, w którym toczy się spór o reprodukcję 
życia społecznego wymagający m.in. kontroli nad reprodukcją kultury, wytwarzaniem 
symbolicznych dóbr i wzorów etycznych. Ruchy te nie odzwierciedlają stabilnego spo-
łeczeństwa, lecz tworzą to społeczeństwo. Stanowią one przejaw integracji społecznej 
i wyrażania interesów grupowych na innej bazie niż podziały klasowe i polityczne. 

Ruchy społeczne cechuje dynamika wewnętrzna (fazy cyklu życia ruchu społecz ne-
go – narodziny, trwanie, zamieranie) i zewnętrzna (inspirowanie zmian spo łecznych) 
(Wawrowski 2011: 219-227).

W niniejszym artykule dokonano interpretacji ruchów społecznych z punktu wi-
dzenia wybranych teorii. 

Teoria zachowań zbiorowych ukazuje ruchy społeczne w kontekście integracji 
i dezintegracji społecznej. Uczestnictwo człowieka racjonalnego w ruchach społecz-
nych według teorii mobilizacji zachowań traktowane jest w kategoriach zysków i strat. 
Z kolei teoria nowych ruchów społecznych podejmuje kwestie przyczyn zbiorowej ak-
tywności (Sztumski 2011: 5–6) oraz usieciowienia za pomocą cyfrowych sieci komu-
nikacji w epoce globalizacji (Marczewska-Rytko 2017: 25–26).
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Przejawy aktywności społecznej podejmowane w ramach wszystkich form i typów 
ruchów społecznych stanowią wyraz inicjatyw oddolnych tworzących esencję spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Trwałe efekty budowy społeczeństwa obywatelskiego 
może przynieść zharmonizowana współpraca trzech sektorów: państwowego, rynko-
wego i pozarządowego.
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SOCIAL MOVEMENTS AS A FORUM OF CIVIL SOCIETY

Abstract. The functioning of social movements in local communities is the subject of research 
and analysis in the field of sociology. The essence, features and types of social movements are 
interpreted within many sociological theories. The article review attempts to interpret social 
movements according to Talcott Parsons, Herbert Blumer, Jan Szczepański, Piotr Sztompka, 
Alain Tourain, Jonathan H. Turner and Bronisław Misztal. Attention was focused on selected 
aspects of the functioning of social movements in the civic society, pointing to examples of the 
social activity areas of the participants of the movements. New social movements were also 
characterized. The variety of social movements functioning in many areas of socio-economic 
life of democratic countries is the essence of the civil society, which is the quintessence of the 
citizens grassroots initiatives.

Keywords: social movements, civil society, social activity.
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Miejski aktywizm 
jako pole współwytwarzania wiedzy. 

Przypadek miejskich ruchów społecznych

Biorąc pod uwagę stawianą nieco więcej niż dekadę temu pesymistyczną diagnozę 
„społecznego bezruchu” (Nowak, Nowosielski 2006), czyli niskiej aktywności oby-

watelskiej Polaków w sferze publicznej, można stwierdzić, że od kilku przynajmniej lat 
przeżywamy kolejną falę rozkwitu społecznej aktywności w ramach szeroko pojmo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego. Przyjmuje ona rozmaite postaci: od inicjatyw 
nieformalnych, poprzez mniej czy bardziej zinstytucjonalizowane ruchy społeczne aż 
po aktywność zinstytucjonalizowaną w ramach NGO. Tak szeroka rozpiętość, prze-
de wszystkim organizacyjna, miała niekiedy odzwierciedlenie w próbie rozróżnienia 
aktywności „trzeciosektorowych” (organizacje formalne, najczęściej klasyczne NGO) 
oraz „czwartosektorowych” (nieformalne, a przynajmniej słabo zinstytucjonalizowane 
ruchy społeczne; por. Żuk 2001: 118–148). Rozróżnienie to jest jednak dziś podawa-
ne w wątpliwość (Zihniođlu 2018). Owej diagnozowanej tu intensyfikacji aktywności 
obywatelskiej – szczególnie zaś rosnącej społecznej mobilizacji odnajdującej swój wy-
raz w mobilizacji ruchów miejskich i lokatorskich czy feministycznych – towarzyszy 
stopniowy przyrost literatury przedmiotu (Jacobsson 2016; Kostka, Czarnota 2017; 
Kubicki 2016; Majewska 2018; Pluciński 2014).

Na społeczny aktywizm, szczególnie zaś na sposoby i strategie działania ruchów 
społecznych, zwykło się patrzeć z perspektywy określonych praktyk – czy też rytu-
ałów – partycypacyjnych, tak różnorodnych jak: praktyki samopomocowe i samo-
organi za cyjne, wytwarzanie „sfer autonomicznych”, uczestnictwo w zgromadzeniach 
i demon stracjach, sygnowanie listów protestacyjnych, rozmaite praktyki legalistycz-
ne, by wymienić te najbardziej oczywiste. Wszystkie one tworzą dość standardowy 
repertuar polityk protestu, czy to radykalnych, czy reformistycznych.

Zdecydowanie rzadziej z kolei polscy socjologowie przyglądają się, coraz wyraź-
niej stawianym przez badaczy poza Polską (Chesters 2012; Choudry, Kapoor 2010; 
Cox 2014; Dadusc 2014), problemom metodologicznym, etycznym, epistemologicz-
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nym i prak tycznym, bezpośrednio związanym z badaniami obywatelskiego zaangażo-
wania. Od pewnego czasu bowiem w ramach badań nad aktywizmem coraz wyraźniej 
formułowane są dylematy związane ze statusem uzyskiwanej wiedzy i konstatacja, 
że wykorzystyana w ramach akademii wiedza o ruchach społecznych powinna być 
wiedzą nie tylko „o” ruchach społecznych, ale też – a dla niektórych przedstawicie-
li hetero doksycjnych metodologii przede wszystkim – wiedzą „dla” ruchów społecz-
nych. W niniejszym tekście przyglądam się miejskim ruchom społecznym (dalej: MRS), 
określa nym też niekiedy mianem ruchów prawa do miasta (the right to the city – dalej: 
RTTC) przez soczewkę proponowanej tu perspektywy, analizując wycinek miejskie-
go aktywiz mu jako określone ramy oraz praktyki czegoś, co w dalszej części artykułu 
określam mianem współwytwarzania wiedzy.

Ramy teoretyczne – o współbadaniach i współwytwarzaniu 
wiedzy w kontekście socjologii publicznej

Wyżej zasygnalizowane kwestie postawione zostały w ramach heterodoksyjnej per-
spektywy metodologicznej określanej współcześnie mianem współbadań (Hardt, Negri 
2012; Sowa, Ratajczak 2012; Skórzyńska 2013; 2017). Jej źródła są bardzo różnorodne, 
najczęściej jednak związane z szeroko pojmowaną perspektywą krytyczną w naukach 
społecznych. Spośród kluczowych źródeł wymienić nalażałoby przede wszystkim wło-
ską tradycję operaizmu, silnie nawiązującą z kolei do słynnej A worker’s Inquiry Karola 
Marksa (Cleaver 2011: 92), ujęcie action research (Lewin 2010) czy też action anthro-
pology Sola Taxa (2010), tradycję krytycznej pedagogiki Paolo Freire’a (Macedo, Freire 
2010), perspektywę interwencji socjologicznej Alaine’a Touraine’a (2010), wreszcie in-
tuicje zawarte w idei socjologii publicznej Michaela Burawoy’a (2009).

Do tradycji tej nawiązują też współcześnie filozofowie społeczni, Antonio Negri 
i Michael Hardt w swoim opus magnum, czyli Rzeczypospolitej (Negri, Hardt 2012) 
– pracy poświęconej przede wszystkim siłom społecznym działającym na rzecz dóbr 
wspólnych. Polscy interpretatorzy Negriego i Hardta, Mikołaj Ratajczak oraz Jan Sowa, 
proponują określone rozumienie współbadań. Współbadanie to „praktyka produkcji 
wiedzy, która nie utrzymuje rozróżnienia na aktywnego badacza i pasywny przedmiot 
badania. Współbadania za swój cel oraz model przyjmują produktywną kooperację, 
która sprawia, że uczestnicy badania są aktywnymi podmiotami wytwarzania wiedzy 
oraz aktywnie przekształcają się w procesie badania” (Ratajczak, Sowa 2012: 521). 
W tak pojmowanych badaniach empirycznych kwestionowane są zatem między inny-
mi tradycyjnie ujmowane relacje podmiotowo-przedmiotowe, prowadzące nierzadko 
do eksploatacyjnego charakteru badań ruchów społecznych (oraz szerzej: wszelkich 
badanych), dyskutowane są problemy usytuowania podmiotu poznającego, kwestie 
własności wytwarzanej wiedzy oraz żądania jej „uspołeczniania”. Rezultatem współ ba-
dań jest wiedza – jak można to określić – najpierw współwytwarzana, zaś w ostatecz-
ności, współwytworzona. W procesie jej produkcji i dystrybucji kwestiono wane są 
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relacje wertykalne, ważna zaś staje się możliwie daleko posunięta horyzontali zacja. 
Stawką gry jest zatem to, by była to wiedza nie tylko o podmiotach, ale dla podmiotów, 
które stanowią jej źródło.

Trzeba przy tym wyraźnie rozróżnić same pojęcia, w efekcie zaś również procesy 
współbadania i współwytwarzania wiedzy. Są one ze sobą ściśle związane i częścio-
wo nakładają się na siebie swoimi zakresami znaczeniowymi, po części stanowią też 
jednak odrębne, również genetycznie, fenomeny. Współbadania zostały zdefiniowane 
powyżej. Zagadnienia związane z współwytwarzaniem wiedzy z kolei, nim stały się 
ramą interpretacyjną w badaniach nad ruchami społecznymi, były pierwotnie elemen-
tem pola filozofii nauki i socjologii wiedzy. Dość by odwołać się w tym miejscu do kla-
sycznego przekonania Ludwika Flecka o wspólnotowym charakterze produkcji wie-
dzy naukowej, przyjmującą u niego kategorialną formułę „stylów myślowych”. Trzeba 
przy tym pamiętać, że u przywoływanego Flecka wiedza wytwarzana była wprawdzie 
kolektywnie, ale jej twórcami byli akademicy.

Fleckowskie założenia, częściowo inkorporowane przez Kuhna, zostały następnie 
rozwinięte przez badaczy zainteresowanych perspektywą sieciową (ANT) oraz re-
lacjami między społeczeństwem a nauką i technologią (STS). Duże znaczenie miały 
też badania kognitywne, szczególnie perspektywa zaproponowana przez Eyermana 
i Jamisona, w ramach której postrzegali oni ruchy społeczne jako przede wszystkim 
praktyki kognitywne (Eyerman, Jamison 1991).

Ponadto, już w innym kontekście, zbieżne założenia są obecne również u badaczy 
ruchów społecznych, kwestionujących wertykalne modele produkcji wiedzy i wskazu-
ją cych kolektywny charakter jej wytwarzania – przy czym owa „wspólnotowość” nie 
jest już domeną wyłącznie badaczy, ale uwspólnioną dziedziną podmiotów akade-
mickich (badaczy) i pozaakademickich (np. reprezentantów trzeciego sektora lub 
ruchów społecznych). W tym też sensie warto przywołać tu sygnalizowane niekiedy 
w przywoływanym kontekście przesunięcie od wytwarzania faktów (fact-making) do 
wytwarzania znaczeń (sense-making). Co więcej, wiedza nie jest w tym przypadku wy-
łącznie rezerwuarem tego, co wiemy (what we know), ale jej komponentem jest też au-
torefleksja nad sposobami dochodzenia to tego, co wiemy (how we know; por. Jasanoff 
2004). Wiedza współwytwarzania nie jest zatem efektem wyłącznie współ badań, jako 
celowego procesu poznawczego, ale powstaje też w innych przestrzeniach, w których 
logiki akademii i aktywnego bycia w świecie nakładają się na siebie. 

Podejmowane tu problemy dają się zresztą wpisać w bardziej generalną tendencję 
polegającą na kwestionowaniu „metodologicznego fundamentalizmu” i próbie apre cjacji 
szeroko pojmowanej „dziedziny badań jakościowych” (Denzin, Lincoln 2009: 5). Repre-
zentanci krytycznych perspektyw metodologicznych, próbując mówić o „dziedzi nie ba-
dań jakościowych” nie tyle jednak występują przeciwko empirii jako takiej, ale przeciw-
ko pewnej postaci empirycznej perspektywy, która sankcjonowała wyzys ku  jące funkcje 
badań społecznych. Nie musiały być one przy tym zamierzone inten cjo nalnie (funkcje 
jawne), ale nierzadko prowadziły to takich konsekwencji (funkcje ukryte).
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Należy w konsekwencji zwrócić uwagę na podejścia próbujące przekroczyć per spe-
k tywę eksploatującą (przynajmniej zaś „metodologiczny fundamentalizm”) i zapro-
ponować względem nich alternatywy. Odnaleźć je można w ramach, kontynuującej 
tradycję Charlesa Wrighta-Millsa (2007), idei socjologii publicznej Michaela Burawoya 
(2009). Tym bardziej, że – genetycznie wyrastając z namysłu nad istotą społeczeństwa 
obywatelskiego – coraz wyraźniej koresponduje ona z perspektywą badań nad rucha-
mi społecznymi (por. Burawoy, Szołucha 2013: 81–82). Nie przywołuję tu szczegóło-
wo wewnątrzdyscyplinarnej systematyki „czterech socjologii” czy też poszczególnych 
powinności tak zwanej socjologii publicznej. Dostępne we współczesnej polskiej so-
cjologii przekłady (Burawoy 2009), polemiki (Pawlak 2015; Sztompka 2014–2015), 
omówienia (Hułas 2011; Struzik 2012; ) oraz próby aplikacji (Kajta 2014; Warczok, 
Zarycki 2014) świadczą o tym, że Burawoyowski program reformy socjologii jest już 
– przynajmniej do pewnego stopnia – coraz lepiej znany.

Centralną kwestią w myśleniu Burawoya jest usytuowanie uniwersytetu jako wy-
twórcy, dysponenta i dystrybutora struktur wiedzy, zaś punktem docelowym ma być 
jego upublicznienie, związane z potrzebą horyzontalizacji, zarówno w procesie pro-
dukcji wiedzy, jak i udostępniania wyników. Przywołując samego Burawoya:

„To, że uniwersytet jest publiczny, nie oznacza jedynie, że ma on być względnie dostępny dla 
wszystkich, którzy chcą̨ za pomocą̨ tej czy innej uczelni rozwijać swoją wiedzę i dosko nalić 
umiejętności. Uniwersytet i wiedza, która jest w jego obrębie produkowana, powinny być 
także dostępne dla całego społeczeństwa; tak, aby nawet osoby z nim niezwiązane mogły 
czerpać z jego zdobyczy. Nauka musi być odpowiedzialna przed społeczeństwem, to znaczy 
rozwijać się w kierunku dobra wspólnego” 

(Burawoy, Szołucha 2013: 81–82).

Postulat przemyślenia na nowo relacji między władzą a wiedzą, zdefiniowanych do 
tej pory jako relacje wertykalne, celem ich rekonfiguracji, jest tu zatem kluczowy. Stąd 
też potrzeba poszukiwania „eksperymentalnych” pól, w obrębie których owe zmiany 
mogą się dokonywać. Jedną z takich naturalnych przestrzeni jest sfera ruchów społecz-
nych. Próbę połączenia socjologii publicznej z perspektywą ruchów społecznych Bura-
woy podejmuje w części swoich artykułów (Burawoy 2018). W konsekwencji, postu-
luje on również potrzebę rekonstrukcji starych przyzwyczajeń badawczych:

„Chyba oczywiste jest, że stare poglądy socjologów na to, jak studiować ruchy społeczne, po-
winny teraz zostać odrzucone. My zaś musimy się zastanowić, jak odmienić socjologię, aby to, 
co mówimy o ruchach w tej nowej erze, miało jakiś sens” 

(Burawoy, Szołucha 2013). 

Jedną z takich niezbędnych korekt jest zatem przyglądanie się ruchom społecznym 
wytwarzającym wiedzę: niekiedy czyniącym to autonomicznie, niekiedy zaś z sympaty-
zującymi z nimi członkami akademii.
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W stronę horyzontalizacji produkcji i dystrybucji wiedzy
Wyżej przywołane postulaty rodzą potrzebę pogłębionego namysłu nad statusem 

produkowanej wiedzy, co dotyczy między innymi problemów szczegółowych.
1. Z(re)definiowanie relacji w ramach empirycznego procesu poznawczego: 

przejście od formuły „tradycyjnie” wertykalnej i w zasadzie hierarchicznej, w ra-
mach której to badacz „władzowo” definiuje przedmiot swojego badania, starając 
się uzyskać określoną wiedzę od badanych, by następnie dokonać jej akademickiej 
utylizacji, do relacji jak najbardziej horyzontalnej, opartej możliwie dalece na ko-
munikacyjnym spotkaniu perspektyw.

2. Horyzontalizacja ta może (lub powinna) ostatecznie prowadzić do redefinicji sta-
tusu i funkcji pozyskiwanej wiedzy, do jej „(od)myślenia”, by posłużyć się termi-
nem Immanuela Wallersteina (1991). Tu możliwe są rozmaite scenariusze (propo-
nowana lista nie jest zamknięta).
a)  Urefleksyjnienie jako element procesu poznawczego, w duchu najbliższym 

metodologii wypracowanej przez Alaine’a Touraine’a i jego interwencji socjo-
logicznej (Touraine 2010). Badacz, który jest z badanym na wspólnej płaszczyź-
nie, będąc zatem nie tyle „poza” co „w” sytuacji, urefleksyjnia bada nych, wskutek 
czego ci ostatni lepiej zaczynają rozpoznawać „ontologię” społe cz nego świata, 
kluczowych aktorów, rozpoznawać warunki mobilizacji i sku tecznego działania 
czy też określone przeszkody stające tej skuteczności na drodze.

b)  Dwukierunkowy przepływ wiedzy pomiędzy aktorami – tradycyjny model 
zawiera w sobie milczące założenie, że wiedzę prezentujemy przed określo-
ną publicznością, z którego to audytorium zwyczajowo wyłączano środowi-
ska dostarczające pierwotnych informacji. Stawką jest tu więc uruchomienie 
transferu w drugą stronę, tak by audytorium stanowiły również podmioty do-
starczające wiedzy. Jeszcze przed kodyfikacją reguł socjologii publicznej prob-
lemy te tematyzował „czarny feminizm” (Collins 2007).

c)  Praktyki symbiotycznego współwytwarzania wiedzy – występują w sytuacji 
mniej czy bardziej mutualistycznej współpracy między środowiskami akade-
mickimi i aktywistycznymi. Współwytwarzanie jest krokiem dalej niż dwukie-
runkowy przepływ: stawką jest tu bowiem zredefiniowanie ról akademickich 
i nieakademickich oraz zrównanie płaszczyzn, celem – na przykład – współ-
tworzenia narzędzi badawczych, negocjowania znaczeń, praktyk współpisa-
nia czy współdziałania (por. Kostka, Czarnota 2017).

Ruchy wytwarzające wiedzę? W poszukiwaniu praktyk
W dalszej części artykułu wskazuję na określone przestrzenie i praktyki szeroko poj-

mo wanego współwytwarzania wiedzy w polu miejskiego aktywizmu, czyli w ramach 
aktywności tak zwanych ruchów miejskich, określanych też mianem ruchów prawa 
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do miasta. Jako ruchy miejskie traktuję szeroką paletę ruchów oddolnych: są to zatem 
zarówno „ruchy radykalne” (neoanarchistyczne, lokatorskie), jak też tak zwane ruchy 
„mieszczańskie”. Argumentacja na rzecz takiego akurat rozstrzygnięcia znajduje się 
w innych miejscach (por. Pluciński 2014; Pluciński 2018). Sygnalnie wskażę na specy-
ficzne przestrzenie synergii między ruchami społecznymi a akademią, przekładające 
się na uwarunkowania instytucjonalne oraz „infrastrukturalne”. Bardziej szczegóło-
wo z kolei przyjrzę się aspektowi przedmiotowemu, zatem konkretnym praktykom 
współwytwarzania wiedzy na przecięciu logik akademickiej i aktywistycznej.

Relacje infrastrukturalne i instytucjonalne
Ruchy społeczne, czy to mniej, czy też silniej zinstytucjonalizowane, nie dzia-

łają nigdy w instytucjonalnej próżni, zaś pozytywne (lub negatywne, choć te nie są 
tu przedmio tem analizy) relacje ze stabilnymi instytucjami z ich otoczenia mogą je 
wzmacniać, pomagać w konsolidacji, działać jako swoiste akceleratory. Historia zło-
żonych relacji między ruchami społecznymi a uniwersytetem jest długa. W interesują-
cym nas kontekście intensyfikuje się ona, w pewnym zaś sensie „zaczyna”, w latach 60. 
ubiegłego stulecia, wraz z erupcją kontrkultury (por. Touraine 1971).

Relacje między akademią a ruchami prawa do miasta, jakie są tu przedmiotem ana-
lizy, mają jednak nieco inny – niż klasyczna perspektywa odwołująca się do fenomenu 
tak zwanej kontrkultury i „długiego roku 1968” – charakter. Uniwersytet nie jest bo-
wiem „aktorem” w ogniu walki (jak miewało to miejsce, choćby we Frankfurcie pod 
koniec szóstej dekady XX w.), ale wykazuje pewne zaangażowanie „brzegowe”, zapew-
niając wsparcie infrastrukturalne, kluczowe dla postępującej konsolidacji i insty tucjo-
nalizacji ogólnopolskiej struktury sieciowej ruchów miejskich, czyli tak zwanego Kon-
gresu Ruchów Miejskich (KRM). W drodze ku jej postępującej instytucjonalizacji dużą 
rolę odegrały właśnie polskie publiczne uniwersytety i pokrewne im uczelnie wyższe 
– za każdym razem stanowiąc instytucję wspierającą organizację KRM jako ogólno-
polskiego zjazdu aktywistów, udostępniającą też zasoby umożliwiające formalizację. 
Stały się one kilkukrotnie swoistym „hubem” czy też koncentratorem, umożli wia jącym 
mobilizację ugrupowaniom nieformalnym o małych zasobach infrastrukturalnych 
i technicznych. Miało to miejsce w zasadzie w przypadku każdego z pięciu dotychcza-
sowych Kongresów, odbywających się w pięciu różnych miastach Polski: Poznaniu, 
Łodzi, Białymstoku, Gorzowie oraz Katowicach (i Zagłębiu).

Jeszcze istotniejsza jest jednak kwestia nie tyle zaangażowania instytucjonalne-
go uniwer sy tetu, ile problematyka zaangażowania poszczególnych akademików, i to 
w rozmaitych rolach: aktywistów, ekspertów czy badaczy.

Trudno bowiem przeoczyć silną „penetrację” środowiska MRS przez środowiska 
akademickie: są to w dużej mierze przedstawiciele nauk społecznych: socjolodzy czy 
antropolodzy, ale również architekci, urbaniści, przedstawiciele nauk technicznych czy 
prawnicy. Co ciekawe, nie jest to tendencja wyłącznie polska, bardzo podobna sytuacja 
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ma miejsce również w Czechach (Pixová 2018). Relacja między rolami akademicką a ak-
tywistyczną jest tu oczywiście złożona, niemniej bardzo często konkretne osoby wystę-
pują z mniejszym czy większym nasileniem w obu z nich. Uwikłani w miejski aktywizm 
akademicy to “zasoby personalne” o wysokim habitusie (kapitał kulturowy i społeczny), 
co pozwala na rzecznictwo interesów, wchodzenie w role eksperckie czy quasi-eksper-
ckie, czy to wewnątrz organizacji czy też na zewnątrz, wreszcie budowanie sieci relacji 
oraz otwieranie „kanałów dostępu” (choćby do aktywnego udziału w sferze publicznej). 

W dalszej części artykułu identyfikuję dwie przestrzenie, w obrębie których uru-
chamiany jest proces współwytwarzania wiedzy, mianowicie: (1) wytwarzanie „miej-
skich doktryn praktycznych” oraz (2) praktyki „akademickiej certyfikacji”. Każdą 
z nich nieco szerzej analizuję. 

Miejskie doktryny praktyczne
Doktryny praktyczne rozumiem tak, jak pojmował je Stanisław Kozyr-Kowalski 

(1999: 17–18). Stanowią one „elementy wiedzy naukowej i pozanaukowej oraz proble-
matycznej, które zawierają oceny świata, normy moralne, obyczajowe, prakseologicz-
ne, przywidywania dotyczące dalszej lub bliższej przyszłości” (Kozyr-Kowalski 1999: 
17). Jako pozostającą w ścisłym związku z konstruowaną na uniwersytetach teorią, ale 
jednocześnie do teorii niesprowadzalną, albowiem obejmującą praxis, traktuję właś-
nie ideę RTTC. Nie miejsce tu, by rekonstruować jej długą historię oraz semantykę hi-
storyczną (por. Lefebvre 2012; Mayer 2009; Merrifield 2002; 2014; Pluciński 2013).

Swoiście polską formą przepracowania doktryny RTTC oraz jej niektórych korela-
tów, takich jak koncepty sprawiedliwości przestrzennej czy demokracji miejskiej, stała 
się idea narracji konkretnych. Istotą narracji konkretnej ma być usytuowanie miejskich 
problemów w lokalnym konkrecie i próba oderwania ich od tak zwanych „wielkich 
ideologii politycznych”, fundujących dominującą opowieść o nowoczesności:

„Istnieją historycznie trzy wielkie narracje ideologiczno-polityczne: socjalizm, liberalizm, 
konserwatyzm. W różnych wariantach, konfiguracjach i proporcjach rozstrzygają one w swo-
ich opowiesìciach o tym, kim jest człowiek, społeczenìstwo, gospodarka, polityka, władza, 
wolnosìcì i inne podstawowe wartosìci oraz strategie działania na ich rzecz. (...) Ruchy miej-
skie korzystają z wielkich narracji, gdy jest to produktywne dla rozwiązywania takich własìnie 
wymiernych problemów. Na przykład mysìl liberalna bywa pomocna w pro blemach gospo-
darczych, lewicowa w sprawach społecznych, ekologiczna w kwestiach zrównoważonego roz-
woju (...). Zamiast ideologicznego sìwiatopoglądu, tym, co łączy ruchy miejskie, jest swoisty 
„miastopogląd” 

(Mergler, Pobłocki, Wudarski 2013: 37).

Narracje konkretne należy zatem potraktować jako próbę oderwania się od „wiel-
kich opowieści” o nowoczesności i aktywowanie swoistej, w zasadzie glokalistycznej 
optyki myślenia „konkretem”. Perspektywę tę warto też zapewne interpretować jako 
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właściwą kontekstowi, ideowemu i temporalnemu, w którym powstawała – odpo-
wiada bowiem glokalistycznemu przesunięciu ruchów społecznych, z jakim mamy do 
czynienia od ponad dekady, konkretniej zaś od momentu, w którym rację bytu zaczę-
ły tracić ruchy alterglobalistyczne, ale ich miejsce zajęły silniej związane z miejscem 
nowe ruchy protestu i reformy.

Newralgiczna w kontekście „narracji konkretnych” jest jeszcze jedna kwestia, mia-
nowicie ich ulokowanie. Idea narracji została wyrażona przede wszystkim w Anty-bez-
radniku przestrzennym (Mergler, Pobłocki, Wudarski 2013). To praca o szcze gól nym 
statusie: powstała jako efekt współpracy trzech osób, połączonych wów czas aktyw-
nością w stowarzyszeniu My-Poznaniacy. Każdy z autorów, co istotne, był w trakcie 
jej pisania nieco inaczej usytuowany: Maciej Wudarski to podówczas prywatny przed-
siębiorca i aktywista (który niedługo później został wiceprezydentem Poznania, od-
powiedzialnym za kwestie komunikacyjne i transportowe), Kacper Pobłocki to z kolei 
aktywista i akademik, zajmujący się między innymi antropologią miasta, wreszcie Lech 
Mergler – szeroko rozpoznawany w Polsce aktywista i publicys ta, nierzadko i chęt-
nie odwołujący się w swoich tekstach do wiedzy naukowej (Mergler, Pobłocki 2010; 
Mergler 2011). Anty-bezradnik przestrzenny to zatem efekt specyficz nego stopienia się 
doświadczenia, wiedzy i habitusu. Wspólne dzieło wspomnianych autorów stanowi 
całość emergentną: narracja poprowadzona jest w taki sposób, by czytelnik otrzymał 
„homogenizujący” warstwę naukową i aktywistyczną tekst jako efekt praktyki współ-
pisania, autorzy zaś intencjonalnie przyjmują horyzontalną płaszczyznę. Anty-bezrad-
nik korzysta z dorobku współczesnych nauk społecznych i humanistycznych (socjo-
logii i antropologii miasta, geografii społecznej i urbanistyki, prawa), ale czyni z nich 
punkt wyjścia dla konstrukcji intelektualnych narzędzi na rzecz zmiany społecznej. 
Celem Anty-bezradnika jest bowiem walka z – jak to nieformalnie określali i określały 
kręgi miejskich aktywistów – „niedasizmem” (od: „nie da się”), czyli z pułapką imposy-
bilizmu w jaką długo wpadali próbując definiować określone społeczne, urbanistycz-
ne czy przestrzenne alternatywy na rzecz miejskiego rozwoju. Transformuje on za-
tem dość uniwersalną i uteoretyzowaną wiedzę akademicką (proponując ją przy tym 
aktywistycznym czytelnikom, uruchamiając przy tym społeczny proces uczenia się) 
w wiedzę skonkretyzowaną, mającą służyć pogłębianiu procesów partycypacyjnych.

Akademickie certyfikacje
Osobnym obszarem wpisującym się w praktyki horyzontalnego tworzenia wiedzy 

są „akademickie certyfikacje”. Jest to praktyka uniwersyteckiego, jak można to meta-
forycznie ująć, „stemplowania” wiedzy, której punkt wyjścia jest raczej publicystyczny 
lub ewentualnie popularnonaukowy, choć nierzadko, nawet bezpośred nio, z akademią 
związany. Ich ramą jest przestrzeń „miejskiej sfery publicznej”. Dobrym przykładem 
takiej certyfikacji jest praca pt. Miasto na żądanie, wydana przez Wydawnictwa Nauko-
we UW (por. Bukowiecki, Obarska, Stańczyk 2014). Zbiór ten podsumowuje klasyczną 
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debatę zainicjowaną kilka lat wcześniej przez środowisko pisma „Res Pubica Nowa”, 
którego kolejne odsłony i głosy publikowane były pierwotnie poprzez witrynę inter-
netową czasopisma. Z czasem jednak te teksty oraz zbiór dodatkowych artykułów zo-
stały zebrane w przywołanym tomie. Książka ma przemyślaną, bliską akademickiej, 
budowę, składa się z trzech komplementarnych części zatytułowanych odpowiednio: 
aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia.

Akademicka certyfikacja to nie tylko splendor wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, ale też fakt, że publikacja ma charakter recenzowany (wpisuje się zatem 
w buchalteryjną logikę współczesnej akademii i system produkcji punktów). Nie bez 
znaczenia pozostaje tu fakt, że najpewniej również recenzentka przywoływanej pracy 
aprecjuje omawianą tu perspektywę potencjalnej synergii i horyzontalnej produkcji 
wiedzy. Wprawdzie nie miałem wglądu w całość recenzji, ale jej fragmenty odnajdzie-
my udostępnione przez wydawcę na okładce książki, gdzie czytamy: 

„Mamy tu do czynienia z charakterystycznym ‘ukąszeniem miejskim’, w niepohamowanej, 
spontanicznej twórczości wyrażającym swą dynamikę. Autentyczne zaangażowanie auto-
rów, niebanalne doświadczenia miejskie, spora wiedza o działaniach miejskich, umiejętność 
umieszczenia ich w kontekście regionalnym, ujęte w ramy koncepcji wyłożonych we wstę-
pach do kolejnych rozdziałów, pozwalają sądzić, że spotykamy się tutaj nie tylko z głosami 
zawieszonymi w przestrzeni sporu o współczesne miasta, lecz także z zalążkami ciekawych 
projektów badawczych” 

(Rewers 2014).

Akademickie certyfikacje są o tyle intrygujące, że zrywają ze sztafarzem uniwer-
sytetu jako instytucji politycznie i aksjologicznie „neutralnej”, w której jest miejsce 
wyłącznie dla „twardej nauki”. Akademickie certyfikacje pozawalają zatem traktować 
alternatywne rezerwuary wiedzy (doświadczenie, wiedza praktyczna, niekiedy wręcz 
potoczna, wiedza naukowa poddana popularyzacji, wiedza niepewna i doktrynalna 
czy ideologiczna) jako do pewnego stopnia równoprawne. Dodatkowo redefiniują 
uniwersytet jako instytucję na powrót publiczną, jako istotny podmiot ważnych spo-
łecznie debat, dyskusji czy sporów doktrynalnych, stanowiących punkt wyjścia do 
rekonstrukcji, w tym konkretnym przypadku miejskiej, społeczno -przestrzennej, rze-
czywistości.

Podsumowanie
Problematyka kwestionujących wertykalny model pozyskiwania i dystrybucji 

wiedzy perspektyw teoretyczno-empirycznych cały czas stanowi pole nie w pełni 
usankcjo nowane. W artykule przedstawiłem, w syntetyczny sposób, zarówno ramy 
teoretyczne, jak i przykłady empiryczne, czyli określone praktyki współwytwarzania 
wiedzy, skupiając się na charakterystyce instytucjonalnych relacji między miejskim 
aktywiz mem a akademią oraz zjawiskach „miejskich doktryn praktycznych” i „akade-



60

P. Pluciński

mickiej certyfikacji” aktywistycznej wiedzy i doświadczeń. Istotny jest tu też kontekst 
socjo logii publicznej, mianowicie jej postulat czynienia uniwersytetu, zatem i wytwa-
rzanej w jego obrębie wiedzy, realnie publicznymi. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że 
wiedza ta powinna trafiać również, a może nawet przede wszystkim, do nieakademi-
ckich publiczności, na pewno zaś wracać do tych, którzy są jej dostarczycielami.

Oczywiście, w prezentowanym artykule przedstawiłem jedynie wycinek potencjal-
nych problemów, warunkowany przedmiotem własnych zainteresowań i zakresem 
zrealizowanych badań. Samo otwarcie pola analizy jest jednak o tyle istotne, że z pew-
nością poskutkuje dalszymi dociekaniami: tak teoretycznymi, jak empirycznymi.
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URBAN ACTIVISM AS THE FIELD OF KNOWLEDGE CO PRODUCTION. THE CASE 
OF URBAN SOCIAL MOVEMENTS

Abstract. Social movements are one of the important actors of civil society and a typical sub-
ject of sociological analysis. In this context, social movements were and still are one of the 
main sociological „reservoirs of content”. However, from the traditional research perspective 
social movements are too often objectified. Contemporary methodological trends increasin-
gly emphasize the need for empowering and horizontal research. In the article, therefore, 
I think of urban social movements as forces that produce and co-produce knowledge. First, 
I discuss theoretical problems, trying to define the concepts of co-research and co-production 
of knowledge, and then I focus on particular practices: the production of urban practical do-
ctrines and academic certifications of activist knowledge as well.

Keywords: urban social movements, the right to the city, co-production of knowledge, practi-
cal doctrines, public sociology.
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Społeczeństwo obywatelskie 
i gospodarka współdzielenia 

Gospodarka współdzielenia (sharing economy) od kilku lat cieszy się również w Pol-
sce, jak w innych krajach, rosnącym zainteresowaniem badaczy, jednak wciąż sta-

nowi obszar słabo rozpoznany, wymagający dalszych badań nie tylko ekonomicznych. 
Dotyczy to również relacji pomiędzy tym zjawiskiem – niby częścią rynku jako sys-
temu regulacji społecznej – a innymi systemami regulacji społecznej. Społeczeństwo 
obywatelskie uważane jest także za jeden z podstawowych systemów takiej regulacji. 
Niniejszy tekst jest próbą analizy, w jaki sposób dochodzi aktualnie do zmian w takim 
społeczeństwie w wyniku rozwoju gospodarki współdzielenia.

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie jest aktualnie jednym z najczęściej stosowanych pojęć 
w politologii i socjologii na całym świecie. Jednak nadal jest to pojęcie tłumaczone – 
zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej – w dwóch różnych kontekstach: część 
autorów znajduje jego genezę już w greckich polis (Schmidt 2007; Marciniak 2005; 
Poboży 2005; Krasnowolski 2014), inni gdzieś w czasach rewolucji francuskiej (Gre-
en 1997; Czyż 2007; Sasinowski 2012), co niekiedy prowadzi do refleksji o republi-
kańskiej lub liberalnej tradycji w kształtowaniu tego pojęcia (Pietrzyk-Reeves 2004). 
Skłaniam się do drugiego z tych podejść i uważam społeczeństwo obywatelskie za je-
den z trzech podstawowych nowoczesnych systemów regulacji społecznej, który cha-
rakteryzuje – wraz z państwem i rynkiem – współczesne społeczeństwo. 

Ludzkość od początku swoich dziejów odczuwała potrzebę systemu, wyrażającego 
pewien porządek w jego relacjach wewnętrznych, odzwierciedlającego różnicę inte-
resów pomiędzy jednostkami, pomiędzy jednostką a grupą, pomiędzy grupami na-
wzajem, pomiędzy jednostką a społeczeństwem, społeczeństwem i grupą, pomiędzy 
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społeczeństwami itd. Taka była również jedna z podstawowych funkcji różnych syste-
mów religijnych. Przez regulacje społeczne rozumiem kształtowanie material nych, 
prawnych i innych warunków życia ludzi tak, aby ich działania były ukierunko wane na 
tworzenie spójności społecznej i unikanie konfliktów społecznych. „Bez istniejącego 
mechanizmu autorytatywnej alokacji wartości społeczeństwo po prostu się rozpadnie, 
a rezultatem będzie wojna wszystkich przeciwko wszystkim” (Heywood 2008: 25).

Pojęcie „regulacji społecznej” lub „regulacji w społeczeństwie” jest interpretowane 
również bardzo rozmaicie. Czasami za przedmiot socjologii uważana jest społeczna 
regulacja myślenia i działania jednostek i grup. W psychologii i pedagogice to pojęcie 
regulacji jest związane z socjalizacją, w naukach ekonomicznych chodzi o interwencje 
państwa w mechanizmy rynku. Nauki prawne zwracają uwagę na korzystanie z prawa 
jako regulacji społecznej. Często samo prawo rozpatrywane jest jako system regulacji 
społecznej, choć w rzeczywistości prawo jest tylko instrumentem regulacji społecznej, 
a systemem regulacji społecznej jest państwo.

Aktualnie mówimy o trzech podstawowych systemach regulacji społecznej, które 
różnią się, między innymi, charakterem dominujących interesów, a które są przez nie 
regulowane za pomocą ich własnych, specyficznych instrumentów.

System regulacji społecznej: Państwo Rynek Społeczeństwo obywatelskie

Dominujący charakter interesów: interesy publiczne interesy prywatne interesy grupowe

Typowe formy instrumentów: prawa umowy dobrowolność

Najbardziej znaczącym nowoczesnym systemem regulacji społecznej – począwszy 
od rewolucji amerykańskiej i francuskiej na przełomie XVIII i XIX wieku – stało się 
współczesne demokratyczne państwo, oparte na parlamentaryzmie. Zasadniczą struk-
turą, długo uważaną za kręgosłup tego systemu, był podsystem polityczny. Państwo 
nadal pozostaje podstawowym systemem regulacji społecznej, mimo że jego niepowo-
dzenie, zwłaszcza w wymiarze politycznym, jest obecnie bardzo mocno niepokojące 
(Potůček 2005).

Drugim nowoczesnym systemem regulacji społecznej stał się rynek, obejmujący 
nie tylko rynek produktów i usług, ale także rynki wszystkich trzech głównych czyn-
ników produkcji – rynek ziemi, rynek kapitałowy i rynek pracy. Został on wizjonersko 
opisany przez Adama Smitha w jego Bogactwie narodów już w 1788 roku, rok przed 
rewolucją francuską. Inaczej niż w państwie, istniał tu interes prywatny, a zamiast 
kary, np. uwięzienia, podstawowym instrumentem była umowa między kupującym 
a sprze dającym. „Rynek jest systemem samoregulacyjnym, w którym popyt i podaż, 
zyski lub straty są przydzielane bardziej efektywnie niż w jakimkolwiek innym zna-
nym mechanizmie regulacyjnym” (Potůček 2005: 79).

Trzecim systemem nowoczesnej regulacji społecznej stało się społeczeństwo oby-
watelskie, które jest „niezależną samoorganizacją społeczeństwa, którego poszczegól-
ne części są dobrowolnie zaangażowane w działalność publiczną w celu zaspokojenia 
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indywidualnych, grupowych lub publicznych interesów w ramach prawnie określo-
nych stosunków między państwem a społeczeństwem” (Weigle, Butterfield 1992). Ce-
chą charakterystyczną dla jej aktorów i narzędzi jest dobrowol ność kolektywizacji in-
teresów, zwłaszcza w przypadku interesów grupowych: „Tworzą go organizacje, które 
są dobrowolnymi zrzeszeniami obywateli podzielących wspólne wartości i skłonnych 
do współpracy we wspólnym dziele” (Potůček 2005: 89).

Również społeczeństwo obywatelskie zawdzięcza swoje istnienie „wielkiej trans-
formacji” z przełomu XVIII i XIX wieku (hasło „Wolność – Równość – Braterstwo” jest 
i aktualnie dobrą charakterystyką sektora obywatelskiego), ale w XIX wieku było bar-
dziej widoczne w Stanach Zjednoczonych. W Europie XIX wieku i w pierwszej poło-
wie XX wieku reprezentowane było przede wszystkim poprzez kółka i stowarzy szenia 
lokalne lub o charakterze regionalnym, zaangażowane w działaniach kultural nych, 
dobroczynnych lub natury ekonomicznej, które później swoją aktywność posze rzały 
terytorialne i nawet przyjmowały kształt ruchów ogólnonarodowych, często etnicz-
nych czy nacjonalistycznych (Heywood 2008: 316). W latach trzydziestych ubie głe go 
wieku nastąpił znaczny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w kontekście ludo wego 
(i apolitycznego) sprzeciwu wobec systemów totalitarnych w Europie i od lat pięć-
dziesiątych – spontanicznego wyrażania oporu obywatelskiego przeciwko czerwone-
mu totalitaryzmowi w Europie Środkowej.

Poja wienie się nowej fali inicjatyw obywatelskich na szczeblu ogólnokrajowym 
w latach sześćdziesiątych jest czasem charakteryzowane jako pewien etos partycypa-
cyj ny (Frič, Bútora 2005). Okres ten przyniósł wiele zmian w społeczeństwie obywa tels-
kim (takich jak ruchy studenckie): świat grup interesu wzmacniał się i na scenie zaczęły 
pojawiać się monotematyczne grupy interesów, koncentrujące się na takich kwestiach 
jak ochrona konsumenta, prawa zwierząt, równość płci itd. Grupy te często były powią-
zane z szerszymi ruchami społecznymi (takimi jak ruchy kobiet, ruchy praw człowieka, 
ruchy ekologiczne itd.), często nazywane „nową polityką”. W ra mach tego ruchu w spo-
łeczeństwie obywatelskim pojawiały się w latach sześć dzie siątych i zwła sz cza w latach 
siedemdziesiątych również niezależne think tanki (Dorey 2005: 19).

W tych doświadczeniach – kiedy tradycyjne systemy polityczne często zawodziły – 
można dostrzec początki pełnej emancypacji społeczeństwa obywatelskiego. Chociaż 
niektórzy aktorzy z tych środowisk czasami szukali swojej szansy w wykorzystaniu 
tradycyjnych form społeczeństwa politycznego, to – jak to już w latach pięćdziesiątych 
pisał Maurice Duverger (2016) – obok tradycyjnego pochodzenia parlamentarnego, 
niektóre stronnictwa wywodziły się już ze związków zawodowych, stowarzyszeń in-
telektualistów itd. Ten proces szczególnie nasilił się w postaci transformacji antyfa-
szystowskich ruchów obywatelskich w partie polityczne tuż po II wojnie światowej, 
i później, na przykład w formie „zielonych” partii, które powstały w latach sześćdzie-
siątych w oparciu o ruch ekologiczny. Ale od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesią-
tych podkreślano szczególnie w Europie Zachodniej ten okres, kiedy społeczeństwo 
obywatelskie stało się uznaną bazą obrony praw człowieka i obywatela, a zwłaszcza 
praw i statusu mniejszości różnego rodzaju itd. Jak często stwierdza się w literaturze, 
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kreowanie polityki do końca lat sześćdziesiątych opierało się głównie na poglądach 
elit politycznych i rządowej biurokracji, później w coraz większym stopniu w proces 
ten angażowali się aktorzy ze środowisk społeczeństwa obywatelskiego (Jann, We-
grich 2007: 49). Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych 
społeczeństwo obywatelskie w krajach Europy Wschodniej wystąpiło jako główna siła 
napędowa zmian, która wyeliminowała przestarzałe struktury i elity polityczne, domi-
nujące w tych krajach przez dziesięciolecia.

Te zjawiska są związane w szczególności z faktem historycznego wyczerpania 
państwa. Jak pisze Ernst-Wolfgang Böckenförde, wolne państwo zsekularyzowane 
żyje z założeń, których samo nie może zagwarantować (Böckenförde 1991) Podobnie 
ujawnia się zawodność rynku (Konečný 2011) i dlatego pojawia się pytanie o potrzebę 
nowego spojrzenia na systemy regulacji społecznej. Kwestia sił integrujących społe-
czeństwo jawi się w ten sposób na nowo w swojej prawdziwej istocie (Holländer 2013: 
10). Ostatnia szansa odnosi się do odrodzenia tradycyjnych systemów regulacji spo-
łecznej w ich związku z energią społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli chodzi o przenikanie społeczeństwa obywatelskiego do systemu państwa, 
rozpoczęło się ono w istocie od strony państwa, szczególnie poprzez tworzenie hy-
brydowych form stowarzyszeń, znanych jako QUANGO (Quasi-Autonomous-Non-Go-
vernmental Organization), GONGO (Government Organized NGO) lub GRINGO (Gover-
nment Run and Inspired/Initiated NGO), które są stowarzyszeniami obywatelskimi 
inicjowanymi lub bezpośrednio organizowanymi i wspieranymi przez państwo. Nowe 
technologie cyfrowe uruchomiły procesy przeciwbieżnego charakteru, w których 
wirtualne społeczeństwo obywatelskie wywiera swój wpływ na państwo za pośred-
nictwem sieci społecznościowych. Praktyka już wielokrotnie potwierdziła możliwość 
takiej kolektywizacji indywidualnych interesów dla kształtowania interesów publicz-
nych, wywierających nacisk na państwo tą drogą. Sieci społecz nościo we często działa-
ją jako wsparcie dla podmiotów politycznych, ale także dla innych zainteresowanych 
stron w dziedzinie polityki społecznej, często jednak działają oddzielnie, pojawiają się 
jako spontaniczne inicjatywy obywatelskie. Efektem tych procesów jest to, że w demo-
kratycznym społeczeństwie coraz bardziej zaciera się ostra granica między społeczeń-
stwem obywatelskim i państwem – a formuła postheglowska głosząca, że społeczeń-
stwo obywatelskie jest czymś przeciwnym państwu, stopniowo traci swą moc.

Jak chodzi o przenikanie społeczeństwa obywatelskiego do systemu rynkowego, 
ma to w szczególności miejsce w przypadku prywatnych interesów obywateli, którzy 
kolektywizują te interesy za pomocą standardowych struktur gospodarczych (spół-
dzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia 
przedsiębiorców itp.) dużą część tego, co nazywamy ekonomią społeczną. Ekonomia 
społeczna dąży do realizacji wartości i celów takich, jak wzmacnianie spójności spo-
łecznej, budowy zaufania, wzmacniania lokalnej i grupowej tożsamości, urzeczywist-
niania demokracji uczestniczącej, odkrywania radości z przynależności do wspólnoty 
(Wilkin 2007).
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Gospodarka współdzielenia
W ostatnim dziesięcioleciu na granicy rynku i społeczeństwa obywatelskiego do-

chodzi do powstania nowego zjawiska, w ramach którego tworzą się struktury hory-
zontalne w postaci sieci kreujących gospodarkę współdzielenia. Prywatne interesy są 
w jej ramach kolektywizowane w postaci dobrowolnych partycypatywnych stosun-
ków wzajemnego udostępiania, wypożyczania, wynajmowania zasobów, które jedna 
strona ma do dyspozycji i których aktualnie nie używa, podczas gdy druga strona jest 
zainteresowana wykorzystaniem tych zasobów; stosunki między obu stronami istnie-
ją w formie cyfrowej. Chodzi przy tym o: 

łączenie różnych interesów, związanych z wykorzystywaniem własnych wolnych 
środków finansowych, prowadzące do powstawania alternatywnych usług finan-
sowych, np. tak zwane społecznościowe udzielanie pożyczek (LendingClub, Zlty-
melon, bankerat, benefi, Zonky, FinGoods, loanis, prestito itd.), w odróżnieniu od 
zbiorowego inwestowania;
krótkoterminowe wypożyczanie i odzyskiwanie rynkowe własnych aktywów, ta-
kich jak samochody osobowe lub podróżowanie w nich, tzw. dzielenie siedziska 
(Uber, arcade city, blablacar, getaround, lyft, turo, jazdomat, relayrides, smilecar, 
car4way, autonapůl, netfix, spotify itp), rowerów (nextbike), mieszkań, pokojów w 
mieszkaniach i zakwaterowania w nich, czyli tzw. współdzielenie pokojów (airbnb, 
easylondon), gruntów (landshare), prywatnych miejsc parkingowych (justpark), 
narzędzi i artykułów gospodarstwa domowego (NeighborGoods) etc.;
okazjonalne świadczenie prac domowych usług i różnych domowych usług (do-
melia, taskrabbit, jaspravim, dogvacay), umiejętności i czasu (skillshare, skilltrade, 
khan academy) itp.
Szeroki przegląd platform współdzielonej gospodarki, wraz z szeroką analizą tej 

koncepcji, jej źródeł i potencjału, został niedawno opublikowany w Polsce przez Bar-
barę Sztofkisz (2017), a wcześniej opublikowano również pracę zbiorową pod redak-
cją naukową Małgorzaty Poniatowskiej-Jaksch i Romana Sobieckiego Sharing Economy 
(2016). Autorzy piszą: „Sharing economy (gospodarka współdzielenia) jest oryginalną 
ideą, która wkomponowuje się w proces serwicyzacji gospodarki. Jest niewątpliwie in-
nowacją biznesową i organizacyjno-technologiczną. I choć nie istnieje dokładna jej de-
finicja, to można ją opisać, tworząc mapę jej cech charakterystycz nych,pozwalających 
na odróżnienie od tradycyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Podej-
mując próbę uchwycenia istoty, można stwierdzić, że jawi się ona jako nowy sposób 
prowadzenia działalności gospodarczej, bazujący na wykorzystaniu technik cyfrowych 
do organizacji wymiany rynkowej. Nie jest zatem formą odejścia od gospodarki ryn-
kowej, ale jej wzbogaceniem, czyli sposobem przejawiania się stosunków towarowo-
pieniężnych” (Pietrzewicz, Sobiecki 2016: 12).

Współdzieloną gospodarkę można rozpatrywać przede wszystkim w kontekście 
gospodarczym (w tym sektorowym), technicznym i technologicznym, ale także eko-

•

•

•
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logicznym, psychologicznym, prawnym itp. Z punktu widzenia gospodarki rynko wej 
jest to zjawisko pozytywne: redukcja kosztów, lepsze dopasowanie podaży i popy tu, 
niższe koszty usług lub towarów dla konsumenta końcowego, większa konkurencja 
i rynek zbliżają się do optimum Pareto, dla użytkowników, którzy nie są poszkodo-
wani przez nikogo. Zmniejsza to również potrzebę regulacji, a także zmniejsza kosz-
ty transakcji, a wszystko to może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę publiczną. 
Również teoria społeczeństwa informacyjnego nie ma jeszcze tak długiej tradycji, jak 
teoria społeczeństwa obywatelskiego (Marciniak 2005: 40). 

W ramach ekonomicznych analiz zjawiska współdzielonej gospodarki zwracano 
marginalnie uwagę na pewne powiązanie z tematyką społeczeństwa obywatelskiego –  
współdzielenie nie mogłoby odnieść sukcesu bez takich cech jak zaufanie i otwartość, 
że współdzielona konsumpcja prowadzi do współdzielonego stylu życia (dzielenie się 
pieniędzmi, umiejętnościami, czasem), że jedną z kluczowych cech właściwej gospo-
darki współdzielenia jest zwiększone zaangażowanie stron transakcji, że powstaje 
większe zaufanie społeczne, nowa jakość międzyludzkich relacji, wzrost zaufania oraz 
złożoności relacji między osobami zupełnie sobie obcymi itd. (Sztokfisz 2017).  

Także podejście socjologiczne jest tu pożądane z wielu punktów widzenia. Jeśli 
bierzemy pod uwagę typowe cechy społeczeństwa obywatelskiego, takie jak świado-
mość potrzeb wspólnoty, zdolność do samoorganizacji, pluralizm, aktywność człon-
ków, dobrowolność uczestnictwa we wspólnocie, krytycyzm, poczucie współodpowie-
dzialności i innowacyjność (Gryczka 2012), to dochodzimy do wniosku, że wspólnoty 
razem tworzące poszczególne systemy gospodarki współdzielenia reprezentują więk-
szość tych cech. 

Podstawą techniczną tworzenia takich sieci są strony internetowe, Facebook, 
Twitter i inne aplikacje lub peer-to-peer (P2P) sieci komputerowe, w których klien-
ci komunikują się bezpośrednio ze sobą, tworząc idealne warunki do kolektywizacji 
ich prywatnych interesów (Castells 2010). Jest to przestrzeń związana również z poja-
wieniem się całego systemu wirtualnej gospodarki, reprezentowanego na przykład 
przez wirtualną walutę (bitcoin, ethereum), która przesunęła granice alternatyw-
nej gospodarki wraz z jej kręgami wymiany i walutami komplementarnymi w ciągu 
ostatniej dekady w wyniku rozwoju technologii komunikacyjnych (Konečný, Konečný 
2009: 147–159).

Tradycyjne struktury rynkowe, jak również państwo, reagują na te trendy co najm-
niej ostrożnie, czasem negatywnie, ale w poszczególnych krajach alternatywne systemy 
dzia łają legalnie. Pod względem wpływu na kolektywizację prywatnych interesów i kon-
tekst społeczeństwa obywatelskiego jest to jednak wyraźnie pozytywne zjawisko, po-
nieważ zwiększają one możliwość aktywnego włączania obywateli w procesy rynkowe 
nie tylko jako konsumentów, ale także jako producentów, stwarzając nową postać tzw. 
prosumenta – konsumenta, który jest jednocześnie producentem. Powstają w ten spo-
sób współnoty, łączące jednostki jako podmioty i jako nosicieli indywidualnie zadekla-
rowanch prywatnych interesów, współtworzące nową formę wspólnoty obywatelskiej. 
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Podsumowanie
Wprowadzanie elementów społeczeństwa obywatelskiego do systemów regulacji 

państwa i rynku zmienia ich charakter. Tradycyjne struktury rynku, ale nawet i wła-
dze państwowe, chroniąc swoje pozycje, czasami reagują na te trendy przynajmniej 
ostrożnie, niekiedy jednak również negatywnie. Niemcy na przykład uznają bitcoin dla 
celów podatkowych jako oficjalną walutę wirtualną. W kilku innych krajach bez ogra-
niczeń funkcjonuje uber i inne systemy alternatywne. Znaczące jest, że pseudokomu-
nistyczne Chiny są w największej opozycji do tych tendencji. Wskazuje to również na 
fakt, że relacje między państwem i społeczeństwem obywatelskim są często podobne 
do relacji między państwem i gospodarką współdzielenia.

Ze względu na skutki kolektywizacji prywatnych interesów oraz w kontekście 
społeczeństwa obywatelskiego, chodzi wyraźnie o pozytywne zjawisko, ponieważ 
zwiększa ono dostęp obywateli do procesów rynkowych, nie tylko jako konsumentów, 
ale także producentów. Powstają tu wspólnoty, skupiające jednostki jako aktorów 
i no si cieli interesów, poprzez członkostwo w tych wspólnotach i na podstawie indy-
widualnie deklarowanych prywatnych (gospodarczych, własnościowych) interesów. 
Wspólnoty te mogą również działać jako zbiorowi aktorzy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych.

Innowacyjny wkład społeczeństwa obywatelskiego w systemy regulacji społecznej 
będzie prawdopodobnie kluczowy dla całego systemu cywilizacyjnego w następnych 
dziesięcioleciach, przynajmniej w Europie. 
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CIVIL SOCIETY AND SHARING ECONOMY

Abstract. Civil society is currently one of the most commonly used terms in political science 
and sociology and considered to be one of the basic systems of social regulation. However, as 
the state and the market are often failing in recent decades, it also brings about a new emanci-
pation of civil society. New information technologies have created processes in which virtual 
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civil society applies its influence on the state through social networks. Over the last ten years, 
on the border between the market and civil society, horizontal networks have emerged, cre-
ating the possibility of economic sharing. Their relationship with civil socjety is interesting. 
Sharing could not succeed without qualities such as trust and openness, shared consumption 
leads to a common way of life, more trust occurs in the society, a new quality of interpersonal 
relationships, increase of the complexity of the relationship between people that are actually 
strangers etc. The entry of civil society into the state and the market as a systems of social 
regulation changes their character and seems to be of fundamental importance to the whole 
system of civilization in the coming decades.

Keywords: civil society, systems of social regulation, shared economy, social networks.

Notatka: Tekst był opracowany w ramach projektu naukowego VEGA 1/0757/17.
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Konsument a obywatel

Jedną z popularnych kategorii służących do opisu oraz wyjaśnienia procesów spo-
łecznych ulegających nasileniu w zachodnim kręgu cywilizacyjnym od drugiej poło-

wy XX w. jest kategoria społeczeństwa konsumpcyjnego. Lista publikacji poświęconych 
społeczeństwu konsumpcyjnemu czy szeroko rozumianemu konsumpcjonizmowi jest 
na tyle długa, że biorąc pod uwagę ramy niniejszego tekstu nie sposób wymienić cho-
ciażby najważniejszych z nich. Nie mniej bogata literatura powstała w odniesieniu 
do zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego czy obywatelskości rozumianej jako 
pewna postawa o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania systemu 
demokratycznego. Zamiast zatem podejmowania z góry skazanej na niepowodzenie 
próby zreferowania najważniejszych zagadnień dotyczących konsumpcjonizmu oraz 
obywatelskości czy społeczeństwa konsumpcyjnego oraz społeczeństwa obywatel-
skiego, w ramach niniejszego tekstu zdecydowano się na analizę wybranych rozważań 
na ten temat poczynionych przede wszystkim przez trzech autorów: Zygmunta Bau-
mana, Benjamina Barbera oraz George’a Ritzera. Największym podobieństwem wystę-
pującym pomiędzy rozważaniami poczynionymi przez tych trzech autorów jest to, że 
kategoria konsu menta jest definiowana przez nich w opozycji do kategorii obywatela, 
a społeczeństwo konsumpcyjne jest stawiane w opozycji do społeczeństwa obywatel-
skiego. Źródło analiz stanowiły rozważania zawarte przede wszystkim w następują-
cych pracach Zygmunta Baumana: Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności (Bauman 
1995a), Wieloznaczność nowoczesna – nowoczesność wieloznaczna (Bauman 1995b), 
Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika (Bauman 2000), Praca. Konsumpcjonizm i no-
wi ubodzy (Bauman 2006a), Społeczeństwo w stanie oblężenia (Bauman 2006b) oraz 
Konsumowanie życia (Bauman 2009). W kontekście opozycji konsumenta i obywatela 
inspirująca była także praca Benjamina Barbera Skonsumowani (Barber 2008), a tak-
że George’a Ritzera Magiczny świat konsumpcji (Ritzer 2004). Spośród przywołanych 
prac opozycja konsument–obywatel najsilniej została wyartykułowana przez Benja-
mina Barbera w pracy Skonsumowani. Mimo obszerności analiza Barbera wydaje się 
jednak niepełna. Dlatego też, dopełniająco, zasadne wydaje się także uwzględnienie 
poglądów na ten temat wyrażanych przez Zygmunta Baumana oraz George’a Ritzera. 
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Chociaż wspomniani autorzy w swoich analizach niejednokrotnie odwołują się do 
przykładów pochodzących z praktyki społecznej, opierając swój wywód na danych 
empirycznych, to prowadzone przez nich rozważania mają przede wszystkim cha-
rakter teoretyczny, a przykłady pochodzące z praktyki społecznej są formułowane 
raczej w sposób intuicyjny niż na podstawie gruntownych badań empirycznych. Pod-
kreślenia jednak wymaga to, że powyższe stwierdzenie nie stanowi zarzutu kwestio-
nującego trafność spostrzeżeń wspomnianych autorów. Wręcz przeciwnie, tego typu 
spostrzeżenia wnikliwych obserwatorów życia społecznego, do których niewąt pliwie 
można zaliczyć wspomnianych autorów, mogą wyjaśniać więcej i trafniej niż niejed-
no badanie empiryczne. Ponadto trudno zaprojektować doniosłe poznawczo badanie 
społeczne bez inspiracji rozważaniami teoretycznymi. Analiza poglądów wspomnia-
nych autorów na temat opozycji konsument–obywatel, a następnie ich synteza mogą 
okazać się użyteczne jako punkt wyjścia (faza konceptualizacji) do prze prowadzenia 
badań empirycznych, ponieważ wynikiem takiej syntezy może być opracowanie dy-
chotomicznej typologii poprzez wyróżnienie dwóch typów idealnych w rozumieniu, 
jakie typom idealnym nadał Max Weber. Chociaż typy idealne nie występują w rze-
czywistości w czystej postaci, to umożliwiają one rzeczywistości zrozumienie (Weber 
2002: 16). Jak zauważył Jerzy Szacki: „typu idealnego się nie odkrywa w empirycznej 
rzeczywistości, typ idealny się tworzy, ażeby tę rzeczywistość zrozumieć, nie ocze-
kując wszakże, iż będzie z nią kiedykolwiek całkowicie zgodna” (Szacki 2006: 465). 
Konstruowanie typu idealnego przebiega poprzez przypisanie określonych cech do 
danej kategorii, a zarazem dążenie do zachowania spójności znaczenia tej kategorii. 
Zatem chociaż typy idealne nie stanowią opisu rzeczywistości, to stanowią one uży-
teczne narzędzie do jej analizy. Typy idealne, jak zauważa Zygmunt Bauman, „poma-
gają w myśleniu, a także, paradoksalnie pomimo swej abstrakcyjnej natury, czynią 
empiryczną rzeczywistość bardziej dostępną doświadczeniu, opisy walną” (Bauman 
2009: 35). Typy idealne są zatem użyteczne tam, gdzie konie czne jest posługiwanie 
się pojęciami abstrakcyjnymi. Poprzez tworzenie typów idealnych poję cia posiadają-
ce charakter złożony i trudny do jednoznacznego uchwy cenia stają się bar dziej przej-
rzyste, a dzięki temu łatwiej poddające się empiry cznej weryfikacji. Za ce chujące się 
największą przejrzystością można uznać typologie dychotomiczne, czyli składające 
się jedynie z dwóch opozycyjnych wobec siebie typów. Chociaż silną stroną wyróż-
nienia jedynie dwóch opozycyjnych wobec siebie typów jest przejrzystość, to z ko lei 
słabą stroną jest duże ryzyko uproszenia zagadnień o bardziej złożonym charakterze 
niemożliwych do zaklasyfikowania tylko do jednej kategorii. Świadomość ograniczeń 
w tym zakresie nie powinna jednak prowadzić do zaniechania prób tworzenia tego 
typu dychotomicznych typologii. Jak już wspomniano powyżej, za punkt wyjścia ni-
niejszej analizy przyjęto założenie, że kate gorie konsumenta oraz obywatela są wobec 
siebie opozycyjne. Oznacza to, że cechy charakterystyczne dla konsumenta nie powin-
ny zarazem charakteryzować obywatela i odwrotnie. Dokonanie jednoznacz nego po-
działu wiąże się z pewnymi trudnościami z tej racji, że społe czeńs two konsum pcyjne 
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może być postrzegane nie tylko jako przeciwieństwo społecze ństwa obywa telskiego, 
ale również jego kontynu ację, stąd też założenie całkowitej odrębności cech posiada-
nych przez konsumenta w porów naniu do cech posiadanych przez obywatela może 
okazać się błędne i wymagające empirycznej weryfikacji.

W internetowym wydaniu Słownika języka polskiego PWN podano trzy znaczenia 
słowa „obywatel”. Tyle samo znaczeń przypisano słowu „konsument”. W pierwszym 
znaczeniu obywatel to „członek społeczeństwa danego państwa mający określone pra-
wa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję”, w drugim jest to „stały mieszkaniec 
jakiegoś regionu lub miasta”, a w trzecim oznacza „urzędową formę zwracania się do 
kogoś”. Z kolei konsument jest definiowany jako „nabywca towarów lub usług albo 
użytkownik jakichś zasobów lub dóbr”, „osoba spożywająca posiłek w jakimś lokalu”, 
lub „organizm odżywiający się substancjami organicznymi”1. Już na podstawie powy-
żej przytoczonych definicji konsumenta można zauważyć, że konsumpcja jest nieod-
łącznym elementem ludzkiej egzystencji. Jak zauważył Zygmunt Bauman „[…] żadna 
istota ludzka, w żadnej epoce ani w żadnej części świata, nie przeżyje bez konsumo-
wania” (Bauman 2006a: 54). Na podstawie powyższych definicji, można by stwierdzić, 
że przedstawianie kategorii obywatela i konsumenta jako opozycyjnych wobec siebie 
nie jest uzasadnione, wszak „członek społeczeństwa danego państwa” jest przecież 
zarazem „użytkownikiem jakichś zasobów lub dóbr”. W przedstawionym powyżej 
znaczeniu każdy człowiek jest obywatelem, ponieważ każdy człowiek jest członkiem 
społeczeństwa jakiegoś państwa. Każdy człowiek jest również konsumen tem, ponie-
waż jest użytkownikiem jakichś zasobów lub dóbr. Za zgodne z prawami logiki można 
zatem uznać wnioskowanie, że każdy obywatel jest konsumentem, a każ dy konsument 
jest obywatelem. Wydaje się to być kwestią oczywistą i celem niniejszej analizy nie jest 
kwestionowanie tego. Powyższe jednak nie ogranicza możliwości przedstawienia ty-
pów idealnych obywatela i konsumenta jako opozycyjnych, ponieważ opozycja pomię-
dzy obywatelem a konsumentem ma podobny charakter, jak np. opozycyjna pomiędzy 
byciem rodzicem a byciem pracownikiem. Chociaż bycie rodzicem i bycie pracowni-
kiem dotyczą różnych kwestii, to mogą one być wobec siebie opozycyjne w tym sensie, 
że konieczność sprostania obowiązkom zawodowym, może utrudniać wykonywanie 
obowiązków rodzicielskich. Podobnie bycie konsumentem może powodować trudno-
ści w byciu obywatelem.

Internetowe wydanie Słownika języka polskiego PWN przytacza dwa potoczne zna-
czenia słowa „konsumpcja”. W pierwszym znaczeniu oznacza ono „jedzenie, spożywa-
nie czegoś”, w drugim oznacza „nabywanie, użytkowanie czegoś”. Z kolei „skonsumo-
wać”, to tyle, co „zjeść coś” lub „zrobić z czegoś użytek”2. O ile pierwsze z przytoczonych 
znaczeń konsumpcji i skonsumowania odnoszące się do spożywania żywności, nie 
budzą zastrzeżeń, o tyle w przypadku drugich znaczeń konieczne jest doprecyzowa-
nie. Sens słowa „konsumować” można oddać poprzez odniesienie do tego, co dzieje 

1 Źródło: www.sjp.pwn.pl [dostęp dn. 05.11.2018 r.].
2 Źródło: www.sjp.pwn.pl [dostęp 05.11.2018 r.].



78

K. Piróg

się z przedmiotem konsumpcji. W przypadku konsumpcji rozumianej jako spożywa-
nie, jej przedmiot ulega unicestwieniu3. Taki sens oddaje również etymologia słowa 
„konsumpcja”, które wywodzi się z łacińskiego słowa consumptio oznaczającego „zu-
życie”, „zniszczenie”4. Konsumpcja jest zatem czymś więcej niż używaniem (czy też 
użytkowaniem), konsumpcja jest zużywaniem. Podobnie skonsumować, oznacza nie 
tyle zrobienie z czegoś użytku, ile zużycie czegoś. Ponadto pojawiające się w jednej 
z przytoczonych powyżej definicji konsumpcji „nabywanie czegoś” nie jest jeszcze 
konsumpcją, ale czymś, co tę konsumpcję umożliwia. Konsumpcja jest możliwa rów-
nież bez nabywania, kiedy dany produkt jest wytwarzany w celach konsumpcji na wła-
sny użytek (chociaż istotną cechą konsumpcji jest to, że jest ona w sposób inte gralny 
powiązana z nabywaniem).

Na podstawie przytoczonych powyżej definicji konsumpcji niemożliwe jest wskaza-
nie różnic występujących pomiędzy konsumentem a obywatelem. Zarówno w przypad-
ku obywatela, jak i konsumenta konsumpcja oznacza zużywanie dóbr. Tym, co odróż-
nia konsumenta od obywatela, jest uznanie, kiedy przedmiot konsumpcji zostaje 
zużyty. Dla obywatela zużycie przedmiotu konsumpcji następuje przede wszystkim 
w dwóch przypadkach: w wyniku konsumacji (tj. unicestwienia przedmiotu konsump-
cji, np. w przypadku żywności – żywność skonsumowana to taka, która została zjedzo-
na, w wyniku czego przestała istnieć) lub w wyniku utraty swoich właściwości (np. 
sprzęt zużyty to taki, który się zepsuł i nie da się go już naprawić), przez co nie może 
być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dla konsumenta przedmiot konsumpcji nie musi zostać unicestwiony lub utracić 
swych właściwości, by stał się zużyty. Przedmiot konsumpcji staje się zużyty wtedy, 
gdy konsument go za taki uzna, czyli wtedy gdy konsumowany przedmiot nie dostar-
cza konsumentowi wrażeń, nie zaspokaja jego pragnień. W związku z tym za skonsumo-
wane są często uznawane przedmioty, które zachowują swoje funkcje pod względem 
użyteczności. Przedmiot, który jest skonsumowany przez jedną osobę, może nadawać 
się do konsumpcji przez osoby inne. Tym, co odróżnia konsumenta od obywatela jest 
również cel konsumpcji. Obywatel postrzega konsumpcję jako „zło konieczne”, jako 
coś, bez czego obyć się nie można, ponieważ konsumpcja, rozumiana jako spoży-
wanie żywności lub użytkowanie dóbr, jest niezbędna obywatelowi do przetrwania 
i rozwoju. Dla konsumenta konsumpcja staje się celem w samym w sobie. Rolą, jaką 
pełni konsumpcja jest dostarczanie jak najbardziej wyrafinowanych wrażeń. Obywa-
tel odróżnia potrzeby od pragnień, koncentrując się przede wszystkim na dążeniu 
do zaspokojenia potrzeb (związanych z wyżywieniem, odzianiem, mieszka niem itp.). 

3 „Konsumowanie oznacza też niszczenie. W trakcie konsumpcji konsumowane rzeczy przestają istnieć […]”. 
(Bauman 2006a: 53).

4 W podobnym znaczeniu początkowo było używane angielskie słowo „consume” (konsumować). Alan 
Aldridge, nawiązując do pracy Keywords Raymonda Williamsa, stwierdza: „angielskie słowo consume (konsu-
mować) pochodzi z czternastego wieku. Jego oryginalne znaczenie było pejoratywne. Oznaczało ono: zużywać, 
niszczyć, marnować roztrwaniać, wyczerpywać, marnotrawić” (Aldridge 2006: 10).
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Pragnienia są przez obywatela postrzegane jako wyimaginowane zachcianki5, których 
nie należy rozbudzać, zachowując zarazem wstrzemięźliwość w ich zaspokajaniu. Dla 
konsumenta podział na potrzeby i pragnienia staje się nieostry. Pragnienie staje się 
potrzebą wymagającą natychmiastowego zaspokojenia. O ile zaspokojenie potrzeb 
jest możliwe (np. poprzez osiągnięcie poczucia sytości po spożyciu posiłku), o tyle 
zaspokojenie ciągle rozbudzanych pragnień możliwe nie jest. W momencie zaspoko-
jenia jednego pragnienia na horyzoncie pojawiają się pragnienia nowe, jeszcze bar-
dziej wyrafinowane, jeszcze mocniej domagające się zaspokojenia. Jak zauważa Zyg-
munt Bauman: „każda nowa atrakcja, pokusa i przynęta w pewien sposób różni się od 
poprzedniej i jest zapewne od niej silniejsza” (Bauman 2006a: 58). W związku z tym 
obywatel jest wstrzemięźliwy. Wstrzemięźliwość jest dla niego cnotą. Konsument jest 
rozpustny. Dla konsumenta wstrzemięźliwość jest największym grzechem. Odnosi się 
to również do sfery seksualności. Dla obywatela celem współżycia seksualnego jest 
przede wszystkim wydanie potomstwa. Dla konsumenta seksualność stanowi przede 
wszystkim źródło wyrafinowanych doznań. Seksualność zostaje oddzielona od sfery 
prokreacji.

Zarówno dla obywatela jak i konsumenta ciało jest przedmiotem troski. Jednak 
troszczą się oni o ciało z różnych powodów. Obywatel użyteczność ciała postrzega 
przez pryzmat pracy. O ciało należy dbać po to, by służyło ono do efektywnego wy-
konywania pracy. Dla konsumenta ciało jest postrzegane przede wszystkim jako na-
rzędzie służące do czerpania przyjemności. Ciało powinno być dobrze utrzymane, wy-
sportowane, zadbane pod względem estetycznym po to, żeby było ono jak najbardziej 
wydajne w dostarczaniu doznań (Bauman 1995: 90–91).

Bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, obywatel nie tyle całkowicie wyzbywa się 
pragnień, ile ich zaspokojenie odkłada w czasie na zasadzie odroczonej gratyfika-
cji. Dlatego obywatel jest zorientowany na przyszłość, dążąc do tego, by przyszłość 
była lepsza od teraźniejszości. Myślenie o lepszej przyszłości stymuluje obywatela 
do działania. Konsument jest zorientowany na teraźniejszość. Wyrażają to następu-
jące słowa Zygmunta Baumana: „konsumowane dobra powinny przynosić satysfak-
cję natychmiast, bezzwłocznie, nie wymagając przeciągającej się nauki specjalnych 
umiejętności ani żadnych drobiazgowych przygotowań; lecz satysfakcja musi być 
chwilowa – to jest skończyć się w chwili, gdy kończy się czas na konsumpcję, który 
zresztą należy zredukować do absolutnego minimum” (Bauman 2006a: 57). Kon-
sument nie odkłada zaspokojenia pragnienia na przyszłość, ponieważ wiąże się to 
z ryzykiem, że dane pragnienie nie zostanie nigdy zaspokojone. Konsument kieruje 
się zasadą, że nie można zaprzepaścić żadnej okazji do zaspokojenia pragnienia (Bau-

5 Zdaniem Benjamina Barbera rynek „nie potrafi zaspokoić rzeczywistych potrzeb ludzi ubogich, a nieistnie-
jące rzeczywiste potrzeby konsumentów w krajach rozwiniętych stara się zastępować fałszywymi potrzebami 
i sztucznymi zachciankami”. W związku z tym zgodnie z koncepcją Benjamina Barbera podstawowym warunk-
iem umożliwiającym zwycięstwo obywatela nad konsumentem jest takie przekształcenie rynku, żeby zaspokajał 
prawdziwe potrzeby, jakim ma służyć kapitalizm. (Barber 2008: 11, 191).
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man 2006a: 67). Konsument żyje chwilą. Nie zastanawia się nad tym, jaka będzie przy-
szłość. Zakłada jako pewnik, że będzie ona lepsza od teraźniejszości.

Orientując się na przyszłość obywatel gromadzi oszczędności. Zaspokajając jedy-
nie podstawowe potrzeby, część zdobytych środków inwestuje bądź odkłada. Nawet 
jeżeli nie jest przedsiębiorcą, tylko najemnym pracownikiem, to gospodarując swo-
imi środkami, dąży do kumulacji posiadanego majątku, starając się zarazem unikać 
zaciągania kredytów, pożyczek. Konsument żyjący bieżącą chwilą oraz zakładający, 
że przyszłość będzie lepsza od teraźniejszości, tzn. że jego zasoby finansowe będą 
w przyszłości zwiększały się, chętnie korzysta z możliwości zaciągania kredytów, po-
życzek, by kosztem przyszłych dochodów zaspokajać teraźniejsze pragnienia (Ritzer 
2004: 75).

Obywatel dąży do uporządkowania otaczającego go świata. Świat uporządkowany 
to taki, w którym wszystko znajduje się na swoim miejscu. Świat, którego elementy są 
w klarowny sposób od siebie oddzielone. Konsument nie ma ambicji ładotwórczych. 
Jego świat jest światem nieuporządkowanym, światem zacierających się granic (Ritzer 
2004: 273). Używając terminologii Zygmunta Baumana (Bauman 1995b), świat kon-
sumenta jest światem pełnym wieloznaczności. Obywatel jest zdyscyplinowany, prze-
widywalny, działający w sposób rutynowy. Konsument jest spontaniczny, nieprzewi-
dywalny, szukający nowych wrażeń (Bauman 2006a: 58).

Obywatel chce poznawać. Kieruje się zasadą rzeczywistości, stosując podział na 
prawdę i fałsz, iluzję i rzeczywistość. Chęć poznawania opiera na założeniu, że możliwe 
jest poznanie prawdy obiektywnej o świecie. Konsument chce doznawać, przeżywać. 
Kieruje się zasadą przyjemności (Bauman 2006b: 216–218). Przyjmuje, że podziały 
na prawdę i fałsz, iluzję i rzeczywistość są niemożliwe do jednoznacznego przeprowa-
dzenia, a przede wszystkim nieużyteczne z pragmatycznego punktu widzenia.

Obywatel jest racjonalny – kieruje się rozumem. Jak zauważył Immanuel Wal-
lerstein, „być obywatelem oznacza, że każdy uznawany jest za osobę racjonalną, 
zdolną do podejmowania decyzji politycznych” (Wallerstein 2007: 78). Konsument 
jest irracjonalny – kieruje się emocjami (Barber 2008: 84). Świat konsumenta jest 
światem ponownie umagicznionym/zaczarowanym, światem, w którym elementy 
racjonalne przeplatają się z elementami pozaracjonalnymi. Konsument jest nie tylko 
przekonywany do nabycia jakiegoś dobra konsumpcyjnego, lecz jest przede wszyst-
kim oczarowywany (Ritzer 2004: 17). Konsument nie jest klientem, lecz wyznawcą 
(Barber 2008: 336), a konsumowanie staje się czynnością o charakterze zbliżonym 
do doświadczenia religijnego. Zdaniem George’a Ritzera, miejsca przeznaczone do 
konsumpcji, takie jak galerie handlowe czy parki rozrywki stają się świątyniami kon-
sumpcji (Ritzer 2004: 24).

Obywatel kieruje się wartościami etycznymi. Zastanawia się nad tym, czy jego po-
stępowanie może wyrządzić krzywdę jemu lub innym. Konsument kieruje się war-
tościami estetycznymi. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Zygmunta Baumana: 
„Konsumenci winni kierować się korzyścią estetyczną, a nie normami etycznymi. To 
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estetykę, a nie etykę rozwija się, aby integrować społeczeństwo konsumentów, trzy-
mać je na kursie i wielokrotnie ratować w sytuacjach kryzysowych. Jeśli etyka przy-
pisuje najwyższą wartość dobrze spełnionemu obowiązkowi, to estetyka największą 
wagę przywiązuje do wysublimowanego doświadczenia” (Bauman 2006a: 67).

Obywatel jest nakierowany na działanie. Koncentruje się na produkcji i gromadze-
niu dóbr. Dąży do samorealizacji przez aktywność twórczą, jednak niezależnie od czy-
nionych wysiłków towarzyszy mu poczucie, że „zawsze jest jeszcze coś do zrobienia”. 
Konsument jest nakierowany na przeżywanie. Niszczy, zużywa dobra. Produkuje od-
pady. Aktywność konsumenta sprowadza się do dokonywania wyboru spośród nie-
zliczonej ilości dóbr konsumpcyjnych. Aktywność twórcza staje się zbędną w sytuacji, 
gdy wszystko zostało już wytworzone i jest dostępne na rynku, wystarczy jedynie „wy-
ciągnąć po to rękę” (Aldridge 2006: 12). Podobnie jak obywatel nie może osiągnąć 
spełnienia za pomocą aktywności twórczej mając poczucie, że „zawsze jest coś do zro-
bienia”, tak konsument nie może osiągnąć spełnienia poprzez sięganie po dobra kon-
sumpcyjne. Spełnieniem dla konsumenta jest doznanie o charakterze ekstremal nym, 
jednak niezależnie od ekstremalności doznanych już przeżyć zawsze mogą pojawić 
się przeżycia jeszcze bardziej ekstremalne. Stan permanentnego niezaspoko jenia jest 
stymulowany przez aktywność rynku, który za sprawą innowacji dostarcza konsu-
mentowi coraz to nowych dóbr konsumpcyjnych, obiecując doznania nigdy wcześniej 
niedoświadczone.

Praca dla obywatela jest celem samym w sobie. Jest to konsekwencja afirmowanej 
przez obywatela etyki pracy. Jak zauważa Zygmunt Bauman, zgodnie z tą etyką „pra-
ca to wartość sama w sobie, działanie szlachetne i uszlachetniające” (Bauman 2006a: 
23). Obywatel konsumuje głównie po to, by zregenerować siły do pracy. Ponownie 
warto przywołać słowa Zygmunta Baumana, zdaniem którego zgodnie z etyką pracy 
„odpoczy nek urąga ludzkiej godności, chyba że człowiek odpoczywa po to, aby ze-
brać siły do bardziej wytężonej pracy” (Bauman 2006a: 23). Nadmierna konsumpcja 
jest traktowana przez obywatela jako rozrzutność, marnotrawstwo. Dla konsumenta 
praca również odgrywa istotną rolę, jednak jest ona podporządkowana konsumpcji. 
Praca jest traktowana przez konsumenta głównie jako środek do zdobycia pienię-
dzy na konsumpcję. Z drugiej strony praca podobnie jak inne dobra konsumpcyjne 
jest poddawana ocenie estetycznej. Powinna dostarczać przyjemności. „Podobnie 
jak inne wymiary życia, praca podlega obecnie przede wszystkim kategoriom oceny 
estetycznej. Jej wartość osądza się przez pryzmat możliwości doświadczenia przez 
nią przyjemnych doświadczeń. Pracę pozbawioną takiej zdolności – taką, która nie 
dostarcza ‘wewnętrznej satysfakcji’ – uznaje się za bezwartościową. […] Problem nie 
polega już na ograniczeniu czasu pracy do absolutnego minimum, by powiększyć 
przestrzeń przyjemności, lecz wprost przeciwnie – na zniesieniu granicy pomiędzy 
powołaniem a rozrywką, zawodem a hobby, pracą a rekreacją; by podnieść pracę 
do rangi wyjątko wej i najbardziej satysfakcjonującej rozrywki” (Bauman 2006a: 
69, 71–72).
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Obywatel chce zmieniać świat, ponieważ wierzy, że świat można uczynić lepszym, 
niż jest. Innymi słowy, niedoskonałość otaczającego go świata jest dla obywatela pro-
blemem. Problemem domagającym się rozwiązania. W związku z tym uczynienie świa-
ta lepszym, niż jest, obywatel traktuje jako swoją misję, jako projekt wymagający re-
alizacji. Konsument chce zmieniać siebie, nie wierząc w możliwość zmiany świata na 
lepsze, w ogóle się nad tym nie zastanawiając lub pokładając nadzieję w tym, że napra-
wianiem świata zajmują się osoby powołane do tego celu, tj. eksperci (Aldridge 2006: 
12). Z kolei w sferze prywatnej napotykanie problemów koniecznych do rozwiązania 
jest dla konsumenta codziennością. Rozwiązania prywatnych problemów konsument 
odnajduje na rynku dóbr konsumpcyjnych. Zadaniem konsumenta jest dokonanie od-
powiedniego wyboru spośród nich. Rynek nie tylko dostarcza rozwiązań problemów 
trapiących konsumenta, ale sam również generuje, a raczej „uświadamia” konsumen-
towi problemy, proponując zarazem ich rozwiązania. Dla przykładu działania rynko-
we mogą zmierzać do uczynienia problemu z kwestii starzenia się, tylko po to, by sku-
teczniej przekonać konsumenta do zakupu odpowiednich kosmetyków sprawiających, 
że będzie wyglądał, a zarazem czuł się znacznie młodziej.

Obywatel jest lokalny. Przypisany do państwa narodowego, lokalnej społeczności. 
Przywiązany jest do określonej przestrzeni. Konsument jest globalny, mobilny. Ben-
jamin Barber ujął tę kwestię w następujący sposób: „obywatele są […] stworze niami 
przypisanymi do państw, tymczasem konsumenci wędrują po całej planecie” (Barber 
2008: 497). Konsument nie jest przywiązany do przestrzeni fizycznej, łatwo zmienia 
miejsce zamieszkania, wypoczynku, pracy. Oprócz przestrzeni fizycznej funkcjonuje 
również w „przestrzeni” wirtualnej. Można zatem stwierdzić, że obywatel porusza się 
w przestrzeni, natomiast konsument porusza się w czasie. Każda chwila powinna być 
wykorzystana z maksymalną intensywnością na doznawanie wrażeń (Bauman 2000: 
104–105). 

Tożsamość obywatela jest trwała, jest budowana przez całe życie. Tożsamość kon-
sumenta jest sfragmentaryzowana, elastyczna, jest modyfikowana w zależności od 
zmieniających się okoliczności. Jak to ujął Zygmunt Bauman: „tożsamości [znamienne 
jest użycie liczby mnogiej – wtrącenie KP], podobnie jak dobra konsumpcyjne należy 
przyswoić i posiąść, ale tylko po to, by zostały skonsumowane i ponownie znikły. I tak 
jak w przypadku rynkowych dóbr konsumpcyjnych, skonsumowanie jednej tożsamości 
nie powinno – a wręcz nie może! – wygasić pragnienia innych, nowych i ulepszonych 
tożsamości, ani wykluczać możliwości ich wchłonięcia” (Bauman 2006a: 62–63). Toż-
samość konsumenta jest zatem odbiciem określonego stylu życia, związanego z naby-
waniem określonych dóbr konsumpcyjnych. Tożsamość konsumenta stanowi mozaikę 
złożoną z marek i dóbr konsumpcyjnych, z którymi konsument identyfikuje się6.

6 „Tożsamość staje się w tym wypadku odbiciem ‘stylów życia’, ściśle związanych z komercyjnymi markami 
i produktami, jakie te marki oznaczają, a także z postawami i zachowaniami odnoszącymi się do tego, gdzie robimy 
zakupy, jak kupujemy, co jemy, w co się ubieramy, jak konsumujemy […] Opatrzone markami style życia to nie 
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Obywatel jest propaństwowy. Państwo traktuje jako instytucję powołaną na rzecz 
dobra wspólnego oraz ochrony najsłabszych. Konsument jest prorynkowy. Państwo 
traktuje jako instytucję nakładającą obciążenia fiskalne. Obywatel jest prospołeczny 
– otwarty na potrzeby innych. Bycie obywatelem wiąże się z poczuciem odpowiedzial-
ności za innych. Obywatel przedkłada interes społeczności ponad własny interes, gdyż 
dobro wspólne jest przez niego rozumiane jako coś więcej niż agregat złożony z pry-
watnych interesów (Barber 2008: 194). Konsument przedkłada, to co prywatne nad 
to, co publiczne (Barber 2008: 182). Jest on zorientowany indywidualistycznie – chce 
zaspokajać własne pragnienia7. Wyrażają to następujące słowa Zygmunta Baumana: 
„konsumpcja jest zawsze czynnością całkowicie indywidualną, pojedynczą i w gruncie 
rzeczy samotną; jest to czynność realizowana poprzez tłumienie i pobudzanie, uspo-
kajanie i stymulowanie pragnienia, które zawsze pozostaje wrażeniem prywat nym 
i trudnym do przekazania. Nie ma czegoś takiego jak ‘kolektywna konsumpcja’. To 
prawda, że konsumenci mogą spotykać się w toku konsumpcji, ale nawet wtedy pozo-
staje ona doświadczeniem całkowicie indywidualnym, przeżywanym osobno. Współ-
uczestnictwo tylko uwydatnia prywatność aktu konsumpcji i wzmacnia przyjem ność, 
której dostarcza. […] Konsumenci są samotni nawet wtedy, gdy działają razem” (Bau-
man 2006a: 65–66). Drugi człowiek jest traktowany przez konsumenta jako „narzę-
dzie”, jako przedmiot służący do zaspokajania pragnień. Obywatel wchodzi w inte-
rakcje przede wszystkim z innymi ludźmi. Konsument żyje w świecie przed miotów, 
symboli. Wchodzi w interakcje przede wszystkim z przedmiotami (Ritzer 2004: 81, 
302). Interakcje z innymi ludźmi są nawiązywane za pośrednictwem przedmiotów, 
takich jak podłączony do internetu komputer czy smartfon. Więzi pomiędzy obywa-
telem a drugim człowiekiem mają charakter trwały. Z kolei w przy pad ku konsumenta 
można stwierdzić (używając sformułowania Anthony’ego Giddensa), że relacje nawią-
zywane z innymi ludźmi przybierają formę „czystej relacji” (Giddens 2007: 123–136, 
254–256). W związku z tym relacje nawiązywane przez konsumenta mają charakter 
tymczasowy. W dowolnej chwili mogą zostać zerwane, jeżeli konsument uzna, że ich 
podtrzymywanie nie dostarcza wystarczającej przyjemności. Za przykład może posłu-
żyć małżeństwo. Jak zauważa Anthony Giddens małżeństwo funkcjonujące w oparciu 
o czystą relację „staje się w coraz wyższym stopniu związkiem tworzonym i podtrzy-
mywanym o tyle, o ile bliski kontakt z drugą osobą jest źródłem satysfakcji emocjonal-
nej” (Giddens 2007: 123).

Obywatel jest dojrzały. Konsument jest zinfantylizowany. Zdaniem Benjamina Bar-
bera, konsumpcjonizm prowadzi do zdziecinnienia. Idealny konsument to taki, który 

tylko powierzchowna fasada głębszych tożsamości – stały się do pewnego stopnia tożsamościami zastępczymi, 
formami nabytego charakteru, które są w stanie przeniknąć aż do sedna osobowości” (Barber 2008: 260-261).

7 W tym aspekcie podział obywatel vs. konsument jest analogiczny do przywołanego przez Daniela Bella 
podziału citoyen vs. bourgeois. Zdaniem Bella, „jako citoyen jednostka ma obowiązki wobec społeczności, do której 
należy; będąc bourgeois kieruje się własnymi interesami” (Bell 1998:. 55). Z kolei Benjamin Barber zauważa, że 
„Konsument podlega radykalnej indywiduacji, a nie społecznemu zakorzenieniu […]” (Barber 2008: 55).
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zachowuje się jak rozkapryszone dziecko domagające się natychmiastowego spełnienia 
jego zachcianek, niezastanawiające się nad tym, dlaczego chce tego, czego chce. Wy-
rażają to poniższe słowa Barbera: „pod każdym prawie względem pełno etatowy kon-
sument, w idealnym wyobrażeniu agresywnego specjalisty od marketingu, zachowuje 
się bardziej jak impulsywne dziecko niż jak dorosły” (Barber 2008: 55). Obywatel jest 
osoba dorosłą8. Żeby korzystać z pełni praw obywatelskich, tj. żeby móc podejmować 
samodzielne i odpowiedzialne decyzje, trzeba być osobą pełnoletnią. W przypadku 
dzieci, decyzje w ich sprawie są podejmowane przez osoby pełnoletnie. Konsument nie 
musi być osobą pełnoletnią. Konsumentem jest również dziecko w sytuacji, gdy dys-
ponuje własnymi środkami na zakup dóbr konsumpcyjnych lub jeżeli potrafi wywrzeć 
wpływ na decyzje podejmowane przez osoby dorosłe w kwestii wyborów takich, a nie 
innych dóbr konsumpcyjnych. Inaczej mówiąc, gdy dzieciom zostaje „nadana władza 
konsumowania”9. Co więcej, ze wskazanych powyżej powo dów, u osób niepełnoletnich 
łatwiej o cechy charakterystyczne dla idealnego konsu menta. Dzieci nie muszą być zin-
fantylizowane, gdyż są infantylne z definicji. Procesy infantylizacji prowadzą zatem do 
„spłaszczenia”, w wyniku którego dzieci socjalizuje się od najmłodszych lat, by były sa-
modzielnymi konsumentami (zatem aplikuje się dzieciom swoiste przedwczesne doj-
rzewanie), z kolei osoby dorosłe nigdy się nie starzeją, tj. nie dojrzewają.

Jedną z wartości afirmowanych przez obywatela jest równość. Uważa on, że wszys-
cy ludzie są równi wobec prawa. Jak zauważył Immanuel Wallerstein, „być obywate-
lem oznacza, że nie ma osób, które miałyby status wyższy niż obywatela (nawet ary-
stokraci)” (Wallerstein 2007: 78). Konsumenci są równi wobec pieniądza. Konsu ment 
może korzystać ze swobody wyboru dóbr konsumpcyjnych niezależnie od swo jego 
pochodzenia społecznego, poglądów, miejsca zamieszkania, rasy czy płci. Wystar czy, 
że posiada odpowiednią ilość pieniędzy. Ilość posiadanych środków finansowych jest 
zarazem największym czynnikiem stratyfikującym, ponieważ im więcej środków fi-
nansowych konsument posiada, tym więcej dóbr konsumpcyjnych oferowanych 
na rynku jest dla niego dostępnych (Bauman 2006a: 66). Ubóstwo jest postrzegane 

8 Obywatel w ujęciu Barbera jest osobą, dla której charakterystyczne są cechy osoby dorosłej. Konsumen to wi 
z kolei zostały przypisane cechy charakterystyczne dla dziecka. Zatem do opozycji obywatel vs. konsument w uję-
ciu Barbera jest paralelna opozycja dorosły vs. dziecko. „Odwołując się do dualizmu dziecko–dorosły, perspekty-
wa ta sugeruje, że dziecięcość, w odróżnieniu od dorosłości, przedkłada: impuls nad rozwagę; uczucie nad rozum; 
pewność nad niepewność; dogmatyzm nad wątpliwość; zabawę nad pracę; obrazy nad słowa; wyobrażenia nad 
idee; przyjemność nad szczęście; natychmiastową gratyfikację nad długotrwałą satysfakcję; egoizm nad altruizm; 
prywatne nad publiczne; narcyzm nad uspołecznienie; uprawnienie (prawo) nad obowiązek (odpowiedzialność); 
wieczną teraźniejszość nad poczucie czasu (teraz nad przeszłość i przyszłość); bliskie nad dalekie (natychmia-
stowe nad trwałe); fizyczną seksualność nad miłość erotyczną; indywidualizm nad wspólnotę; ignorancję nad 
wiedzę” (Barber 2008: 131; zob. również tamże, s. 55).

9 W jednym z przywołanych przez Barbera znaczeń infantylizacja jest określana jako proces, w wyniku 
którego „celem zabiegów marketingowych stają się dzieci” (Barber 2008: 12). Pełniej znaczenie infantylizacji 
zostało wyrażone przez Barbera w następującej wypowiedzi: „celem infantylizacji jest zaszczepienie dorosłym 
cech dziecięcych i zachowanie tychże cech w dzieciach starających się dorosnąć, gdy dzieciom zostaje ‘nadana 
władza’ konsumowania” (Barber 2008: 130).
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przez obywatela jako brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Kon-
sument ubóstwo postrzega jako brak możliwości zaspokojenia pragnień. Obywatel 
uważa, że ubóstwo jest możliwe do zlikwidowania w chwili zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. W związku z tym należy podejmować działania zmierzające do likwi-
dacji ubóstwa. Dla konsumenta zlikwidowanie ubóstwa jest niemożliwe, ponieważ 
jest ono wpisane w strukturę społeczną (Baudrillard 2006: 56), która ma charakter 
zhierarchizowany. W społeczeństwie konsumentów ubogim jest ten, kto znajduje się 
najniżej w hierarchii społecznej. Jak zauważył Zygmunt Bauman, „zjawiska ubóstwa 
nie można sprowadzić do pozbawienia dóbr materialnych i niedogodności cielesnych. 
Ubóstwo to również pewna kondycja społeczna i psychiczna: jako że jakość ludzkiej 
egzystencji mierzy się według standardów godziwego życia przyjętych w danym spo-
łeczeństwie, niezdolność do trzymania się ich jest sama w sobie przyczyną stresów, 
cierpienia i upokorzenia. Ubóstwo oznacza wykluczenie z tego, co określa się jako 
‘normalne życie’. Oznacza ‘niemożność dorównania innym’” (Bauman 2006: 77; por. 
także tamże: 188–189). W społeczeństwie konsumentów owo „spełnienie normy” czy 
„spełnienie standardów” oznacza dostosowanie się do modelu idealnego konsumen-
ta. Ubodzy w społeczeństwie konsumentów to konsumenci „wadliwi” (Bauman 2009: 
64), „wybrakowani” (Bauman 2006: 195). To osoby, które nie mogą sobie pozwolić na 
swobodną konsumpcję, które konsumują produkty najniższej jakości lub takie, które 
zostały uprzednio skonsumo wane przez innych konsumentów. 

Wolność stanowi zarówno dla konsumenta, jak i dla obywatela jedną z kluczo-
wych wartości. Jednak od wolności bardziej cenne dla obywatela jest bezpieczeństwo. 
W przypadku konfliktu pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem obywatel wybiera 
bezpie czeństwo kosztem wolności. Chociaż obywatel podlega kontroli ze strony in-
stytucji panoptycznych, to są one postrzegane przez niego nie jako instytucje ograni-
czające ludzką wolność, ale jako instytucje zapewniające bezpieczeństwo, stojące na 
straży porządku społecznego. Instytucje panoptyczne nie ujarzmiają, ale wycho wują. 
Obywatel ma wpływ na kształt państwa. Sprawuje on władzę nad państwem. Zda-
niem Benjamina Barbera, obywatel to osoba „publicznie dokonująca wyborów, której 
społeczna wolność nadaje władzę umożliwiającą wpływanie na środowisko, w jakim 
odbywa się wybór, oraz na programy określające i opisujące dokonywane wybory” 
(Barber 2008: 55). Wolność jest postrzegana przez obywatela w sposób pozytywny. 
Jest ona ściśle powiązana z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Zdaniem Ben-
jamina Barbera, zwycięstwo konsumenta nad obywatelem może zarazem oznaczać 
porażkę wolności (Barber 2008: 10). Główne zagrożenie dla wolności w rozumieniu 
obywatelskim płynie ze strony rynku. Rynek jest postrzegany przez obywatela jako 
totalizujący (Barber 2008: 331), jako zawłaszczający każdą sferę życia publicznego za 
sprawą wszechobecnej reklamy oraz kształtowania poczucia przymusu kupowania10. 

10 „Konsumpcjonizm ma bardziej totalizujący niż pluralistyczny charakter, ponieważ pluralizm pozostawia 
przestrzeń na coś innego niż kupowanie, a różnorodność oznacza czas, w którym ludzie nie zajmują się zakupami” 
(Barber 2008: 339).
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Wolność przez konsumenta jest postrzegana w sposób negatywny – jako wolność od 
ogra niczeń (Barber 2008: 194). W sposób pozytywny wolność rozumiana jest przez 
konsumenta natomiast jako możliwość wyboru spośród wielu produktów dostępnych 
na rynku. Wolność konsumenta jest tym większa, im ma on większy wybór spośród 
produktów i usług oferowanych na rynku. Dla konsumenta rynek jest zatem przestrze-
nią, w której rozkwita wolność. Konsument przedkłada wolność wyboru nad bezpie-
czeństwo. Dla obywatela wolność wyboru dóbr konsumpcyjnych jest jedynie niezbyt 
udanym substytutem wolności, gdyż wolność konsumpcyjna sprowadza się jedynie do 
wyboru spośród przygotowanej przez specjalistów od sprzedaży listy alternatyw, poza 
którą konsument wykroczyć nie może. Zdaniem Benjamina Barbera, „wolno mu [tj. 
konsumentowi – wtrącenie KP] wybierać z listy opcji oferowanych przez świat, ale nie 
może zmieniać ani poprawiać tej listy, ani świata. Dynamika konsumpcji sprawia więc, 
że jednostka staje się bardziej, a nie mniej podatna na kontrolowanie, mniej więcej tak 
jak niemowlę, mające co prawda poczucie siły, ale w rzeczywistości bezsilne w świecie, 
od którego nie potrafi się odróżnić” (Barber 2008: 55). Istotnym czynnikiem sprawia-
jącym, że wolność konsumencka jest jedynie substytutem wolności jest to, że jej zakres 
jest uzależniony od ilości posiadanych zasobów finansowych. Wolność konsumenta 
jest wolnością kupowania, ale jest ona zarazem przymusem kupowania11. Konsument 
nie może sobie postawić pytania w duchu hamletowskim: kupo wać albo nie kupować? 
Konsument może jedynie postawić pytanie: co kupować? Należy jednak zauważyć, że 
za towarzyszące konsumentowi poczucie przymusu kupo wania nie można obwiniać 
jedynie rynku, ponieważ to poczucie jest konsekwen cją wzrostu złożoności struktur 
społecznych. W wyniku wzrostu złożoności struktur spo łecz nych wzrasta intensyw-
ność wymiany, a w konsekwencji wzrasta zależność. Konsument odczuwa przymus 
kupowania nie tylko dlatego, że jest do tego nakłaniany, ale przede wszystkim dlatego, 
że nie jest samowystarczalny. Z jednej strony wszystko, czego potrzebuje jest dostęp-
ne na rynku, jednak z drugiej, tylko rynek może zaspokoić jego potrzeby i pragnienia. 
Paradoksalnie, mimo afirmacji wolności konsument staje się w coraz większym stop-
niu zależny od ludzi, przedmiotów, organizacji. Rozluźniając bezpośrednie zależno-
ści z czło n kami danej wspólnoty (np. z rodziną), popada w coraz większe zależności 
o cha rak terze zapośredniczonym. Kontakt ze znajomymi z portalu społecznościowego 
wy maga dostępu do komputera i internetu, podobnie jak zakupy w sklepie interneto-
wym. Obejrzenie programu telewizyjnego wymaga posiadania tele wizora. Co więcej, 
konsu ment jest uzależniony od innych nie tylko w kwestii możli wości zaspokajania 

11 Problemem o charakterze paradygmatycznym (przez co niemożliwym do jednoznacznego rozstrzygnię cia) 
jest kwestia oddziaływań na polu konsument – rynek. Pierwszym z paradygmatów jest założenie, że to konsu ment 
jest decydentem, natomiast rolą rynku jest odpowiadanie na potrzeby konsumenta. Kluczowym argumentem na 
rzecz tego paradygmatu jest uznanie, że gdyby dobra konsumpcyjne dostępne na rynku nie odpowiadałyby na 
potrzeby konsumentów, to nie znalazłyby nabywców. W świetle drugiego paradygmatu, to specjaliści od sprze-
daży i reklamy reprezentujący rynek, są decydentami, stymulując konsumentów do nabywania określonych dóbr, 
a zarazem ograniczając ich wolność wyboru.
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pragnień, ale również w kwestii zaspokajania potrzeb, ponieważ życie konsumenta 
jest uzależ nione m. in. od regularnych dostaw energii, żywności itp.

Przedstawione w tym artykule analizy można podsumować za pomocą zestawienia 
zawartego w poniższej tabeli.

Obywatel Konsument
Przedmiot konsumpcji postrzega jako skonsumowany 
dopiero wtedy, gdy następuje jego kosnumacja (unice-
stwienie) lub gdy w wyniku użytkowania przedmiot 
konsumpcji traci swoje właściwości, przez co nie może 
być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiot konsumpcji postrzega jako skonsumowany, 
gdy przestaje być źródłem doznań, gdy przestaje zaspokajać 
pragnienia, gdy się znudzi.

Postrzega konsumpcję jako środek niezbędny do 
przetrwania i rozwoju.

Postrzega konsumpcję jako cel egzystencji. Konsumpcja ma być 
źrodłem jak najbardziej wyrafinowanych doznań.

Zaspokaja przede wszystkim potrzeby. Zaspokaja przede wszystkim pragnienia.
Jest zorientowany na przyszłość. Jest zorientowany na teraźniejszość.
Posiada oszczędności, dąży do gromadzenia kapitału. Posiada długi zaciągnięte na zaspokajanie bieżących pragnień.
Jego świat jest uporządkowany. Jego świat jest „najeżony wieloznacznościami”.
Jest zdyscyplinowany, przewidywalny, działający 
w sposób rutynowy.

Jest spontaniczny, nieprzewidywalny, szukający nowych 
wrażeń.

Kieruje się zasadą rzeczywistości. Chce poznawać. Kieruje się zasadą przyjemności. Chce doznawać.
Jest wstrzemięźliwy. Jest rozpustny.
Seksualność postrzega jako nierozerwalnie powiązaną 
ze sferą prokreacji.

Seksualność oddziela od sfery prokreacji. Seksualność stanowi 
jedno ze źródeł doznań.

Produkuje i gromadzi dobra. Niszczy, zużywa dobra. Produkuje odpady.

Jego tożsamość jest trwała, budowana przez całe życie. Jego tożsamość jest sfragmentaryzowana. Może ulegać wie-
lokrotnym przekształceniom. Budulec tożsamości stanowią 
produkty oferowane na rynku, np. poprzez identyfikację 
z określonymi markami kupowanych produktów.

Kieruje się wartościami etycznymi. Kieruje się wartościami estetycznymi.

Kieruje się rozumem. Kieruje się emocjami.

Jest prospołeczny. Jest indywidualistyczny.

Wchodzi w interakcje przede wszystkim z innymi 
ludźmi.

Żyje w świecie przedmiotów.

Chce zmieniać świat. Chce zmieniać siebie.

Jest dojrzały. Jest zinfantylizowany.

Praca jest dla niego celem samym w sobie, stanowi 
pole samorealizacji.

Praca ma stanowić źródło przyjemności oraz dostarczać 
środków na konsumpcję.

Ciało jest dla niego narzędziem pracy. Ciało jest dla niego narzędziem przyjemności.

Jest lokalny. Przywiązany do przestrzeni. Jest globalny.
Jest propaństwowy. Jest prorynkowy.

Zakłada równość wobec prawa. Zakłada równość wobec pieniądza.
Ubóstwo postrzega jako niemożność zaspokojenia 
potrzeb.

Ubóstwo postrzega jako niemożność zaspokojenia pragnień.

Przedkłada bezpieczeństwo nad wolność. Przedkłada wolność nad bezpieczeństwo.

Wolność rozumie jako możliwość działania. Wolność rozumie jako możliwość dokonywania wyboru 
spośród dóbr konsumpcyjnych dostępnych na rynku.
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Chociaż przedstawiona charakterystyka konsumenta i obywatela jako opozy-
cyjnych wobec siebie typów idealnych ma wymiar teoretyczny i jedynie w sposób 
uogólniony i intuicyjny odnosi się do praktyki życia społecznego, to może ona sta-
nowić punkt wyjścia (fazę konceptualizacji) do zaprojektowania i przeprowadzenia 
badań empi rycz nych. Za kolejny etap badań empirycznych można uznać fazę opera-
cjonalizacji, w ramach której w tym wypadku dokonano by przełożenia na wskaźniki 
cech przy pisanych do konsumenta i obywatela. Przełożenie wskaźników na pytania 
w kwestio nariuszu stanowiłoby punkt wyjścia do przeprowadzenia pomiaru. Anali-
za zebranego materiału empirycznego (analiza korelacji występujących pomiędzy 
wyróżnionymi wskaźnikami) może z kolei pozwolić na określenie stopnia spójności 
wyróżnionych typów oraz poprawności założenia, że są one wobec siebie opozycyj-
ne. Może bowiem okazać się, wyróżnienie podziału na konsumenta i obywatela jako 
opozycyjnych wobec siebie jest sztuczne i nieprzystające do praktyki życia społeczne-
go, w której zacho wania uczestników życia społecznego przypisane do konsumentów 
przeplatają się z zachowaniami przypisanymi do obywateli. W przypadku stwierdze-
nia empirycznej spójności wyróżnionych typów kolejnym etapem analiz powinno być 
określenie stopnia występowania poszczególnych typów oraz uwarunkowań struktu-
ralnych w szczególności ze względu na takie zmienne jak wiek, płeć, wykształcenie czy 
sytuacja materialna. Badania empiryczne inspirowane opozycją konsument–obywatel 
zostały w sposób pilotażowy przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 618 miesz-
kańców Rzeszowa. Omówienie wyników przeprowadzonych badań wykracza jednak 
poza ramy niniejszego tekstu, stąd też wymagają omówienia w odrębnym artykule.
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CONSUMER OR CITIZEN

Abstract. This work contains description of consumer and citizen as opposite ideal types. The 
description is based on considerations of three authors: Benjamin Barber, Zygmunt Bauman 
and George Ritzer. Although distinguished ideal types are theoretical, they could be a starting 
point (as a conceptualization phase) for empirical research.

Keywords: Consumer, citizen, ideal types, consumer society, civil society.
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Organizations of civil society in Mexico 
with special regard to rural organizations

Civil society in Mexico has a long history, dating back to the 1920’s, when it, together 
with the regaining of independence (1821) and the adoption of the constitution 

(1824) began the process of shaping the state, assuming a separation of power be-
tween civilian organisations and the state (Wątróbka 2017: 285). Nevertheless, the 
history of Mexican civil society and its organization was not easy. In the second half of 
the nineteenth century, there was a time of political instability, which did not favour 
social self-organization of the inhabitants of Mexico - this was associated with the cur-
rent political system at the time. President Porfirio Diaz favoured the development of 
industry at the expense of rural areas. He also did not allow free participation of citi-
zens in such activities (Perez 2015: 63-67). For years, the entire power in the country 
was concentrated in the hands of the government, which purposely tried to marginal-
ize the public sphere and left little space for freedom of association. Hope to improve 
the situation in the state and also rural areas appeared along with the Mexican Revolu-
tion (1917-1919), which is another event in chronological order having a fundamental 
impact on building a civil society in the country. It was in the face of agricultural reform 
that Mexicans (mainly Indians from Morelos) united, thus sealing the triumph over the 
dictatorial regime (Tags 2017).

It was not until the end of the second half of the twentieth century that citizens 
began to organize themselves through movements and social organizations. This situ-
ation has contributed to the gradual opening of the political system and the transfor-
mation of public space (Perez 2015: 47).

In Mexico, as in other countries, non-governmental organizations began to gain 
more importance in the 1980’s. This was connected with the activity of student 
movements (1968), the growing dissatisfaction of peasants and the earthquake that 
hit Mexico in 1985. It was mainly due to the damage caused by the natural disaster 
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that the citizens undertook joint actions for the victims (they began to associate to 
provide help, shelter, etc.) (Ablanedo Terrazas 2009: 5-6; Alcázar 2017). Another im-
portant moment in the development of non-governmental organizations in Mexico 
was 1988, when people, due to dissatisfaction caused by the regime’s policy, began 
to unite (Perez 2015: 58–62). However, it should be remembered that the follow-
ing years were not conducive to the emergence of new organizations. In the early 
1990’s, there were no clear mechanisms for the functioning of non-governmental 
organizations and their cooperation with the government. The visible change in this 
respect is noted after 2000, which is confirmed by attempts to regulate the activities 
of civil society organizations (Perez 2015: 63–67).

Status of non-governmental organizations

In Mexico, the term NGOs has not been clearly defined by the legislature. The Mexi-
can regulations governing the activities of civil society organizations are scattered and 
complex, which makes it difficult to define the term clearly.

Nevertheless, it is worth noting that the Mexican legislator laid the foundations for 
the functioning of non-governmental organizations on the freedom of association as 
a constitutional principle (Article 9 of the Constitution of 19171), as well as a list of 
guaranteed human rights and international treaties, of which Mexico is a party (in-
cluding in. International Covenant on Civil and Political Rights).

On these legal grounds, we have a multitude of organizational forms, which in prac-
tice means the existence of many different non-governmental organizations (in Mexico 
there are, among others, civil society organizations such as associations, charities, aid 
organizations, foundations, cooperatives, etc. (Girardo 2012: 337)2), whose operating 
rules have been regulated by separate regulations. The most common group of non-
governmental organizations in Mexico is associations, identified by social solidarity. 
These are the basic institutions by which the people of Mexico can exercise their free-
dom of association. The legal definition of the association has been included in the 
Civil Code (el Código Civil Federal3). The legislator indicated in it that it is created on 
the basis of a contract according to which several people act for the common good or 
a common goal.

1 Constitucioìn publicada en el Diario Oficial de la Federacioìn el 5 de febrero de 1917, in: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf (17.08.2018).

2 A non-governmental organization may have, inter alia, legal status of:
− an association, i.e. an organization made up of natural, legal persons or both, which through its activi-

ties pursues non-profit goals;
− a foundation, i.e. a legal entity set up under civil law, focuses primarily on the provision of assistance;
− corporations and cooperatives, understood as a group of people who aim at the good of their co-work-

ers / members, do not act for profit, in their actions they are guided by moral values.
3 Código Civil Federal, in: https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-civil-federal/ (17.08.2018).



95

Organizations of civil society in Mexico...

The issue of the activities of rural organizations was regulated in a more detailed 
way. The scope of their activities, i.e. the areas in which they can operate, were set out 
in the 2001 Act on Sustainable Rural Development (la Ley de Desarrollo Rural Sustent-
able4). It states that one of the basic activities of civil society organizations operating 
at the local level is to support local structures and activities leading to decentraliza-
tion. The Act also assumes including residents of rural areas and representatives of 
non-governmental organizations acting on them in decision-making processes (OECD 
2007: 25, 95). This Act meets the general assumptions of the new state policy, which 
indicate the key role of the third sector organization for the country’s development 
(Ablanedo Terrazas 2009: 40).

In turn, in 2004 a law regulating the activities of non-governmental organizations 
came into force (la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizados por Organ-
izaciones de la Sociedad Civil5). On the basis of it, the Federal Register of Civil Soci-
ety Organizations was also created (al Registro Federal de las OSC y obtener la Clave 
Única de Inscripción - CLUNI6) (Gonzalez Ulloa Aquirre 2016). The provisions of this 
Act shall also apply to non-governmental organizations acting for and for the benefit 
of rural areas.

In summary, civil society organizations in Mexico constitute a heterogeneous and 
diverse universe. In fact, there is a large diversity of actors who participate in it, as 
well as the lack of generally applicable national laws that standardize, describe and 
regulate formal issues related to the activities of these entities (Girardo 2012: 335). 
Nevertheless, although the term NGO has not been clearly defined, it should be identi-
fied with the activity of citizens and organizations that are not part of the government 
system. On the governmental website of Mexico, we read that these are organizations 
created by those who want to work for the common good, which they conduct their 
activities in the area of   human rights and broadly understood assistance. These or-
ganizations are based on associative ties. Non-governmental organizations in Mexico 
will therefore be of the semantic range to include all associations, charities, as well as 
foundations working to achieve specific social goals, leading to raising living stand-
ards, as well as introducing changes or maintaining the existing social order.

4 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, in: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_200618.
pdf (21.08.2018)

5 La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil, in: https://
www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_f_actividades.pdf (18.08.2018).

6 The Federal Register of Civil Society Organizations assigns a unique registration key to civil society or-
ganizations/non-governmental organizations, and the right to access public funds to those organization. In or-
der to obtain an entry in the Register, the organization is obliged to submit a number of documents, including: 
a current notary document certifying the nature of the activity and citizenship of the legal representatives of the 
organization; certificate of registration in the register of federal taxpayers; proof confirming the registration ad-
dress of the organization, the act of incorporation. More detailed information can be found on the website of the 
Government of Mexico, ie: https://www.gob.mx/indesol/es/acciones-y-programas/registro-federal-de-las-osc 
(18/08/2018).
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The third sector organization in Mexico – general characteristics
Liberalization of the system and numerous legislative initiatives from the last dec-

ades has given real opportunities for development to third sector organizations. At 
this point, it seems justified to ask the question about the real shape of the NGO sector 
in Mexico - what is it and in what areas it is developing?

It should be noted here that there are few studies that can be used to assess the 
functioning of non-governmental organizations in Mexico. Many aspects of civil so-
ciety remain unexplored. This is due to the fact that most of the information found 
presents self-assessments of civil society organizations, usually containing little criti-
cal reflection. Nevertheless, based on the analysis of the material presented below, 
a short general description of the third sector organization will be presented, and fur-
ther its specificity in rural areas.

It is estimated that in Mexico in 2009 there were about 20,000 civil society organi-
zations, but only a small fraction of them were registered in the federal register, which 
put Mexico among the countries with the worst-developed civil society (Ablanedo Ter-
razas 2009: 7). In 2014, according to data from the National Institute of Statistics and 
Geography (Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI), there were already 
three times more NGOs in Mexico (60,205), nevertheless their number is still mar-
ginal to the population of the country (120 million people) (Alcázar 2017). Although, 
as shown by the figures, the participation of organized civil society groups in Mexico 
has increased in recent years – see the chart, the lack of formal registration of many 
civil society organizations is still a big problem. This is confirmed by the national data 
from 2016, according to which there were 32,000 organizations registered in the Fed-
eral Register of Civil Society Organizations (CLUNI) in Mexico (Gonzalez Ulloa, Aquirre 
2016). The results of research carried out by the Center for Information and Docu-
mentation of Civil Society Organizations (el Centro de Información y Documentación 
sobre OSC - CEDIOC), according to which 1/3 of civil society organizations have no 
legal status, also indicate a high level of informalization, which in practice means that 
they work in an informal fashion (Ablanedo Terrazas 2009: 10).

The high dynamics of the formation of new organizations and the slight increase in 
the number of organizations registered in CLUNI indicates a short life cycle of Mexican 
NGOs. Ireri Ablanedo Terrazas notes that thousands of organizations disappear each 
year. According to data from CEDIOC from 2001, according to which in 2000, 8466 
NGOs were established, the fact is that 6644 entities ceased to operate in the same year, 
and only a quarter of those that existed in 1999 continued their activities (Ablanedo 
Terrazas 2009: 11)7. It is worth noting that a significant increase in the number of 

7 Most organizations operate in the District Federal (5 413), Mexico (2 372), Veracruz (1 939), Oaxaca 
(1 672) and Chiapas (1 1175). Least in Baja California Sur (168), Campeche (194), Colima (228), Nayarit (290) 
and Zacatecas (310) - data for July 2014 in accordance with the Federal Register of Organizations of Civil Society. 
According to the register, 27,018 organizations of this type were registered throughout the country in that pe-
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non-governmental organizations in 2000 was connected to the win of Vincente Fox 
in the presidential election. He was the first president after 71-years period, who was 
not associated with Institutional Revolutionary Party. His administration introduce 
constitutional reforms that initiated the development of civic society organization8.

The organization’ short lifespan are usually due to the financial problems they face, 
mainly from underfunding. Mexican organizations finance their activities primarily 
with a membership, every quarter of the funds are from central and local administra-
tion, and every fifth are donations – see the graph (Girardo 2012: 352).

The uncertainty of funding is one of the greatest weaknesses of Mexican organiza-
tions that determine the lack of investment in professionalisation, including the im-
provement of staff qualifications (Girardo 2012: 337). The budget is the main factor de-
termining the survival of an organization and the implementation of many projects.

Mexican organizations and social movements fight poverty, are active in the sphere 
of culture and social assistance (Borowska 2006) – many non-governmental organiza-
tions run orphanages, asylums, social welfare homes (Harguindeguy, Molina 2009). 
They also operate in the area of education, culture, art and science, undertake devel-
opmental activities, engaging in those aspects of social life that are insufficiently ad-
dressed by the state, act for local development, and support the development of indig-
enous people (Girardo 2012: 350). Non-governmental organizations are responsible 
for promoting civic culture among the people of Mexico; and through the actions taken 
and participation in consultations, they also contribute to the legitimization of the sys-
tem (Lam, Heidy 2012: 167–170).

riod [in: CEPAL e Indesol discuten Macroeconomía y Derechos Humanos, in: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/ 116272/Conecta_Indesol_Mural_No._18.pdf (05.10.2018).

8 Institutional Revolutionary Party, in: https://www.britannica.com/topic/Institutional-Revolutionary-Party 
(16.11.2018).
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National surveys of culture, politics and civic practices from 2003 indicate that to-
gether Mexican citizens are more and more willing to engage in the activities of civil 
society organizations. The activities of non-governmental organizations are prima-
rily engaged by educated people, mainly psychologists (18.4%), people involved in 
education (15.3%) and lawyers (11.3%) (Girardo 2012: 348). Despite the numerous 
involvement of representatives of selected professions in the activities of NGOs, the 
percentage of people undertaking unpaid activities for the common good in Mexico is 
7 times lower than the average for Latin America and 16 times lower than the world 
average. This is confirmed by data from 2008, according to which only 6.3% of Mexi-
cans are involved in the activities of non-governmental organizations (Ablanedo Ter-
razas 2009: 9).

The third sector in rural areas
Rural areas constitute over 80% of the country’s territory. The percentage of peo-

ple living in rural areas (ie less than 2,500 inhabitants) in Mexico is decreasing. The 
main reason for this is the migration of rural population to cities. In 1950, 57% of 
the total population of the country lived in rural areas, in 1970 - 41%9, in 2007 it was 
inhabited by 37 million people, ie about 36% of the Mexican population (OECD 2007: 
18), currently this percentage is about 22%10. The standard of living of the rural popu-
lation is much lower than the urban population. The average GDP per capita of rural 
areas is 50% lower than the national average, while GDP per capita of rural areas is 
higher by 41%. Moreover, on the eve of 2000 (1995-1996), every second inhabitant of 
rural areas lived in poverty and 28% in extreme poverty (OECD 2007: 18-19).

Rural areas are struggling with numerous economic problems, problems related to 
emigration, aging of the population, insufficient qualifications of rural residents and 
low productivity of work, affecting the limited ability to provide services. The critical 

  9 Población rural y urbana, in: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P (08.07.2018).
10 Ibidem.
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condition that persists in rural areas has led to a situation in which their revitaliza-
tion can only take place due to the widespread activities of civil society organizations. 
Indeed, it is the unfavorable socio-economic position of the peasants that, increas-
ingly find together, combine their competences, engage in activities for the benefit of 
their local community, organize themselves to face adversity. It seems, therefore, that 
widespread poverty together with the still weak political system of Mexico is a fertile 
ground for the development of bottom-up initiatives.

There are many communities in rural areas that have built their social capital on 
this basis. Rural societies, located far from services and infrastructure, had to organize 
themselves in order to be able to provide the needs of their residents. The success of 
such regions is reflected in the growing activity of the third sector organization (OECD 
2007: 5–6).

An excellent example of this type of activity is coffee peasants, who are creating 
various forms of associations and organizations that constitute collective forms of col-
lective consciousness, allowing individuals to participate in making decisions that af-
fect their daily lives (Hernandez-Romero 2017: 3827).

Another example of rural activity is the peasant movement, which developed as 
a result of the great crisis. Currently, although it is geographically diverse, it embod-
ies the requirements and needs of the rural population (Almanza-Alcalde 2005). Its 
characteristic feature is its strong attachment to the earth, which is the basis of collec-
tive identity of rural population/peasants. The Zapatitian National Liberation Army 
(EZLN) embodies this form of social organization. It is a social movement fighting for 
the interests of marginalized groups, including smallholder peasants and small own-
ers. Its main goal is to mobilize society to take action, and call for bottom-up reforms. 
The Zapatitic model is a vision of grassroots democracy developed at the village level. 
This system is designed so that the residents have the greatest impact on the decision-
making processes. Initially, it was an organization based on rural guerilla. Currently, it 
is based on local resources and cooperation between local communities. An example 
of such a community is the Chiapas region, which by some is called a state in the state 
(Rzepa 2015: 64–73).

We can not talk about civil society in Mexico, without mentioning its essential ele-
ment, which unites the community and maintains traditions, ie ejidos. Ejidos is a kind 
of worldwide social organization (Morett-Sanchez 2017: 126), joint management of 
the indigenous population based on the principles of agricultural law11. Its long history 
dates undoubtedly to Aztec times and results from the traditional forms of self-or-
ganization of rural communities, in which the family was the basic unit of community 
social organization. Currently, ejidos belong to the organization of the third sector, 

11 Ejidos were created as a result of agricultural reforms from 1934 and 1992. Over half of the lands in Mexico 
(53.4% of the area, approx. 84.5 million ha) belong to ejidos, which means that most of the arable land is of 
a social nature. It is estimated that there are 35,000 ejidos in Mexico, associating over 5.6 million Native Mexicans 
[Morett-Sanchez 2017, p. 126–127].
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because –like other civil society organizations – they integrate the activities of many 
people, undertaken for the common good. They are on the one hand a form of social 
self-organization of the rural population, on the other a kind of intermediating struc-
ture between members of the local community and the state (Zendejas 1995: 31, 42). 
Ejidos are an expression of an alliance between the rural population and the state (Ruiz 
Alarcón 2015: 181). Their activities are based primarily on the voluntary participation 
and joint efforts of their members12.

To create this kind of community, there must be a minimum of 20 people of Mexi-
can origin who are associated with agriculture. The ejidos land is the property of the 
entire community. It can not be leased or shared, but it can be inherited. Eididos is 
headed by a congregation composed of commissioners elected in direct election from 
among all the members of the community (Morett-Sanchez 2017: 129). Ejidos can be 
created, inter alia, for the purpose of growing plants and animal husbandry, satisfying 
community needs, ensuring an adequate level of education or to support the employ-
ment of women (women’s farms) (Morett-Sanchez 2017: 138-139).

Although the individual lands of ejidos are essentially farmed by the farmer and his 
family, the organization of the entire community requires the involvement of almost 
the entire neighborhood. This shows that ejidos are a kind of local organizations, ie 
places with which the local population is closely associated, which leads to the crea-
tion of community ties in its area. As you can see, the concept of ejidos from the point 
of view of agricultural communities not only „revolves around” crops. This is primarily 
a socio-cultural space. Eididos are a reflection of not only pre-Hispanic culture, but 
also an example of how, in the face of deteriorating socio-economic conditions, the 
population can unite in order to take action for the common good. Furthermore, they 
still have a very important role, to some extent they are responsible for administering 
the historical heritage of rural communities13.

In summary, the rural organizations, also known as local, peasant organizations 
are formal or informal, voluntary organizations of people whose main purpose is to 
promote the economic or social goals of their members. Regardless of their legal status 
or level of formalization, they are characterized by at least one common goal. These 
organizations work together for the common good in accordance with the idea of bot-
tom-up development (Hermundez-Romero 2017: 3831).

Conclusions
Mexico is one of the fastest growing countries, but still faces many problems. One of 

the main problems perceived by the inhabitants of Mexico, in particular by the inhab-
itants of rural areas, is the insufficient level of development of civil society organiza-

12 Ejidos, in: http://www.pa.gob.mx/publica/pa07da.htm (16.11.2018).
13 Ibidem.
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tions. The non-profit sector in Mexico is a heterogeneous and diverse universe. In fact, 
there is a large diversity of actors who participate in it (Girardo 2012: 335).

General data indicate that Mexico is far from achieving a satisfactory level of civil 
society development. Its underdevelopment is largely due to the lack of coherent and 
comprehensive policy (Alcázar 2017). However, there are many reasons to believe 
that the idea of   civil society, expressed inter alia in the number of active NGOs, will be 
implemented. This is indicated by the data cited, according to which traditional forms 
of cooperation between residents, rural areas, as well as newly-established organiza-
tions, although they are not common, are fundamental actors in the development of 
public life in the country.
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Abstract. This paper discusses, analyzes and evaluates the development of civil society in 
Mexico.
The organization of civil society in Mexico over the past several years has been unexplored 
area of emphasis in social research. The aim of the study is to analyze the forms of self-or-
ganizing, especially in the rural areas and to show how the situation of non-governmental 
organization have changed over the past decades. This article attempts to understand the 
importance of community self-organization and bottom-up actions. This involves a better 
understanding why people wish to cooperate to work for the common good, and as well as 
in which direction the third sector is moving. Also, what role the local environment does in 
shaping the activities of NGOs.
The work is based on an analysis of available literature and empirical data from 

international reports. 

Keywords: civil society organization, non-governmental organization, ejidos, rural areas, 
Mexico.
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Organizacje obywatelskie w Polsce 
wobec wyzwań społeczno-politycznych 

i nowych trendów w ich rozwoju

W   październiku 2016 roku główne programy informacyjne Telewizji Polskiej zdo-
minowały co najmniej na parę tygodni materiały atakujące wybrane organizacje 

obywatelskie (zob. Pazderski, 2017a: 76–94). Pokazywano w nich rzekome powiąza-
nia organizacji z politykami partii opozycyjnych, wpisując te komunikaty w ogólny 
przekaz partii rządzącej, która doszła do władzy między innymi głosząc hasła walki 
z dotych czasowym układem politycznym i zniesienia dominacji transformacyjnych elit 
(Krekó, Molnár, Juhász, Kucharczyk, Pazderski, 2018: 17–18). Chyba po raz pierwszy 
w historii III Rzeczpospolitej sektor organizacji obywatelskich został w ten sposób 
postawiony w centrum uwagi polityków i stał się tematem głównych przekazów me-
dialnych. Mogło to co najmniej dziwić, skoro mówimy o podmiotach pośredniczących 
między władzami a obywatelami, u podstaw istnienia których leży założenie o ich nie-
zależności od polityki partyjnej i państwa.

Sytuacja organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce uległa jednak pogor-
szeniu już wcześniej, bo wkrótce po wyborach z jesieni 2015 roku. Podjęte wówczas 
przez nowy rząd działania, zdaniem ekspertów, miały negatywny wpływ szczególnie 
na organizacje otrzymujące wsparcie finansowe z zagranicy i te zajmujące się spra-
wami niezgodnymi z konserwatywną agendą obecnego rządu (Pazderski 2017c). 
Najbardziej pogorszyła się sytuacja organizacji obywatelskich zajmujących się pra-
wami różnych mniejszości społecznych (w tym kobietami, osobami LGBT+, mniej-
szościami etnicznymi), przeciwdziałaniem dyskryminacji, integracją migrantów 
i wsparciem uchodźców, ochroną środowiska oraz patrzeniem władzy na ręce (watch-
dogów) (tamże). Niechęć rządu do finansowego wsparcia tej części sektora obywatel-
skiego miała miejsce razem z ograniczeniem dostępu do funduszy Unii Europejskiej, 
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spowodowanym przedłużającymi się procedurami związanymi z urucho mieniem kon-
kursów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. 

Jedną z przyczyn, która stworzyła podatny grunt dla wystąpienia przedstawionej 
sytuacji w Polsce, był model sformalizowanego społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
nięty po transformacji społeczno-politycznej, rozpoczętej w 1989 roku. Niektóre uwa-
runkowania strukturalne związane z budową sektora obywatelskiego w Polsce uczy-
niły go bardziej wrażliwym na zagrożenia. Zmniejszyły również stabilność orga nizacji 
obywatelskich w naszym kraju. Dostrzegalne są też pewne procesy w polskim spo-
łeczeństwie, które stworzyły sprzyjające warunki do działań podejmo wanych przez 
populistycznych czy neo-autorytarnych polityków, a mających wpływ na funkcjono-
wanie organizacji. Celem tego artykułu jest próba przybliżenia przyczyn leżących 
u pod staw problemów, jakie przechodzi obecnie przynajmniej część organizacji poza-
rządowych. Jego zamierzeniem jest jednak pójście o jeden krok dalej i pokazanie wy-
branych innowacyjnych rozwiązań w sposobie funkcjonowania polskich organizacji 
obywatelskich, podjętych w odpowiedzi na nowe wyzwania, przed którymi stanęły. 
W rezultacie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest nowe otwarcie, 
kolejny etap rozwoju polskich organizacji obywatelskich? Zastanowimy się przy tym, 
czy w przyszłości mogą one stać się bardziej stabilne i niezależne od zmiennych na-
strojów politycznych?

Korzenie polskiego społeczeństwa obywatelskiego 
u progu transformacji politycznej 1989 roku

Aby zaobserwować lepiej przyczyny aktualnego stanu sformalizowanego społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce, warto przyjrzeć się jego początkom. Wykorzysta-
my do tego wywiady eksperckie przeprowadzone w Polsce od maja do lipca 2018 roku 
w ramach projektu „Voices on Values, How European understand the open society” 
(zob. http://situationroom.dpart.org/). W badaniu wykorzystano metody jakościowe 
i ilościowe. Najpierw przeprowadzono sondaż na próbie reprezentatywnej dla każde-
go z sześciu badanych europejskich społeczeństw (w tym Polski). Wykorzystano do 
tego panele internetowe oraz metody ważenia próby dla ponad 1000 respondentów 
w każdym z krajów (1029 osób w Polsce). Po zakończeniu badania sondażowego 
od maja do lipca 2018 roku przeprowadzono wywiady eksperckie. W Polsce było 
to 10 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z polity kami, komentatorami opi-
nii publicznej i badaczami, politykami i działaczami obywatelskimi, prezentującymi 
różne orientacje polityczne. Respondentów zapytano, jakie dostrzegają wyzwania dla 
społe czeństwa obywatelskiego w Polsce. Następnie poproszono ich o odniesienie się 
do wybranych wyników ankiety, co miało pozwolić na zidentyfikowanie potencjalne-
go rozdźwięku między poglądami ekspertów oraz opinii publicznej. Chociaż istnie-
je obszerna literatura historyczna dotycząca źródeł społeczeństwa obywatelskiego 
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w Polsce, uzyskany w drodze tych wywiadów materiał można potraktować jako od-
rębne źródło informacji. Pozwala on uzyskać interesujący wgląd w obecny stan umy-
słu ludzi, którzy jako decydenci i twórcy opinii mają bezpośredni wpływ na kształto-
wanie aktualnych wydarzeń. W ten sposób wywiady z ekspertami są dobrym źródłem 
do uzyskania uogólnionego obrazu przyczyn aktualnego stanu zorganizo wanego spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W kolejnych częściach tego artykułu te wywiady 
będą analizowane zbiorczo. W rezultacie treść tego podrozdziału jest oparta głównie 
na pochodzących z nich ustaleniach (więcej – zob. Pazderski, 2018a).

Rozmawiając o początkach społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, eksperci na-
wiązywali do działań opozycji antykomunistycznej w kraju. Przede wszystkim wska-
zywali na rolę, jaką w latach osiemdziesiątych XX wieku odegrał masowy ruch spo-
łeczny, utworzony wokół Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność”. Szeroko rozpowszechniona w Polsce opinia głosi, że swoją działalnością 
w latach 1980-81 zainicjowała wszystkie wydarzenia, do których doszło w 1989 roku, 
już po rozpoczęciu się transformacji politycznej i gospodarczej. „Solidarność” z jej 
10 milionami członków na początku lat 80. XX wieku jest również przedstawiana jako 
najbardziej idealna emanacja i rodzaj wzorca społeczeństwa obywatelskiego (zob. 
m.in. Krzemiński 2013; Touraine 2012). Rangę tego wydarzenia podkreślają eksperci 
poddani wywiadom w projekcie „Voices on Values”:

„Bo ruch Solidarności, był wydarzeniem takim, które pozostawiło swój trwały ślad w dzie jach 
świata… (…) Ale to się wpisało po prostu w generalną historię świata, również przez samo 
polityczne słownictwo, które było zbudowane. Takie jak nazwanie opozycji i właśnie ruchu 
Solidarności (…) właśnie społeczeństwem obywatelskim, to właściwie zmieniło perspektywę 
później całej sowietologii i analizowania rzeczywistości transformacyjnej, bo społeczeństwo 
obywatelskie w latach 70. czy do połowy 80. nie istniało w języku socjologów czy politologów 
europejskich i amerykańskich. Tak samo tutaj Solidarność stworzyła zupełnie nowy byt, rów-
nież przez słowo „solidarność” jako pewną kategorię społeczno-polityczną, która ma pewne 
swoje konsekwencje. I ustrojowe, i nawiązuje właśnie do tego, o czym mówiłem, czyli do tej 
podstawy ustrojowo-politycznej, czyli do praw obywatela i człowieka.” 

[expert_IDI8, socjolog, komentator życia społeczno-politycznego]

„Dodajmy, że to polskie doświadczenie Sierpnia 80 stanowiło o renesansie idei społe czeństwa 
obywatelskiego w przestrzeni europejskiej. Idea ta odżyła w krajach zachodnich, gdzie ludzie, 
kibicując pierwszej Solidarności dostrzegali, że idea obywa telstwa jest żywa, że uobywatel-
nianie się ludzi dzieje się na ich oczach, w dodatku za „żelazną kurtyną”, gdzie najmniej się 
można było tego spodziewać. Stan wojenny poruszył elity opiniotwórcze Zachodu i również 
oddziałał na zwyczajnych ludzi. Świadczyła o tym skala pomocy dla polskiego społeczeństwa, 
wyrazy solidarności z cier piącymi Polakami. Ale zarazem trzeba podkreślić, że mit założyciel-
ski polskiego społeczeństwa obywatelskiego nie przyszedł z Zachodu. Myśmy byli za „żelazną 
kurtyną” i na nas Zachód nie oddziaływał bezpośrednio. Pierwsza „Solidarność” to była, moż-
na powiedzieć, „produkcja” własna.” 

[expert_IDI10, socjolog, doradca Prezydenta Polski]
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Jednak przynajmniej część problemów transformacji społeczno-politycznej w Pol-
sce wynika właśnie z tego, że najważniejsze doświadczenia wczesnej „Solidarności” 
nie zostały przyjęte jako podstawa zmian wprowadzonych w Polsce w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku. Jak zauważyło paru ekspertów, nie przełożyły się one na zasady 
funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i nie zbudowano w oparciu o nie żad-
nych modeli działania, zwłaszcza wzorców aktywności publicznej w społeczeństwie 
(na ten temat także – zob. Krzemiński 2010). Jak podkreślili eksperci:

„Mi się wydaje, że w takim wymiarze psychologicznym to było bardzo widać na przykład 
w tym okresie strajków z 1980–81. Na przykład atmosfera – że ludzie do siebie mówili. 
Otwartość ma różne elementy. Ludzie się siebie nie bali, nie bali się obcych przedtem. W ta-
kich systemach totalitarnych żyje się w pewnym kręgu, do którego się ma zaufanie i nie ma 
się go wobec innego, więc to jakby wyklucza postawy otwarte w jakimś sensie. I to, co było 
kapitalnym doświadczeniem to jest to, że nie tylko w czasie demonstracji lu dzie do siebie 
mówili i słuchali się. (…)Pamiętam, że ludzie pierwszy raz do siebie zaga dy wali, częstowali się 
papierosami, które wtedy były na kartki. Obcy ludzie mieli takie odru chy wobec innych ludzi 
świadczące o potrzebie nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem.” 

[expert_IDI7, były Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania]

„Solidarność i doświadczenie Solidarności istnieje w pamięci ludzi, a nawet więcej, w bio-
grafiach tych ludzi, jako bardzo osobiste, głębokie przeżycie, które w ogóle nie przekłada się 
albo w bardzo minimalnym stopniu przełożyło się na pewne zbiorowe wzorce, na to, co moż-
na by było nazwać pamięcią instytucjonalną. Nie zbudowało to wzorców działania, a zwłasz-
cza wzorców działania politycznego.(…) I właściwie żadna z rządzących partii ani żadna inna 
siła społeczno-polityczna nie zbudowała wzorca, czy nie odbudowała tego wzorca, który 
w praktyce stworzył ruch Solidarności. Czyli szacunku do tego, że ktoś ma inne zdanie. Kiedy 
przeciwnik staje się wrogiem, to mamy skutki, jak w tej chwili.”

[expert_IDI8, socjolog, komentator życia społeczno-politycznego]

W rzeczywistości, ze względu na stan wojenny wprowadzony w pierwszej połowie 
lat 1980. ten tak zwany „karnawał Solidarności” został brutalnie zatrzymany. Spowod-
owało to powrót ludzi do życia prywatnego i pojawienie się „próżni socjologicznej” 
(silnej identyfikacji poszczególnych członków społeczeństwa z włas nymi grupami 
pierwotnymi i polskim narodem, występującej obok niskiej lub zerowej identyfikacji 
z organizacjami pośredniczącymi; Nowak 1979). Takie oddalanie się w sferę prywatną 
i indywidualizacja życia społecznego miało swoją kontynuację po 1989 roku, kiedy 
powstało już nowe państwo. Społeczeństwo polskie, po tym dość ponurym okresie 
w jego historii, jaki stanowiły lata 80. XX wieku, nigdy nie powróciło do poprzed-
niego stanu. Dodatkowo, kiedy rozpoczęły się negocjacje dotyczące zmiany systemu 
politycz nego między przedstawicielami opozycji a rządzącą partią komunistyczną 
przy Okrągłym Stole i zorganizowano pierwsze (częściowo) wolne wybory, społeczne 
zaangażowanie w te wydarzenia nie miało już tak masowego charakteru jak za cza-
sów „pierwszej Solidarności”. Bezpośrednie uczestnictwo było dziesięć razy mniejsze. 
Komitety Obywatelskie, które powstały z „Solidarności” pod koniec lat 1980. liczyły 
1–1,5 miliona członków. Nie było to już więc tak masowe doświadczenie: 
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„Doświadczenie „Solidarności” polegało na urzeczywistnieniu scenariusza, w którym prze-
strzeń publiczna należy do nas – do obywateli. To doświadczenie ukonstytuowało społeczeń-
stwo polskie jako społeczeństwo obywatelskie. (…) Tylko to doświadczenie się jednak za-
kończyło w sposób nienaturalny. Stan wojenny przerwał to doświadczenie zbiorowe. Wśród 
innych skutków ubocznych stanu wojennego było też swoiste uprywat nianie się obywateli. 
Z powrotem zamykanie się w sferze prywatności. (…) Więc to doś-wiad  czenie „Solidarności” 
było doświadczeniem niedokończonym. Ono za krótko trwało. Odcisnęło trwałe piętno, ale 
nie zdążyliśmy przetworzyć tego doświadczenia, żeby uczynić go podstawą obywatelskiego 
zaangażowania codziennego, a nie tylko odświętne go. (…) Ten ruch, który był bardzo wspól-
notowy w swych korzeniach. Jest paradoksem, że gdy dziesięć lat później u progu trans-
formacji ten ruch wygrał (można powiedzieć, że „Soli-darność” po Okrągłym Stole wygrała 
wybory plebiscytowe), to jednak jego propo zycja pro gramowa była mocno neoliberalna. Pro-
jekt transformacyjny to był jednak projekt w znacznej mierze liberalny w swej logice dba-
nia o mechanizmy rynkowe i o demo krację polityczną, ale bez pomysłu na samoorganizację 
społeczną. To było otwarcie na indy-widualizm, obywatele uzyskują tu wolność jednostkową, 
osobistą. (…) Transfor macja była jednak organizowana trochę ponad głowami obywateli. Jej 
podstawą było porozu mienie elit, dogadanie się, pomoc negocjowana z zagranicy. Zmiana 
nie dokony wała się przez masowe uczestnictwo obywateli. To znaczy ludzie przez wybory 
czwartego czerwca dali mandat nowej niekomunistycznej władzy publicznej. Ale raczej dali 
mandat niż sami uczestniczyli. Bezpośrednie uczestnictwo było dziesięć razy mniejsze niż za 
czasów pierwszej „Solidarności” (1980–81), jeśli za podstawę wziąć zaangażowanie w Komi-
tety Obywatelskie jako ruch drugiej „Solidarności”. Tam doliczyliśmy się dziesięciu milionów 
członków, tu aktywnych było 1–1,5 miliona Polaków. To też było masowe doświadczenie, ale 
o znacznie mniejszej skali.” 

[expert_IDI10, socjolog, doradca Prezydenta Polski]

W takich warunkach rozwijało się społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Miało ono 
zdecydowane korzenie w polskiej kulturze i historii, zwłaszcza współczesnej, związa-
nej z opozycją antykomunistyczną, która pojawiła się po 1956 roku i rozwinęła najbar-
dziej w formie pierwszej „Solidarności” z lat 1980–1981. Ale te miejscowe korzenie 
zostały połączone z rozwiązaniami, które dotarły do Polski z zagranicy – z koncepcją 
sformalizowanych struktur społeczeństwa obywatelskiego, pewną wizją dotyczącą 
relacji między państwem a społeczeństwem, powiązaną z neoliberalnym myśleniem 
o państwie. Na realizację takiego projektu politycznego zwanego „społeczeństwem 
oby wa telskim” przekierowano część funduszy, przeznaczonych na ustanowienie nie-
zależnych i samowystarczalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jak pod-
kreślił jeden z ekspertów:

„W Polsce popełniono wiele błędów, które wiążą się zarówno z koncepcją uchylenia państwa 
od społeczeństwa obywatelskiego, jak i założenia, że społeczeństwo oby watelskie samo to 
sobie załatwi, a najlepiej jeszcze załatwi szereg spraw państwu i zrobi to taniej. Po drugie, 
zrobiono to bez takiej gotowości, by społeczeństwo obywatelskie rzeczywiście miało wpływ 
na procesy polityczne.” 

[expert_IDI6, socjolog i kulturoznawca, 
ekspert w dziedzinie nowych form aktywności obywatelskiej]
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Na podobne braki sformalizowanego społeczeństwa obywatelskiego wskazała inna 
osoba, która zaobserwowała, że wówczas: 

„bardziej myślano w kategoriach przestrzeni wolnościowej. Czyli jest przestrzeń wolnościo-
wa i proszę bardzo organizacje pozarządowe mogą sobie działać, ruchy społeczne mogą sobie 
istnieć i niech się zajmują same sobą.” 

I skonkludowała spostrzeżeniem, że model rozwinięty w Polsce ma charakter libe-
ralny:

„on był bardziej, bym powiedział, liberalny na zasadzie wolności zaangażowania obywateli, 
jednostek. Po prostu ludzie sobie coś robią, natomiast jakby to nie dotyczy państwa. To było 
obok państwa. To miały być struktury niezależne od państwa.” 

[expert_IDI10, socjolog, doradca Prezydenta Polski] 

Wprowadzone w ten sposób zasady funkcjonowania organizacji obywatelskich 
spowodowały szereg strukturalnych problemów w ich działaniu. Wszystkie one uczy-
niły te podmioty bardziej wrażliwymi na różne zagrożenia, z którymi przyszło im się 
zmagać w przyszłości.

Strukturalne problemy sektora obywatelskiego 
w latach 1990–2010

Sektor organizacji pozarządowych w Polsce wszedł w okres transformacji ustro jo-
wej w znacznym stopniu oderwany od wzorów społecznych, charakte rystycznych dla 
okresu „pierwszej Solidarności” lat 1980–1981. Należy co prawda przyznać, iż rów-
nież w realnym komunizmie istniała znaczna liczba różnych, powiązanych z ówcze-
snym państwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujących rozma-
ite grupy interesów. Wiele z tych podmiotów działało także po 1989 roku (zob. Ekiert, 
Kubik 2017: 41–43). Szybko ich znaczenie przyćmiły jednak intensywnie wzrastające 
liczebnie nowe formy działalności obywatelskiej.

Początki kształtowania się nowych zasad funkcjonowania sektora pozarządo-
wego wywodziły się z będącego ówczesną emanacją „Solidarności” oddolnego, opo-
zycyjnego ruchu Komitetów Społecznych. Będąc przekonani o konieczności dalszej 
demokra tyzacji kraju, przedstawiciele tych Komitetów zaproponowali i przyjęli już 
w 1989 roku nową ustawę o stowarzyszeniach. Miała ona kluczowe znaczenie dla 
rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, powodując utworzenie 
prawie 23 tys. stowarzyszeń w pierwszych latach po przyjęciu nowego prawa (Juros 
i in. 2014). Jednak przyjęty jednocześnie model funkcjonowania sektora organizacji 
obywatelskich rozwinięty w Polsce po 1989 roku został oparty na wzorach zachod-
nich i dotarł w pa kiecie z zagranicznymi funduszami zainwestowanymi w budowę 
społeczeństwa oby wa telskiego w kraju. Sprowadzał się do ustanawiania sformalizo-
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wanych podmio tów, organizacji pozarządowych, skierowanych na profesjonalizację 
w świadczeniu przez siebie usług i partnerstwo z władzami publicznymi. W latach 
90. utrzymywano tempo budowy zinstytucjonalizowanego społeczeństwa obywatel-
skiego, w szczegól ności „dzięki rozległemu finansowaniu i know-how od zachodnich, 
głównie północno-amery kańskich, bogatych fundacji, takich jak Fundacja Forda czy 
Fundacja Rockefellerów” (Makowski 2012a: 45). Inną cechą tej fazy rozwoju sektora 
był fakt, że „państwo nie interweniowało w sytuację trzeciego sektora, pozostawiając 
go głównie samemu sobie” (Gliński 2003).

Możemy się spierać, czy było to jedyne możliwe rozwiązanie, uwzględniając sytu-
ację społeczno-gospodarczą w kraju przechodzącym poważne reformy systemowe, 
gospodarcze i społeczne. Jednak bez dokonywania w tym miejscu głębszej analizy tego 
dylematu możemy zauważyć, że początkowo istniały zbudowane oddolnie, lokalne ini-
cjatywy obywatelskie, związane z antykomunistyczną opozycją, które rozpadły się na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, razem ze stojącą za nimi energią społecz-
ną. Chodzi o wyrosłe z „Solidarności”, wspomniane już Komitety Obywatelskie, które 
odegrały ważną rolę w trakcie wyborów 4 czerwca 1989 roku. Ich rozpad był związany 
z politycznymi sporami, które rozpoczęły się między byłymi sojusznikami z ruchu „So-
lidarności”, a także z normalnymi procesami rodzącego się społeczeństwa otwartego, 
w którym ludzie wybierali różne ścieżki własnej kariery (Osiatyński 2004: 130–134). 
W rezultacie, po znacznym wzroście liczby organizacji obywatelskich w pierwszej 
połowie lat 90., rozwój całego sektora zaczął tracić energię, propor cjo nalnie do osła-
bienia zagranicznego finansowania. Proces dynamicznego rozwoju trzeciego sektora 
spowolnił pod koniec ostatniej dekady XX wieku. W tym samym czasie okazało się, że 
istniejące już organizacje są odłączone od środowisk społecznych, z których się wywo-
dziły lub w których działały (Juros i in. 2014).

Nowe otwarcie w funkcjonowaniu sektora obywatelskiego nastąpiło wraz z począt-
kiem XXI wieku. Zaczęło się jednak od wspomnianych poważnych oznak stagnacji. Po 
2000 roku było też całkiem jasne, że ze względu na rozwój gospodarczy i trwające pro-
cesy polityczne, Polska i inne kraje regionu mają realne szanse na bliskie przyjęcie do 
Unii Europejskiej. Z tego powodu amerykańscy darczyńcy zaczęli się stopniowo wy-
cofywać z finansowego wspierania Europy Środkowo-Wschodniej. Skłoniło to przed-
stawicieli sektora obywatelskiego do naciskania na wypracowanie nowych, bardziej 
zrównoważonych źródeł zabezpieczania egzystencji finansowej organizacji. Po pierw-
sze, jednym z dostrzeganych rozwiązań i wielką nadzieją były zbliżające się fundusze 
europejskie, co kilka lat później okazało się iluzją, ponieważ zastąpiły one poprzednie 
środki amerykańskie jedynie w niewielkim stopniu. Po drugie, podjęto starania w celu 
ustanowienia mechanizmów stabilnej współpracy z instytucjami publicznymi, po-
strzeganymi jako silny partner i potencjalne źródło dużej ilości funduszy. Przy okazji 
przystąpienia do UE obowiązujące procedury „zmusiły decydentów do uznania tema-
tu społeczeństwa obywatelskiego i problemów trzeciego sektora” (Makowski 2012a: 
5) i postrzegania organizacji obywatelskich jako przydatnego partnera. W ta kich oko-



112

F. Pazderski

licznościach w kwietniu 2003 roku przyjęto w Polsce nową Ustawę o działal ności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, która stała się kamieniem milowym regulującym 
stosunki między administracją publiczną a organizacjami obywatelskimi, zwłaszcza 
na szczeblu samorządów lokalnych. Ustawa wprowadziła również inne ważne źródło 
finansowania organizacji – mechanizm alokacji części podatku dochodo wego płacone-
go przez każdego Polaka (mechanizm „jednego procenta”).

Wszystkie przedstawione wydarzenia można odebrać jako świadczące o pozytyw-
nych zmianach, otwierających nowe możliwości rozwoju organizacji. Jednak model, 
według którego ostatecznie zbudowano sektor organizacji obywatelskich, spowodo-
wał również pewne jego wady i stworzył podatny grunt dla wydarzeń, które miały 
miejsce po ponad 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w kraju. Badania 
porównawcze przeprowadzone w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w projek-
cie „Czy spełniły się nasze sny?” (organizacją partnerską realizującą go w Polsce był 
Instytut Spraw Publicznych) pokazały równie słabe w całym regionie zakorzenienie 
organizacji obywatelskich w społecznościach lokalnych, na których korzyść miały 
działać. Wynikało to z utraty kontaktu z ich kręgami społecznymi. Jako jeden z powo-
dów tej sytuacji należy wskazać fakt, że badani wówczas liderzy organizacji przyznali, 
iż wolą współpracować z władzami publicznymi, rozmawiając o nowych politykach 
lub usługach społecznych dostarczanych obywatelom, ponieważ wszyscy posługują 
się tym samym językiem. Natomiast zwracanie się do zwykłych obywateli było dla 
nich bardziej problematyczne, gdyż wymagało posiadania specjalnych umiejętno-
ści komunikacyjnych oraz poświęcenia większej ilości czasu (zawsze ograniczonego 
w sek torze obywatelskim) i energii (Makowski 2012b: 31–47). Trudno jednak nie zau-
ważyć, że takie słabe społeczne zakorzenienie organizacji znacznie osłabiło ich pozy-
cję. Uczyniło je również bardziej wrażliwymi na możliwość zwrócenia przeciwko nim 
uwagi opinii publicznej. Funkcjonujące w ten sposób organizacje łatwiej jest bowiem 
zaprezentować jako finansowane z „podejrzanych” zagranicznych źródeł i prowadzą-
ce działania, które określi się jako sprzeczne z interesem krajowym.

Okolicznością pomagającą w takim działaniu może być także raczej niedostateczny 
poziom percepcji organizacji obywatelskich w społeczeństwie. W Polsce są one po-
strzegane przede wszystkim przez pryzmat najczęściej obecnych w mediach dużych 
fundacji, głównie zaangażowanych w prowadzenie zbiórek publicznych i pomaganie 
potrzebującym. Tworzy to nieprawdziwy obraz, jakoby większość organizacji była od-
powiedzialna za zbieranie i zarządzanie dużymi sumami pieniędzy bez równoczesnej 
przejrzystej kontroli nad ich wydatkowaniem (Adamiak 2015: 6–7). Ponadto niechęć 
niektórych osób do angażowania się w działalność organizacji obywatelskich jest też 
spowodowana zbyt restrykcyjnymi biurokratycznymi wymogami związanymi z ich 
funkcjonowaniem (jak deklaruje 80% respondentów zaangażowanych w nieformal-
ną działalność społeczną) oraz obciążeniem wynikającym ze zobowiązań finansowych 
(deklarowane przez 73% nieformalnych działaczy społecznych; Walczak, Pazderski 
2015: 158). 



113

Organizacje obywatelskie w Polsce...

Należy jednak przyznać, że poziom rozpoznawalności organizacji obywatelskich 
w społeczeństwie stopniowo rośnie. Miało to miejsce nawet w ciągu ostatnich kilku 
lat, w niekorzystnych dla sektora warunkach politycznych (Gumkowska 2017). Wy-
daje się, że w powiązaniu ze wzrastającym poziomem niesformalizowanej aktywno-
ści obywatelskiej (zob. m.in. Roguska 2016: 4) może to świadczyć o przełamywaniu 
mankamentów polskiego społeczeństwa obywatelskiego, leżących u jego podstaw 
i związanych z pozostałościami po czasach realnego komunizmu. Te ostatnie może-
my odnaleźć w zniszczonych więziach społecznych i niskim poziomie zaufania pu-
blicznego (Czapiński 2015: 351), a także w negatywnych postawach wobec wolon-
tariatu, które wpływają na niski poziom uczestnictwa w inicjatywach zbiorowych 
(zob. m.in. Nałęcz, Goś-Wójcicka 2012). Postrzeganie takiego zaangażowania uległo 
dewaluacji ze względu na jego powiązanie z przymusową działalnością społeczną 
znaną z czasów komunizmu. Jest to także jeden z powodów, dla których mierząc za-
angażowanie Polaków należy dużą uwagę poświęcić użyciu poprawnych terminów, 
odróżniających aktywność obywa telską od tej z komunistycznej przeszłości, a jed-
nocześnie nie odnoszących się do działalności rozumianej jako jednorazowa (Giza-
Poleszczuk 2017: 72–76). Odpowie dnie sformułowanie pytań badawczych pozwoli 
też wychwycić wspomnianą wcześniej niesformalizowaną aktywność społeczną, po-
dejmowaną poza organizacjami.

Struktura finansowania sektora pozarządowego 
jako jedna z przyczyn ich problemów

Ponownie winą za słabą kondycję finansową organizacji społeczeństwa obywatel-
skie go w naszym kraju należy obarczyć przyjęty model sektora obywatelskiego (oraz 
postawy obywatelskie w społeczeństwie). W tym kontekście najciekawszym wskaź-
nikiem wydaje się udział przychodów, które polskie organizacje obywatelskie gro-
madzą z różnych źródeł, w łącznej kwocie wszystkich przychodów sektora. Ostatnie 
znane dane za pełny rok sprawozdawczy 2014 pokazują, że najwięcej środków groma-
dzonych przez polskie stowarzyszenia i fundacje ma charakter publiczny. Pochodzą 
one z Unii Europejskiej oraz administracji lokalnej lub rządowej. Łącznie ze wszyst-
kich tych źródeł pochodzi aż 53% ogólnego budżetu wszystkich organizacji obywa-
telskich (Adamiak i in. 2016: 71). Natomiast pozostałe źródła finansowania stanowią 
stosun kowo niewielką część wszystkich aktywów gromadzonych w sektorze.

Co więcej, sektor organizacji obywatelskich jest też bardzo zróżnicowany pod 
względem rocznych dochodów. W 2014 roku roczny dochód 34% organizacji obywa-
telskich wynosił poniżej 10 000 złotych, a 73% organizacji obywatelskich miało rocz-
ny budżet poniżej 100 000 złotych. Dodatkowo, średni przychód jednej organizacji 
w 2014 roku różnił się w zależności od rodzaju jej działalności. Najwyższe średnie 
do chody osiągnęły organizacje obywatelskie aktywne przede wszystkim w sektorze 
po mocy społecznej i usług społecznych (Adamiak i in. 2016). Wskazuje to na rozdrob-
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nienie polskiego trzeciego sektora, co uprawnia do stwierdzenia, że wręcz może nie 
być w Polsce czegoś takiego, jak jeden, niepodzielny sektor obywatelski (Pazderski 
2017a: 89).

Z badania przeprowadzonego na potrzeby „Raportu o stanie społeczeństwa oby-
watelskiego w UE i Rosji 2016” wiemy również, że najważniejszymi czynnikami wpły-
wającymi na pogorszenie stanu funkcjonowania organizacji obywatelskich są niski po-
ziom prywatnych darowizn, słabe wsparcie ze strony państwa i ogólnie niekorzystne 
warunki finansowania. Ten ostatni aspekt okazał się szczególnie istotny przy rozpatry-
waniu głównych wyzwań i problemów wskazywanych przez badanych przedstawicie-
li organizacji obywatelskich. Dokładniej rzecz biorąc, osoby te mówiły o problemach 
ze stabilnością finansową (i różnorodnością źródeł wsparcia), a także z dostępem do 
środków publicznych (zwłaszcza pochodzących z UE) i brakiem świado mości potrzeb 
sektora w społeczeństwie, jak również we władzach. Organizacje obywatelskie zajmu-
jące się prawami człowieka, zwłaszcza wsparciem różnych grup mniejszościowych, 
znalazły się w najgorszej sytuacji, ponieważ znacznie ograniczono im w ostatnich la-
tach dostęp do środków publicznych, a nie mają wielu innych możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego (zob. Pazderski 2017a: 85–88).

Organizacje obywatelskie w centrum gorącego 
sporu politycznego w kraju

Wszystkie przedstawione powyżej cechy polskiego sektora organizacji obywatel-
skich wystawiły go na działania sprzeciwiających się wartościom prezentowanym 
przez ten sektor aktorów politycznych, dążących do zbicia kapitału politycznego kosz-
tem organizacji. W rezultacie, jak przyznają eksperci zajmujący się sektorem pozarzą-
dowym, działalność sformalizowanego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce zosta-
ła utrudniona po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jesienią 2015 roku 
(zob. Pazderski 2017c: 181). Wraz z wprowadzeniem istotnych zmian konstytucyj-
nych nowy rząd znacznie ograniczył dialog publiczny z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Niektóre ciała dialogu obywatelskiego zostały rozwiązane (np. Rada 
Organizacji Pozarządowych działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego), a proces legislacyjny rzadko obejmował konsultacje społeczne (Obywa-
telskie Forum Legislacji 2018). Tam, gdzie je prowadzono, miały one raczej charakter 
nominalny (Kopińska 2018). 

Jednocześnie, już w 2016 roku (i później) można było zaobserwować różne uchy-
bienia proceduralne w przyznawaniu środków publicznych przez organy administra-
cji rządowej. Kilka konkursów dotacyjnych dla organizacji zostało zawieszonych lub 
anulowanych bez wyjaśnienia (zob. https://repozytorium.ofop.eu/). W coraz większej 
liczbie takich konkursów organizowanych przez różne ministerstwa, organizacje o nie-
wielkim lub zerowym doświadczeniu wygrywały z projektodawcami posiadającymi 
rozległe i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu odpowiednich działań. Jedynie 
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w charakterze przykładu możemy tutaj wspomnieć najważniejsze sprawy dotyczące 
organizacji obywatelskich zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet 
i dzieci, które nie otrzymały wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, prowadzonego 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czy organizacje ekologiczne, pomijane w kon-
kursach przez Ministerstwo Środowiska (zob. Pazderski 2018b). Wyrażająca się w ten 
sposób negatywna postawa rządu wobec części organizacji obywatelskich zwiększyła 
tylko obawy całego sektora dotyczące przyszłego dostępu do funduszy publicznych 
i podkreśliła jeszcze znaczenie dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji.

Ponadto pod koniec 2016 roku uruchomiono wspomnianą już kampanię w kontro-
lo wanych przez państwo mediach publicznych, gdzie w kolejnych materiałach emito-
wanych w głównych programach informacyjnych wybrane organizacje oby watelskie 
(przede wszystkim działające w charakterze fundacji) były przedstawiane jako powią-
zane z opozycją polityczną i nadużywające środki publiczne na cele prywatne. Mate-
riały te podminowywały postrzeganie organizacji w społeczeństwie, grając na niskim 
poziomie zaufania publicznego, wyraźnym w polskim społeczeństwie. Do tych głosów 
dołączyła ówczesna premier i kilku innych ważnych przedstawicieli rządu, deklarując, 
że organizacje obywatelskie w Polsce potrzebują silniejszej kontroli, skoro część z nich 
wykorzystywała środki publiczne do celów politycznych (zob. „Tygodnik Solidarność” 
2016). W rezultacie ogłoszono projekt ustawy wprowadzającej system scentralizowa-
nej administracji nad sektorem społeczeństwa obywatelskiego poprzez ustanowienie 
nowej agencji odpowiedzialnej bezpośrednio przed premierem i złożonej w większo-
ści z przedstawicieli rządu – Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego (z później dodaną do nazwy częścią „Narodowy Instytut Wolności”). Ten nowy 
podmiot został uprawniony do zarządzania rozwojem sektora obywatelskiego, przej-
mując kontrolę nad dystrybucją wszystkich przezna czonych na ten cel funduszy rzą-
dowych, europejskich i innych międzynarodowych. W tym samym czasie został rów-
nież upoważniony do prowadzenia działań kontrol nych wobec wszystkich organizacji 
działających w Polsce (Dz.U. 2017 poz. 1909).

Ten kierunek działań był kontynuowany w pierwszych miesiącach 2017 roku 
w związ ku z negocjacjami dotyczącymi około 809 milionów euro w ramach Euro pejskie-
go Obszaru Gospodarczego i tzw. funduszy norweskich, przyznanych Polsce. Przyczy-
ną tego sporu była kwota 40 milionów euro mająca być przeznaczona konkretnie na 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kraju (Pazderski 2017b). Spór 
rozpoczął się, gdy partia rządząca (PiS) zasugerowała, że operatorem tych funduszy 
powinno być to samo Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Oddanie środków na wsparcie działań obywatelskich pod kontrolę podmiotu rządo-
wego było z kolei niedopuszczalne dla przekazujących omawiane środki Norwegów. 
W trakcie tych wydarzeń mieliśmy do czynienia z kolejną kampanią zniesławienia, 
skierowaną teraz przede wszystkim przeciwko Fundacji im. Stefana Batorego – byłemu 
polskiemu operatorowi w poprzedniej edycji funduszy norweskich dla społeczeństwa 
obywatelskiego. W kampanii wzięli udział politycy rządowi, a także koalicja konser-
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watywnych (sprzyjających rządowi) organizacji obywatelskich (wiele z nich dopiero 
co utworzonych), którą powołano do życia ad hoc w lutym 2017 roku. W trakcie tych 
wydarzeń podniesiono również argumenty przeciwko zagranicznemu finansowaniu 
polskich organizacji (przypominające ustawy o „zagranicznych agentach” znane cho-
ciażby z Węgier i Rosji). W takich okolicznościach partia rządząca w swoich narra-
cjach i działaniach zaczęła silniej dzielić organizacje obywatelskie na te „złe” (liberal-
ne) i „dobre” (konserwatywne). Wpłynęło to szczególnie niekorzystnie na organizacje 
zajmujące się sprawami niepasującymi do konserwatywnego programu rządu, a także 
korzystające ze wsparcia z zagranicy (zob. Pazderski 2018b).

Innowacyjne rozwiązania wprowadzone w odpowiedzi 
na wyzwania stojące przed organizacjami

Jak pokazuje ten krótki opis wydarzeń w kraju, Polska przeszła drogę przynajmniej 
częściowo wytyczoną kilka lat wcześniej przez Węgry. Podobne wydarzenia znane są 
również z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, np. Rumunii lub Bułgarii (zob. 
https://civicspacewatch.eu/). We wszystkich tych krajach rządzący politycy podjęli 
działania wykorzystujące wysoki poziom nieufności w społeczeństwie oraz skierowa-
ne na zbicie kapitału politycznego na pogłębieniu istniejących podziałów i tworzeniu 
nowych (np. przez budowę równoległego sektora obywatelskiego, bliskiego partii rzą-
dzącej). W rezultacie doprowadzili do zaangażowania społeczeństwa obywatel skiego 
w spory polityczne. Wykorzystują również słabą kondycję finansową organizacji oby-
watelskich i oferując im w charakterze „marchewki” dostęp do funduszy publicznych, 
starają się kupować ich poparcie. Może to skończyć się zniszczeniem niezależności 
organizacji obywatelskich i utratą przez nie mandatu do nadzorowania działań władz 
w imieniu zwykłych obywateli (i razem z nimi).

Dostrzegalne są też jednak pewne przeciwstawne trendy, czego dobrym przykła-
dem jest Polska. Otóż przedstawione powyżej wyzwania skłoniły już niektóre orga-
nizacje obywatelskie do reakcji i poszukiwania nowych rozwiązań, czasem posiada-
jących dość innowacyjny charakter. Przykładem może być zwiększona gotowość do 
samoorganizacji, dostrzegalna w sektorze obywatelskim. Doprowadziło to do utwo-
rzenia kilku tematycznych koalicji, mających na celu reagowanie na konkretne po-
czynania władz (np. poprzez pisanie petycji czy listów protestu oraz zapewnienie ich 
upowszechnienia w społeczeństwie) albo bardziej długotrwałe monitorowanie poczy-
nań władzy, szczególnie tych związanych z wprowadzeniem zmian wpływających na 
porządek konstytucyjny w kraju. W tym kontekście warto wymienić takie inicjatywy, 
jak Obywatelskie Obserwatorium Demokracji (zob. http://obserwatoriumdemokracji.
pl) lub Archiwum Osiatyńskiego (https://archiwumosiatynskiego.pl).

Ponadto, niektóre organizacje podjęły wysiłek zmiany trybu swojego funkcjono-
wania, otwierając się bardziej na obywateli i budując lub poszerzając kręgi swoich 
zwolenników. Obejmuje to również bardziej otwarte zwracanie się z prośbą o daro-
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wizny finansowe (wymagające też przełamania normy kulturowej, nakazującej oceniać 
proszenie o pieniądze jako wstydliwe) i korzystanie z mechanizmów crowdfundingo-
wych. Na tej zasadzie sposób swojego działania po paru latach przygotowań zmieniła 
chociażby Sieć Obywatelska Watchdog Polska (zob. https://siecobywatelska.pl/), a od 
początku swojego istnienia opiera się na niej Akcja Demokracja (zob. https://www.
akcjademokracja.pl). Do takich założeń odwołuje się również Fundusz Obywatelski, 
prowadzony przez Fundację „Dla Polski” pierwszy niezależny mechanizm finansowy, 
założony przez grupę osób związanych z sektorem obywatelskim, którego celem jest 
wsparcie działań skierowanych na kształtowanie postaw demokratycznych i budowę 
społeczeństwa obywatelskiego (zob. www.funduszobywatelski.pl). 

Wszystkie te wydarzenia wskazują na obecność pewnego potencjału przeciwdziała-
nia głównym wskazywanym od lat problemom sektora obywatelskiego – zbyt dużemu 
uzależnieniu organizacji od wsparcia publicznego i ich oddzieleniu od społeczeństwa. 
Jeśli uda się w rezultacie pokonać te problemy, na skutek przyjęcia nowych wewnętrz-
nych rozwiązań i innowacyjnych metod działania, społeczeństwo obywatelskie w Pol-
sce może nawet wyciągnąć korzyści z obecnych zmagań. Może wyjść bardziej stabilne, 
ucząc się w trakcie pokonywania przeciwności, wobec których zostało postawione.

U progu nowego etapu rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce
Możemy już nawet zaobserwować pewien wpływ tych nowych trendów do-

strzegalnych w sektorze obywatelskim na to, jak działa przynajmniej część polskich 
organizacji. Jednym z ważniejszych rezultatów jest fakt, iż wspomniane kampanie 
medialne, skierowane na podważenie postrzegania organizacji obywatelskich mogą 
mieć ograniczony wpływ, jeśli spotkają się z wyraźnym przeciwdziałaniem. Badanie 
opinii przeprowadzone na próbach reprezentatywnych dla mieszkańców wszyst-
kich czterech państw wyszehradzkich w sierpniu i wrześniu 2017 roku pokazało, że 
w krajach, których mieszkańcy mogli się spotkać z kampaniami skierowanymi prze-
ciw sektorowi obywatelskiemu i innymi działaniami mającymi na celu rozbicie więzi 
organizacji obywatelskich ze społeczeństwem (zob. Pazderski 2017a: 76–94 oraz 
Hunyadi, Wessenauer 2017: 98–122), postrzeganie organizacji pozarządowych jest 
wyraźnie lepsze niż w pozostałej części regionu. W ten sposób interpretować można 
dane, wedle których prawie 60% Polaków i 58% Węgrów deklaruje zaufanie do or-
ganizacji obywatelskich, podczas gdy w Czechach i na Słowacji są to zdecydowanie 
mniejsze odsetki społeczeństw (zob. tabela 1; Penno Hartlová, Bútorová, Wessenau-
er, Pazderski 2018: 28).

W tej perspektywie możemy postrzegać mieszkańców Polski i Węgier jako przy-
najmniej w pewnym stopniu odrzucających dyskurs publiczny serwowany im przez 
polityków. Pewnie wiąże się to przynajmniej częściowo z dużą nieufnością do polity-
ków, szczególnie dojmującą w przypadku najmłodszych Polaków (Pazderski, 2018c). 
Może to jednak również podkreślać rolę obecności w debacie publicznej innych insty-
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Tabela 1. Poziom nieufności do instytucji publicznych w krajach wyszehradzkich 
(średnie wyniki na skali od 1 = zdecydowane zaufanie do 4 = zdecydowany brak zaufania)

Poziom nieufności do instytucji publicznych (średnie)
Całe V4 Czechy Słowacja Polska Węgry

Straż pożarna 1,36 1,31 1,35 1,39 1,39
Policja 2,4 2,2 2,6 2,3 2,4
Władze lokalne w Twojej wsi/mieście 2,4 2,3 2,6 2,4 2,4
Organizacje pozarządowe (NGO) 2,6 2,9 2,9 2,3 2,4
Prezydent 2,6 2,5 2,5 2,5 2,9
Sądy 2,7 2,6 3,0 2,6 2,6
Media publiczne (radio i telewizja) 2,7 2,5 2,3 3,0 3,0
Komisja Europejska 2,7 3,2 2,9 2,4 2,3
Parlament Europejski 2,8 3,2 2,9 2,5 2,4
Kościół 3,0 3,3 3,0 2,9 2,9
Rząd 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1
Parlament krajowy 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2
Partie polityczne 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3

Źródło: Civic participation in the Visegrad countries, 2017 & 2018, STEM/IVO/Political Capital/IPA.

tucji pośredniczących, które są w stanie wziąć w obronę zaatakowane organizacje oby-
watelskie i w sposób rzetelny wyjaśniać ich pracę obywatelom. W przypadku Polski tę 
rolę pod koniec 2016 i w 2017 roku zdecydowanie odegrały różnego rodzaju prywat-
ne media, które bardzo mocno zaangażowały się w prostowanie upowszechnia nych 
przez media publiczne zarzutów wobec poszczególnych organizacji i całego sektora 
obywatelskiego. Ponadto, z wielu innych badań sondażowych wiemy, że społeczeń-
stwa w obu krajach są w dużej mierze spolaryzowane. W konsekwencji, gdy organiza-
cje społeczeństwa obywatelskiego zostały zaatakowane przez partię rządzącą i kon-
trolowane przez nią media, część społeczeństwa, która sprzeciwia się rządowi, stanęła 
mocniej za organizacjami.

Jako inny przykład pewnych pozytywnych dla organizacji obywatelskich trendów 
w polskim społeczeństwie mogą służyć wyniki zbiórki w ramach mechanizmu „jed-
nego procenta” podatku dochodowego za 2017 rok. Okazuje się, że kilka organizacji 
zajmu jących się budowaniem społeczeństwa demokratycznego i ochroną rządów pra-
wa w kraju zebrało znaczne kwoty pieniędzy, prawdopodobnie największe w histo-
rii. Doty czy to wyżej wspomnianego Funduszu Obywatelskiego czy też Fundacji im. 
Stefana Batorego, z których każdy podmiot zebrał ponad 1 000 000 złotych. Również 
bardzo udana była zbiórka tych środków przez organizacje patrzące władzom na ręce 
(„watchdogi”), takie jak Sieć Obywatelska Watchdog Polska czy Fundacja Panoptykon, 
które zgromadziły od 140 000 do 350 000 złotych (zob. www.finanse.mf.gov.pl/). Za-
istniała sytuacja dowodzi, że może następować jakaś zmiana w sposobie postrze gania 
przez Polaków sektora obywatelskiego oraz własnej aktywności. Ponieważ finan so-
wanie społecznościowe i publiczne zbiórki pieniędzy dostarczają coraz więcej zaso-
bów, może wreszcie zaczynamy przezwyciężać słabości w prywatnej filantropii Pola-
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ków? Naturalnie z bardziej kategorycznymi stwierdze niami warto jeszcze pocze kać na 
kolejne dane, potwierdzające pojawienie się bardziej długotrwałego trendu.

Możemy co prawda spodziewać się nowych wydarzeń na horyzoncie politycznym 
naszego kraju, utrudniających rozwój organizacji obywatelskich czy stawiających do-
datkowe przeszkody tym podmiotom. Jeśli jednak organizacje będą w stanie ostatecz-
nie przezwyciężyć te trudności poprzez wzmożoną pracę, nowe sposoby organizacji 
wewnętrznej swojej pracy i innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzonych dzia-
łań, polskie społeczeństwo obywatelskie może nawet wyjść się z tej sytuacji wzmoc-
nione. Obecne wyzwania mogą być dobrą okazją do przezwyciężenia niektórych z jego 
najważniejszych strukturalnych wad – zbudowania większego zakorzenienia organi-
zacji w społeczeństwie i rozszerzenia różnorodności źródeł ich finansowania. Są też 
dowody na to, że w polskim społeczeństwie mogą rozwijać się nowe wzorce zachowań 
społecznych – dotyczące bardziej ciągłej, a nie tylko odświętnej troski o dobro wspól-
ne (np. związane z trwałym, systematycznym wsparciem finansowym dla wybranych 
organizacji). Jeśli codzienne wspieranie organizacji obywatelskich stanie się czymś 
stałym, rodzajem nawyku dostrzegalnego we wzrastającej grupie Polaków, może to 
stworzyć nowe szanse dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w przyszłości. 

Należy jednak pamiętać, że obecne wyzwania stanowią zagrożenie dla dalszego 
istnienia przynajmniej części organizacji obywatelskich, w szczególności tych zajmu-
jących się tematami odległymi od agendy obecnego rządu. Dla tych podmiotów, ale 
również wielu innych, niezbędne są nowe źródła wsparcia finansowego. Skoro dostęp 
do środków publicznych na poziomie krajowym jest ograniczony, potrzeba nowych 
możliwości finansowych na poziomie Unii Europejskiej. Takie mechanizmy powinny 
umożliwiać obywatelom skuteczne działanie we własnych krajach na rzecz promowa-
nia i obrony wartości określonych w art. 2 Traktatu Unii Europejskiej oraz ochrony 
wartości demokracji liberalnej (zob. Pełczyńska-Nałęcz 2017). Jako członkowie wspól-
noty europejskiej możemy oczekiwać i wymagać podjęcia takich wspólnych wysiłków 
mających na celu wsparcie podmiotów działających na rzecz integracji europejskiej 
i przeciwdziałania rozpadowi wspólnoty. Powinniśmy lobbować za jak najszybszym 
ustanowieniem odpowiedniego instrumentu finansowego na szczeblu unijnym tak, by 
jego uruchomienie było możliwe przynajmniej w ramach kolejnych Wieloletnich Ram 
Finansowych UE.
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CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN POLAND IN THE FACE OF SOCIO POLITICAL 
CHALLENGES AND NEW TRENDS IN THEIR DEVELOPMENT

Abstract. A few months after the change of power in Poland in autumn 2015, it turned out 
that it also brings new conditions for the functioning of civil society organisations (CSOs). As 
a result of actions taken by the ruling party, these entities were put at the center of a heated 
political dispute arising in the country. However, this events highlighted only some previously 
known structural weaknesses in the functioning of the civic sector in Poland. They all have 
made this sector being more fragile to the threats that appeared after the recent parliamentary 
elections. These developments have also reduced the stability of civil society organisations in 
the country. This article attempts to explain the underlying causes of these events. At the same 
time, it tries to show selected innovative solutions introduced by Polish civic organisations in 
response to the challenges they face. As a result, the article puts forward a hypothesis about 
a possible new opening in the development of civic organisations in Poland.

Keywords: civil society, civil society organisations, sustainability, sources of funding, innova-
tive solutions.
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Kapitał społeczny w elitarnej szkole 
– zasób czy brak? 

Kilka uwag w kontekście systemu oświaty i pracy socjalnej

Edukacja (definiowana na różne sposoby – od tych włączających różnorodne sys-
temy oddziaływań społecznych do definicji ograniczających się do procesów dy-

daktycznych) jest bezdyskusyjnie wartością, jaką powinny kierować się wszystkie 
społeczeństwa, którym zależy na harmonijnym i sprawiedliwym rozwoju społecznym 
i gospodarczym. Pomoc i wsparcie państwa dla tego zadania winno być celem władz 
samorządowych, rządowych, ale też samych społeczności lokalnych (i to bez względu 
na opcję polityczną). Celem edukacji na każdym poziomie kształcenia (przedszkole, 
edukacja wczesnoszkolna, gimnazjalna czy też akademicka) jest z jednej strony – po-
mnażanie zasobów intelektualnych uczniów, a tym m.in. jest kształcenie osób obdarzo-
nych szczególnymi zasobami intelektualnymi. Z drugiej zaś strony, systemy oświato-
we winny zadbać o niwelowanie nierówności pomiędzy uczniami i ich braków. Zatem 
jest to zarówno dbanie o tych najlepszych (niekoniecznie najbardziej zamożnych), ale 
i naj słabszych – i nie mam tu na myśli „słabości” fizycznej czy intelektualnej, a miejsce 
w stru k turze społecznej. Kluczem do zrozumienia tego opisu jest kategoria „zasobu”, 
będąca osią dalszych rozważań, w tym jest to m.in. kategoria niezbędna do zdefiniowa-
nia tytułowego pojęcia – „kapitału społecznego”.

System edukacji, realizując swoje zadania, musi brać pod uwagę fakt, że są pewne 
skrajne sytuacje społeczne i należy im przeciwdziałać. Wysiłki (i środki) skierowa-
ne na tego typu działalność mają bezsprzecznie pozytywne skutki, ale i są wymierne 
finansowo. Prowadzą bowiem do minimalizacji ryzyka związanego z wykluczeniem 
społecznym określonych grup, czy też zapobiegają występowaniu w nich form pa-
tologicznych (jak uzależnienia, psychozy, stosowanie przemocy, przestępstwa, ale 
też – i nadmierna ambicja czy zbytnie przeciążenie pracą). Dzięki temu realizuje się 
konstytucyjna zasada powszechnej i dostosowanej do indywidualnych możliwości 
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edukacji wszystkich obywateli, która brzmi: „Władze publiczne zapewniają obywa-
telom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają 
systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów” 
(Art. 70 pkt. 4 Konstytucji RP).

W związku z powyższym należy podjąć zadanie analizy dwóch ważnych i głęboko 
osadzonych w naukach społecznych pojęć, tj. „kapitału społecznego” oraz „elitarności” 
i odnieść je do systemów społecznych – edukacji i pomocy społecznej, które w oce-
nie autorki tekstu są od siebie zależne. Na tej podstawie zaś można postawić zawartą 
w artykule tezę, głoszącą, że wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez budowanie ka-
pitału społecznego osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecz nym 
może przyczynić się do (1) rozwoju edukacji elitarnej, zorientowanej na indywi du alny 
wzrost i dobrostan społeczny, ale też (2) wyrównywania szans społecznych i w efekcie 
– niwelowania problemów socjalnych/społecznych oraz (3) harmonijnego roz woju 
społecznego. Przestawiona i uzasadniona w tekście teza wsparta będzie przykła dami 
działalności organizacji pozarządowych, których celem jest edukacja elitarna i pomoc 
dzieciom zdolnym.

Zasoby w społeczeństwie
W kontekście postawionego wyżej celu artykułu, ale też by być precyzyjnym, nale-

ży zde finiować wspomniane wyżej zasoby – ludzi, grup czy środowisk. Zbigniew Kwie-
ciński pisze, że „dysponują (oni – ludzie bądź one – grupy czy środowiska – A.M. K) róż-
nymi zasobami, na przykład: materialnymi (pieniądze, mieszkanie, samochód, drogi 
sprzęt, infrastruktura cywilizacyjna, sieć komunikacji elektronicznej, czyste powietrze 
i woda, krajobraz), intelektualnymi (zdolności, talenty, zainteresowania), emocjonal-
nymi (motywacje, aspiracje, pasje, miłość, zazdrość, życzliwość, gniew), kulturalnymi 
(wykształcenie rodziny i własne, zbiory książek i płyt, korzystanie z ofert kultural-
nych, osiągnięcia twórcze), cielesnymi (uroda, siła, wdzięk, talenty i osiągnięcia spor-
towe) i społecznymi (rodzina i przyjaciele, sieć znajomości, sieć wsparcia społecznego, 
zaufanie do ludzi i instytucji, zaangażowanie społeczne w działania na rzecz innych 
osób; Kwieciński 2009: 9).

Stanisław Kawula definiuje zasoby, odwołując się do koncepcji sił społecznych, 
fizycznych i duchowych Heleny Radlińskiej, wskazuje tym samym na trzy obszary, 
w któ rych tkwi potencjał jednostki: materialne warunki życia, rodzaj relacji między-
ludzkich oraz sfera kultury (Kawula 2009: 28–29). Gdy te zasoby są aktywnie używa-
ne, tj. w procesie edukacji, nazywane są właśnie „kapitałem społecznym” (Kwieciński 
2009: 9). Dodałabym do tego, że zasoby (bądź kapitał) zwykle posiadane są w różnym 
zakresie i wymiarze. Stąd tak ważne staje się wsparcie państwa dla osób zdolnych, 
które nie mają możliwości pomnażania tego potencjału w rodzinie czy w środowisku.

Głównym celem artykułu jest dyskusja nad różnymi, obecnie już klasycznymi, kon-
cepcjami kapitału społecznego i wykorzystanie ich w procesie tworzenia definicji 
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kształcenia elitarnego, sformułowanej przeze mnie na potrzeby badań nad studiami 
III stopnia w Polsce (studia doktoranckie) i za granicą (Kola 2011). Odnosząc się do 
przykładów różnych form kształcenia uczniów zdolnych (a także kształcenia na pozio-
mie akademickim, w których te osoby później uczestniczą), chciałabym pokazać, jak 
duże znaczenie ma posiadany przez nich kapitał społeczny. Podstawowym założeniem 
definicyjnym jest tu teza, iż kształcenie dzieci zdolnych jest kształceniem elitarnym, 
przyczyniającym się do kształtowania elit społecznych (intelektualnych, sportowych, 
ale też finansowych czy politycznych), które w przyszłości będą miały wpływ na naj-
ważniejsze w państwie procesy. Zaniechanie takich działań będzie sprawiać, że zatrzy-
many zostanie proces wymiany elit, co opisuje m.in. koncepcja krążenia elit stworzona 
przez Vilfreda Pareto (1994).

Jak twierdzi Andrzej Radziewicz-Winnicki, do tej pory „kapitał społeczny nie był 
wdzięcznym polem badawczym absorbującym szczególne zainteresowanie reprezen-
tan tów nauk o wychowaniu” (2009: 10). Szerzej i dogłębniej z terminu tego korzystali 
socjolodzy (opisujący relacje społeczne) lub politolodzy (np. w teorii elit). Stopniowo 
sytuacja ta się zmienia, bowiem coraz częściej „kapitał społeczny” staje się użyteczną 
kategorią do opisu przemian i procesów edukacyjnych (za przykład posłużyć tu może 
praca Marii Dudzikowej pt. Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności 
(2008), ale też w pedagogice społecznej czy pracy socjalnej – np. praca pod redakcją 
Krystyny Marzec-Holki, pt. Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja 
(2009). Reprezentanci wszystkich dyscyplin wskazują zgodnie i jednoznacznie na zna-
czny i pogłębiający się deficyt kapitału społecznego (jednostek i społeczności), wywo-
ła ny przede wszystkim względami polityczno-społecznymi (kiedyś – ze względu na 
sys tem totalitarny, tj. socjalizm, dziś – różnice w statusach społecznych). Wskazywał 
na to już w 1979 roku Stefan Nowak (1979), nazywając to zjawisko „próżnią socjolo-
giczną”. Badacz scharakteryzował ją jako brak relacji i powiązań między poziomem 
mikro- (rodzina) i makro- (państwo narodowe), co skutkuje nieufnością społeczną 
i nis kimi kapitałami społecznymi (nie)obywateli.

Nie jest to zatem teza nowa, o czym często zapominamy, skarżąc się na niską fre-
kwencję wyborczą czy małe zainteresowanie sprawami środowiska lokalnego. Ta 
sytuacja jest dość trudna dla kraju, który balansuje między centrum a peryferiami 
zglobalizowanego kapitalistycznego świata. Odbudowa kapitału społecznego będzie 
procesem trudnym, złożonym, rozciągniętym w czasie, który winien opierać się na mą-
drych decyzjach osób rządzących i odpowiedzialnych elitach. Wymaga to nie tylko sy-
stematycznej i efektywnej pracy, ale też nakładów finansowych, realizowanych m.in. 
dzięki akcesji Polski do UE w 20041.

1 Pojęcie kapitału społecznego wykorzystywane (używane) jest często w praktyce społecznej, na co wpływ 
miał na pewno Program Operacyjny Unii Europejskiej, którego nazwa była znacząca: Kapitał Ludzki. Narodowa 
strategia spójności. Diagnozy UE były celne i trafiały w największe potrzeby polskiego społeczeństwa, borykają-
cego się nie tylko z problemami finansowymi, ale rażącym brakiem zaufania, więzi społecznych i kapitału spo-
łecznego właśnie.
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Wielość definicji kapitału społecznego2

Pojęcie „kapitału społecznego” jest wyjątkowo pojemne i problematyczne. Główne 
kłopoty definicyjne polegają na ścieraniu się różnych szkół rozumienia i interpreto-
wania tego terminu (Growiec 2011: 11). Może ono dotyczyć jednostek, ale także grup, 
a nawet obejmować całe społeczeństwo, dlatego wprowadza się różne poziomy anali-
zy (mikro-, mezo-, makrostrukturalne).

Nie ma zgody także co do pierwszego użycia określenia. Przyjmuje się, że po raz 
pierwszy tego terminu użyła Lyda J. Hanifan w 1916 roku, opisując środowiska wiej-
skie (Hanifan 1916). Według Katarzyny Growiec miało to miejsce w 1957 roku w pub-
likacji Housing and Social Capital, wydanej pod auspicjami rządu kanadyjskiego. Po-
jęcie to zostało użyte do opisu zbioru obiektów i instytucji użyteczności publicznej, 
jak system uniwersytetów i szkół, kościoły, parafie, szpitale, lotniska, systemy dopro-
wadzające wodę, system dróg (Growiec 2011: 12). Zatem przypisano mu rozumienie 
instytucjonalne i substancjalne. Andrzej Rodziewicz-Winnicki wskazuje natomiast na 
Glenna Loury’ego, który w 1977 roku dokonał operacjonalizacji pojęcia „kapitał spo-
łeczny” (Rodziewicz-Winnicki 2009: 17). 

W pracach poświęconych temu tematowi występują też znaczne różnice definicyj-
ne. Kłopotliwe jest już samo słowo „kapitał”, które nawiązuje do pracy Karola Marksa 
pt. Kapitał. Odczytujemy je jako pewną metaforę, jednak konotacje polityczne są bar-
dzo silne, szczególnie w kraju dawnego bloku sowieckiego. 

Growiec pisze, że pierwszą definicję w odniesieniu do procesów edukacji sformuło-
wali w 1992 roku Pierre Bourdieu i Loic Wacquant. Według badaczy, kapitał społeczny 
jest „sumą zasobów, aktualnych i potencjalnych, do których grupa zdobywa dostęp 
dzięki posiadaniu trwałej sieci relacji społecznych, słabiej lub silniej zinstytucjonali-
zowanych” (Bourdieu, Wacquant 1992: 119, za: Growiec 2011: 12). Agnieszka Rymsza 
dodaje do tego kolejne cechy: „kapitał społeczny, tak jak i inne formy kapitału, jest 
produktywny (productive), ponieważ umożliwia osiągnięcie pewnych celów, które 
nie mogłyby być osiągnięte bez jego udziału. Grupa, w której jednostki mają do siebie 
nawzajem zaufanie, będzie w stanie osiągnąć więcej niż grupa, w której takiego wza-
jemnego zaufania nie ma. Spontaniczna współpraca jest łatwiejsza dzięki kapitałowi 
społecznemu. Praktykowanie wzajemnej pomocy jest inwestycją w kapitał społeczny. 
Tak jak w przypadku tradycyjnych form kapitału, ci, co posiadają kapitał społeczny, 
będą go powiększać” (Rymsza 2007: 31).

W pracach dotyczących kapitału społecznego niuansuje się cztery główne, dziś już 
klasyczne koncepcje kapitału społecznego autorstwa Pierre’a Bourdieu (1986), Jame-

2 Należy zaznaczyć, że dyskusja nad pojęciem „kapitału społecznego” ma w tekście charakter poglądowy, 
nie zaś decydujący w kontekście stawianych tez dotyczących konieczności wyrównywania szans edukacyjnych 
w celach zapobiegania wykluczeniu społecznego.
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sa Colemana (1988), Roberta Putnama (2008) i Francisa Fukuyamy (1997)3. Każda 
z nich zwraca uwagę na inny aspekt kapitału i odwołuje się do odmiennych obszarów 
życia społecznego.

Bourdieu używał pojęcia „kapitał społeczny” w szerokim znaczeniu – od „określa-
nia realnych i możliwych do akumulacji zasobów, jak pieniądze, słownictwo (język), 
znajo mość kultury, referencje – do ogólnej metafory władzy i dominacji” (Growiec 
2010: 19). Zdefiniował je jako „zakumulowaną pracę (w jej materialnej formie lub 
w jej «uprzed miotowionej», wcielonej w coś formie), która, o ile zostanie przywłasz-
czona na prywatnej, tzn. wyłącznej bazie, przez jakąś osobę lub grupę osób, umożliwia 
im zawłaszczanie energii społecznej w formie uprzedmiotowionej lub żywej pracy” 
(Bourdieu 1986: 253, za: Zarycki 2009: 13). Taka definicja ma znaczenie dla procesu 
edukacji, poprzez który – jak opisuje Bourdieu – odbywa się mechanizm reprodukcji 
struk tury społecznej. Badacz wskazuje tym samym na klasowe (warstwowe) uwarun-
kowania (nie)możliwości awansu społecznego poprzez edukację, blokowanego przez 
minimalny czy ograniczony dostęp do zasobów społecznych i kulturowych osobom 
o kapitale społecznym. Selekcja szkolna zatem przyczynia się do selekcji społecznej 
i utrwalania systemu stratyfikacyjnego społeczeństwa, sukces (finansowy i społeczny) 
zaś odnoszą ci, którzy dysponują największym kapitałem ekonomicznym (zinstytucjo-
na lizowany w formie prawa własności), kulturowym (czyli kompetencje edukacyjne 
i intelektualne) i społecznym4. Wśród nich swoistego charakteru nabiera kapitał spo-
łeczny, który jest „mnożnikiem” (Growiec 2010: 20) pozostałych zasobów. Tworzony 
jest ze społecznych zobowiązań, a jego wielkość zależy od sieci powiązań. 

Jednak prawidłowość, którą wykrył Bourdieu, badając elitarne szkoły we Francji, 
jest niebezpieczna dla harmonijnego wzrostu społecznego: prowadzi do stałej repro-
dukcji grup uprzywilejowanych oraz uprawomocnianej przez nie kultury, uzupełnia-
nej przez procesy ekskluzji społecznej. W społeczeństwie wyróżnia się zatem dwie 
grupy, zbudowane na kapitale społecznym: „dziedziców”, reprezentujących uprzywi-
lejowane grupy, którzy kapitały traktują jako swój spadek, niezależny od indywidual-
nego wkładu, oraz les miracules (od fr. miracle – cud), którym udało się odnieść sukces 
mimo braków kapitału lub jego bardzo niskiego poziomu.

Dla Jamesa Colemana kapitał społeczny jest cechą, atrybutem, funkcją małych grup, 
zatem nie jest on zasobem jednostki, jak to było w koncepcji Bourdieu. Kapitał opie-
ra się na społecznym zaangażowaniu i świadomym, celowym i racjonalnym działaniu 
jednostek. W związku z tym, iż kapitał jest/tworzy się w relacjach między ludźmi, jego 
posiadanie umożliwia realizację założonych celów. Członkowie grupy lub społeczno-
ści poprzez bezpośrednie kontakty urzeczywistniają wartość dodaną, istniejącą poza 
łączącymi ich więziami czy zobowiązaniami, co może powodować, że kapitał społecz-

3 Inne mniej znane koncepcje i definicje kapitału społecznego stworzyli m.in. Stephen Woolcock, Nan Lin, 
Ronald S. Burt.

4 Każdy z wymienionych przez Pierre’a Bourdieu kapitałów: ekonomiczny, kulturowy i społeczny stanowi 
jakąś formę władzy.
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ny kompensuje braki kapitały kulturowego, gdy np. w badaniu ocen szkolnych okazało 
się, że wyższe noty osiągały dzieci, których rodzice angażowali się w sprawy szkoły. 
Cele indywidualne przekształcają się w korzyści płynące dla całej społeczności, jed-
nak nie jest to taka prosta konwersja jak u Bourdieu. Kapitał społeczny pełni ponadto 
funkcję kontroli społecznej, realizowaną poprzez powiązania rodzinne i silne więzi 
w społecz nościach lokalnych.

Znaczenie więzi międzyludzkich dla kapitału społecznego jest szczególnie podkreśl-
ane w pracach Roberta Putnama (2008): „Putnam rozłożył akcenty inaczej. Nie definio-
wał kapitału społecznego przez pryzmat efektów, jakie daje, ale nacisk położył na po-
wiązania między jednostkami – sieci społeczne (social networks) i normy wzajem ności 
oraz zaufania, które ich funkcjonowaniu towarzyszą” (Growiec 2010: 23). Łączy przy 
tym perspektywę wspólnotową (kolektywną) oraz jednostkową (indywidualną). Jego 
bazę stanowi zaufanie ludzi do siebie i podzielane wspólnie wartości. Nie są one jed-
nak wystarczające do tworzenia kapitału społecznego, który dzieli na „kapitał wiążący” 
(wynikający z nieformalnych, często rodzinnych więzi w społecznościach lokalnych) 
i „pomostowy” (w sytuacji grupy formalnej, gdzie ludzie między sobą się nie znają). 
Putnama interesowały przede wszystkim duże społecz ności, gdyż uznał, że choć re-
lacje na poziomie większych struktur są słabsze, mają one większy wpływ na wzrost 
gospodarczy niż silne relacje nawiązywane w małych społecznościach. O zasobności 
w kapitał społeczny świadczą oddolne przejawy samoorganizowania się ludzi i zaan-
gażo wania obywatelskiego, co jest dodatkowo warunkiem budowy demokracji oraz 
czyn ni kiem efektywnego sprawowania rządów w państwie. Może zatem zwiększyć 
spraw ność funkcjonowania społeczeństw.

Francis Fukuyama natomiast definiował kapitał społeczny jako atrybut jedynie 
stabilnych społeczności, gdzie istnieje trwały system polityczny i prawny. Definicja 
brzmiała następująco: „Kapitał społeczny można najprościej zdefiniować jako zestaw 
nieformalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy 
i umo żli wiających im skuteczne współdziałanie” (Fukuyama 2003: 169). Dzięki ich 
przestrzeganiu tworzy się pole dla poczucia zaufania, które zmienia pozytywnie spo-
sób działania i zwiększa wydajność funkcjonowania każdej grupy lub instytucji.

Ciekawą propozycją teoretyczną jest również mniej znana koncepcja negatywnego 
kapitału społecznego Alejandro Portesa (Rodziewicz-Winnicki 2009: 22). Portes wy mie -
nia cztery różne poziomy i sposoby realizacji tego „niechcianego” zasobu społecz nego, 
który staje się balastem i problemem do rozwiązania. Jest to (1) zjawisko wyklu czenia, 
które powoduje, że do ważnych czy kluczowych stanowisk dopuszczeni są tylko człon-
kowie określonej sieci społecznej. Ponadto (2) kapitał społeczny może być czynnikiem 
ograniczającym możliwość działania, bowiem wywołuje zbyt silną presję grupy na dzia-
łania jednostki. Może to skutkować podejmowaniem zbyt trudnych zadań lub odwrotnie 
– ogranicza rozwój jednostkowy. Prowadzi on niekiedy do (3) ograni czenia swobody 
działania, spełniającej się dylemacie między solidarnością a wolnością wyboru działa-
nia. Dodatkowo (4) wywiera wpływ na zaniżenie ambicji i standardów społecznych.
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Kształcenie elitarne jako forma działań profilaktycznych
W polskich opracowaniach dotyczących pomocy społecznej i edukacji, dominu-

je optyka braku. Badacze wskazują bezsprzecznie na deficyt kapitału społecznego 
w społeczeństwie polskim, a także skupiają się przede wszystkim na problemach jed-
nostek wyposażonych w niższe kapitały – ubogich, mniej zdolnych, niepełnospraw-
nych. Nie dość uwagi poświęca się np. edukacji dzieci zdolnych (należy jednak wskazać 
na klasyczne już prace i badania Wiesławy Limont, 2016).

Taka jednostronna optyka braku przekłada się na „naprawczą”, nie zaś „prewencyj-
ną” wizję praktyki edukacyjnej i pracy socjalnej, a szerzej – pomocy społecznej w ogóle. 
Jednak należy podkreślić, że „w pedagogice społecznej (jak również w pracy socjalnej 
– A. M. K.) ważne są nie tylko programy wsparcia dla grup najbardziej dyskryminowa-
nych, ale też »najszerzej rozumiana profilaktyka«” (Roter 2009: 112). Zatem należy 
odwrócić porządek i spróbować tworzyć programy, które będą budować i rozwijać ka-
pitał społeczny. Skutkiem tych działań będzie nie tylko korzyść jednostkowa, ale – jak 
wskazują wyżej wspomniane teorie – zyskają na tych działaniach całe społeczeństwa. 
Stanowi to ponadto pewną wskazówkę przy tworzeniu programów pomocowych czy 
profilaktycznych: „Tylko bowiem świadomy podmiot, pokładający wiarę w określony 
system prawny, jest gwarantem i podstawą ładu demokratycznego. Problem peda-
gogiczny, szczególnie w badaniach współczesnej młodzieży polega na tym, iż bardzo 
łatwo zaadaptowała się ona do kultury indywidualizmu, gdzie takie pojęcia jak: wspól-
nota, obywatelstwo, społecznikostwo są negatywnymi etykietami i mają pejoratywną 
konotację” (Roter 2009: 112). Działanie w celu (od)budowania kapitału społecznego 
jest podstawowym zadaniem szkoły, która podejmując się tego zadania, sprawia, że 
kształcenie nabiera charakteru elitarnego.

Czym owa elitarność jest? Odpowiedź na to pytanie daje m.in. Piotr Mikiewicz, któ-
ry posłużył się badaniami – diagnozą funkcjonowania edukacji w Toruniu, prowadzo-
nymi w 1998 roku pod kierownictwem Krystyny Szafraniec, a będącymi kontynua-
cją badań Zbigniewa Kwiecińskiego, dotyczących zmian strukturalnych szkolnictwa, 
„w tym selekcji społecznych w oświacie i przez oświatę” (Mikiewicz 2005: 133). Bada-
nia te opierają się na analizie ocen szkolnych oraz wyników testu cichego czytania ze 
zrozumieniem, tworzących siedmiostopniową skalę osiągnięć szkolnych i kompetencji 
kulturowych badanej zbiorowości (Mikiewicz 2005: 133). Na tej podstawie zostało wy-
różnionych pięć typów szkół (od A do E), przy czym najlepsze z nich („elitarne”) to te, 
które gromadzą uczniów o najlepszych, „wybitnych” osiągnięciach szkolnych (Mikie-
wicz 2005: 133). Okazało się także, że osiągnięcia szkolne są skorelowane ze statusem 
społecznym rodziny ucznia, bowiem „im lepsza kategoria szkoły, tym większy udział 
młodzieży z rodzin o wysokim statusie społecznym” (Mikiewicz 2005: 135). „Status 
wysoki charakteryzuje rodziny, w których oboje rodzice należą do grupy specjalistów, 
menadżerów bądź przedsiębiorców i mają dyplom wyższej uczelni” (Mikiewicz 2005: 
136, przyp. 9). Mikiewicz założył z góry, że elitarność jest wypadkową czynników 



130

A. M. Kola

indywidualnych, kształtowanych przez czynniki społeczne (kapitały: społeczny, eko-
nomiczny, kulturowy).

Należy mieć świadomość faktu, że sukces szkolny dziecka zależy jednak od wie-
lu czynników5. Pierwszą kwestię stanowią różnice intelektualne, które są wpisane 
w indywidualną strukturę bio-psycho-społeczną jednostki. Czy chodzi o to, by nie było 
różnic między ludźmi? Zdecydowanie nie, ale należy doceniać i wspierać tych, którzy 
są zdolni, bowiem od nich zależy rozwój społeczny kraju.

Drugą grupę czynników można nazwać środowiskowymi. Barbara Smolińska-
Theiss (2009) przypomina w tym kontekście pionierskie badania niepowodzeń szkol-
nych Heleny Radlińskiej z 1937 roku. Ich konkluzja sprowadzała się do wniosku, że 
sukces szkolny dziecka zależy nie tyle od poziomu intelektualnego, ale od warunków 
społecznych, środowiskowych, w których dziecko żyje i się rozwija. Poziom osiągnięć 
szkolnych pokrywa się ze zróżnicowaniem społecznym uczniów. Potwierdzają to ba-
dania Włodzimierza Wincławskiego, Zbigniewa Kwiecińskiego i Stanisława Kawuli, 
którzy prowadzili badania dotyczące szans życiowych młodzieży w góralskiej wiosce 
Ciche Górne.

Istotne znaczenie mają także czynniki systemowe. W okresie socjalizmu niewłaści-
wym było ujawnianie różnic, dominowała ideologia równości, także w zakre sie oświa-
ty na każdym poziomie. Nakładały się na to względy obyczajowe, najlepiej wykształco-
ne osoby przedstawiane były jako życiowi nieudacznicy, były ośmieszane ze względu 
na ich „nieprzystawanie społeczne” i niezaradność. Były w swoisty sposób „wykluczo-
nymi”, pokazywanymi w sposób karykaturalny i ośmieszający.

Za Smolińska-Theiss, wskazałabym także na przyczyny tkwiące w samej instytu-
cji szkoły, która podtrzymuje zróżnicowania środowiskowe szkoły (Smolińska-Theiss 
2009: 291), ale i w rodzinie, która jest źródłem nierówności edukacyjnych. Gdyby do-
dać do tego jeszcze perspektywę konstruktywizmu Bergera i Luckmanna (1983), to 
okaże się, że nierówności te są kształtowane w okresie dzieciństwa. Bywa ono także 
trudne – naznaczone przez procesy marginalizacji, biedy, izolacji, czym wpisuje się 
w strukturę społeczną, wychodzącą poza rodzinę. Zaczyna się je interpretować w ra-
mie pojęciowej instytucji, w której dzieci przebywają, np. w szkole (Smolińska-Theiss 
2009: 292–293). „Dzieci budują swój dziecięcy Lebenwelt, wykorzystują i umacniają 
kapitał kulturowy i społeczny rodziny” (Smolińska-Theiss 2009: 293).

Bezsprzecznie edukacja łączy się ze statusem rodziny – jest on wnoszony do edu-
kacji i tam pomnażany. W jakim celu? Przede wszystkim, by wykształcić zaangażo-
wanego, kompetentnego obywatela. Dziecko dziś nie jest bezsilne, bierne, staje się, 
„jest ono kreatorem własnej biografii, sięga do kapitału rodzinnego, wykorzystuje ro-
dzinne zasoby”. Tymi działaniami rządzi nowa logika, [młodzi] nie chcą już tradycyjnej 
edukacji formalnej, ani bezwartościowych dyplomów, ale „eksperymentują z edukacją 
i szukają autokreacji” (Ibidem:. 302). Planują sami decyzje edukacyjne i zawodowe, są 

5 Polsce temat nierówności w edukacji podjęli m.in. Zbigniew Kwieciński, Mirosław J. Szymański, Ryszard 
Borowicz, Mikołaj Kozakiewicz, Tadeusz Frąckowiak.
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elastyczni i pozornie otwarci, ale stronią od życia społecznego. Pomoc rodziny daje im 
poczucie autonomii i sprawstwa (Smolińska-Theiss 2009: 301).

Jaka musi zatem być edukacja, by kształtować i rozwijać kapitał społeczny uczniów? 
Przede wszystkim winna traktować to zadanie jako jedno z podstawowych i prioryte-
towych w swojej działalności. Jest bowiem (współ)odpowiedzialna za kształtowanie 
postaw i zachowań obywateli. Jak pisze Kwieciński: „Praktyka edukacyjna przystoso-
wuje się do zadań, wymagań i oczekiwań jej politycznego, gospodarczego, kulturowe-
go i społecznego otoczenia oraz stara się to swoje otoczenie naprawiać, uzdrawiać, 
ulepszać i doskonalić poprzez umożliwienie ludziom zrozumienia i przy swo jenia za-
sad i norm oraz pozyskania przez nich kompetencji do działania” (Kwieciński 1995: 1). 
Zaraz po tym autor dodaje: „Nigdzie też, gdzie próbowano gruntownie rekonstruować 
całkowity system społeczny, polityczny, kulturowy i eko no miczny, nie lekceważono 
roli edukacji publicznej tak, jak się dzieje u nas” (Kwieciński 1995: 1). W tym kon-
tekście ważne jest pojęcie „edukacji obywatelskiej”, które opisuje nie tyle kształce nie 
biernego członka zbiorowości (np. narodu), ale aktywną, zaangażowaną w kształto wa-
nie swojej rzeczywistości jednostkę, stawiającą ponad własny interes – sprawę ogółu: 
społeczności lokalnej, w której mieszka, szkoły, do której uczęszcza, czy bloku, w któ-
rym ma mieszkanie.

Cechy tak zdefiniowanej edukacji wskazują na jej elitarność. Pojęcie „elitarności” 
jest trudne do jednoznacznego scharakteryzowania. Pojawia się w opracowaniach do-
tyczących stratyfikacji społecznej, prestiżu, czy systemu władzy. Jeżeli nawet pojawia 
się kwestia kształcenia elitarnego, to skrywana jest pod hasłem edukacji dzieci zdol-
nych lub wiąże się z funkcjonowaniem sektora szkół prywatnych. Niewiele powstaje 
zaś opracowań z zakresu badań nad edukacją (z powodów ustrojowych, systemowych, 
politycznych). Od początków państwa polskiego także w literaturze przedmiotu dys-
kurs egalitarny dominuje nad elitarnym. Co jest złudne, bowiem nie można uciec od 
różnic indywidualnych, zbudowanych na talentach, „kapitale kulturowym” czy „kapi-
tale społecznym”. 

Wobec powyższego należy zadać sobie pytanie, jak to się dzieje, iż – jak pokazują 
liczne badania nad edukacją w Polsce – szkoła jest polem odtwarzania czy wręcz po-
głębiania nierówności społecznych. Współcześnie o te kwestie pyta m.in. Piotr Mikie-
wicz. Zauważa on, że: „powstaje złudzenie demokratyzacji dostępu do oświaty. Szkoły 
średnie, do tej pory postrzegane jako droga do studiów i elitarnych pozycji zawodo-
wych, zaczynają otwierać się na uczniów pochodzących z całego spektrum społecz-
nego. Patrząc globalnie na społeczną kompozycję uczniów szkół maturalnych widzi-
my przemieszanie osób z najwyższych i najniższych pozycji społecznych” (Mikiewicz 
2008: 13). Autor pisze: „nierówności społeczne w szkolnictwie są powodowane przez 
kumulowanie się przymiotów osobistych jednostek (talent, motywacje, pracowitość, 
odwaga, wdzięk) z »kapitałem kulturowym« i »kapitałem społecznym« rodziny po-
chodzenia, a wzmacniane są przez organizację oświaty (ustrój i struktura szkolnictwa, 
rozmieszczenie szkół, programy, przygotowanie nauczycieli, finansowanie oświaty, 
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ewaluacja efektów kształcenia) i funkcjonowanie szkoły (dominujące modele na-
uczania, kultura organizacyjna szkoły, ocenianie, naznaczanie, selekcja, sortowanie, 
reprodukcja), a także przez różnorodne interakcje, jakie przyda rzają się dzieciom 
i młodzieży w toku ich rozwoju” (Kwieciński 2009: 20). Dzieje się tak bowiem, pomi-
mo otwartego charakteru elit. Z tego powodu należy zastanowić się, jakie cechy winna 
reprezentować edukacja nazywana elitarną, czyli kształtująca nowe elity społeczne.

Elitarna edukacja powinna właśnie do pełnienia tych najważniejszych ról przygo-
towywać, wprowadzając myślenie nie tyle równościowe, co wspólnotowe. Jak tego 
dokonać? Najlepiej jest podjąć działania praktyczne, np. ucząc demokracji, obywa-
telskości, odpowiedzialności za społeczność, w której się żyje. Bardzo dobrym przykła-
dem tego są lekcje i warsztaty odpowiedzialności podmiotowej, jakie zaproponowała 
uczniom jednej ze szkół olsztyńskich Beata Krzywosz-Rynkiewicz (2007).

W związku z powyższym, elitarność i jej kryteria można zatem zdefiniować jako: 
(1) pewną niedostępność lub ograniczoną dostępność, także w warstwie meryto-
rycznej i finansowej, co skutkuje (2) małą liczebnością tej grupy, która rekrutuje się 
(3) w procesie selekcji, opartej głównie na (4) wyjątkowości, posiadaniu niezwy-
kłych, niedostępnych wszystkim zdolności, zaangażowaniu w życie społeczne, 
a także (5) udziałem w dyskursie publicznym, co przekłada się na (6) tworzenie 
wartości kultury i norm społecznych, a także wpływy polityczne.

Wyróżnikiem obecnych elit ma być więc (1) opór (wobec prostych, masowych 
rozwiązań i „upupianiu” członków społeczeństwa, co często może przybierać formę 
„działania pod prąd”), (2) zaangażowanie (w działania prospołeczne, co świadczy też 
o poziomie intelektualnym jednostki), (3) aktywność (by kształtować rzeczywistość 
wokół siebie), (4) szacunek dla inności.

By wzmocnić powyższe tezy można posłużyć się przykładami organizacji pozarzą-
dowych, które z definicji pomnażają kapitał społeczny jednostek, ale też skupiają się 
na rozwoju swoich podopiecznych, angażując środki i zasoby w elitarną edukację zin-
dywidualizowaną oraz kulturotwórczą. Są to organizacje Krajowy Fundusz na rzecz 
Dzieci i placówki oświatowe Stowarzyszenia Sternik, a ich działalność zostanie opisa-
na poniżej.

Przykłady kształcenia elitarnego: Krajowy Fundusz 
na rzecz Dzieci i placówki oświatowe Stowarzyszenia Sternik

Od kilku lat zauważa się, że form kształcenia dzieci zdolnych ze względu na rosnącą 
świadomość i potrzeby powstaje coraz więcej. Są to m.in. szkoły artystyczne (675 pla-
có wek, gdzie uczy się ponad 80 tysięcy osób), szkoły sportowe, licea i gimnazja aka-
demickie. Te ostatnie są szczególne, bowiem opiekę merytoryczną nad nimi spra wuje 
uczelnia wyższa. Od lat swoją renomę w Polsce budują toruńskie Gimnazjum i Liceum 
Akademickie, działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ich oddziały wanie 
jest tak znaczące, że w 2013 roku powstały pomysły utworzenia w tym mieście ko-
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lejnych dwóch placówek, prowadzonych przez inne toruńskie szkoły wyższe (Wyż-
sza Szkoła Filologii Hebrajskiej utworzyła Franciszkańskie Liceum Ogólno kształ cące 
i Technikum Franciszkańskie, natomiast Toruńska Szkoła Wyższa – Katolickie Liceum 
Akademickie). W Łodzi działają zaś Publiczne Liceum Ogólno kształcące Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, podobnie 
jest w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach uniwersyteckich. Cenną inicjatywą 
tych szkół jest włączenie nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny, a także 
możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach na uczelniach.

Coraz powszechniejsze stają się programy wspierania uczniów zdolnych organizo-
wane i współfinansowane przez lokalne samorządy, Unię Europejską (szczególnie Eu-
ropejski Fundusz Społeczny), prowadzone przez organizacje poza rządowe (głównie 
fundacje). Obejmują one różne działania, skierowane są do różnych adresatów, o zróż-
nicowanym zasięgu. Mogą to być programy stypendialne, zajęcia dodatkowe, wyjazdy 
naukowe, poradnictwo (w tym poradnictwo dla rodziców), ale też – placówki kształ-
cenia o poziomie akademickim. Wszystkie one, poza wspieraniem rozwoju intelektual-
nego, kształtują i poszerzają kapitał społeczny jednostki.

Jedną z ważniejszych organizacji, które pomagają zdolnym dzieciom i młodzie-
ży, niekiedy z ubogich, wiejskich rodzin jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Celem 
działań organizacji jest (1) poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększe-
nie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym oraz (2) poprawa opieki 
zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi 
wiedzy i standardom WHO. Pracownicy tej instytucji sami o sobie piszą tak: „Działamy 
od ponad 30 lat. Przez nasz program pomocy wybitnie zdolnym przeszło już ponad 
5000 młodych utalentowanych Polaków. Dziś to znakomici młodzi naukowcy, lekarze, 
malarze, muzycy, pisarze, poeci... Zmieniają świat na lepsze” (http://fundusz.org/
o-stowarzyszeniu/6-jestesmy-organizacja-pozytku-publicznego, dostęp 20 X 2018, 
podkreślenie – A. M. K.). Tak zakreślone cele determinują rodzaj prowadzonych pro-
gramów, wśród których najważniejsza z punktu widzenia omawianego problemu jest 
„pomoc w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baleto-
wych i plastycznych” (http://fundusz.org/o-stowarzyszeniu/6-jestesmy-organizacja-
pozytku-publicznego, dostęp 20 X 2018). Idea przyświecająca działaniom Funduszu 
sprowadza się do zdania: „Najlepiej pomagać najlepszym”. Według władz organizacji 
pomaganie można definiować na różne sposoby. Zwykle kojarzone jest ono z procesa-
mi dzielenia się czymś z kimś. Jednak w rozumieniu Funduszu, pomocy nie stanowią 
jedynie działania na rzecz innych, ale robienie czegoś z innymi6.

Działania Fundacji prowadzone są m.in. poprzez rzecznictwo spraw dzieci zdol-
nych, promowanie nowych form pomocy i opieki nad dziećmi w duchu podmioto-
wego ich traktowania, a także wsparcie indywidualne przeznaczone dla wybitnie 

6 Co w istocie przypomina cele pracy socjalnej.
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uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez „poszerzenie możliwości aktywności wła-
snej, organizo wanie seminariów, obozów naukowych, warsztatów badawczych, kon-
certów, warszta tów muzycznych i plastycznych, wystaw itp.” (http://fundusz.org/
o-stowarzyszeniu/6-jestesmy-organizacja-pozytku-publicznego, dostęp 20 X 2018)7. 
Organizowane są indywidualne staże badawcze, trwające dwa lub cztery miesiące 
i podej mujące praw dziwie naukowe problemy, co wymaga wsparcia instytucji nauko-
wych, tj. uniwersy tetów, politechnik, instytutów PAN. Finanse podopiecznego nie są tu 
barierą, bowiem zajęcia dla uczniów są nieodpłatne, a ponadto Fundusz pomaga finan-
sowo tym, którzy ze względów finansowych mieliby utrudniony lub uniemożliwiony 
dostęp do tych form. W działania merytoryczne i organizacyjne Funduszu najczęściej 
angażują się dawni jego wychowankowie, co świadczy o wysokim kapitale osób, ale 
i samej instytucji. Powoduje to, że Fundusz „wiąże” jednostkę na długo, bowiem naj-
młodsi uczestnicy programów mają 9–10 lat. Później włączają się oni w prace na rzecz 
Funduszu, stają się tutorami dla nowych podopiecznych, tworzą naturalną sieć wspar-
cia, nie tylko w zakresie merytorycznym.

Jakie zalety funkcjonowania Funduszu można uznać za budowanie kapitału społecz-
nego? Właściwie każde działanie podnosi poziom kapitału jednostkowego i grupo-
wego. Wychowankowie poprzez zajęcia i warsztaty mają szansę poznać osobiście zna-
komitych uczonych i wybitnych twórców, co niekiedy skutkuje wspólnymi projektami. 
Zwykle uczą się od starszych kolegów, byłych stypendystów, którzy studiują, albo już 
pracują na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Mają możliwość zaprzyjaź-
nienia się z osobami z różnych części kraju, z którymi dzielą zain tere sowania, ale też 
mają podobne trudności. Ten ostatni argument jest szczególnie ważny, bowiem dzie-
ci zdolne często czują się odrzucone i nierozumiane w swoim środowisku. Fundusz 
z sukcesem buduje poczucie wspólnoty między podopiecznymi, których łączy nie tyle 
kapitał ekonomiczny, ile poczucie elitarności opiera na merytorycznych i społecznych 
kryteriach. Status ekonomiczny podopiecznych jest zupełnie nieistotny, wtórny wo-
bec posiadanego kapitału społecznego, który poprzez uczestnictwo w pracach ma być 
pomnażany. Warto zaznaczyć też, że ponad trzydzie sto letnia działalność Funduszu 
jest finansowana ze środków prywatnych, nie zaś państwowych, co także świadczy 
o wysokim kapitale społecznym instytucji.

Społeczny charakter mają również placówki oświatowe założone przez Stowarzy-
szenie Sternik. Działalność tych instytucji rozwija i unaocznia koncepcję kapitału spo-
łecznego Jamesa Colemana, bowiem głównym założeniem jest pogląd, że szkoła winna 
być naturalnym „przedłużeniem rodziny”. W 2003 roku grupa rodziców, którzy po-
dzielali tę opinię, założyła Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Jego 

7 Na stronie internetowej Funduszu można przeczytać statystyki dotyczące form dokształcania dzieci 
i młodzieży, organizowanych w ciągu roku. Zwykle organizowanych jest kilkanaście warsztatów badawczych 
z prawie wszystkich dziedzin nauki, odbywających się w różnych miastach i dwa duże obozy ogólnorozwojowe. 
W największym z nich bierze udział prawie 200 podopiecznych Funduszu i kilkudziesięciu wykładowców aka-
demickich.
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celem miało być uruchomienie placówek edukacyjnych opartych na współdzia łaniu 
rodziny i szkoły. W zaproponowanym modelu kształcenia najważniejsi są rodzice. 
Nauczycielom pozostawia się role pomocnicze, drugoplanowe. W ramach organiza-
cji Sternik działają dziś przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Każ-
da z tych form kształcenia obejmuje placówki przeznaczone osobno dla każdej płci. 
Ten specyficzny model kształcenia, zapożyczony z Hiszpanii, działa już w trzydziestu 
ośmiu krajach świata (ponad 500 szkół). Marie Therese Gibson, dyrektorka szkoły 
dla dziewcząt Tangara w Sydney, w Australii, w sposób następujący mówi o zaletach 
szkół: „Dzięki współpracy rodziców i szkoły nasze uczennice mają możliwość osiąga-
nia maksimum swoich możliwości. Wyrastają one na dojrzałe młode kobiety, które 
wywierają dobry wpływ na swoje środowisko, a przez to na społeczeństwo.” (http://
www.krakow.sternik.edu.pl/o-nas/kim-jestesmy, dostęp 20 X 2018).

W Polsce, gdy inaugurowano pierwszy rok szkolny 2004/2005 do projektu przy-
stąpiło 85 rodzin, w roku 2012/2013 w szkole uczyło się ponad 1100 uczniów. Co 
przekonało rodziców i dzieci do tego modelu kształcenia? Wydaje się, że powodem 
jest tu unikatowy system tutoringu, dzięki czemu edukacja staje się rzeczywiście zin-
dywidualizowana. Rodzice wraz z nauczycielem omawiają trudności wychowawcze, 
ale też mocne strony dziecka. Sami zaś lepiej poznają sposób funkcjonowania dziecka 
w środowisku szkolnym. Innym ważnym czynnikiem pracy wychowawczej jest uwraż-
liwianie dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wolontariat.

Podsumowanie
Prezentowane przykłady elitarnych inicjatyw edukacyjnych, budujących kapitał 

społeczny jednostek, znajdują się w grupie tworzonej przez podmioty prywatne lub 
pozarządowe. Jak twierdzi Maria Mach, dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzie-
ci: „Wciąż brakuje systemowych rozwiązań, konsekwentnych, spójnych działań koor-
dynowanych i finansowanych przez władze oświatowe. A niespójność widać choćby 
w sposobie przyznawania stypendiów prezesa Rady Ministrów – to prestiżowe wy-
różnienie ma trafiać do jednego ucznia z każdej szkoły. I na ogół nie są to ci, którzy się 
wybijają w jednej dziedzinie, lecz ci z najwyższą średnią ocen. W Krajowym Funduszu 
na rzecz Dzieci żartują sobie, że średnia jest dla średnich” (http://polska.newsweek.
pl/tak-sie-w-polskiej-szkole-zabija-talenty,107844,1,1.html, dostęp 20 X 2018). Pod-
kreśla także nieskuteczność instytucji państwowych w tym zakresie: „Rząd co roku 
planuje na to 11 mln zł, a część i tak nie jest wykorzystywana. W tym roku ponad 
900 szkół nie zgłosiło żadnego ucznia, który miałby wystarczająco wysoką średnią” 
(http://polska.newsweek.pl/tak-sie-w-polskiej-szkole-zabija-talenty,107844,1,1.
html, dostęp 20 X 2018).

Co zatem można zrobić, by tę sytuację zmienić? Rozwiązania proponuje m.in. Ewa 
Jarosz, która radzi, by rozszerzać zakresy i formy współdziałania społecznego insty-
tucji państwowych z organizacjami pozarządowymi, ale też grupami nieformal nych, 
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uznające kapitał społeczny za dobro wspólne, który należy pomnażać i rozwijać. Dla-
tego być może warto nie podnosić kapitału jednego dziecka, ale doprowadzić do „ogól-
niejszej zmiany społeczno-środowiskowego kontekstu” (Jarosz 2009: 256). Winno się 
to odbywać poprzez kształtowanie społeczności i społeczeństwa przyjaznego dziecku. 
Należy wtedy dążyć do rozwoju nieformalnego wsparcia podmiotów oraz rozwijania 
zasobów lokalnych, by stworzyć bazę do społecznego współdziałania. Natomiast tak 
rozumiany kapitał społeczny będzie mieć wówczas walor profilak tyczno-prewencyjny 
oraz interwencyjny. Ważne jest jeszcze jedno, a miano wicie współpraca międzysekto-
rowa – systemu oświaty i pomocy społecznej, która pozwoli na rozwiązanie problemu 
wykluczenia społecznego i marginalizacji, wyko rzystując efekt synergii, społecznego 
zaangażowania i wspólnoty celów. Postrzeganie swoich zadań zbyt wąsko, jednowy-
miarowo zarówno przez szkołę, jak i pomoc społeczną, przyczynić się może jedynie do 
dalszego pogłębiania różnic społecznych, nie zaś – do ich niwelowania.
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SOCIAL CAPITAL IN ELITE SCHOOL  RESOURCE OR ABSENCE?  
PROBLEM OF ELITE EDUCATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK

Abstract. The text links the issue of elite education with problems of social work that are 
important for the creation of social elites and social development. The common for the both is 
another concept, fundamental to the social sciences - social capital. The article contains thesis 
based on the assumption that elite education can be treated as a form of preventive treatment 
and it is here not only discussed, but supported by examples of good NGOs’ practices.

Keywords: Elitism, elite school, social capital, social work.
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Wybory bez głosowania – analiza przypadków 
z wyborów samorządowych z 2014 roku

Partycypacja wyborcza jest jednym z elementów oceny aktywnego uczestnictwa 
obywateli oraz stanowi istotną podstawę legitymizacji władzy. Znaczenie frekwen-

cji wyborczej jest wyraźnie akcentowane zarówno przez naukowców, polityków, jak 
i działaczy społecznych, czego przykładem są organizowane akcje profrekwencyjne. 
Przyczynami oraz skalą uczestnictwa obywateli w wyborach zajmowano się w wie-
lu pracach obejmujących analizy partycypacji wyborczej na poziomie krajowym (Flis 
2014) czy lokalnym (Schimanek 2015), w ujęciu szczegółowym, np. opisując wybo-
ry samorządowe w Szczecinie w 2014 roku (Kowalczyk 2015) lub ogólnym (Cześnik 
2009). Według Macieja Drzonka partycypacja wyborcza stanowi istotny element skła-
dowy świadczący o stopniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które może się 
rozwijać tylko tam, gdzie jest wola i możliwości (Drzonek 2012: 153). Przyjmując za 
Marią Theiss, że poziom i charakter partycypacji obywatelskiej jest „soczewką” pozwa-
lającą na obserwacje kondycji społeczeństw (Theiss 2010: 61), należy dostrzec prob-
lem, który zaburza możliwość jej badania, a mianowicie sytuację, gdy obywatele nie 
korzystają z drugiego przysługującego im prawa – biernego prawa wyborczego.

Problem wyborów bez głosowania jest zauważany przede wszystkim w przypadku 
elekcji samorządowych do różnych szczebli, a w szczególności w wyborach na wójta, 
burmistrza czy prezydenta. Działalność „wiecznych” (dotyczy tych, którzy pełnią swój 
urząd kolejną kadencje z rzędu, często startując, jako jedyny kandydat) włodarzy gmin 
stanowi bardzo dobrze opisany aspekt władz samorządowych, chociażby poprzez ana-
lizę różnych czynników stanowiących ich sukces. W swojej pracy Sławomir Bartnicki 
przyjrzał się zmiennym polityczno-gospodarczym takim jak staż, większość w radzie 
gminy, afiliacja komitetu, wydatki, inwestycje czy liczba organizacji pozarządowych 
(Bartnicki 2018: 61). Zupełnie inaczej podszedł do tego Bartosz Mazurkiewicz, który 
w swoim artykule skupił się na zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, 
wykształcenie), a także zbadał kryterium geograficzne (Mazurkiewicz 2018: 75). Cie-
kawe badania dotyczą również analizy stworzonego przez włodarzy gmin systemu po-
litycznego w skali mikro (Drzonek 2013) czy wpływu „wiecznego” prezydenta miasta 
na kandydatów z innych komitetów wyborczych (Drzonek 2016: 57). Należy również 
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wyróżnić artykuł Adama Gendźwiłła poświęcony analizie frekwencji w różnych wybo-
rach w kontekście m.in. wielkości gminy. Autor dowodził, że w przypadku wyborów 
lokalnych potwierdza się „hipoteza bliskości”, która głosi, że wybory w małych gmi-
nach mobilizują więcej wyborców, ponieważ najprawdopodobniej uważają, że ich głos 
ma większe znaczenie (Gendźwiłł 2017: 99). Przyjmując wniosek Gendźwiłła za słusz-
ny, należy zwrócić uwagę na paradoks, że w małych gminach, gdzie zainteresowanie 
wyborami lokalnymi jest największe, często nie dochodzi do wyborów ze względu na 
niewystarczającą liczbę kandydatów na stanowisko wójta czy radnego.

Zjawisko wyborów bez głosowania stanowi istotny element dyskusji prowadzonej 
w ramach debaty politycznej. Rozwiązanie problemu „zabetonowania” lokalnej sceny 
politycznej przez „wiecznych” włodarzy gmin stanowiło jeden z najważniejszych powo-
dów zmian w kodeksie wyborczym i wprowadzenia kadencyjności dla władz wykonaw-
czych gmin. Niewątpliwie wielokadencyjni włodarze mają wpływ na skład rad gmin. 

Według Jerzego Stępnia (Stępień 2015: 48) obecną sytuację w gminach należałoby 
nazywać prędzej „samodzierżawiem” niż „samorządnością”. W swoim artykule J. Stę-
pień dowodzi, że przyczyną takiego stanu lokalnej polityki są zmiany podjęte w re-
formie ustroju samorządowego z 2002 roku, które doprowadziły do oddania władzy 
politycznej i administracyjnej jednoosobowemu organowi wykonawczemu (Stępień 
taki model zarządzania określa, jako „folwarczny”; Rigamonti 2018). Skoncentrowanie 
władzy w jednych rękach miało wpłynąć negatywnie na konkurencję polityczną. Dzię-
ki posiadanym narzędziom wpływu (według Stępnia około 300 miejsc pracy jest kon-
trolowanych przez wójta w gminach do 5 tysięcy mieszkańców) włodarz gminy może 
marginalizować konkurencję, a w pełni kontrolowana rada całkowicie legitymizuje 
jego działania. Taka sytuacja również może prowadzić do braku chęci kandydowania 
w wyborach na radnego (Nowakowska 2014). Swoją opinię były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego opiera na raporcie przygotowanym przez zespół pod redakcją Jerze-
go Hausnera, który poza wieloma innymi nieprawidłowościami samorządu, wyróżnia 
problem z wyłanianiem władz.

W odróżnieniu od wyborów na wójta czy burmistrza nie ma wielu opracowań 
zajmujących się wyborami radnych, którzy startują bez kontrkandydatów w okręgu. 
Spośród wszystkich tekstów zajmujących się częściowo tym tematem należy wyróżnić 
prace Janiny Kowalik (Kowalik 2015: 159–176), która analizowała to zjawisko w ra-
mach szerszego problemu ograniczenia liczby kadencji wójtów (burmistrzów, pre-
zydentów). Brak większej liczby opracowań tego zjawiska może wynikać z pozornej 
nieistotności problemu, gdyż dotyczy on zazwyczaj zaledwie kilku procent wszystkich 
wybieranych radnych z jednomandatowych okręgów wyborczych. Stosowanie róż-
nych metod próbujących znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy, jak chociażby porów-
nanie z wynikami do innych wyborów czy analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej 
gmin, może mijać się z celem. Jednak kilka procent radnych może przełożyć się nie 
tylko na zabetonowanie lokalnej sceny politycznej, ale również na brak chęci podej-
mowania aktywności społecznej przez obywateli w swoich „małych ojczyznach”. Ten 
tekst jest próbą opisania tego problemu bardziej szczegółowo.
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Problemem badawczym postawionym w tekście jest zakres i przyczyny wystę-
powania zjawiska wyboru radnych bez głosowania. Problem jest w pewnym sensie 
rozszerzeniem pytania, jakie w opracowaniu Partycypacja wyborcza Polaków postawił 
Mikołaj Cześnik (Cześnik 2009: 4), czyli „dlaczego jedni głosują, gdy drudzy wybierają 
absencję”. Przedmiotem objętym badaniem są wyniki wyborów oraz kandydaci star-
tujący w wyborach samorządowych 2014 roku, w gminach, gdzie odbyły się wybory 
na podstawie ordynacji większościowej. Szczególną analizą zostały objęte te gminy, 
w których co najmniej w jednym okręgu wystąpiła sytuacja, gdy radny startował bez 
konkurentów o mandat. Celem badawczym jest próba znalezienia takich zmiennych, 
które znamiennie współwystępują z liczbą radnych wybranych bez głosowania, oraz 
próba wyjaśnienia zjawiska. Dla celów badania przyjęto, że radnych, którzy zostali 
wybrani bez głosowania, będzie się zamiennie określać jako „bezkonkurencyjnych” 
albo „samotnych”. Analizowane gminy zostały również zbadane pod kątem rejestracji 
kandydatów w wyborach lokalnych z 2018 roku, ze względu na to, iż artykuł powstał 
przed tymi wyborami, znane były tylko zarejestrowane listy. 

Zmienne zostały wybrane przy dużej ostrożności. Przyjęto do analizy następu-
jące zmienne: liczbę mieszkańców, powierzchnię, położenie gminy, stan rywalizacji 
w gmi nie na stanowisko wójta oraz siłę partii politycznych w regionie. Przeanalizo-
wano również listy zarejestrowanych kandydatów do rad gmin w kolejnych wybo-
rach samorządowych mających miejsce w 2018 roku. Podjęto również próbę analizy 
zjawiska przy pomocy danych społeczno-ekonomicznych, jednak nie dały one istot-
nych i interesujących rezultatów. Dane dotyczące wyników wyborów samorządowych 
z 2014 roku oraz rejestracji kandydatów w kolejnych wyborach pochodzą z dedyko-
wanych stron internetowych przygotowanych przez Państwową Komisję Wyborczą 
(PKW 2014, 2018). Wielkości dotyczące powierzchni gmin oraz liczby mieszkańców 
zamieszkujących analizowane samorządy za 2014 rok zostały pobrane z Bazy Danych 
Lokalnych, która została stworzona na podstawie danych zebranych przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS 2018). Należy zaznaczyć, że metodologia wyznaczania liczby 
mieszkańców zamieszkujących dany obszar różni się między PKW a GUS. Ta różnica 
w niektórych przypadkach utrudnia analizę. Szczególnie w przypadku gmin, w któ-
rych liczba mieszkańców waha się wokół wartości, jakie ustawa o samorządzie gmin-
nym definiuje przy ustalaniu liczby miejsc w radach.

Radni bez głosowania a geografia
Wybory samorządowe w 2014 roku zostały zorganizowane na podstawie uchwa-

lonego kodeksu wyborczego z 2011 roku. W odróżnieniu od wyborów z 2010 roku, 
wprowadzono głosowanie w jednomandatowych okręgach wyborczych w gmi nach 
niebędących miastami na prawach powiatu. Zmiany w ordynacji wyborczej dopro-
wadziły do wzmocnienia występowania zjawiska wyboru radnych bez głosowania. 
Należy zaznaczyć, że tacy radni pojawiali się już w poprzednich elekcjach, ale nie na 



142

W. Paukszteło

taką skalę. W całym kraju 1733 kandydatów zostało radnymi bez głoso wania, co prze-
łożyło się na około 4,5% składów rad wybieranych w jednomandato wych okręgach 
wyborczych (oraz 19% w radach, gdzie co najmniej jeden radny był wybrany bez gło-
sowania). Problem ten wystąpił w prawie co czwartej gminie niebędącej miastem na 
prawach powiatu. Liczba ludności, uprawionej do głosowania w wyborach do sejmiku 
wojewódzkiego, która z powodu braku większej liczby kandy datów nie mogła oddać 
głosu w wyborach do rady gminy, wyniosła ponad pół miliona obywateli. W skali kraju 
liczba przekłada się tylko na kilka procent uprawionych (około 3%). Przyjmując do 
obliczeń tylko gminy, gdzie co najmniej jeden radny wybrany był bez głosowania, to 
liczba „wykluczonych” wyborców stanowi aż 17% procent wszystkich uprawnionych 
do głosowania w tych gminach.

Sytuacja, gdy tylko jeden radny został wybrany automatycznie, była najbardziej po-
wszechna, bo stanowiła 44% przypadków. Tylko w jednej gminie rada została wybra-
na bez głosowania. Taki przypadek w 2014 roku miał miejsce w gminie Rutka-Tartak 
w województwie podlaskim. Wszystkie miejsca zostały zdobyte przez komitet wójta 
gminy Jana Racisia startującego również bez konkurencji do stanowiska. Ciekawym 
przypadkiem była gmina Szulborze Wielkie (województwo mazowieckie), gdzie wybo-
ry odbyły się w tylko w jednym okręgu na piętnaście. Mimo to liczba komitetów, które 
wprowadziły swojego kandydata do rady, wyniosła siedem (komitet wójta zdobył dzie-
więć miejsc w radzie). Jedyna rywalizacja o mandat odbyła się między reprezentantem 
Prawa i Sprawiedliwości a przedstawicielem KWW Milanówek i zakończyła wygraną 
stosunkiem 57 do 53 głosów. W pozostałych gminach głównie jeden komitet uzyskiwał 
mandat automatycznie i najczęściej był to komitet urzędującego włodarza gminy. 

W sumie w 52 gminach bez głosowania została wybrana ponad połowa radnych, 
a 102 gminach „bezkonkurencyjni” radni stanowili jedną trzecią składu. Wszystkie 
102 gminy zamieszkiwało poniżej 20 tysięcy mieszkańców, gdzie wybierano piętna-
stu radnych (najmniejsza Dubicze Cerkiewne – 1615 mieszkańców, największa Dobra 
Szczecińska – 20 144). Głównie dotyczy to jednak gmin poniżej 5 tysięcy mieszkańców 
(44,5% z 102 analizowanych rad gmin). 

Interesującym przypadkiem wartym komentarza były sytuacje, gdy kandydaci wy-
brani bez głosowania przesądzali o większości własnego komitetu w radzie gminy. 
Takich gmin w Polsce można zliczyć 211, bez względu czy dotyczyło to jednego radne-
go, czy wybranej całej rady. Poza jedną gminą wszystkie wybrane w ten sposób rady 
liczyły piętnastu radnych. Jedynym przypadkiem większej gminy było miasto Ożarów 
Mazowiecki. Komitet burmistrza uzyskał jedenaście mandatów (sześć z wybo ru, pięć 
bez głosowania), co dało nieznaczną przewagę w radzie. Analizując procent wszyst-
kich radnych wybranych bez głosowania przy uwzględnieniu liczby mieszkań ców, 
można natrafić na kilka kwestii wymagających wyjaśnienia. Stosując prosty podział 
polegający na klasyfikacji gmin, które wybierały 15, 21 i 23 radnych można zauwa-
żyć, że problem „samotnych” radnych dotyczy głównie małych gmin; 5,3% wszystkich 
wybranych radnych dla gmin poniżej 20 tysięcy, tylko 0,5% dla gmin między 20 tys. 
a 50 tys. oraz brak tego typu sytuacji dla gmin powyżej 50 tysięcy. 
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Dzieląc małe gminy jeszcze bardziej (do 5 tysięcy, między 5–10 tys. oraz od 10 tys. 
do 20 tys.) należy zauważyć, że zdecydowanie najwięcej procentowo „bezkonkurencyj-
nych” radnych występuje w najmniejszych gminach. Analiza pod kątem wielkości po-
wierzchni gminy (ich klasyfikacja w podziale: do 50 km2, między 50 km2 a 100 km2, 
100 km2 a 200 km2, między 200 km2 a 300 km2 i powyżej 300 km2) wskazuje, że naj-
większy odsetek radnych bez głosowania występuje w gminach między 50 a 100 km2 
(6,5%) oraz 100 a 150 km2 (4,8%). W pozostałych przypadkach kształtuję się poniżej 
3%. Zestawiając te dwie zmienne, można zauważyć, że najwyższy współczyn nik rad-
nych bez wyborów dotyczy gmin do 5 tysięcy mieszkańców mieszczących się między 
100 a 300 km2. Liczba radnych bez głosowania w tym zakresie waha się (od 6% do 
ponad 9%), a w przypadku najmniejszych gmin, do 5 tysięcy mieszkańców i 50 km2 
powierzchni, liczba analizowanych radnych wynosi prawie 8%.

Podsumowując część dotyczącą zakresu geograficzno-demograficznego można 
byłoby założyć, że im mniejsza ludnościowo gmina, tym większa liczba radnych star-
tuje samotnie w okręgach. Należy rozróżnić przypadki, gdy zaczynamy takie gminy 
rozgraniczać pod względem powierzchni. Niekoniecznie najmniejsze gminy, ale rów-
nież te średnie przejawiają wysoki współczynnik radnych wybranych bez głosowania. 
Przyczyn takiego zjawiska można szukać w wielu aspektach. Najbardziej prozaiczny 
to brak chętnych do startu w elekcji. W małej społeczności trudno znaleźć wystar-
czającą liczbę kandydatów do przeprowadzenia wyborów, albowiem należy pamiętać, 
że w małych gminach okręgi liczą po kilkuset uprawionych do głosowania, co przy 
średniej frekwencji daje 100–200 osób zainteresowanych jakimikolwiek wyborami. 
Oczywiście należy również pamiętać, że w małych społecznościach zupełnie inaczej 
podchodzi się do wyborów. Kandydat jest zazwyczaj rozpoznawalny przez wyborców, 
gdyż jest ich sąsiadem, bądź osobą istotną dla gminy. W takim wypadku start jednego 
kandydata jest wynikiem przedwyborczej ciągłej selekcji potencjalnych radnych. Jak 
bardzo jest to eliminacja oddolna, gdzie wyborcy weryfikują swojego kandydata na 
bieżąco, a w jakim stopniu odgórna, spowodowana działaniami wójta czy burmistrza, 
to zapewne kwestia indywidualna dla każdej gminy. Przy założeniu słuszności wnio-
sków Gendźwiłła zawartych we wspominanym wcześniej artykule można przyjąć, że 
wybory bez głosowania nie zawsze są zjawiskiem negatywnym. Przy dużym zainte-
resowaniu wyborców sytuacją gminy, kandydaci są świadomi „mocy” pojedynczych 
głosów, więc swoją działalność muszą ewaluować zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami 
mieszkańców jednostki.

Polityka a „samotni” radni
Rozpoczynając rozważania nad wpływem samej polityki na skalę występowania 

radnych wybranych bez głosowania, najpierw należy przedstawić rozkład tego współ-
czynnika w poszczególnych województwach. Rozrzut między województwami jest spo-
ry, gdyż sięga od około 2% w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim 
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przez 6% w podlaskim i pomorskim aż po prawie 10% w województwie opolskim. Trud-
no na podstawie tej jednej zmiennej stwierdzić jakieś zależności wymagające dodatko-
wych wyjaśnień. Jednak w przypadku województwa opolskiego ta kwestia jest warta 
głębszej analizy. Analizując wyniki komitetów wystawiających listy w całym wojewódz-
twie można sprawdzić, jak ta liczba kształtowała się w poszczegól nych województwach. 
Oczywiście charakterystyka wyborów samorządowych sprzyja sile występowania komi-
tetów lokalnych, partie polityczne często nie wystawiają własnych list, a ich członkowie 
startują pod innymi sztandarami łącząc się czasem w egzotyczne koalicje. W przypadku 
województwa opolskiego mamy kwestię KWW Mniejszości Niemieckiej i jej radnych. 
Ponad 28% kandydatów z list MN zostało wybranych bez głosowania, co przełożyło się 
łącznie na 11% radnych w radach, w których MN umieściła swoich przedstawicieli. 

Współczynnik radnych wybranych bez głosowania startujących w ramach komi-
tetów partii politycznych kształtował się różnie. Najwyższy procent uzyskało Polskie 
Stronnictwo Ludowe, którego prawie 7% radnych zostało wybranych bez głosowania, 
co przełożyło się w sumie na 2% wszystkich radnych z jednomandatowych okręgów 
w całym kraju („bezkonkurencyjni” stanowili w PSL powyżej 10% w województwach 
łódzkim, małopolskim oraz podkarpackim). W przypadku pozostałych partii można wy-
różnić Sojusz Lewicy Demokratycznej (a w zasadzie komitet Lewica Razem) i ich 4% 
radnych „samotnych” z puli mandatów zdobytych w województwie łódzkim oraz ana-
logicznie PiS i 3% w województwie wielkopolskim, oraz Platformę Obywatelską i 2% 
radnych tego typu wybranych w województwie łódzkim. Dla komitetów lokalnych śred-
nia była zbliżona do ogólnopolskiej (4,5%). Jak widać w przypadku „dużych” komite-
tów znaczenie ma ich silna pozycja w regionie, a niewątpliwie taką posiada komitet MN 
w województwie opolskim, gdzie mniejszość niemiecka jest największa, czy PSL. Jako 
ciekawostkę należy tu przypomnieć, że obie organizacje chętnie ze sobą współpracują 
na poziomie krajowym (wystawienie lidera mniejszości niemieckiej w wyborach do par-
lamentu europejskiego w 2009 roku z list ludowców), jak i lokal nym (koalicja rządząca 
województwem opolskim). W gminach, w których radni MN czy PSL zostali wybrani au-
tomatycznie, w dużej mierze wójtem zostawał kandydat z tego samego komitetu. 

Najbardziej oczywistym zestawieniem jest również analiza pozycji wójta w danej 
gminie. Jako kryterium przyjęto turę, w której kandydat został wybrany. Wójt wybrany 
w pierwszej turze to zarówno ten, który miał kontrkandydatów i uzyskał ponad 50% 
głosów, jak również ten, który nie miał żadnego rywala. W obu scenariuszach docho-
dzi do głosowania, z tym że w drugim wybory mają charakter plebiscytu. W sytuacji, 
gdy wójt został wybrany w pierwszej turze, liczba radnych wybranych bez głosowania 
wynosiła prawie 7%. Zupełnie inaczej kształtowała się rywalizacja o miejsca w radzie 
gminy, kiedy doszło do drugiej tury w wyborach na wójta. W takich samorządach licz-
ba „samotnych” radnych nie przekraczała 0,5%. Takie zestawienie sugeruje, że pozy-
cja wójta jest utożsamiana z siłą jego komitetu w wyborach do rad gminy. Zdając sobie 
sprawę z pozycji wójta, potencjalni kandydaci na radnych wolą albo próbować wystar-
tować z jego komitetu, albo zrezygnować z planowanego zaangażowania się w wybo-
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ry. Zupełnie bezcelową była próba nałożenia wyników wyborczych czy wysokości fre-
kwencji np. z wyborów parlamentarnych z 2015 roku. Mimo iż można zauważyć dużą 
różnorodność w występowaniu tego zjawiska na poziomie województw, nie przekłada 
się ono na poziomie gmin i poparcia poszczególnych partii politycznych.

 Jedyny wyjątek to KWW Mniejszości Niemieckiej, której poparcie jest wysokie 
w obszarze województwa opolskiego w obu elekcjach i jej poparcie w jakimś stopniu 
pokrywa się z gminami, gdzie radni MN zostali wybrani bez głosowania. 

Wybory samorządowe 2014 vs. 2018
Warto również prześledzić, jak zmieniła się sytuacja w gminach przy kolejnych 

wyborach samorządowych mających miejsce w 2018 roku. Po raz kolejny zmieniono 
ordynację wyborczą, pozostawiając jednomandatowe okręgi wyborcze tylko w gmi-
nach do 20 tysięcy mieszkańców. W stosunku do sytuacji sprzed 4 lat liczba radnych 
startujących samotnie w okręgu wzrosła do 2793 kandydatów (artykuł był pisany 
przed wyborami z 2018 roku, ale po rejestracji komitetów, więc nie jest wykluczone, 
że w trakcie tego okresu liczba mogła ulec zmianie), co stanowi prawie 23% manda-
tów w gminach, gdzie przynajmniej jeden kandydat nie miał konkurenta, oraz wzrost 
o ponad tysiąc w stosunku do liczby radnych bez konkurencji w gminach do 20 tysięcy 
mieszkańców z 2014 roku (wzrósł z 4,5% do 9%). 

W przypadku omawianej wcześniej gminy Rutka-Tartak tylko w jednym okręgu wy-
startował samotny kandydat, a w pozostałych zarejestrowało się więcej chętnych do 
objęcia mandatu. Dodatkowo również pojawiła się kontrkandydatka dla urzędujące-
go wójta – Magdalena Olszewska popierana przez PiS. W Szulborzu Wielkim sytuacja 
również zmieniła się znacząco. Zamiast 14 radnych wybranych bez kontrkandydatów, 
w 2018 roku tylko dwóch może być pewnych pozostania radnymi. W pozostałych okrę-
gach kandydaci muszą poczekać na decyzję wyborców. Doszło również do zmian w dru-
gą stronę. W roku 2018 zwiększyła się liczba rad, które zostaną wybierane w całości bez 
głosowania. Takich przypadków jest trzynaście: Leśnica (w 2014 – 10 radnych wybra-
nych bez głosowania), Dragacz (2014 – 0), Wisła (0), Iłowa (0), Przedecz (4), Suszec (14), 
Kowale Oleckie (0), Jasienica Rosielna (0), Pęcław (13), Bakałarzewo (0), Korczew (0), 
Tarnawatka (0), Krzanowice (0). Wzrosła liczba rad, gdzie ponad połowa radnych zosta-
nie wybrana bez rywalizacji w okręgu. Takich gmin na rok 2018 było 99, a w przypadku, 
gdy mamy na uwadze ponad jedną trzecią takich samorządów można doliczyć się 189. 
Dopiero po ogłoszeniu wyników wyborczych będzie można przeanalizować, jak o prze-
wadze w radzie przesądzili kandydaci niemający kontrkandydata w okręgu. W przypad-
ku podziału na województwa sytuacja poza większą liczbą występowania zjawiska (od 
4% w świętokrzyskim po 16% w opolskim) nie zmieniła się znacząco pod względem 
pozycji, jakie województwa zajmowały w roku 2014. Również skala zjawiska nie zmie-
niła się znacząco dla komitetów partii politycznych oraz Mniejszości Niemieckiej. Ponad 
jedna trzecia kandydatów MN nie ma kontrkandydata w okręgu, co pewnie da większą 
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liczbę radnych niż w poprzednich wyborach (na moment przed wyborami – 27% man-
datów zdobyte w gminach, gdzie MN startuje). Dla PSL w wyborach z 2018 roku liczba 
„samotnych” kandydatów wynosi 10% wszystkich kandydatów startujących w wybo-
rach z list tej partii (5% wszystkich miejsc w radach, gdzie PSL jest obecny na listach). 
W przypadku pozostałych partii należy zwrócić uwagę na PiS, radni startujący z list tej 
partii z automatu uzyskają koło 3% mandatów do rad, gdzie startują, w przypadku in-
nych komitetów partyjnych liczba wynosi poniżej pół procenta. 

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zjawisko „bezkonku-

rencyjnych” czy „samotnych” radnych jest zjawiskiem stosunkowo marginalnym, ale 
zauważalnym w dużej liczbie gmin. W kolejnych wyborach liczba radnych wybranych 
bez głosowania powiększa się, co sugeruje, że przy następnych elekcjach i utrzymanej 
ordynacji to zjawisko będzie się pogłębiać. Najbardziej dotknięte są małe gminy ma-
jące do 5 tysięcy mieszkańców, jednak należy rozróżnić je pod względem powierzchni 
– im bardziej rozproszone osiedla, tym bardziej nasila się zjawisko „samotności” rad-
nych. Ważnym aspektem niejako wzmacniającym skalę niewielkiej liczby chętnych do 
brania udziału w wyborach w charakterze kandydata jest siła polityczna wójta oraz 
jego komitetu wspierającego. Oczywiście pozostaje do rozważenia, w jakim stopniu 
kandydaci na wójta czy burmistrza są silni dzięki poparciu udzielonemu przez MN lub 
PSL, a może zachodzi tu relacja odwrotna.

Przy pobieżnej analizie można uznać, że zjawisko braku zainteresowania startowa-
niem w wyborach ogranicza możliwość skorzystania z czynnego prawa wyborczego. 
W 2014 roku dotyczyło to ponad pół miliona obywateli. Zawsze jednak należy pamię-
tać, że małe gminy rządzą się innymi prawami przy doborze kandydatów. Bliskość 
kandydatów na radnych względem wyborców, ciągła weryfikacja – to jedno, ale z dru-
giej strony – marazm, niechęć i „walka z wiatrakami” mogą być również czynnikami 
mającymi istotny wpływ na taki stan rzeczy. Rozważania nad jakościowymi zmienny-
mi wychodzą poza zakres powyższych rozważań obejmujących dane ilościowe prezen-
towane przez PKW czy GUS oraz stanowią potencjalną możliwość przeanalizo wania 
innych czynników zjawiska wyborów bez głosowania.
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ELECTIONS WITHOUT VOTING  ANALYSIS OF CASES FROM LOCAL ELECTIONS OF 2014 
IN POLAND

Abstract. The problem of participation in elections at various levels is a topic raised by scien-
tists and practitioners. The most often subjected to research is the aspect of active partici-
pation in elections and its conditions due to various factors. The lack of electoral rivalry is 
a threat to local democracy and the development of civil society at the lowest level of self-
government. The text analyzes extreme cases when there was no voting – only one candidate 
started in the electoral district. The analysis was made on the basis of data from the local 
government elections of 2014, in municipalities where the member councils were elected by 
first past the post system. 

Keywords: Local elections, democracy, local politics.
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Współpraca lokalnych organizacji 
pozarządowych ze zróżnicowanymi podmiotami 

w powiecie białostockim i Białymstoku 
w odniesieniu do teorii systemów złożonych. 

Analiza wyników badań jakościowych

Otwarta komunikacja oparta na uogólnionym zaufaniu i budowa szerokich sieci, to 
dwa ściśle ze sobą związane procesy, dzięki którym możliwa jest współpraca na 

rzecz dobra wspólnego, pomiędzy zróżnicowanymi podmiotami w danej społeczno-
ści lokalnej. Należy jednak podkreślić, że w wyniku przemian, związanych nie tylko 
z transformacją ustrojową w Polsce, ale też z szerszym oddziaływaniem procesów glo-
balnych i długiego trwania, małe społeczności lokalne stają się coraz bardziej skom-
plikowane i złożone wewnętrznie. Stanowią one bowiem formę systemu otwartego, 
co wiąże się ze wzrostem ich bodźcowania z otoczenia. W rezultacie analiza funkcjo-
nowania lokalnego społe czeństwa obywatelskiego stanowi współcześnie wyzwanie, 
z punktu widzenia dwóch procesów: integracji społecznej i skutecznej adaptacji akto-
rów do wymogów nowo czesnego systemu demokratycznego. W sytuacji bowiem kiedy 
lokalne sieci społeczne są ograniczone swym zasięgiem, może nastąpić wzrost zjawi-
ska fragmentary zacji przestrzeni publicznej, wraz z towarzyszącym temu spadkiem 
skuteczności mobilizacji aktorów do działania na rzecz dobra wspólnego. Okres dy-
namicznych przemian trans for macji ustrojowej paradoksalnie, mimo wprowadzenia 
odpowiednich przepisów praw nych, nie sprzyjał rozwojowi lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Istniejąca w tym czasie znaczna zmienność reguł i norm przyczyni-
ła się bowiem do osłabienia zaufania pomiędzy aktorami i tym samym wpłynęła ne-
gatywnie na jakość ich więzi społecznych. Zdaniem Janusza Czapińskiego, „Polska od 
początku transformacji do dziś rozwija się niemal wyłącznie w modelu molekularnym 
(…) Żyjemy w kraju coraz bar dziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej 
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wspólnoty” (Czapiński 2009: 101). Takie zjawiska powodują w rezultacie spadek 
stanu zintegro wania danej społecz ności lokalnej na dwóch poziomach. Na poziomie 
wewnętrznym, czyli w odnie sieniu do realizacji oczekiwań jednostek czy grup, jak 
i zewnętrznym, w aspekcie adaptacji całej społeczności lokalnej do wymogów makro-
strukturalnych.

 W tym przypadku kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób lokalne organizacje 
pozarządowe, będące głównymi formami integrującymi obywateli wokół zagadnienia 
dobra wspólnego, współpracują z innymi podmiotami w otwartej sferze publicznej. 
To bowiem ich działalność, ukierunkowana nie na zysk czy na zdobycie władzy, ale 
na dobro wspólne, jest kluczowym elementem konsolidowania wymogów nowoczes-
nej demokracji deliberatywnej. Należy podkreślić, że wspomniany typ demokracji op-
arty jest na wzajemnym poszanowaniu poglądów, odpowiedzialności oraz jawności 
pomię dzy współpracującymi ze sobą aktorami w przestrzeni publicznej (Gutmann, 
Thompson 1996: 52–164). Aczkolwiek, mimo tak kluczowego znaczenia szerokiej 
współpracy organizacji pozarządowych z innymi lokalnymi podmiotami, istnieje wiele 
blokad natury indywidualnej oraz systemowej, utrudniających jej przebieg. Dodatko-
wo ich interpretacja w odniesieniu do istniejącego w socjologii polskiej modelu analizy 
przemian transformacyjnych opartych na paradygmacie postkomunizmu, daje ograni-
czone możliwości wyjaśniania przyczyn ich powstania oraz utrwalenia we współcze-
snym społeczeństwie polskim. W tym rozumieniu, pomocne staje się zastosowanie 
modeli zmian społecznych opartych na teorii systemów złożonych. Wspomniana teo-
ria wyjaśnia bowiem zjawisko silnego utrwalenia się w lokalnych społecznościach we 
współczesnej Polsce specyficznego typu społeczeństwa obywatelskiego, opartego na 
hybrydyzacji elementów nowoczesnych z tradycyjnymi.

Celem niniejszego artykułu nie jest wyłącznie udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o to, jak przebiega współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Białymsto-
ku i po wiecie białostockim z innymi podmiotami. Dodatkowo będzie to również próba 
interpre tacji uzyskanych wyników badań jakościowych w odniesieniu do zróżnico wa-
nych modeli. W tym punkcie należy podkreślić, że szerokość materiału teoretycznego 
odnoszącego się do zróżnicowanych modeli przemian systemowych w Polsce wymusi-
ła, w celu zachowania logiki wywodu przyjętej w niniejszym artykule, przedstawienie 
tylko jego wybranego i dość wąskiego zakresu.

Zagadnienie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
w paradygmacie tranzycji (imitacji) i postkomunizmu

W wielu współczesnych opracowaniach naukowych głównym celem analiz transfor-
macji ustrojowej w Polsce, jest przedstawienie istotnych dylematów wynikających 
z jej wdrażania na zróżnicowanych poziomach strukturalnych. To zainteresowanie 
socjo logów często nieprzewidywalnymi skutkami ubocznymi wprowadzanych zmian 
syste mo wych wynikało z niedostatecznej skuteczności przyjętego na początku lat 90. 
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imitacyj nego modelu modernizacji. Zdaniem Edmunda Mokrzyckiego, na początku 
zmian systemowych w Polsce panowało silne przekonanie, zarówno wśród elit politycz-
nych i naukowych, jak i w znacznej części społeczeństwa, że zmiany o charakterze 
modernizacyjnym powinny być wprowadzane odgórnie poprzez decyzje polityczne. 
Powyższa teza ma swoje uzasadnienie w badaniach empirycznych. Zgodnie z wynika-
mi badań porównawczych CBOS, prowadzonych systematycznie od początku lat 90., 
w 1992 roku zaledwie 7% Polaków deklarowało, że ma poczucie wpływu na sprawy 
kraju. Do 2009 roku wspomniana grupa badanych zwiększyła się już do 25%. Dodat-
kowo wśród ankietowanych reprezentowana jest dominująca opinia, że Polakom bar-
dziej zależy na tym, aby władza dobrze rządziła, niż żeby oni sami w niej uczestniczyli 
(CBOS 2009: 1).. W rezultacie „atmosfera okresu przejściowego skłania do myślenia 
historycznego i asocjalnego. W polskich dyskusjach politycznych demokracja i rynek 
nabierają cech uniwersalnych wynalazków cywilizacyjnych, których zastosowanie 
wymaga woli politycznej (demokracji) lub woli politycznej i przejściowych wyrzeczeń 
(rynek). Tymczasem demokracja i rynek są zawsze integralną częścią większej całości 
ustrojowej” (Mokrzycki 2000: 20). 

W tym znaczeniu zakładano modernizację Polski przez integrację, ale właści-
wie bez uwzględnienia wzajemnego determinizmu jednostek i struktur. Począt-
kowe wprowa dzenie odgórnych zmian systemowych, zgodnie z wytycznymi teo-
rii modernizacji, miało w założeniu częściowo zdezintegrować system społeczny, 
a w kolejnym etapie cały układ miał wrócić do stanu stabilnej równowagi. Zdaniem 
Grzegorza Nowackiego opierało się to na wizjach modelowych dualistycznych sy-
stemów o wysokim stopniu integracji lub dezintegracji społecznej. „W rzeczywisto-
ści nie istnieje system społeczny w pełni zintegrowany lub zdezintegrowany. Są to 
modele społeczeństw o przeciwstaw nych wektorach. Dokonując analizy przemian 
konkretnego społeczeństwa w czasie, zauważamy przesunięcia od stanu systemu 
o wysokim poziomie integracji społecznej w kierunku dezintegracji społecznej. 
Wspomniana sytuacja zachodzi w przypadku prze mian o charakterze ewolucyjnym, 
zasadniczo mających na celu adaptacyjne przy sto so wanie danego społeczeństwa do 
wymogów środowiska zewnętrznego i wew nętrz nego przy zachowaniu określonego 
poziomu ciągłości społecznej jego podstawowych elementów” (Nowacki 2009: 10). 
Założenie o wprowadzeniu Polski na właściwą ścieżkę jednoliniowych i kierunko-
wych zmian modernizacyjnych opierało się jednak na przeko naniu, że stan wyższe-
go poziomu dezintegracji społecznej będzie charakteryzował wyłącznie początkową 
i przejściową fazę przemian ustrojowych (Wnuk-Lipiński, Ziółkowski 2001: 55–64). 
W dalszej kolejności zakładano, że stopniowo jego poziom będzie się zmniejszał 
w fazie przejściowej, poprzez wzrastającą stabilizację systemu. Faza konsolidacji sy-
stemu społecznego miała natomiast, według wymogów moderniza cyjnych, zbliżyć 
społeczeństwo polskie do stabilnego stanu integracji społecznej (Szyja 2013: 169). 
W tym ujęciu zmiana jednokierunkowa, oparta na ścisłych założeniach imitacyjnej 
teorii modernizacji, miała być jedynym gwarantem osiągnięcia określonego stanu 
rozwoju kraju. 
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W odniesieniu do powyższych założeń imitacyjnego modelu modernizacyjnych 
zmian społeczeństwa polskiego, poziom społeczności lokalnych stał się tym obszarem, 
gdzie silnie ujawniał się realny stan konsolidacji systemu demokratycznego w sferze 
życia codziennego. To w aspekcie lokalnych struktur następowało bowiem zderza-
nie się odgórnych strukturalnych wymogów z realnymi potrzebami oraz działaniami 
aktorów jednostkowych i zbiorowych. Wiąże się to z założeniem, że lokalne „społe-
czeństwo obywatelskie jest autonomicznym bytem, który ma zrównoważoną władzę 
państwową, pozwalając jednocześnie obywatelom wyrażać swoje interesy i potrze-
by, jednocząc ich wokół spraw wspólnej troski oraz wpływać na decyzje publiczne” 
(Świątkiewicz 2004: 41). Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
skonstruowanego w odnie sieniu do przyjętego wzorca modelu zachodniego, musiała 
jednak opierać się na odpowiednim poziomie kapitału społecznego. Według Jamesa 
Colemana, kapitał społeczny to przede wszystkim predyspozycja aktorów do zorgani-
zowanej współpracy w aspekcie realizacji ich wspólnych interesów (Fukuyama 1997: 
20). W myśl tego zało żenia, to odpowiedni poziom i typ kapitału społecznego w lokal-
nych społecz nościach integruje mieszkańców wokół wartości demokratycznych oraz 
systematycznie ich mobilizuje do działalności na rzecz dobra wspólnego. „Teoria ka-
pitału społecznego mówi, że gdy ludzie podtrzymują kontakty z innymi, a zwłaszcza 
kiedy w regularny i powta rzalny sposób działają wspólnie, by realizować podzielane 
cele, prowadzi to do trwałych i pozytywnych skutków” (Trutkowski, Mandes 2005: 
46). Mobilizacja społecz na aktorów do współpracy w lokalnym społeczeństwie oby-
watelskim powinna opierać się na ich otwartej i częstej komunikacji przebiegającej 
w przestrzeni publicznej. Takie działania wzmacniają zaufanie pomiędzy zróżnicowa-
nymi podmiotami, co sprzyja efektywnemu budowaniu szerokich sieci społecznych. 
Kapitał społeczny bowiem, według Pierre’a Bourdieu, to przede wszystkim sieć rela-
cji pomiędzy zróżnicowanymi podmiotami (jednostkami, grupami, organizacjami czy 
instytucjami) oraz suma ich wszelkich zasobów, które są mobilizowane w określo-
nych sytuacjach (Bourdieu, Wacquant 2001: 105). Pobudzenie aktorów do działania 
na rzecz dobra wspólnego wymaga jednak odpowiedniego poziomu sformalizowania 
ich działań, poprzez stwo rzenie organizacyjnej przestrzeni umożliwiającej negocjo-
wanie interesów indy widu alnych i grupowych. Takie jednostkowe „zachowania zwią-
zane z realizacją partykular nych interesów grupowych są oparte na obowiązujących 
regułach gry (…) to zaś nadaje im wymiar publiczny, gdyż realizując dobro ogólne, 
uzyskują wymiar oby watelski” (Misztal 2003: 31). W rezultacie podstawą budowania 
stabilnego lokalnego społe czeń stwa obywatelskiego jest wysoki poziom systematycz-
nej aktywności jednostek w stowa rzy szeniach. Kazimiera i Jacek Wódz podkreślają 
bowiem, że rozbu do wana sieć organi zacji pozarządowych jest podstawowym elemen-
tem procesu samo organizacji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. „Na poziomie 
lokalnym niezwykle istotne są wszystkie elementy sieci relacji społecznych pozwalają-
cych na samoorga nizację społeczeństwa wokół jakiś celów akceptowalnych przez ogół 
czy przez wyraźnie zdefiniowane grupy (…) tak wzmacnia się obywatelstwo lokalne” 
(Wódz, Wódz 2005: 223).
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Dwa modele lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
a zjawisko hybrydyzacji 

Analiza rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okre-
sie transformacji ustrojowej była dokonywana w określonym kontekście naukowym. 
Warto zwrócić uwagę, że mimo istnienia rozwiniętej krytyki naukowej paradygmatu 
modernizacji już od lat 60. XX wieku (m.in. teoria systemu światowego), liczne anali-
zy przebiegu procesu polskiej transformacji ustrojowej utożsamiają jej stan finalny 
ze ściśle określonym modelem konsolidacji systemu. W tym ujęciu, funkcjonowanie 
instytucji, jak i codzienne działania podmiotów opierały się wyłącznie na przyjętych 
w danym społeczeństwie „zasadach gry”. Wszelkie odmienne propozycje podmioto-
wych interpretacji wdrażanych do systemu reguł gry było traktowane jako poten-
cjalne zagrożenie dla przyjętej ścieżki rozwojowej. Takie założenie jest sprzeczne 
z koncepcją podmiotowości aktorów w społeczeństwach demokratycznych. W tym 
ujęciu aktorzy, organizacje i instytucje niemal całkowicie absorbują odgórnie kreo-
waną wizję stabilnego systemu społecznego. Aczkolwiek wyniki badań naukowych 
z drugiej połowy lat 90., coraz silniej zaczęły wskazywać na coraz większy rozdźwięk 
pomiędzy zakładanymi celami rozwoju społeczeństwa polskiego a istniejącym stanem 
faktycznym. Piotr Gliński w swoich rozważaniach naukowych na temat rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce po roku 1989 stwierdził, iż „można z dużą dozą 
pewności powie dzieć, że o ile wiele instytucji polskiej demokracji zaprojektowanych 
zostało i wpro wadzonych odgórnie, o tyle polskie społeczeństwo obywatelskie zbudo-
wane zostało faktycznie oddolnie, z pomocą podmiotów zagranicznych, przez pewną 
tylko, niewielką część naszego narodu” (Gliński 2006: 17). 

W rezultacie imitacyjny model transformacji (tranzycji) pokazał swoje liczne błędy, 
funkcjonując bardziej jako model „życzeniowy”, a nie realny wyznacznik systemowej 
zmiany społecznej. Podstawowym elementem nowego paradygmatu analizy przemian 
w społeczeństwie polskim stał się z czasem tzw. postkomunizm. Nowy paradygmat 
transformacji ustrojowej w Polsce opierał się na założeniu o konieczności kontynuacji 
prowadzonych badań odnoszących się do szczegółowego bilansu początkowej niekom-
petencji mentalnościowej oraz instytucjonalnej aktorów. Wspomniane opracowania 
naukowe miały na celu skuteczniej ukierunkować naprawcze systemowe działania 
elit politycznych ukierunkowane na aktorów, którzy odrzucali przyjęte zasady gry. 
Zgodnie z przyjętym paradygmatem postkomunizmu m.in. Jadwiga Staniszkis anali-
zowała wpływ ustroju komunistycznego na mentalność Polaków. Według niej, wpływ 
ten generuje sytuację przyśpieszenia przemian o charakterze ustrojowym w aspek-
cie polityki i gospodarki, oraz ich spowolnienie w aspekcie społecznym oraz obywa-
telskim (Staniszkis 2001: 53). W tym paradygmacie nacisk położony został zatem na 
trwałość elementów świadomościowych aktorów w sytuacji zachodzącej systemowej 
zmiany społecznej. W myśl tych rozważań, punkt docelowy zmian społecznych w Pol-
sce jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie w sytuacji powszechnego przyjęcia przez 
społe czeństwo nowego porządku, jako stanu naturalnego i nieodwracalnego. Wszel-
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kie odstępstwo od tak skonstruowanego planu zmierzającego do określonego stanu 
integracji społecznej, było traktowane, jako czasowa aberracja, wymagająca podjęcia 
odgórnych działań naprawczych. W efekcie przyjmowano, że osiągniecie określonego 
stanu konsolidacji systemu jest wypadkową dwóch procesów. Po pierwsze, natural-
nej ewolucji systemu i po drugie, planowanych działań inżynieryjnych, opartych na 
powolnych zmianach mentalności społecznej w kierunku nabywania przez aktorów 
obywatelsko-rynkowych dyspozycji.

Agnieszka Kolasa-Nowak wskazuje, że „termin postkomunizm wyrósł z powszech-
nego przekonania o swoistości okresu poprzednio wiązanego z przechodzeniem do 
rynku i demokracji. Ten etap przedłużał się i nabierał wyraźnych cech, które były inne 
od spodziewanych właściwości oczekiwanego ładu społecznego nowej Polski” (Kola-
sa-Nowak 2010: 57). W tym ujęciu, podobnie jak we wcześniejszym modelu tranzycji, 
zmiana systemowa była traktowana jako linearny lub mulitilinearny, celowy i etapo-
wy proces. Z drugiej strony występowały znaczące różnice pomiędzy tymi paradyg-
matami. Koncepcja przejścia ustrojowego (tranzycji) skupia się bowiem w większym 
stopniu na skali makrostruktur. W tym rozumieniu główny nacisk został położony na 
aspekt tworzenia nowych prawnych ram strukturalnych oraz na systemowe działa-
nia stabilizacyjne. Paradygmat postkomunizmu kładzie natomiast znacznie większy 
akcent na sferę mikro (adaptację indywidualnych podmiotów) oraz mezo (społecz-
ności lokalnych, organizacji i instytucji). W rezultacie już od połowy lat 90. zaczęły 
pojawiać się liczne publikacje naukowe opisujące problematykę strategii adaptacyj-
nych Polaków z punktu widzenia ściśle określonych wyznaczników systemowych. 
Wspomniane wyznaczniki kładły nacisk głównie na takie cechy aktorów jak: obywa-
telskość, podmiotowość i przedsiębiorczość. Brak wyżej wymienionych cech u akto-
rów był automa tycznie tożsamy z reprezentowaniem postaw odrzucających przyjęte 
systemowe reguły gry. Zdaniem Mirosławy Marody, „jak bowiem pokazywały badania 
opinii publicznej, wygrani mieli tendencję do silniejszego popierania reform rynko-
wych, podczas gdy przegrani znacznie częściej wspominali z nostalgią okres realnego 
socjalizmu i byli zdania, że to państwo powinno zapewnić ludziom pracę i godziwe 
zarobki” (Marody 2007: 271). 

Znaczącym efektem dyskusji na temat często nieprzewidywalnych społecznych 
skutków toczących się zmian ustrojowych było przeświadczenie o konieczności sku-
pienia uwagi socjologów na tematyce dostosowania mentalności i strategii Polaków 
do nowej rzeczywistości. Brak skutecznej możliwości przekształcenia strategii akto-
rów drogą ich stopniowego dostosowywania się do nowego porządku strukturalnego 
ukierunkował zainteresowanie badaczy na sferę funkcjonowania organizacji i instytu-
cji. Stopniowo w socjologii polskiej zaczęła upowszechniać się koncepcja nowego in-
stytucjonalizmu (Chmielewski 1994), aczkolwiek nie wpłynęło to na odrzucenie głów-
nych założeń paradygmatu postkomunizmu. Nowy instytucjonalizm jest to koncepcja 
kładąca nacisk na analizę dynamicznego dostosowania się reguł instytucjo nal nych 
i zachowań ludzi w sferze życia codziennego. Efektem tych działań są specyficzne „hy-
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brydalne” formy społeczne, które mają tendencje do zakorzeniania się w określonym 
środowisku. Niewątpliwie przesunięcie zainteresowania badawczego w analizach na 
sferę mikro i mezo, wiązało się ze zmianą optyki badawczej w ramach istniejącego 
paradygmatu przemian społeczeństwa polskiego. Anna Giza-Poleszczuk stwierdza, 
że „krach systemowych form uspołecznienia oswajania rzeczywistości społecznej 
i zreglamentowanej odgórnie więzi nie oznacza, iż mamy do czynienia z atomizowaną 
masą jednostek. Pojawiają się procesy pozasystemowego uspołecz nienia; zapełnienia 
społecznej próżni, budowania spójnych wizji świata oraz instru menta lizacji przeko-
nań celowo-wartościujących przy użyciu zasadniczo odmiennych środków symbo-
licznych, strategii życiowych i odmiennego typu więzi społecznych” (Giza-Poleszczuk 
2007: 86).

W rozważaniach na temat stanu rozwoju polskiego społeczeństwa nacisk w para-
dygmacie postkomunizmu został również położony na zagadnienie kształtowania się 
struktur społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym i regionalnym. Joanna 
Kurczewska zwraca jednak uwagę, że zachodni model lokalnego społeczeństwa oby-
watelskiego, oparty na takich wyznacznikach jak: występowanie uogólnionego zaufa-
nia wśród ludzi, gęstych sieci społecznych, słabych więzi w ramach organizacji poza-
rządowych oraz systematycznej mobilizacji społecznej, funkcjonował w społe czeństwie 
polskim niemal wyłącznie w publikacjach naukowych lub w ograniczonym zakresie. 
Realnie natomiast występował tak zwany polski model lokalnego społe czeństwa oby-
watelskiego, ściśle związany z tradycyjnymi kodami kulturowymi. Wspomniany model 
charakteryzuje się położeniem nacisku na tworzenie gęstych sieci społecznych opartych 
na spersonalizowanym zaufaniu oraz na normie lojalności, gene rującej typ zewnętrznej 
mobilizacji, gdzie bardzo ważną rolę odgrywają charyzma tyczni liderzy (Kurczewska 
2002: 398). Polski model lokalnego społeczeństwa obywa tel skiego jest efektem spon-
tanicznej, oddolnej rekombinacji elementów tradycyj nych, ukształto wanych w okresie 
socjalizmu, z odgórnymi wymogami dotyczącymi budowy społe czeństwa obywatel-
skiego. Powyższe stwierdzenie znajduje potwierdzenie w bada niach Piotra Glińskiego 
opisującego funkcjonowanie zachodniego modelu społe czeństwa obywatelskiego, któ-
ry podkreśla, że „obszary aktywności obywatelskiej w Polsce, choć zróżnicowane we-
dług kryterium kulturowego, występują w zasadzie, w bar dziej lub mniej enklawowych 
formach, w całym społeczeństwie” (Gliński 2007: 299). 

W rezultacie można stwierdzić, że dominującym w Polsce typem lokalnego społe-
czeństwa obywatelskiego są zróżnicowane formy hybrydalne, będące efektem głównie 
spontanicznego dopasowania nowych wyznaczników obywatelskości do tradycyjnego 
kontekstu. Takie założenie ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania badań 
empirycznych. Uwzględnienie tzw. koncepcji krytycznej socjologii transformacji, we-
dług Jaoanny Kurczewskiej powinno zatem współcześnie stanowić podstawową ramę 
teoretyczną do przeprowadzania badań dotyczących złożonej dynamiki przekształceń 
lokalnych społeczeństw obywatelskich. „Ten badacz, który wielce trafnie od dłuższego 
czasu wykorzystuje w swoich pracach podejście założenia neoinstytucjonalnego, ma 
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całkowitą rację, gdy twierdzi, że obecnie wyczerpała się przydatność perspektywy ma-
krosytemowej. Powstają nowe zjawiska w strukturze społecznej i instytucjonalnej. Ten 
proces strukturalizacji społecznej będzie przebiegać w dużym stopniu oddolnie, a czę-
sto wbrew intencjom elit politycznych (…). Studiując wyłącznie system coraz bardziej 
możemy być zaskakiwani nowymi zachowaniami politycznymi i społecznymi, których 
źródła tkwią głęboko w (…) elementarnym społecznym ładzie” (Kurczewska 2008: 16).

Model lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście 
teorii systemów złożonych

Jedną z bardziej interesujących wczesnych koncepcji odmiennego spojrzenia na 
przebieg transformacji ustrojowej w Polsce zaproponował w 1992 roku Piotr Kozłow-
ski. Była to teoria krytycznie przedstawiająca model imitacji (tranzycji). Opierała się 
ona na wprowadzeniu rozwiązań systemowych o charakterze powiązanych synergicz-
nie ze sobą zmian liniowych i nieliniowych. Autor położył w niej nacisk na procesual-
ność przebiegu zmian ustrojowych w Polsce, która charakteryzowała się następujący-
mi cechami (Kozłowski 1992: 33):

W transformacji ustrojowej w Polsce nieunikniona jest asynchronia. W innym tem-
pie zachodzą zmiany na poziomie makro-, a w innym na poziomie mezo- czy mi-
krostrukturalnym. Rozbieżność pomiędzy zmianami zachodzącymi na tych płasz-
czyznach jest potencjalnym źródłem konfliktów społecznych. Jednostki społeczne 
mają natomiast problem z integracją swoich działań w jednolitą strategię adapta-
cyjną, ponieważ ich role społeczne w tych zróżnicowanych układach struktural-
nych są ze sobą często sprzeczne.
Przebieg transformacji ustrojowej można opisać za pomocą metafory systemu. 
Społeczeństwo polskie jest rozumiane jako dynamiczny system o „płynnych” gra-
nicach. Całość systemu społecznego jest również opisywana przez autora za pomo-
cą metafory „dramatu”, odnoszącej się do takiego stanu dynamicznego systemu, 
w którym występują liczne konflikty społeczne.
Transformacja systemowa w Polsce nadal trwa, w związku z czym optyka socjolo-
gów nie może być skupiona na końcu przemian. Nie jest również do końca pewne, 
gdzie znajduje się punkt docelowy transformacji ustrojowej w Polsce. Wskazane jest 
natomiast, aby socjologowie dokonywali porównań zakładanego punktu końcowe-
go i prowadzącej do niego drogi, z realnymi celami, jakie zostały już osiągnięte.
Procesualność zmian systemowych zawiera w sobie zarówno cechę ciągłości (li-
niowości) w sensie ewolucyjnych zmian, jak i ich nieliniowość, powodujące zakłó-
cenie jej rytmu. Przebieg transformacji ustrojowej zawiera zarówno asynchronię, 
jak i nieprzewidywalne skoki. Skutkuje to tym, że nie wszystkie realnie zachodzą-
ce w Polsce zmiany prowadzą do wyznaczonych na początku transformacji celów, 
niektóre z nich je oddalają, a jeszcze inne znacząco zmniejszają możliwość ich cał-
kowitego osiągnięcia.

•

•

•

•
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Paweł Kozłowski podkreślił, że cztery powyższe cechy polskiej transformacji: 
asynchro niczność, dramatyczność, otwartość i skokowość powinny być uwzględniane 
w paradygmacie przekształceń ustrojowych. Zadaniem socjologów jest natomiast szu-
kanie punktów przecięcia, w których zbiegają się łuki silnie zróżnicowanego procesu 
polskiej transformacji ustrojowej. Interesujące są również analizy Jadwigi Staniszkis. 
Autorka, która już w połowie lat 90. dokonała szczegółowej diagnozy funkcjonowania 
komunizmu w Polsce, stwierdziła, że zarówno przypadek doprowadzenia do sytuacji 
transformacji ustrojowej, jak i sam jej przebieg, posiada własną dynamikę, która nie 
może opierać się na odgórnych planach rozwojowych. Cechą społeczeństwa polskie-
go jest bowiem „otwarty, niedeterministyczny charakter obserwowanych procesów” 
(Staniszkis 1994: 56). Powyższe założenia były na tyle nowatorskie, że dokonywały 
one krytyki nie tylko funkcjonującej w pierwszej połowie lat 90. teorii tranzycji, ale 
również późniejszego paradygmatu postkomunizmu. Dodatkowo należy podkreślić, 
że jest to również koncepcja kompatybilna z założeniami teorii systemów złożonych. 

Zastosowanie modeli analitycznych, stanowiących podstawę bardziej rozbudo-
wanego wyjaśnienia przejścia konceptualizacji pojęć w ich zoperacjonalizowaną formę, 
daje możliwość zredukowania w socjologii pozornej sprzeczności pomiędzy precyzyj-
nością ujęcia pozytywistycznego a głębią społecznego rozumienia zachowań i proce-
sów społecznych w nurcie humanistycznym. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi 
teorii z zakresu dynamicznych systemów złożonych, nie tylko w naukach ścisłych, ale 
również w ekonomii czy kognitywistyce. Podstawowym założeniem, umożliwiającym 
zniesienie wspomnianego wyżej konfliktu, jest stosowana zasada tłumaczenia złożo-
nych procesów przez proste modele analityczne. Owo założenie, związane z analizą 
przyczyn powstania złożoności w systemach, zawdzięczamy nowoczesnym odkryciom 
fizyków, matema tyków i informatyków. Te odkrycia jednoznacznie pokazały, że „złożo-
ność jest drugą stroną medalu prostoty, a nie jej przeciwieństwem. Odkrycie, że bardzo 
złożone właściwości mogą być wynikiem bardzo prostych zasad, jest jednym z najważ-
niejszych odkryć współczesnej nauki”. Winkowska-Nowak, Nowak, Rychwalska 2007: 
7). Z drugiej strony, powstanie systemu złożonego, który można opisać za pomocą kil-
ku prostych równań, należy postrzegać, jako pewną formę, która przechodzi, w wyniku 
swojej specyficznej budowy, niezwykle skomplikowaną i dynamiczną zmianę w czasie. 
W rezultacie nie jest możliwe mówienie o rozwoju tych systemów wyłącznie jako prze-
biegów liniowych, lecz o takich, które można scharakteryzować za pomocą zmian nie-
liniowych. „Zrozumienie tego, jak proste zasady mogą dawać w efekcie ogromną zło-
żoność, umożliwiło budowanie prostych modeli złożonych zjawisk, a więc opisy wanie 
w ścisły, jednoznacznie prosty sposób zjawisk społecznych bez rezygnacji z głębi ich 
rozumienia” (Winkowska-Nowak, Nowak, Rychwalska 2007: 8).

Zarówno złożoność, jak i prostota są powiązane ze sobą specyfiką funkcjonowania 
określonych obiektów jako całości. Christoph Adami podkreśla, że „w teorii systemów 
dynamicznych, jesteśmy zainteresowani ogólną złożonością procesów. Na przykład 
okresowe i losowe procesy są postrzegane jako proste (…) niezależnie od tego, w ja-
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kiej skali mogą funkcjonować” (Adami 2002: 1085). Systemy złożone zawsze zawie-
rają w sobie pewien poziom chaotyczności oraz charakteryzują się brakiem jasno 
określo nych granic, nie jest to jednak tożsame z nieistnieniem wewnętrznej struktury. 
W myśl tej zasady systemy złożone są dynamiczne, nieliniowe i otwarte, ale jedno-
cześnie charakteryzują się wewnętrznym specyficznym uporządkowaniem. Złożoność 
zakłada pewną emergencję, czyli posiadanie określonej, wewnętrznej i powiązanej 
sieciowo struktury obiektów. W teoriach systemów złożonych redukcjonizm jest ro-
zumiany bardziej jako wymóg prostoty. Zdaniem Andrzeja Nowaka „wynika to z tego, 
że w zbio rach skomponowanych z prostych odziaływujących ze sobą elementów, zło-
żoność pojawia się dopiero na poziomie całości układu – obserwuje się efekt emergen-
cji. Emergencja zaś to pojawienie się na poziomie systemu własności, których nie ma 
na poziomie elementów i których na podstawie właściwości samych elementów nie 
można oczekiwać” (Nowak, Borkowski, Winkowska-Nowak 2009: 12). Odnosząc się 
do tematyki niniejszego artykułu warto zwrócić uwagę, że tworząc modele funkcjono-
wania określonych lokalnych organizacji pozarządowych trzeba uwzględniać skompli-
kowane, sieciowe powiązania pomiędzy zróżnicowanymi elementami. Z jednej strony, 
trzeba opisać relacje pomiędzy elementami będącymi w dyspozycji danej organizacji 
(posia danymi kapitałami, uznawanymi wartościami), a z drugiej, uwzględnić takie 
determi nanty jak wpływ określonych czynników mezo- (funkcjonowanie w otoczeniu 
innych podmiotów w społeczności lokalnej) i makrostrukturalnych (np. obowiązujące 
prawo, określony charakter stosunków gospodarczych czy politycznych w kraju) oraz 
global nych (np. moda, nowe style życia, przepływ informacji poprzez media i portale 
społecz nościowe). Na każdym z tych poziomów analizy wstępują powiązania pomiędzy 
prostymi elementami, które w całości tworzą skomplikowaną i dynamiczną strukturę 
funkcjonowania organizacji pozarządowych w określonym kontekście społecznym.

Metodologia przyjęta w badaniu
W prezentowanym w niniejszym artykule badaniu funkcjonowania lokalnych organi-

zacji pozarządowych w powiecie białostockim i Białymstoku, dr hab. Grzegorz Nowa-
cki prof. UwB kierujący zespołem naukowym, zdecydował, abym przed skonstruowa-
niem narzędzi badawczych stworzyła model analityczny oparty na założeniach teorii 
syste mów złożonych. Wspomniany model i jego elementy składowe zostały w rezulta-
cie uwzględnione przez zespół przy tworzeniu dyspozycji do wywiadów jakościowych 
o wysokim pozio mie strukturyzacji. W rezultacie stworzone zostały dwa modele ana-
lityczne odnoszące się do założeń teorii systemów złożonych. Pierwszy przedstawiał 
szerszy kontekst funkcjonowania badanych organizacji pozarządowych. Drugi model 
odnosił się do dwóch typów idealnych komunikacji stosowanej przez badane lokalne 
organizacje pozarządowe. Należy podkreślić, że pełne zastosowanie teorii systemów 
złożonych i prezentowanych modeli najbardziej odzwierciedliłyby badania prowadzo-
ne syste matycznie przez dłuży czas, w celu wykrycia liniowej ciągłości lub nieliniowych 
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prze skoków uwzględnionych zmiennych, jednak z braku odpowiedniego dofinanso-
wania projektu, takie działania w 2011 roku nie były możliwe do zrealizowania.

Pierwszy model analityczny odnosił się do szerszego kontekstu i czynników warun-
ku jących funkcjonowanie badanych lokalnych organizacji pozarządowych. Model 
składał się z pięciu głównych poziomów.

Pierwszy poziom analizy dotyczy stanu istniejących zasobów lokalnych w badanej 
społeczności lokalnej, traktowanych jednocześnie jako specyficzny potencjał do mobili-
zacji społecznej. Jest to istotny kontekst w aspekcie działań lokalnych organizacji po-
zarządowych. W skład lokalnych zasobów wchodzą: mieszkańcy wraz z ich kapitałem 
ludzkim oraz zróżnicowane instytucje i organizacje (w tym samorząd lokalny) two-
rzące kapitał organizacyjno-instytucjonalny. Elementem łączącym w całość powyższe 
ele menty jest określony typ kapitału społecznego.

Drugi poziom analizy dotyczy specyfiki wschodniego pogranicza i regionu Podla-
sia oraz samego Białegostoku. Pogranicze „jest obszarem przejściowym nie tylko po-
między dwoma lub kilkoma państwami, ale także pomiędzy odmiennymi narodami, 
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grupami wyznaniowymi, językowymi, kulturowymi” (Barwiński 2014: 284). W przy-
padku pogranicza wschodniego znaczą rolę odgrywają występujące na tym obszarze 
mniejszości: białoruska, ukraińska, litewska oraz tatarska. Jest to region zróżnicowa-
ny religijnie, gdzie współistnieją osoby wyznania katolickiego, prawosławnego i wy-
znawcy islamu. Skutkować to będzie wypracowanymi w procesach długiego trwania 
określo nymi relacjami i strategiami działania, nie tylko wyżej wymienionych grup 
mniejszościo wych, ale również tych mieszkańców, którzy należą do większości. Opi-
sując natomiast specyfikę regionu Podlasia należy podkreślić, iż jest to region charak-
teryzujący się rolniczym charakterem, niskim poziomem urbanizacji oraz wysokim 
wskaźnikiem emigracji (Dąbrowska 2013: 123) .

Trzeci poziom analizy odnosi się do wpływu globalizacji, a zwłaszcza procesów 
związanych z rozwojem nowoczesnych technik informacyjnych. Nowoczesne techno-
logie komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w budowaniu kapitału społecznego. 
Z jednej strony rozwój internetu wiąże się ze zwiększeniem wiedzy o różnych aspek-
tach rzeczywistości. Z drugiej natomiast umożliwia on również szybki kontakt ze 
zróżnico wanymi grupami. Zdaniem Anny Przybylskiej, „internet, za pośrednictwem 
oficjalnych stron WWW, pod względem formalnym i praktycznym stwarza możliwości 
komunikacji idealnie dostosowanej do tych potrzeb. Nie tylko daje okazję do poszerze-
nia zakresu dostępnej publicznie informacji, lecz także oferuje narzędzia wspomagają-
ce konsultację oraz dialog społeczny” (Przybylska 2010: 9). Internet poprzez swoją ot-
wartą strukturę rozbudowuje i wzmacnia istniejące sieci, umożliwiając sprawniejszą 
mobilizację ludzi oraz promowanie postaw obywatelskich. Z drugiej jednak strony, no-
woczesne technologie sprzyjają atomizacji oraz osłabiają tradycyjne więzi społeczne.

Poziom czwarty jest specyficznym lokalnym kontekstem kulturalnym, będącym 
efektem procesów długiego trwania, który ma wpływ na sposób działania aktorów 
w danej społeczności. Jest to również przestrzeń mikrostruktur, gdzie formułowane 
są interesy jednostkowe i grupowe oraz szersze strategie działania poszczególnych 
aktorów.

Poziom piąty odnosi się do sfery odziaływania makrostruktur, związanych z wpły-
wem określonej polityki państwa oraz procesów zachodzących w sferze gospo dar czej. 
W tym kontekście ważne są również wytworzone na zasadzie hybrydyzacji, łączące 
elementy z poprzedniego i obecnego ustroju, strategie aktorów w odniesieniu do ta-
kich zagadnień jak: relacje z instytucjami politycznymi, postawy wobec przedsiębior-
czości czy aprobowany typ mobilizacji społecznej.

Drugi przyjęty model analityczny odnosił się do dwóch typów idealnych komuni-
kacji prowadzonej w określonym kontekście społecznym przez badane lokalne orga-
nizacje pozarządowe.

Model zamkniętej organizacji pozarządowej opiera się na dominacji aspektu tra-
dycyjnego w kształtowaniu kultury organizacji, występujących form komunikacji 
czy wspólnego działania. W tym ujęciu istnieje nacisk w aspekcie wewnętrznym na 
hierarchiczny układ pozycji w organizacji. W ramach tej pionowej hierarchii istotną 
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rolę odgrywa charyzmatyczny przywódca (lider organizacji) sprawujący autorytar-
ny i reprezentacyjny styl działania. Organizacje w aspekcie zewnętrznym przejawiają 
brak lub minimalny poziom współpracy z innymi podmiotami. Przestrzeń działania 
organi zacji pozarządowych postrzegana jest przez ich członków jako arena konkuren-
cji, a nie współpracy.

Model otwartej organizacji pozarządowej opiera się na dominacji elementów od-
noszących się do zachodnich wzorców zrzeszania się mieszkańców. W aspekcie we-
wnętrznym są to organizacje reprezentujące demokratyczny styl organizacji. Najczęś-
ciej występującymi relacjami wewnętrznymi pomiędzy działaczami są relacje poziome 
i równorzędne, a nacisk kładzie się na dyskusje i wspólne podejmowanie decyzji. Li-
der organizacji przyjmuje rolę partnerską w stosunku do innych działaczy organiza-
cji. W aspekcie zewnętrznym organizacja często komunikuje się i podejmuje działania 
z innymi podmiotami. Przestrzeń działania organizacji jest postrzegana jako arena po-
tencjalnej współpracy, a nie konkurencji.

Badanie działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących w Białymstoku 
i powiecie białostockim podjęte zostało w ramach projektu pt. „Wsparcie funkcjono-
wania instytucji ekonomii społecznej – budowanie dobra wspólnego”, realizowanego 
wraz z Centrum Promocji Podlasia. Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku. Ze-
spół badawczy w składzie: dr hab. G. Nowacki, prof. UwB, dr E. Dąbrowska -Prokopowska, 
dr K. Sztop-Rutkowska, mgr A. Twarowska, mgr Ł. Wołyniec, skonstru ował cztery grupy 
dyspozycji do wywiadów z działaczami organizacji pozarzą dowych. Wszystkie dyspo-
zycje zostały powiązane z elementami uwzględnio nymi w dwóch przyjętych modelach 
analitycznych odnoszących się do teorii systemów złożo nych. Pierwsza grupa dyspozy-
cji stanowiła zestaw pytań dotyczący ogólnej oceny kondycji trzeciego sektora w danym 
mieście. Istotne w tym miejscu były pytania dotyczące opisu wzajemnych relacji pomię-
dzy organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami i władzą lokalną oraz dotyczące po-
tencjalnych barier w rozwoju trzeciego sektora w badanej miejscowości.

Druga grupa dyspozycji odnosiła się do opisu podstawowych celów i wewnętrznej 
struktury organizacji, w której działa badana osoba. W tym ujęciu ważne były przede 
wszystkim pytania, na podstawie których można było wywnioskować, czy określone 
organizacje dążą do rozwijania swojej działalności oraz czy aktywizują wszystkich swo-
ich członków, czy też tylko wybranych liderów. Ważne było również określenie, czy 
dana organizacja pozarządowa charakteryzuje się organizacją pionową czy poziomą.

Trzecia część dyspozycji odnosiła się do zagadnienia funkcjonowania badanej or-
ganizacji pozarządowej w aspekcie społeczności lokalnej i szerszego kontekstu struk-
turalnego. W tej części znalazły się między innymi pytania na temat podmiotów, z któ-
rymi współpracuje badana organizacja, oraz kwestia istnienia barier utrudnia jących 
podejmowanie przez nią działalności w lokalnym środowisku. Ważne również było 
uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu poinformowania mieszkań ców 
o działalności danej organizacji pozarządowej oraz o wykorzystaniu przez badanych 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W tym ujęciu było również możliwe 
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uzyskanie materiału badawczego ukazującego pośrednio występowanie wpływu kon-
tekstu lokalnego, regionalnego oraz makrostrukturalnego.

Ostania grupa dyspozycji zawierała zestaw pytań odnoszących się do indywidual-
nej działalności badanej osoby w ramach organizacji pozarządowej, którą wcześniej 
opisywała. Pytania te umożliwiły określenie stopnia zaangażowania badanych osób 
w działalność organizacji, dokonanie opisu zakresu ukształtowania się u nich tzw. 
tożsamości społecznikowskiej oraz prezentowany przez nich szerszy typ mentalności 
społecznej czy przyjętej strategii działania.

W ramach niniejszego projektu zdecydowano się przeprowadzić wywiady z przed-
sta wi cielami 40 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Białego-
stoku (9 wywiadów) i powiatu białostockiego (31 wywiadów). Dokonując doboru 
organizacji do badania, starano się zachować proporcje w zakresie liczby organizacji 
w badanych gminach. Dodatkowo ważną kwestią było uwzględnienie w strukturze ba-
danych orga nizacji typu ich działalności. Na potrzeby badania dokonano typologizacji 
organizacji na: edukacyjne, ekologiczne, kulturalne, pomocowe, rozwojowe, religijne, 
wielofunkcyjne stowarzyszenia lokalne i lokalne grupy działania. W okresie przygoto-
wywania niniej szego badania na listach Starostwa można było znaleźć 311 podmio-
tów, wśród których uwzględniono również kluby sportowe i jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wyłą czyw szy jednak organizacje sportowe i OSP, uzyskano listę 
138 podmio tów. W trakcie projektowania badania wykorzystano również portal NGO.
pl oraz strony publikujące informacje z Krajowego Rejestru Sądowego. Poszukiwano 
także aktualnych stron internetowych organizacji i innych śladów ich aktywności na 
stronach urzędów gmin, lokalnych portalach czy w prasie. Rzetelnie przeprowadzona 
weryfikacja materiału z zasobów internetowych pozwoliła na potwierdzenie zebra-
nych informacji oraz ewentualne uzupełnienie istniejących braków.

Analiza uzyskanych wyników badań. Poziom współpracy 
badanych organizacji pozarządowych z innymi podmiotami 

Analiza uzyskanego materiału badawczego wykazuje, że zarówno lokalne organi-
zacje pozarządowe z powiatu białostockiego, jak i z Białegostoku charakteryzują się 
wysokim poziomem deklarowanego otwarcia się na współpracę z innymi podmiotami. 
Tylko jedna organizacja z powiatu białostockiego na 40 przebadanych, zadeklarowała 
całko wity brak współpracy z innymi podmiotami. Warto jednak podkreślić, że badana 
organizacja pozarządowa, która zadeklarowała, że nie podejmowała jeszcze działań 
w kie runku współpracy z innymi podmiotami, nie odrzuca takiej możliwości w przy-
szłości, a jej obecny stan wynika wyłącznie z faktu krótkiego czasu funkcjonowania. 
W efekcie można stwierdzić, że wśród badanych organizacji pozarządowych panuje 
powszechne przekonanie o skuteczności podejmowania działań z innymi podmiotami. 
Niektóre z badanych organizacji podejmują również działania ukierunkowane na stwo-
rzenie uporządkowanych, szerokich i trwałych form partnerskiej współpracy ze zróżni-
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co wanymi podmiotami. „Nam udało w naszej miejscowości, w naszej gminie w końcu 
doprowadzić do dialogu organizacji, które są. Że te organizacje gdzieś tam fizycznie 
jeszcze się nie spotkały. To się odbędzie w styczniu, ale już ten kontakt pier wszy się 
pojawił. A la zalążek jeszcze nie partnerstwa, ale mam nadzieję, że współpracy” (B7). 

Powyższe wyniki wskazują, że badane organizacje pozarządowe dostrzegają zna-
czenie posiadania szerokich sieci społecznych, które umożliwiają skuteczną wymia-
nę informacji oraz podjęcie współpracy przez zróżnicowane podmioty. W tym sensie, 
deklaratywnie, wszystkie badane podmioty na poziomie zewnętrznym odnoszą się 
do otwartego typu organizacji pozarządowych. Generuje to założenie, że członkowie 
badanych organizacji pozarządowych, na poziomie deklaracji, reprezentują wysoki 
poziom przyswojenia zachodnich wzorców funkcjonowania społeczeństwa obywa-
telskiego oraz wskazują na występowanie kapitału społecznego typu pomostowego. 
Na tym poziomie analizy nie jest dostrzegalny wpływ procesów długiego trwania, 
czyli przejawów lokalnego tradycjonalizmu czy mentalności socjalistycznej. Zwraca 
uwagę natomiast silne, deklaracyjne podkreślanie nowoczesnych i otwartych postaw 
partnerskich, aprobowanych poprzez makrostrukturalne wymogi systemowe.

Z wypowiedzi badanych można głównie wywnioskować szeroką współpracę orga-
nizacji pozarządowych z instytucjami, zwłaszcza samorządem terytorialnym (Urzę-
dem gminy, Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim), urzędami (Wojewódzkim 
Urzędem Pracy) oraz ministerstwami (Ministerstwem Edukacji Narodowej, Minister-

Tabela 1. Współpraca badanych organizacji pozarządowych z innymi organizacjami pozarządowy-
mi, instytucjami i osobami  według badanych   

Współpraca badanej organizacji 
pozarządowej z innymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami, osobami:

Badane organizacje pozarządowe 
z powiatu białostockiego

(31)

Badane organizacje pozarządowe 
z Białegostoku

(9)

Współpraca z innymi 
organizacjami pozarządowymi

A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8,
B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, D6, E8, E9

Suma: 24

D1, D2, D3, D4, E1, E4, E7

Suma: 7

Współpraca z instytucjami

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B3, 
B4, B6, B7, C1, C2, C5, C6, C7, C8, 

C9, D5, D6, E2, E5, E8, E9

Suma: 25

D1, D2, D3, D4, E1, E4, E6, E7

Suma: 8

Współpraca z osobami

A1, A3, A5, A6, A7, A8, B3, B4, B5, 
B6, C1, C2, C8, D5, E9

Suma: 15

D3

Suma: 1

Brak współpracy 
z innymi podmiotami

B8

Suma: 1 Suma: 0

Źródło: Opracowanie własne. 
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stwem Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo zwraca uwagę częste podawanie przez 
badanych takich partnerów instytucjonalnych jak Miejski Ośrodek Wspierania Ro-
dziny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, co jest typowe dla badanych orga-
nizacji pozarzą dowych o profilu charytatywnym z Białegostoku. Dodatkowo zwraca 
uwagę fakt częstego przedstawiania przez badanych jako partnera Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych, czasami jednak błędnie utożsamianego z Ośrodkiem 
Wspierania Organizacji Pozarządowych. Natomiast stałymi partnerami, zwłaszcza dla 
badanych organizacji pozarządowych z powiatu białostockiego o profilu działalności 
kulturalnej, są Domy Kultury, Gminne/Wiejskie Ośrodki Kultury, lokalne muzea, bi-
blioteki. Marginalnie natomiast występowała współpraca z instytutami naukowymi 
oraz szkołami wyższymi, co kontrastuje z bogatą współpracą z przedszkolami, szko-
łami średnimi, gimnazjami i szkołami podstawowymi. Charakterystyczną cechą orga-
nizacji pozarządowych o profilu ekologicznym jest natomiast współpraca z Parkami 
Narodo wymi. W aspekcie współpracy cyklicznej, związanej z organizowaniem kon-
kretnych wydarzeń, np. koncertów, festynów, badani podkreślali stałą współpracę ze 
służbami mundurowymi (policją, strażą miejską, ochotniczą strażą pożarną). Wpływ 
charytatyw nego i religijnego profilu działalności niektórych badanych organizacji po-
zarządowych jest adekwatny z podkreślaniem stałej współpracy z archidiecezjami 
oraz parafiami (katolickimi bądź prawosławnymi). Zwraca uwagę fakt minimalnej 
współpracy badanych organizacji pozarządowych z prywatnymi firmami, która nie-
mal wyłącznie ograniczona jest do jednorazowego sponsoringu określonej imprezy 
organizowanej przez określoną organizację pozarządową. „I to jest tak, że to jest taka 
właściwie taka płaszczyzna porozumienia, która jest. I my wiemy, że jeżeli coś będzie-
my potrzebować to możemy się zwrócić. Jest to taka.. coś co nas łączy. Jeśli robimy 
(...) to możemy liczyć, że robimy to wspólnie. I na przykład w tej chwili w Centrum 
Kultury jest wystawa tych zdjęć wykonanych w atelier. One zostały wywołane i jest 
kilkadziesiąt ich tam jest właśnie. To są portrety mieszkańców (...) i to jest.. no to po 
prostu muzeum, znaczy Dom Kultury sfinansował.” (B4). W rezultacie z uzyskanego 
materiału badawczego można wywnioskować, że deklarowane otwarcie się badanych 
organizacji pozarządowych na współpracę ze zróżnicowanymi podmiotami jest silnie 
determinowane tradycyjnym kontekstem. W tym rozumieniu naturalnym partnerem 
dla lokalnej organizacji pozarządowej jest szkoła, instytucje pomocy społecznej, Koś-
ciół/ Cerkiew, domy kultury czy służby mundurowe, a nie nowoczesne przedsiębior-
stwa czy szkoły wyższe. 

Ważną rolę, według członków badanych organizacji pozarządowych, przy realiza-
cji projektów czy wydarzeń, odgrywa jednostkowa umiejętność wykorzystania kon-
taktów z określonymi osobami. Bardzo często badani utożsamiali same instytucje czy 
organi zacje niemal wyłącznie z konkretnymi osobami, traktując je jako bezpośrednich 
i jedy nych dysponentów określonych zasobów. Wskazuje to na występowanie po-
wszechnego przekonania wśród badanych, że w każdej organizacji czy instytucji jest 
jedna najważniejsza, reprezentacyjna osoba, która dysponuje znaczną władzą. Takie 
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założenie oznacza powszechne funkcjonowanie zamkniętego, w aspekcie wewnętrz-
nym, modelu organizacji pozarządowej. Dodatkowo jest to przekonanie, które ma 
swoje źródło w mentalności socjalistycznej i strategiach żywiołowego, nieukierunko-
wanego insty tucjo nalnie indywidualizmu jednostek, co jest sprzeczne z zachodnimi 
wzorcami funkcjo nowania społeczeństwa obywatelskiego. „Teraz też, poszła nauczy-
cielka, bo to nauczycielka wychowania fizycznego tym pływaniem się zajmuje i nawet 
ten projekt pisała, ja tam jej tylko potem pomagałam i poprawiałam, więc poszła do 
burmistrza, najpierw zadzwoniła, burmistrz się zapytał: „O co chodzi?”, „No chcemy 
znowu dotację”, „A nie ma sprawy, proszę składać”, także burmistrz jest naprawdę 
otwarty i Rada Gminy” (E9). 

Warto podkreślić, że z jednej strony, badani podkreślają wagę dobrych kontaktów 
z przedstawicielami władz samorządowych, często insynuując, że jest to podstawowy 
warunek uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego, oraz dyrektorami insty-
tucji, np. szkół, muzeów, domów kultury i organizacji pozarządowych. Wspomniane 
pozytywne stosunki często są również przez badanych rozumiane jako utrzymywanie 
mniej formalnych, towarzyskich kontaktów. Aczkolwiek badani działacze organizacji 
pozarządowych często podkreślają, że przedstawiciele lokalnej władzy są nastawieni 
do nich negatywnie lub obojętnie. „Organizacje działają, ale jakby gmina nas po prostu 
nie dostrzega” (B8). Badani dodatkowo często podkreślali brak odpowiednich inicja-
tyw współpracy ze strony lokalnych władz oraz na ograniczone możliwości finaso-
wania ich działalności. Dużą barierą w wypracowaniu partnerskiej współpracy jest 
również często podkreślana w wypowiedziach badanych zbyt rozbudowana biurokra-
cja w urzędzie miasta i urzędzie gminy. Interesujące jest to, że badani dość często, 
zwłaszcza w przy padku organizacji pozarządowych działających w gminach, wska-
zują na jawny klientelizm władz lokalnych wobec wybranych przez nich do współ-
pracy lokalnych organizacji pozarządowych. Badani często wprost podkreślali, że 
taka patologiczna sytuacja wynika z faktu, iż w samorządzie lokalnym zatrudnieni są 
członkowie  wybranych lokalnych organizacji pozarządowych lub ich rodziny. Badani 
również dość często podkreślali, że przedstawiciele lokalnej władzy próbują na nich 
skierować niezadowolenie społeczne za ich decyzje polityczne lub scedować na nich 
uciążliwe obowiązki. W rezultacie generuje to sytuacje konfliktowe pomiędzy przed-
stawicielami władz lokalnych a badanymi organizacjami z III sektora. „Wtedy docho-
dzi do konfliktu i wtedy bardzo łatwo dochodzi do konfliktu na zasadzie, że ktoś szuka 
winnego, nie jest w stanie się przyznać, wtedy władze samorządowe zwalają tę winę 
często na ekologów. Wygadując bzdury, że czegoś im tam nie pozwalali, a tak napraw-
dę przyczyna leży w zupełnie innym miejscu” (C3). Z drugiej strony część badanych 
organizacji pozarządo wych podkreśla, że dość często występują partnerskie relacje 
pomiędzy nimi a lokalną władzą. Badani podkreślają, że obok wsparcia finansowego, 
przedstawiciele lokalnej władzy pomagają im poprzez udostępnianie lokali, pomoc 
rzeczową czy prawną. Należy jednak podkreślić, że badani często mówią o współpracy 
partnerskiej w władzą lokalną, która zleca im pewne działania. Trudno w tym przy-
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padku mówić zatem o poziomej współpracy, a raczej o hierarchicznej podrzędności 
badanych organizacji lokalnych. „Współpraca między samorządem, a organizacjami 
występuje na styku dofinansowań na styku z jednej strony, jeżeli chodzi o korzyść dla 
stowarzyszeń, a z drugiej strony jeżeli chodzi o korzyść dla samorządu na zasadzie 
wyręczania, bym powiedział samorządu z niektórych działań związanych z promocją, 
związanych z dziedzictwem kulturowym, dzie dzictwem przyrodniczym tego obszaru. 
Które są, jakby gdyby organizowane, prowa dzone, kolekcjonowane, zbierane przez te 
stowarzyszenia. Czyli jest ta współpraca, ona jest na szczeblu samorząd organizacja 
i między organizacjami” (C7).

W aspekcie działalności badanych organizacji ważną rolę odgrywa również apro-
bata proboszcza danej parafii, w której działają badane organizacje pozarządowe. Pro-
boszcz jest też często traktowany przez badanych jako osoba mająca wpływ na lokalną 
politykę oraz jako ważny wyznacznik kreowania określonego wizerunku badanej or-
ganizacji w świadomości mieszkańców. Wskazuje to jednocześnie na funkcjonowanie 
badanych organizacji pozarządowych w nieformalnych relacjach społecznych. Warto 
podkreślić, że uważane są one za podstawowego gwaranta skutecznego działania oraz 
za specyficz ny wyznacznik statusu danej organizacji pozarządowej w aspekcie lokal-
nym i regio nalnym. Dodatkowo można wywnioskować, że wspomniane kontakty czę-
sto przyjmują fasadową formę, w celu wykreowania w badanej społeczności lokalnej 
odpowiedniego wizeru nku badanej organizacji pozarządowej. Z drugiej strony, bada-
ni często podkre ślali znaczenie przyjaciół, znajomych i rodziny jako tych osób, które 
dobrowolnie wspierają działania organizacji pozarządowej, której w większości przy-
padków nie są członkami. W tym rozumieniu badane organizacje pozarządowe często 
uaktywniały silne, wspólnotowe sieci społeczne, w celu uzyskania gwarancji wyko-
nania określonych działań organizacji. „Tak, my w ogóle.. ja też mam dziecko. Starsze 
moje dziecko chodzi do szkoły więc w ogóle mam kontakt z rodzicami prawda ze szko-
ły czyli w ogóle dużo mam koleżanek już teraz, prawda z tego środowiska także tak. ja 
myślę, że to nawet wychodzi w ramach takiej luźnej i swobodnej rozmowy, prawda. To 
nie są takie, że ktoś do mnie dzwoni i „pani Aniu np. jest taka i taka potrzeba to może 
nie w ten sposób tylko na podstawie takich rozmów my w sumie diagnozujemy sami 
jakby te potrzeby, które istnieją, które się pojawiają, które w zasadzie istnieją w tym 
środowisku lokalnym” (B6). Obydwa przykłady wskazują, mimo istnienia partnerskiej 
współpracy badanej orga nizacji z innymi podmiotami, na istotną rolę więzi wspólno-
towych, a więc też relacji niefor mal nych i „zamykających”.

Analizując zebrany materiał badawczy można zauważyć bogactwo deklarowa-
nej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Zwraca uwagę fakt, że czę-
sto deklarowana jest nie tylko współpraca z organizacjami z danej miejscowości, ale 
również z organizacjami pozarządowymi o charakterze regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Wyniki badań są interesujące i pokazują dość częste istnienie 
pozytywnych relacji współpracy ponadregionalnej i krajowej pomiędzy organizacja-
mi pozarządowymi oraz istnienie relacji obojętnych oraz negatywnych pomiędzy nimi 
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w danej społeczności lokalnej. Wszelkie lokalne formy współdziałania miejscowych 
orga nizacji pozarządowych często są ograniczane do obojętnych lub fasadowych spot-
kań grzecznościowych. „Często bywamy na ich uroczystościach, uroczystościach oni 
bywają u nas” (A1). W tym przypadku można stwierdzić, że badane organizacje poza-
rządowe wolą współpracować z podobnymi podmiotami spoza swojej społeczności 
lokalnej, jednocześnie zamykając się na takie działania wobec swoich miejscowych od-
powiedników. Nie oznacza to jednak jawnego konfliktu pomiędzy lokalnymi organiza-
cjami pozarządowymi w danej społeczności. Sytuacja upublicznienia konfliktu według 
badanych występuje marginalnie, a raczej dba się o to, aby wszelkie kwestie sporne 
były rozwiązywane drogą nieformalnych i prywatnych negocjacji. „Myślę że pewnie 
jakaś współpraca jest też narzucona poprzez, czy narzucona, taka moderowana po-
przez to że no są te organizacje wspierające tak, czasami się zaprasza te organizacje na 
różne spotkania, powstają pewne ciała konsultacyjne, podkomitety, nie-podkomitety, 
więc gdzieś tam się ci ludzie spotykają i gdzieś zabierają głos, ale nie sądzę żeby współ-
pracowali za bardzo ze sobą. Czyli takiego efektu synergii nie ma, bo, przynajmniej 
nie znam przykładów” (E6). Badani podkreślają, że lokalne organizacje pozarządowe 
często nie podejmują żadnych wzajemnych kroków, aby podjąć szerszą lokalną współ-
pracę. Dodatkowo ich wzajemną niechęć lub obojętność wzmacnia wzajemna konku-
rencja o względy przedstawicieli lokalnych elit i władzy lokalnej, traktowanych jako 
głównych dysponentów wsparcia finansowego dla ich organizacji. „Każdy działa so-
bie i tak naprawdę każdy stara się wygryźć coś z ogólnej puli powiedzmy dostępnych 
środków czy to funduszy czy to materialnych i nikt nic o innej organizacji nic nie wie, 
tak naprawdę” (B7). Uzyskany materiał badawczy wskazuje, że w powiecie białosto-
ckim i Białymstoku dominuje realnie model organizacji pozarządowej zamkniętej na 
współ pracę z podobnymi do siebie podmiotami. Świadczą o tym często deklarowane 
przez badanych postawy obojętności i rywalizacji. W lokalnej społeczności organiza-
cje pozarządowe są dla siebie obce, niewidoczne lub są traktowanie jako konkurujące 
o dostęp do cennych dóbr i kontaktów personalnych.

Realizacja projektów jest najczęstszą formą współpracy organizacji pozarządowych 
z innymi podmiotami deklarowaną przez badanych z Białegostoku. Jest to współpra-
ca długoterminowa, charakteryzująca się zróżnicowanymi działaniami, począwszy od 
wspólnego napisania projektu, wstępnego jego przygotowania aż po faktyczną jego 
realizację. „Jeżeli chodzi o projekt centrum zielonych technologii, czyli realizowany 
w ramach funduszy Equol, inicjatywy wspólnotowej Equol przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego i Ministerstwo Pracy, który realizowaliśmy no to opracowaliśmy 
siedem nowych zawodów. W ramach, znaczy w kooperacji z różnymi kilkoma part-
nerami instytucjonalnymi. Tutaj były i Wyższa Szkoła(...), Wojewódzki Urząd Pracy, 
formy inicjatyw rozwojowych, Biuro Inicjatyw Rozwojowych (...), czyli różne spółki, 
różne firmy. Zebraliśmy ich wszystkich pokazaliśmy im formy współpracy. Te firmy 
i insty tucje dalej współpracują w różnych innych projektach partnerskich, a my ich 
że tak powiem zachęciliśmy i pokazaliśmy jak to się robi i dla wielu instytucji były to 
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pierwsze projekty partnerskie” (C3). Badani również często podkreślali, że taka współ-
praca jest głównie ukierunkowana pragmatycznie na uzyskanie określonej kwoty fi-
nansowania z dotacji Unii Europejskiej, a nie na tworzenie trwałej sieci współpracy 
pomiędzy podmiotami. W tym przypadku deklarowana otwartość badanych organi-
zacji poza rządowych, ujawnia realne motywacje jej członków do podjęcia współpracy 
z innymi podmiotami. Badani działacze lokalnych organizacji pozarządowych działają 
w środo wisku nie sprzyjającym współpracy, gdzie normą jest walka o ograniczone za-
soby poprzez nieformalne kontakty m.in. z przedstawicielami lokalnej władzy. Taki 
kontekst społeczny nie sprzyja budowaniu trwałych sieci pomiędzy zróżnicowanymi 
podmio tami, a raczej naśladuje je, poprzez podejmowanie pragmatycznej współpra-
cy między organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji wymogów stawianych we 
wnioskach o wszelkiego rodzaju dotacje finansowe dla projektów.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku badanych organizacji pozarządowych 
z powiatu białostockiego znacznie rzadziej podejmowane są działania ukierunko-
wane na długotrwałą współpracę z określonymi partnerami. Wśród badanych orga-
nizacji pozarządowych z powiatu białostockiego dominują natomiast formy działań 
jedno razowych, związanych z organizacją np. festynów, warsztatów czy kolonii dla 
dzieci. Wspomniane działania często mają charakter rozrywkowy lub są ukierun-
kowane na realizację projektów powiązanych z tradycyjnymi wartościami rodzin-
nymi, narodo wymi czy religijnymi. Dodatkowo część organizacji pozarządowych 
z powiatu biało stockiego, na pytanie dotyczące stosowanych przez nie form współ-
pracy pomiędzy nimi a innymi podmiotami, zaznaczyło wyłącznie kwestie związane 

Tabela 2. Formy współpracy badanych organizacji pozarządowych z innymi organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami i osobami  według badanych

Formy współpracy badanej organizacji 
pozarządowej z innymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami, osobami:

Badane organizacje pozarządowe 
z powiatu białostockiego

(31)

Badane organizacje 
pozarządowe z Białegostoku

(9)

Realizacja wspólnego projektu

A5, A8, B3, B4, B7, C1, C2, C4, C5, 
C6, C7, C9, D6, E2, E3

Suma: 15

C3, D1, D2, D3, D4, E1, E4, E6

Suma: 8

Wspólna organizacja wydarzenia 
np. koncertu, festynu, wystawy

A1, A2, A3, A8, B4, B5, B6, C1, C4, 
C9, E5, E8, E9

Suma: 13

D1, D2, D3, E7

Suma: 4

Udzielenie pomocy

A1, A4, A5, A6, B2, B3, B4, B5, B6, 
B7, C1, C2, C6, C8, C9, D6, E3, E5, 

E8, E9

Suma: 20

B1, C3, D1, D2, D4, E7

Suma: 6

Wzajemne uczestniczenie w uroczystościach 
/wystąpieniach / szkoleniach

A1, A6, A7, B3, B5

Suma: 5

B1, E1, E4

Suma: 3

Źródło: Opracowanie własne.
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z udzieleniem pomocy np. przy transporcie, wypożyczeniu sali czy sprzętu. Wskazu-
je to na minimalny zakres podejmowanych wspólnych działań pomiędzy nimi oraz 
ograniczenie swoich kontaktów niemal wyłącznie do kwestii akceptacji zwyczajowej 
normy „grzeczności”. „Cyklicznie. Dzień Seniora akurat my zainicjowaliśmy jako Sto-
warzyszenie, jako świetli ca i od tej pory to już piąty czy szósty rok, o teraz w tym 
roku znowu będzie. No wigilia ekumeniczna, akurat zainicjowała szkoła, ale konty-
nuuje Stowarzyszenie. Festyn rodzinny zainicjowała szkoła, ale my kontynuujemy” 
(E2). W tym przypadku wszelkie formy współpracy są utożsamiane z fasadowymi, 
towarzyskimi spotkaniami w trakcie określonych uroczystości lub podczas wyda-
rzeń lokalnych oraz z wzajemną, grzecznościową pomocą w sytuacjach losowych. 
Nie są to jednak działania, mimo deklarowanego otwarcia się badanych organiza-
cji pozarządowych, umożliwiające zbudowanie podstaw do wymiany informacji czy 
szerszej współpracy.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na pięć przypadków odpowiedzi badanych z po-
wiatu białostockiego i trzy z Białegostoku, z których można wywnioskować, że za for-
mę współpracy pomiędzy ich organizacjami pozarządowymi a innymi podmiotami, 
zwłasz cza znaczącymi w danej miejscowości osobami, uznaje się wzajemne uczest-
niczenie w różnego rodzaju uroczystościach czy imprezach. Wskazuje to znacząco, że 
w tym przypadku uwidacznia się znaczenie hierarchicznych, a nie partnerskich relacji 
pomię dzy zróżnicowanymi podmiotami w działalności badanych organizacji pozarzą-
dowych. W tym ujęciu można stwierdzić, że „mapa” zainteresowania liderów badanych 
organi zacji pozarządowych często zawęża się niemal wyłącznie do skupienia swojej 
uwagi na ważnych lokalnych osobistościach, np. na burmistrzu, proboszczu, dyrekto-
rze szkoły, czy innej organizacji pozarządowej. Nie jest to współpraca ukierunkowana 
na realizację dobra wspólnego, a wyłącznie działania, których celem jest podtrzyma-
nie znaczących relacji pomiędzy jednostkami: prezesem/zarządem organizacji poza-
rządowych a waż nymi lokalnymi osobistościami. „Ja jako prezes towarzystwa czy jako 
radny powiedzmy, wręczam nagrody po prostu w turniejach, także to tak się przeplata, 
że na rożnych frontach powiedzmy.. nie? Nasi ludzie biorą udział na przykład w szkole, 
w tych turniejach wiedzy (...), szkoła organizuje, albo Pałac organizuje taki konkurs, 
siłą rzeczy, nas zapraszają, nie odmawiamy... też to jest jakiś prestiż” (A1).

Podsumowanie 
Zastosowanie w niniejszym badaniu nad lokalnymi organizacjami pozarządowymi 

w Białymstoku i powiecie białostockim dość skomplikowanej procedury krytycznej 
analizy paradygmatów transformacji ustrojowej w Polsce oraz nowatorskiej na grun-
cie socjologii teorii systemów złożonych, dało możliwość nie tylko szczegółowego 
przygoto wania narzędzi badawczych, ale również szersze możliwości interpretacji 
uzyskanego materiału. Warto podkreślić, że obszerność przeprowadzonej analizy te-
oretycznej wymagała na potrzeby niniejszego artykułu zastosowania dość znacznych 
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ograniczeń i uproszczeń w przedstawionym wywodzie naukowym. Znacznie szersza 
i bogatsza argumentacja za krytyczną analizą paradygmatów transformacji ustrojo-
wej oraz zastosowaniem teorii systemów złożonych do diagnozy konkretnych zja-
wisk we współczesnym społeczeństwie polskim została przedstawiona w obronionej 
w kwietniu 2017 roku mojej rozprawie doktorskiej. Dodatkowo należy podkreślić, że 
ograniczenia finansowe w 2011 roku oraz oczekiwania naszego partnera w badaniu 
(Centrum Promocji Podlasia) uniemożliwiły prowadzenie badań porównawczych 
w określonych przedziałach czasowych, w celu wychwycenia liniowych powiązań oraz 
nieliniowych przeskoków badanego zjawiska. Takie działania częściowo ograniczyły 
możliwości wyjaśniające proponowane przez teorie systemów złożonych.

Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań wskazują na specyfikę lokalne-
go III sektora w Białymstoku i powiecie białostockim, która opiera się na hybrydalnym 
łączeniu elementów pochodzących ze zróżnicowanych kontekstów (zmiennych mode-
lowych). Należy podkreślić, że wszystkie badane organizacje pozarządowe rozu mieją 
znaczenie i deklarują niemal całkowitą otwartość na współpracę z innymi podmio-
tami. Interpretacja tych wypowiedzi wskazuje na to, że badani działacze w lokalnych 
organizacjach pozarządowych doceniają wartość, jaką daje współpraca ze zróżnico-
wanymi podmiotami ukierunkowana na realizację określonego dobra wspólnego. Tak 
otwarta postawa badanych wskazuje na wysoki poziom przynajmniej deklarowanego 
zrozumienia dla skuteczności budowy szerokich sieci społecznych opartych na tak 
zwanym kapitale pomostowym. „Kapitał pomostowy, jednoznacznie pozytywny, po-
lega na tworzeniu relacji z osobami innymi niż my sami” (Giza, Sikorska 2012: 370) 
Bardziej skomplikowany obraz działalności badanych organizacji pozarządowych 
wykazują analizy kolejnych części uzyskanego materiału badawczego. Organizacje 
pozarządowe budują swoją strategię działania w niekorzystnych, w ich opinii, warun-
kach społecz nych, politycznych i przede wszystkim ekonomicznych. Inne organizacje 
pozarządowe nie są dla nich potencjalnymi partnerami do współpracy, ale rywalami 
o ograniczone zasoby. Wyjątkiem od tej reguły są organizacje pozarządowe spoza 
danej społeczności, funkcjonujące w innych miastach, regionach czy nawet krajach. 
Walka o cenne zasoby dla lokalnych organizacji pozarządowych opiera się głównie 
na zdobyciu odpowiednich, często nieformalnych sieci powiązań z przedstawicielami 
władzy lokalnej oraz innymi elitami. Przyjęcie określonych organizacji do towarzy-
skiej sfery „My” elit jest dla nich jednoznaczne z uzyskaniem dojścia do ukrytych dla 
innych możliwości szybkiego pozyskania cennych zasobów finansowych, material-
nych czy rzeczowych. Takie dzia łania jednoznacznie wskazują na funkcjonowanie sil-
nego kapitału wiążącego, pro wa dzącego do tworzeniu zamkniętych wspólnot silnych 
więzi, opartych na spersona lizo wanym zaufaniu pomiędzy ich członkami. Dominacja 
takiego typu kapitału społecz nego nie sprzyja, a wręcz ogranicza realizację działań 
ukierunkowanych na dobro wspólne. „Przegrane” w tej walce o kontakty z przedstawi-
cielami władzy lokalnej orga nizacje pozarządowe podejmują zróżnicowane strategie 
działania. Wspomniane strategie stanowią continuum działań od izolacji, po tworze-
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nie koalicji z innymi orga ni zacjami pozarządowymi i instytucjami, aż po nawiąza-
nie współpracy z podmio tami spoza danej społeczności lokalnej. W rezultacie obraz 
współpracy badanych lokalnych organizacji pozarządowych tworzy złożony i dyna-
micznie przekształcający się system sieci. Jest to obraz z jednej strony ukierunkowany 
przez określony lokalny i regio nalny kontekst, a z drugiej dynamizowany przez ciągle 
napływające makrostrukturalne bodźce.
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THE COOPERATION BETWEEN LOCAL NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND 
DIFFERENTIAL SUBJECTS IN BIAŁYSTOK AND BIAŁOSTOCKI DISTRICT WITHIN 
THE THEORY OF COMPOUND SYSTEMS. THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF QUALITA
TIVE STUDIES

Abstract.The main aim of this article is showing the problematic aspects of cooperation level 
between non-governmental organizations studied in 2011 in Bialystok and Bialostocki distri-
ct, and differential subjects as residents, institutions, organizations or local authorities. The 
presented results will be interpreted within the theory of civil society, the transfor mation of 
modern Polish society and the theory of compound systems.

Keywords: non-governmental organizations, local community, cooperation, Polish society, 
theory of compound systems.
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Współdecydowanie mieszkańców 
o sprawach lokalnych w kontekście rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 
na przykładzie m.st. Warszawy

Przemiany społeczne i gospodarcze ostatnich dziesięcioleci spowodowały między 
in nymi przeobrażenia w zakresie zarządzania publicznego, zmierzające od kla-

sycznego mo delu zarządzania, opartego na weberowskiej koncepcji biurokracji, w kie-
runku współ za rządzania: governance (Peters, Pierre: 1998: 227–243), collaborative 
governance (Ansell, Gash 2008: 543–571), New Public Governance (Osborne 2009). Od 
administracji odseparowanej od obywateli w kierunku administracji współdziałajacej 
z obywatelami, opartej na zasadach realnego partnerstwa (Sześciło 2014: 53).

Koncepcja współzarządzania stanowi z jednej strony konsekwencję wzrostu ocze-
kiwań obywateli w stosunku do instytucji władzy w wyniku narastania różnego typu 
problemów społecznych, politycznych i gospodarczych, a z drugiej efekt rozczaro-
wania brakiem skuteczności państwa i jego instytucji w rozwiązywaniu tych proble-
mów (Karwińska 2009: 63). Współzarządzanie, aby było efektywne, wymaga między 
innymi nieustannego zaangażowania w dialog, co generuje więcej informacji i służy 
ich wymianie (Jessop 2007: 15). Z kolei dialog społeczny wymaga budowania systemu 
komunikacji pomiędzy przedstawicielami władz i obywatelami (mieszkań cami) opar-
tego na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. 

Brak zaufania i otwartości na dialog (z jednej czy też drugiej strony tego dialogu) 
rodzi niebezpieczeństwo fasadowości partnerstwa, a w konsekwencji brak transpa-
rentności i prawidłowej wymiany informacji oraz brak satysfakcji obywateli z dzia-
łań podejmowanych przez władze i instytucje, a także niechęć do angażowania się 
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w sprawy publiczne. W związku z powyższym rodzi się pytanie, jak prezentuje się mo-
del współzarządzania w Polsce, podczas gdy wiadomo z badań, że poziom zaufania 
Polaków do innych osób, a tym bardziej do władz różnego szczebla, w tym zwłaszcza 
centralnego, jest dość mocno ograniczony (Cybulska, Pankowski 2018). 

Artykuł, oparty na danych empirycznych, w pierwszej części omawia kwestię za-
angażowania obywatelskiego Polaków oraz poczucia wpływu na sprawy publiczne 
w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wymiar krajowy sta-
nowi tło i punkt odniesienia dla zaangażowania obywatelskiego w wymiarze lokal-
nym, które rozpatrywane będzie w drugiej części opracowania na bazie danych ilościo-
wych pochodzących z reprezentatywnych badań ogólnopolskich, jak również z badań 
zrealizo wanych wśród mieszkańców Warszawy, a ponadto na bazie wywiadów po-
głębionych przeprowadzonych z tzw. aktywistami miejskimi, w tym z przedsta wicie-
lami ruchów miejskich1. Celem artykułu jest wskazanie na możliwości i ograni czenia 
w zakresie partycypacji obywateli we współzarządzaniu miastem i współdecydowa-
niu o sprawach lokalnych formułowane przez mieszkańców, zarówno na podstawie 
ich opinii oraz obserwacji, jak i własnych doświadczeń. 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 
i zaangażowanie społeczne Polaków

Społeczeństwo obywatelskie to stosunkowo elastyczny termin, nie sposób go 
umieścić w konkretnych ramach pojęciowych. Trudno z matematyczną precyzją okre-
ślić punkt, od którego możemy mówić o występowaniu społeczeństwa obywatelskie-
go lub jego braku. Najogólniej jednak można zdefiniować społeczeństwo obywatelskie 

1 Wywiady zrealizowano w ramach „Analizy stosowanych formuł dialogu, wykorzystywanych narzędzi 
i różnych potencjałów do uczestnictwa w dialogu” przeprowadzonej dla m.st. Warszawy (oprac. M. Podkowińska 
i R. Bogu szewski, SGGW 2016). Projekt ten miał szeroki charakter – jego celem była dwuwymiarowa analiza 
dotycząca z jednej strony instrumentarium stosowanego przez różne jednostki Urzędu m.st. Warszawy w di-
alogu z mieszkańcami, a z dru giej oczekiwań interesariuszy co do formuły dialogu. Jednym z elementów pro-
jektu było przeprowadzenie nieustrukturyzowanych, indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych 
z osobami, które zawodowo lub pro bono uczestniczą jako strony w różnych formach dialogu pomiędzy Urzędem 
Miasta a interesariuszami. Rozmówcami byli m.in. przedstawiciele wybranych biur w Urzędzie m.st. Warszawy 
(3 indywidualne wywiady nieustrukturyzowane), przedstawiciele wybranych urzędów dzielnic m.st. Warszawy 
odpowiedzialni za promocję oraz organizację Urzędu (2 wywiady indywidualne nieustrukturyzowane i 1 wywi-
ad grupowy), aktywiści miejscy (4 wywiady indywidualne nieustrukturyzowane) oraz przedstawiciele Feder-
acji Mazowia zajmujący się m.in. realizacją badań wśród warszawskich KDS-ów i DKDS-ów (1 wywiad grupowy 
z 6 osobami). Dodatkowo do przewodniczących wszystkich warszawskich KDS i DKDS skierowano zapytanie 
mailowe z prośbą o wyrażenie opinii na temat jakości komunikacji i dialogu na linii Miasto st. Warszawa – or-
ganizacje pozarządowe oraz oczekiwań w tym zakresie (uzyskano 17 merytorycznych odpowiedzi). Ze względu 
na ograniczone ramy prezentowanego opracowania, w artykule, jako głos mieszkańców, wykorzystane zostaną 
jedynie nieliczne i zwięzłe wypowiedzi przedstawicieli ruchów miejskich, stanowiące wyłącznie uzupełnienie 
reprezentatywnych badań ilościowych i wskazujące na możliwe (gdyż wynikające z subiektywnych ocen) przy-
czyny ograniczeń w zakresie dialogu miasta z mieszkańcami i hamulca w zakresie rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego w stolicy.
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jako niezależną od państwa „organizację” opartą na wspólnocie celów, składającą się 
z jednostek w pełni świadomych swoich praw i obowiązków oraz podejmujących kon-
kretne działania, aby te cele osiągnąć (Piechota 2007: 10). Istnienie społeczeństwa oby-
watelskiego wiąże się z pewnego rodzaju ideałem opartym na samoorganizacji i uczest-
nictwie obywateli w wielowymiarowej rzeczywistości społecznej. W tym kontekście 
termin ten wywodzony jest już ze starożytnej Grecji w odniesieniu do obywateli, którzy 
nie byli wyłącznie posłuszni wobec władzy, ale również brali czynny udział w rządze-
niu, tworząc tym samym „wspólnotę obywatelską” (Pietrzyk-Reeves 2012: 17)

Idea społeczeństwa obywatelskiego niesie za sobą możliwość poszerzenia hory-
zontów dotyczących relacji pomiędzy państwem, systemem, społeczeństwem oraz 
funkcjonującymi w nim jednostkami. Niezależnie od różnic definicyjnych, nie ma wąt-
pliwości co do tego, że największe szanse na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
stwarza system demokratyczny oparty na współtworzeniu polityki za sprawą szero-
kiej gamy możliwości angażujących obywateli do aktywnego działania na rzecz „do-
bra wspólnego”. Liberalna demokracja oraz gospodarka rynkowa stwarzają warunki 
umożliwiające wolność i aktywne uczestnictwo jednostek w życiu politycznym oraz 
publicznym w ramach wspólnoty obywatelskiej (Pietrzyk-Reeves 2012: 326). Jak się 
jednak okazuje, nawet w warunkach demokracji, podstawą funkcjonowania której jest 
wspólnota i władza obywatelska, spore wyzwanie stanowi zachęcenie obywateli do 
działania – zarówno w wymiarze krajowym, jak i lokalnym. 

Problem ten dotyczy zwłaszcza państw postkomunistycznych, w tym Polski, w któ-
rych państwo przez długi czas traktowane było jako adresat roszczeń różnego typu 
grup interesów (Antoszewski 2000: 18). Nieukształtowane były mechanizmy zapew-
niające równowagę społeczną, w tym regulacje prawne, instytucje i organizacje, któ-
rych celem jest integracja różnych interesów społeczeństwa (Sasinowski 2012: 32). 

Przed transformacją systemową aktywność obywatelska Polaków funkcjonowa-
ła, jak można sądzić na podstawie statystyk, na wyższym poziomie niż po roku 1989, 
wiązało się to jednak raczej z korzyściami wynikającymi z przynależności do poszcze-
gólnych organizacji politycznych, a nie z altruistyczną działalnością ukierunko waną 
na określone cele wspólnotowe. Fenomenem w tamtym okresie okazał się natomiast 
ruch obywatelsko-narodowo-pracowniczy „Solidarność”, który dzięki zaangażowaniu 
obywateli odegrał niezwykle istotną rolę w obaleniu komunizmu w Polsce (Podemski 
2014: 94). Istnieją interpretacje, iż po upadku bloku komunistycz nego bierny stosunek 
do polityki może być przykładem swoistej walki o wolność, opartej na anarchistycznej 
koncepcji odrzucania władzy niezależnie od jej pochodzenia i funkcjonującego syste-
mu (Podemski 2014: 104). 

W tym kontekście rzeczywista aktywność obywatelska ogranicza się najwyżej do 
uczestnictwa w wyborach, co stanowi absolutne minimum dla obecnie dostępnych 
możliwości zaangażowania. W Polsce udział w wyborach jest dobrowolny, jednak 
z tego przywileju korzysta niezmiennie od 1989 roku jedynie mniej więcej co drugi 
obywatel uprawniony do głosowania.
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Tabela 1. Frekwencja wyborcza w Polsce w wyborach parlamentarnych
Rok wyborów Frekwencja wyborcza

1989 62,11%
1991 43,20%
1993 52,08%
1997 47,93%
2001 46,18%
2005 40,57%
2007 53,88%
2011 48,92%
2015 50,92%

*Opracowanie własne na podstawie danych PKW

Wynik ten jest dalece odległy od notowanego dla innych krajów europejskich, 
zwłaszcza takich jak: Szwecja, gdzie w wyborach parlamentarnych w 2018 roku 
frekwencja wyborcza wyniosła aż 87,18%, Dania (85,89% w 2015 roku), Niemcy 
(76,15% w 2017 roku) czy Finlandia (66,85% w 2015 roku) (IDEA 2018). Analizując 
natomiast frekwencję wyborczą w wyborach parlamentarnych w innych krajach post-
komunistycznych wchodzących obecnie w skład UE, można stwierdzić, że nie odbiega 
ona aż tak znacząco od notowanej w Polsce, choć i tak zazwyczaj jest wyższa. Jeżeli 
chodzi o ostatnie wybory, istotnie wyższa była na Węgrzech (69,67% w 2018 roku), 
w Estonii (64,23% w 2015 roku), w Czechach (60,84% w 2017 roku) i na Słowacji 
(59,82% w 2016 roku), zbliżona na Łotwie (54,58% w 2018 roku), w Bułgarii (53,85% 
w 2017 roku), w Słowenii (52,64% w 2018 roku) i na Litwie (50,64% w 2016 roku), 
natomiast wyższa niż w Rumunii (37,79% w 2016 roku) (IDEA 2018).

Jak wynika z badań, czynnikiem demotywującym zwykłych ludzi do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym w Polsce jest między innymi przekona-
nie o ograniczonej podmiotowości obywateli wobec polityki krajowej. Zgodnie z dany-
mi CBOS, niezmiennie ponad połowa Polaków (w lutym 2018 było to 57%) jest zda-
nia, iż zwykli ludzie nie mają wpływu na sprawy swojego kraju (Boguszewski 2018b). 
Obywatele żyjący w przekonaniu, że ich głos niewiele znaczy, zazwyczaj biernie przy-
glądają się polityce, wyrażają poczucie bezsilności wobec niej i nie podejmują żadnej 
aktywności społeczno-politycznej.

Optymizmem napawają jednak badania społeczne, z których wynika, że od lat 
90. odnotowywane w Polsce poczucie wpływu na sprawy kraju stopniowo wzrasta 
– z dekla rowanych zaledwie 7% w roku 1992 do 38% w roku 2018. Ciągle jednak 
ponad połowa obywateli wyraża w tym względzie opinię przeciwną (Boguszewski 
2018). Zwiększające się poczucie wpływu może natomiast świadczyć o tym, że Polska 
wprawdzie powoli, jednak dość systematycznie, zmierza w kierunku świadomej oby-
watelskiej aktywności, a co za tym idzie – w kierunku społeczeństwa obywatelskiego 
opartego na współdziałaniu i współzarządzaniu, które, choć stosunkowo młode, ma 
potencjał rozwojowy. 
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Potencjał ten przejawia się również w postaci działalności różnego typu organi-
zacji pozarządowych, które z założenia za sprawą wspólnotowego podejścia do osią-
gania celów i podejmowania aktywnych działań w obrębie określonego środowiska, 
grupy, społeczności, wspólnoty mobilizują jednostki do działania w ramach tych wła-
śnie aktywności. Jak wynika z danych GUS, w 2014 roku aktywną działalność w Pol-
sce prowadziło 100,7 tys. organizacji o charakterze pozarządowym. Zarejestrowane 
w 2014 roku stowarzyszenia i fundacje to łącznie 127 180 instytucji. Dla porównania 
w 1997 roku było ich niemal sto tysięcy mniej. W latach 2010–2014 liczba organizacji 
sektora nonprofit zwiększyła się o 9%, czyli o 7,3 tys. podmiotów. Sektor nonprofit li-
czył w 2014 roku łącznie około 11,4 mln członków (GUS 2017). W Polsce w 2014 roku 
przypadały 32 organizacje nonprofit na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych było ich 29. Z drugiej jednak strony w Czechach było ich aż 125 na 
10 tys. mieszkańców (www.ngo.pl).

Tabela 2. Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji w rejestrze REGON 
w latach 1992–2014

Rok Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji w rejestrze REGON
1992 8336
1997 28620
2002 62906
2007 90448
2011 109487
2014 127180

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Potencjał rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest jeszcze bardziej do-
strzegalny na poziomie lokalnym. Przekonanie, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy 
swojego miasta czy gminy, wyraziło w lutym 2018 roku 59% badanych przez CBOS, co 
w porównaniu z początkiem lat 90. oznacza niemal czterokrotny wzrost (z 16% w ro-
ku 1992) (Boguszewski 2018b). Zgodnie z deklaracjami, zdecydowana większość Po-
laków interesuje się kwestiami lokalnymi (76%), jest zdania, że władze orientują się, 
z jakimi problemami borykają się mieszkańcy (63%) oraz – co najważniejsze – reali-
zują ich potrzeby (60%) (Boguszewski 2018c). Samo przekonanie o działaniach władz 
na rzecz mieszkańców nie przekłada się jednak na poziom zadowolenia z funkcjonu-
jących form i możliwości wpływu dostępnych dla obywateli. Co drugi Polak uważa, że 
wpływ mieszkańców na sprawy lokalnej społeczności powinien być większy (Bogu-
szewski 2018c). Jednocześnie jednak chęć posiadania większego wpływu w wymiarze 
lokalnym, najczęściej nie znajduje odzwierciedlenia w faktycznej aktywności obywa-
teli w ramach już dostępnych możliwości. Jedynie co czwarty badany przez CBOS jest 
w stanie wymienić 3 formy aktywności umożliwiające wpływanie na sprawy swojego 
miasta lub gminy. Wiąże się to zarówno z brakiem wiedzy o dostępnych sposobach 
obywatelskiej partycypacji, ale również z często deklarowanym brakiem czasu. Dzia-
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łania mające na celu zademonstrowanie sprzeciwu wobec władzy cieszą się większym 
zaangażowaniem aniżeli współtworzenie polityki w ramach projektów i inicjatyw 
obywatelskich (Boguszewski 2018c). Wyzwaniem dla władz lokalnych jest przekucie 
potencjału, jakim jest poczucie sprawczości w wymiarze lokalnym, w aktywne działa-
nia na miarę rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego (Kowalik 2010: 98). Takie 
próby podejmowane są w wielu polskich miastach, w tym m.in. w Warszawie. Pytanie 
na ile są one skuteczne i w jakim kierunku powinny zmierzać.

Aktywność obywatelska mieszkańców m.st. Warszawy 

Województwo mazowieckie pozostaje liderem pod względem liczby organizacji 
pozarządowych. Zarejestrowanych jest w nim 15% wszystkich organizacji, z czego 
ponad połowa zlokalizowana jest w Warszawie (ngo.pl). W tym kontekście pojawia 
się pytanie, czy Warszawiacy wyróżniają się pod względem poziomu obywatelskiej 
partycypacji? Czy w stolicy potrzeba współdziałania mieszkańców w zarządzaniu mia-
stem jest wyższa niż przeciętnie w całej Polsce oraz w jaki sposób i w jakim zakresie 
przejawia się ona w rzeczywistości?

Obraz życia w stolicy prezentuje się pozytywnie. Jak wynika z cyklicznie realizowa-
nych badań ankietowych (Barometr Warszawski 2018), zdecydowana większość War-
szawiaków pozytywnie myśli o stolicy (87%) i mając możliwość ponownego wyboru 
miejsca zamieszkania wybrałaby Warszawę (82%). Według mieszkańców Warszawa 
jest miastem bezpiecznym (86%), ma dobrze funkcjonującą komunikację miejską 
(82%), cechuje się porządkiem i czystością (84%) oraz dbałością o stan zieleni (85%). 
Zdecydowana większość Warszawiaków jest zadowolona z życia w Warszawie (94%), 
w tym także w konkretnej dzielnicy (92%) (Badanie jakości życia mieszkańców war-
szawskich dzielnic 2018). Pojawia się zatem pytanie, czy brak większych zastrzeżeń 
mieszkańców co do życia w mieście motywuje do angażowania się na jego rzecz oraz 
na rzecz innych osób, czy wręcz przeciwnie – brak większych problemów związanych 
z życiem w mieście każe raczej koncentrować się na własnych sprawach, nie zwracając 
uwagi na kwestie związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności.

Potencjalnemu zaangażowaniu obywatelskiemu mieszkańców stolicy mogą 
sprzyjać stwarzane przez miasto liczne możliwości współuczestniczenia obywa-
teli w kształto waniu lokalnej przestrzeni i społeczności, m.in. w formie:

konsultacji społecznych stanowiących formę dialogu mieszkańców z władzami 
miasta, których celem jest poinformowanie mieszkańców o różnych sprawach (m.in. 
dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz nowych inwestycji), 
ale także zdobycie wiedzy na temat tego, co o przedstawionych propozycjach myślą 
mieszkańcy. Konsultacje te są organizowane przez podmioty administracji rządo-
wej i samorządowej, m.in. Urząd Miasta lub Dzielnicy. Z założenia konsultacje służą 
wypracowaniu rozwiązań, które odpowiadają potrzebom społeczności lokalnej. Są 

•
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one głosem doradczym, który ma być pomocny w podejmowaniu ostatecznych de-
cyzji przez Urząd (www.konsultacje.um.warszawa.pl). 
inicjatyw lokalnych będących formą współpracy jednostek samorządu terytorial-
nego z mieszkańcami, która z założenia ma na celu działanie na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Swoją inicjatywę mieszkańcy mogą zrealizować składając wniosek do 
Urzędu. Wnioski muszą dotyczyć konkretnych obszarów z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (np. budowa/remon-
ty dróg czy budynków małej architektury), działalności charytatywnej, podtrzy-
my wania i upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodo-
wej, oby wa telskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicz nych, działalności na rzecz kultury i sztuki, promocji i organizacji wolon-
tariatu, działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wy-
chowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz 
turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz ochrony przyrody, w tym zie-
leni oraz na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, działalności w zakresie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji (www.inicjatywa. um.warszawa.pl).
budżetu partycypacyjnego wprowadzonego w 2015 roku, będącego taką formą 
konsultacji z mieszkańcami miasta, w ramach której decydują oni o przeznacza-
niu pieniędzy z budżetu Warszawy. Mogą zgłaszać własne pomysły na zmiany oraz 
usprawnienia w swojej dzielnicy. Do kompetencji Warszawiaków należy także gło-
sowanie i coroczne wybieranie propozycji, które zrealizuje miasto. W budżecie par-
tycypacyjnym głos mogą zabrać wszyscy mieszkańcy – nawet niepełnoletni oraz 
niezameldowani w Warszawie (www.twojbudzet.um.warszawa.pl).
projektu „Ochotnicy warszawscy”, który ma na celu stworzenie systemo-
wego rozwiązania odpowiadającego na rosnące potrzeby społeczne Warszawy 
i uzupełnienie samorządowych oraz pozarządowych działań o aktywnych i odpo-
wie dzialnych za swoją przestrzeń i miejsce zamieszkania mieszkańców Warsza-
wy, którzy na zasadzie wolontariatu angażowani są w działania organizacji poz-
arządowych, instytucji samorządowych, akcyjne i cykliczne wydarzenia miejskie, 
różnorodne akcje w przestrzeni miejskiej oraz działania potencjalnych partnerów 
projek tu, np. urzędów administracji centralnej, sektora biznesowego itp. (www.
ochotnicy.waw.pl)
Do dyspozycji mieszkańców są też takie inicjatywy jak centrum przedsiębior-

czości Smolna, miejsca aktywności lokalnej (MAL), Miejskie Centrum Kontaktu 
Warszawa 19115 czy też system grantów. Wszystkie one z założenia mają słu-
żyć dialogowi z mieszkańcami poprzez informowanie o podjętych decyzjach, zamie-
rzeniach i projek tach, poznawanie potrzeb społeczności lokalnych (tutaj też należy 
wymienić dodatkowy instrument jakim jest Barometr Warszawski), integrowanie 
mieszkańców wokół problemów o charakterze lokalnym, budowanie wspólnoty, ak-
tywizowanie mieszkańców i zwiększenie ich udziału w podejmowaniu decyzji doty-
czących kwestii związanych z życiem miasta i dzielnic, budowanie marki miasta oraz 

•

•

•



182

kształtowanie relacji z mieszkańcami opartych na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu 
i porozumieniu.

W praktyce jednak, jak wynika z deklaracji, poziom zaangażowania miesz-
kańców Warszawy jest nawet niższy niż przeciętnie w Polsce2. Wprawdzie de-
klarowane poinformowanie mieszkańców o tym, co się dzieje w ich gminie lub 
mieście, jest w Warszawie większe, niż wynika to z danych ogólnopolskich (62% 
wobec 54%), natomiast jedynie co drugi mieszkaniec stolicy twierdzi, że inte-
resuje się tym, co się dzieje w jego mieście, podczas gdy wśród ogółu Polaków 
odsetek ten kształtuje się na poziomie 76% (Boguszewski 2018c). 

Warszawiacy, zapytani w czerwcu 2016 roku o to, czy znają lub słyszeli o jakichś 
formach dialogu władz miasta lub dzielnicy z mieszkańcami Warszawy lub inicjaty-
wach UM lub UD, które mają na celu poznanie opinii, preferencji lub obaw mieszkań-
ców, w zdecydowanej większości odpowiedzieli negatywnie (94%), z kolei spośród 6% 
tych, którzy zadeklarowali znajomość tego typu inicjatyw, zdecydowana większość nie 
potrafiła wymienić żadnej konkretnej (78%). Ci, którzy to zrobili, najczęściej mówi-
li o konsultacjach społecznych i spotkaniach z burmistrzem (łącznie 11% wszystkich 
odpowiedzi). Sporadycznie wymieniano badania ankietowe wśród mieszkańców, bu-
dżet partycypacyjny oraz konsultowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
(Barometr Warszawski 2016). Jedynie nieco ponad połowa spośród tych, którzy sły-
szeli o jakichkolwiek formach dialogu miasta z mieszkańcami (N=61), przynajmniej 
raz brała udział w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta lub dzielnicy, które 
dotyczyło proponowanych zmian lub planów rozwoju miasta czy dzielnicy (łącznie 
53%). Ci, którzy w takich spotkaniach nie uczestniczyli, najczęściej tłumaczyli to bra-
kiem czasu, brakiem zainteresowania lub wyrażali przekonanie, że ktoś inny repre-
zentuje ich interesy (Barometr Warszawski 2016).

Nie najlepiej prezentuje się też poziom aktywności społecznej mieszkańców War-
szawy związanej ze sprawami lokalnymi. Zgodnie z deklaracjami z końca 2015 roku 
(Badanie jakości życia 2015), jedynie niespełna co piąty badany mieszkaniec stolicy 
w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie brał udział w zebraniu swojej wspólnoty 
mieszkaniowej lub spółdzielni (21%), co dziewiąty działał w parafii lub w organizacji 
religijnej (11%), a co dziesiąty przynajmniej raz uczestniczył w jakiejś akcji społecznej 
jako wolontariusz (10%). Taki sam odsetek stanowią ci, którzy brali udział w kon-
sultacjach społecznych na temat spraw dotyczących dzielnicy (10%). Jeszcze rzadsze 
okazały się deklaracje używania internetu do dyskusji na temat spraw lokalnych (9%), 
podejmowania działań na rzecz mieszkańców (8%), nieodpłatnej aktywności w ra-
mach organizacji pozarządowej (8%), udziału w proteście lub wiecu dotyczącym kwe-
stii związanej ze sprawami lokalnymi (8%) oraz zbierania podpisów pod petycją lub 
interweniowania w jednostce samorządowej w sprawie dotyczącej kwestii lokalnych 

2 Na podstawie porównania danych z Barometru Warszawskiego 2018 (http://www.um.warszawa.pl/
o-warszawie/warszawa-w-liczbach/2018) oraz badania CBOS (Boguszewski 2018c).
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(7%). Dodatkowo, co istotne, deklaracje niemal wszystkich aktywności w 2015 roku 
wyrażane były nieco rzadziej niż dwa lata wcześniej. 

Z drugiej jednak strony mieszkańcy Warszawy coraz lepiej i jednocześnie nieco le-
piej niż ogół Polaków3 oceniają działania władz lokalnych. Częściej twierdzą, że wła-
dze miasta orientują się, jakie są najważniejsze problemy mieszkańców (67% wobec 
63%), uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach (64% wobec 
58%) oraz realizują potrzeby mieszkańców (63% wobec 60%). 

Analiza systematycznie realizowanych badań (Barometr Warszawski) prowadzi 
do wniosku, że o ile mieszkańcy Warszawy zdają się być coraz bardziej zadowoleni 
z zarządzania miastem i coraz lepiej poinformowani o tym, co się w mieście dzieje, 
to ich zainteresowanie działaniami władz miasta pozostaje w zasadzie niezmienione 
i na dość niskim poziomie, zaś aktywne poszukiwanie informacji na temat tego, co się 
dzieje w Warszawie, maleje. Zmniejsza się też zaangażowanie mieszkańców w sprawy 
lokalnych społeczności. 

Szanse i bariery w zakresie angażowania mieszkańców stolicy 
w sprawy miasta

Dane pochodzące z Barometru Warszawskiego uwidaczniają prawidłowość, zgod-
nie z którą im większe zainteresowanie działalnością władz lokalnych oraz im więk-
sze zaangażowanie w sprawy miasta i dzielnicy, tym mniej pozytywne oceny polityki 
informacyjnej miasta, rzadziej podzielane przekonanie o zorientowaniu władz mia-
sta na potrzeby mieszkańców oraz kierowaniu się opinią mieszkańców w podejmo-
wanych przez władze miasta i dzielnic działaniach. W tym kontekście nie dziwi, że 
o ile w oparciu o przytoczone wyniki badań ilościowych ogólna ocena działań podejmo-
wanych przez władze Warszawy i poszczególnych dzielnic wypada wśród badanych 
dość pozytywnie i zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach, o tyle mieszkańcy mia-
sta angażujący się w pracę na rzecz lokalnych społeczności w ponad przeciętnym 
zakresie (określani jako aktywiści miejscy) nie są w tym względzie tak optymistycz-
ni, co wynika z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z czwórką aktywistów 
miejskich działających na terenie Śródmieścia (A1 i A2), Ochoty (A3) i Ursynowa (A4), 
spośród których troje to przedstawiciele ruchów miejskich (rozumianych jako stowa-
rzyszenia mieszkańców, których działania są ukierunkowane na sprawy miasta – A1, 
A2, A3), zaś jeden niestowarzyszony (A4)4.

3 Na podstawie porównania danych z Barometru Warszawskiego 2018 (http://www.um.warszawa.pl/
o-warszawie/warszawa-w-liczbach/2018) oraz Badania CBOS (Boguszewski 2018c).

4 Nieustrukturyzowane indywidualne wywiady pogłębione zrealizowano w ramach „Analizy stosowanych 
formuł dia logu, wykorzystywanych narzędzi i różnych potencjałów do uczestnictwa w dialogu” – patrz przypis 
1. Wykorzystane w artykule jedynie nieliczne i zwięzłe wypowiedzi przedstawicieli ruchów miejskich (ze 
względu na objętościowe ogra ni czenia tekstu), stanowić mają wyłącznie uzupełnienie reprezentatywnych badań 
ilościowych i wskazywać na możliwe (gdyż wynikające z subiektywnych ocen i wymagające dodatkowej wery-
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Osoby te wprawdzie zgodnie przyznają, że dostrzegalne są pozytywne zmiany 
w realizowanym przez miasto dialogu z mieszkańcami, jednak – ich zdaniem – są one 
niewystarczające, a czasami tylko iluzoryczne. Dostrzegają liczne bariery, które sku-
tecznie ograniczają poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Niemal 
wszyscy dostrzegają potrzebę systemowych zmian związanych z odpolitycznieniem 
radnych dzielnic i miasta. Zwracają uwagę, iż radni, którzy powinni być tymi, któ-
rzy realizują wolę mieszkańców, w rzeczywistości dbają o swoje prywatne interesy, 
głosując zgodnie z wytycznymi swoich mocodawców partyjnych. To z kolei, zdaniem 
rozmówców, rodzi brak akceptacji mieszkańców (zwłaszcza tych bardziej zoriento-
wanych w sprawach miasta) oraz brak zaufania do władz i wiary w ich dobre intencje, 
a także poczucie bycia niereprezentowanymi w radzie dzielnicy czy miasta.

Inną bolączką aktywnych mieszkańców jest brak transparentności działań władz 
Warszawy (A3: „nie wszystkie informacje są upubliczniane – zwłaszcza te, które doty-
czą finansów. Biuletyn Informacji Publicznej nie jest wystandaryzowany i przej rzysty, 
brakuje w nim sprawnej wyszukiwarki, a dokumenty często udostępniane są w posta-
ci nieczytelnych skanów. Nierzadko aby uzyskać dane, które powinny być dostępne 
na stronie internetowej Urzędu, trzeba kierować wniosek o informację publiczną”). 
Wśród aktywistów miejskich wyrażane jest przekonanie, że większa transparentność 
działań władz samorządowych (w tym zwłaszcza dotyczących kwestii finansowych) 
zwiększyłaby zaufanie mieszkańców do władzy, a w konsekwencji spowodowała 
większe ich zaangażowanie w sprawy miasta.

Wątpliwości mieszkańców zaangażowanych w sprawy miasta budzą nierzadko 
konsultacje społeczne, których – ich zdaniem – jest dużo i często oceniane są jako 
dobrze zorganizowane, ale nie zawsze spełniają swoją funkcję. Zauważają oni m.in., 
iż nierzadko wypracowane w toku konsultacji rozwiązania nie znajdują realizacji 
(A2: „wynik konsultacji, jeśli nie jest zgodny z przedłożonym projektem, bywa nie-
brany pod uwagę”). Może rodzić to – ich zdaniem – podejrzenie, że „najpierw zapada 
decyzja, a potem organizowane są konsultacje, które tę decyzję mają uzasadnić” (A1). 
W tym kontekście można wnioskować, iż aktywiści miejscy oczekują, by konsultacje 
społeczne stanowiły raczej realne narzędzie współdecydowania, a nie jedynie głos do-
radczy – jak jest w rzeczywistości. Przedstawiciele ruchów miejskich postulują ponad-
to by w toku konsultacji częściej były wypracowywane rozwiązania, a nie omawiane 
gotowe projekty. Zwracają także uwagę, iż „decyzyjni przedstawiciele władz dzielnicy/
miasta odpowiedzialni za dany teren, często nie uczestniczą w konsultacjach, co pod-
waża wiarygodność tych konsultacji” (A3). Zdaniem niektórych rozmówców miesz-
kańcy są zniechęceni do uczestniczenia w kolejnych konsultacjach i innych spotka-
niach z urzędnikami, jeśli widzą, że z tych spotkań nic nie wynika. Problemem jest też 
to, że terminy konsultacji i innych spotkań z mieszkańcami nierzadko się pokrywają.

fikacji na szerszej próbie) przyczyny ograniczeń w zakresie dialogu miasta z mieszkańcami i hamulca w zakresie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w stolicy.
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Rozmówcy sugerowali też m.in., że to, co utrudnia dialog mieszkańców z mia-
stem, to wynikająca z ustawy o ustroju Warszawy skomplikowana struktura samo-
rządu warszawskiego, rozproszone i nierzadko nierozgraniczone kompetencje (A3: 
„decyzje podejmowane na poziomie rad dzielnic bywają nierespektowane przez 
Radę Miasta, co de facto rodzi wątpliwość o decyzyjności radnych dzielnicowych”). 
W tym kontekście postulują oni bardziej transparentne rozgraniczenie kompetencji 
dzielnic i miasta oraz poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
samorządu warszawskiego. Zwracają uwagę, że spółki miejskie, choć podlegają mia-
stu, w praktyce funkcjonują jako niezależne podmioty, które nie zawsze wykonują 
zadania stawiane im przez władze miasta. Skomplikowana struktura i skompliko-
wany podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami miasta sprawia, że 
mieszkańcy czują się zagubieni w kontaktach z urzędem i nie wiedzą, kto za co odpo-
wiada (A1: „Żeby załatwić jakąś sprawę mieszkańcy odsyłani są od jednego urzędni-
ka do drugiego, często pomiędzy różnymi jednostkami samorządu. Chodzi zwłaszcza 
o spółki miejskie”). 

Problemem w dialogu miasta z mieszkańcami jest – zdaniem niektórych przedsta-
wicieli ruchów miejskich – brak jasnej strategii dotyczącej inwestycji planowanych 
przez Miasto z perspektywą kilkuletnią (A3: „Władze miasta nie komunikują w sposób 
przejrzysty i mierzalny celów, które zamierzają osiągnąć, przez co mieszkańcom trud-
no jest ocenić efektywność działania władz i ich wiarygodność. Zdarza się, że informa-
cje zawarte w dokumentach strategicznych są sprzeczne z praktyką, co rodzi nieuf-
ność mieszkańców i niechęć do angażowania się w sprawy miasta”).

Przedstawiciele ruchów miejskich mają nierzadko poczucie, że stosowane formu-
ły dialogu miasta z mieszkańcami typu budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, 
choć z założenia dobre i pełnią wiele pozytywnych funkcji (np. poznawanie się i organi-
zowanie mieszkańców oraz współpraca między nimi) „są w rzeczywistości wyłącznie 
atrapą zmian i stwarzaniem pozorów współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu 
miastem” (A2). Na poziomie realnego wpływu i podejmowania ważnych decyzji przez 
mieszkańców, w ich opinii, niewiele się zmienia, gdyż „w przypadku klu czo wych i wy-
sokobudżetowych inwestycji mieszkańcy rzadko są pytani o zdanie” (A3).

Zastrzeżenia budzi też polityka informacyjna miasta: to, że „jedne inicjatywy na-
głaśniane są szeroko (np. budżet partycypacyjny), a o innych informacja jest bardzo 
ograniczona (np. wybory do rad osiedli, konsultowanie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego)” (A4). Pojawia się postulat bardziej skutecznego i pro-
aktywnego poszukiwania mieszkańców (w tym lokalnych liderów, stowarzyszeń, za-
rządów osiedli) zainteresowanych danym problemem lub danym miejscem, którego 
dotyczą np. konsultacje.

Choć aktywiści miejscy nie czują się odpowiednio traktowanym partnerem dialogu 
z miastem (raczej odbierani są jako przeciwnik polityczny – A1, A2, A3), zauważają 
pozytywne skutki obecności ruchów miejskich w Radach Dzielnic i w Radzie Miasta 
– w ich przekonaniu „przedstawiciele tych ruchów stawiają większe wymagania, są 
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bardziej dociekliwi, stanowią realną reprezentację mieszkańców oraz są źródłem in-
formacji o działaniach władz miasta i dzielnic dla innych mieszkańców” (A2).

To, co zdaniem niektórych przedstawicieli ruchów miejskich mogłoby wpłynąć 
na wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami miasta i dzielnic, to „uświadomie-
nie im, ile pieniędzy z ich podatków przeznaczanych jest na samorząd – być może to 
spowodowałoby efekt psychologiczny, w wyniku którego odsetek osób zainteresowa-
nych wydatkowaniem pieniędzy przez samorząd byłby większy niż obecnie” (A3).

Innym z postulatów wysuwanych przez aktywnych mieszkańców Warszawy jest 
„stworzenie w mieście instytucji będącej strażnikiem dialogu społecznego i skutecznej 
komunikacji – instancji miejskiej, która byłaby swoistym mediatorem w konfliktach 
np. pomiędzy lokalnym stowarzyszeniem a dzielnicą” (A1). Rozmówcy zwracają uwa-
gę na to, że nie ma w mieście instancji, do której można byłoby się odwołać w sytuacji 
konfliktowej z przedstawicielami samorządu terytorialnego – obecnie należy kiero-
wać się bezpośrednio do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

Podsumowanie
Niezmiennie największą barierą dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Pol-

sce jest niski poziom zaufania do władz oraz poczucie bezsilności w obliczu spraw 
publicznych. Wyniki badań potwierdzają jednak, że poczucie wpływu na sprawy swo-
jego kraju, a tym bardziej własnej miejscowości, stale rośnie, co oznacza, że szanse na 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce istnieją, jeżeli tylko potencjał, jakim 
jest poczucie sprawczości, przerodzi się w realne działania. Wyzwanie to stoi przed 
wszystkimi samorządami, w tym także przed władzami stolicy. Okazuje się bowiem, 
że mieszkańcy Warszawy, choć mają szereg różnych możliwości angażowania się 
w sprawy miasta i współdecydowania o sprawach lokalnych, na tle ogółu Polaków 
wykazują się ponadprzeciętną biernością w tym zakresie. Dodatkowo, jak wynika 
z badań, poziom zainteresowania mieszkańców stolicy sprawami miasta i zaangażo-
wania w sprawy lokalne, wbrew krajowym trendom, pozostaje stabilny, a nawet nieco 
się zmniejsza. W wymiarze dialogu miasta z mieszkańcami kluczowe wydaje się więc 
pytanie o to, co zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, 
by dialog z mieszkańcami był bardziej włączający. 

Poza działaniami mającymi na celu zwiększanie zaufania mieszkańców do przed-
stawicieli władz samorządowych (między innymi poprzez wzrost transpa rentności 
działań podejmowanych przez władze miasta), kluczowe wydaje się budowanie świa-
domości dotyczącej instrumentów instytucjonalnych, za pomocą których mieszkańcy 
mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną. W tym kontekście niezwy-
kle ważna jest skuteczna i właściwie zdywersyfikowana polityka informacyjna miasta. 
Mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp do informacji na temat różnych możliwo-
ści współdziałania w wymiarze lokalnym, terminów spotkań i przedsięwzięć dotyczą-
cych ich zainteresowań oraz obszaru zamieszkania.
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Niezmiernie ważna i – jak się wydaje – niedostateczna, jest także edukacja pro-
społeczna prowadząca do zwiększania świadomości społecznej z zakresu zaanga-
żowania obywatelskiego, m.in. poprzez promowanie przykładów skutecznych za-
chowań prospołecznych. Należy dążyć do wzrostu świadomości społecznej tego, 
że wspólnotowe działanie przynosi rezultaty i daje możliwość realnego wpływu 
na sprawy miasta. W tym kontekście istotne jest m.in. informowanie o wnioskach 
z konsultacji społecznych i ich zastosowaniu w podjętych decyzjach i realizowanych 
przedsięwzięciach. 

Należy mieć na uwadze, że bezpośrednie angażowanie obywateli w tworzenie i re-
alizację polityk publicznych nie powinno być celem samym w sobie. Jego realizacja ma 
przynieść określone korzyści zarówno z punktu widzenia administracji, jak i miesz-
kańców. Bardziej partycypacyjny model administracji z zasady sprzyja jej efektyw-
ności, gdyż decyzje podejmowane z szerokim i bezpośrednim udziałem mieszkańców 
będą przez nich w większym stopniu aprobowane, a w związku z tym chętniej respek-
towane i realizowane (Brugue, Gallego 2003: 434).
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PARTICIPATION OF RESIDENTS IN MAKING DECISIONS ABOUT LOCAL ISSUES IN THE 
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN POLAND ON THE EXAMPLE OF 
WARSAW

Abstract. The article, based on empirical data, considers issues of civic engagement of Polish 
people and their sense of influence on public affairs in the context of the development of civil 
society in Poland.
The national context often serves as a background and reference point for civic involvement 
at the local level. This issue is considered on the basis of quantitative data from representative 
national surveys, surveys carried out among Warsaw residents and in-depth interviews with 
people who participate in various forms of dialogue between the public administration of the 
Capital City of Warsaw and Warsaw’s residents. 
The purpose of the article is to indicate the possibilities and limitations of citizens’ partici-
pation in city management, formulated by the residents on the basis of their opinions and 
observations, as well as their own experiences.

Key words: civil society, civic engagement, dialogue, participation.
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Poczucie sprawstwa mieszkańców Łodzi

W  2014 roku obchodziliśmy w Polsce 25 rocznicę wyborów 1989 roku, uznawa-
nych za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce. Po-

mimo ciągle żywych dyskusji na temat szybkości zmian, czy też słuszności obranych 
w tamtym okresie strategii politycznych, należy docenić bezkrwawe przejęcie władzy 
przez stronę opozycji i zapoczątkowanie transformacji ustrojowej. Podkreśla się, że 
przecho dzenie od autorytaryzmu do demokracji nie mogło odbyć się bez konieczno-
ści samo organi zowania się obywateli i ograniczenia wpływu państwa na ich życie. 
„Fundowanie demokracji wymaga uruchomienia dwóch procesów: zaprojektowania 
instytucji demokratycznego państwa i ich formalnej implementacji oraz podjęcia przez 
obywateli działań zgodnych z zaprojektowanym porządkiem i wymaganych przez ten 
porządek” (Raciborski 2009: 39). Bez zaangażowanych w sprawy publiczne obywa-
teli nie doczekalibyśmy „25 lat Wolności” i nie budowalibyśmy społeczeństwa obywa-
telskiego w naszym kraju.

Perspektywa czasu skłania do podsumowań na temat roli obywatela w kształto-
waniu otaczającej go rzeczywistości i odpowiedzenia na pytania badawcze: na jakim 
poziomie kształtuje się poczucie sprawstwa, czyli postrzeganie siebie jako jednostkę 
posiadającej siłę sprawczą, mającej wpływ na lokalne sprawy? Czy hasła solidarności 
i odpowiedzialności za ojczyznę są nadal aktualne? Jaki wpływ ma poziom sprawstwa 
na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?

Ze względu na pogłębione badania dotyczące uczestnictwa w życiu publicznym 
przede wszystkim w aspekcie udziału w wyborach pominięto powyższe zagadnienia. 
W artykule podjęto się analizy następujących aktywności obywatelskich: kontakto-
wania się z lokalnym lub krajowym politykiem, uczestnictwa w organizo waniu pomo-
cy dla osób poszkodowanych, podpisywania petycji, brania udziału w manifestacji/ 
wiecu/proteście/marszu/strajku, uczestnictwa w posiedzeniu Rady Miejskiej/Gminy, 
organizowania grupy działania na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego, 
dawania pieniędzy na cele charytatywne, bojkotowania produktów, marki, firmy, itp. 
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Analizując częstość wykorzystywania poczucia sprawstwa w określonych sytuacjach 
życia społecznego zwrócono także uwagę na zagadnienie konsultacji społecznych 
i zainte resowania kwestiami społecznymi. Przytoczone wyniki badań dotyczyły ak-
tywności obywatelskiej mieszkańców Łodzi.

Poczucie sprawstwa
Człowiek jest istotą społeczną – to podstawowe założenie procesu socjalizacji. Zapo-

czątkowało ono na płaszczyźnie socjologii dyskusję na temat możliwości, konieczności 
i samych form uczestnictwa w życiu wspólnoty, w społeczeństwie, aż wreszcie mani-
fe stacji owej obecności, jako realizacji roli podmiotu. W koncepcjach badawczych 
człowiekowi w roli podmiotu przyznaje się maksimum autonomii. Poświęcone są one 
zagadnieniom partycypacji społecznej i politycznej, determinowane przez oferowane 
jednostce formy uczestnictwa i zakresu wspólnego funkcjonowania.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z kilkoma pojęciami odnoszącymi się 
do poczucia realnej odrębności, autonomii jednostki i realnego dokonywania zmian. Są 
to: podmiotowość (Sztompka 2005), podmiotowość sprawcza (Wnuk-Lipiński 2008), 
sprawstwo (Mrozowicki, Nowaczyk, Szlachcicowa 2013), które tłumaczą kategorię 
agency.

W socjologicznym znaczeniu podmiotowość jest to istotny wpływ działań ludzkich 
na kształt struktury społecznej. Jest to poczucie jednostki ludzkiej sprawowania kon-
troli poznawczej i sprawczej rzeczywistości opartej na jej własnych kategoriach (ce-
lach, wartościach) w stopniu nie wywołującym dysonansu z jej własnymi standardami 
kontroli. 

W literaturze przedmiotu najpowszechniej stosowane są w tym kontekście dwa po-
dejścia: koncepcja strukturacji Anthony’ego Giddensa (2003) oraz jej krytyka reprezen-
towana przez Margaret S. Archer (2013). „Sprawstwo definiuje on [Giddens] jako moż-
liwość wywoływania przez określony podmiot działań, przy jednoczesnym założeniu, 
że w każdym momencie ma on też możliwość podjęcia działań odmiennych” (Weryński 
2016: 83). Giddens zwraca uwagę na możliwą aktywność podmiotu, natomiast według 
Archer brakuje w niej analitycznego rozdzielenia struktur i spra-wstwa. Podobny wy-
dźwięk ma teoria habitusu Pierre’a Bourdieu (1990), w której badacz zwraca uwagę na 
społecznym kontekst działań i wpływ działań podmiotów społecznych na rzecz struk-
tur społecznych. „W kontekście istniejących uwarunkowań strukturalno-kulturowych 
może konstruować własną tożsamość społeczną. Jedno cześnie ta sama jednostka jako 
aktywny współtwórca zbiorowego podmiotu działania może realizować tak własne, jak 
i grupowe interesy materialne i idealne w ramach mniej lub bardziej ukształtowanego 
społeczeństwa obywatelskiego” (Weryński 2016: 84). Badacze zwracają również uwagę 
na tzw. mimowolne sprawstwo, kiedy to poja wiające uwarunkowania zmuszają do dzia-
łania społecznego. Mówi się o tym w kon tekście np. wspierania szkół wiejskich, którym 
groziło zamknięcie, przez rodziców dzieci do nich uczęszczających. 



193

Poczucie sprawstwa mieszkańców Łodzi

Z punktu widzenia poruszanych w artykule zagadnień ważne jest, aby podkreślić, że 
aktywność indywidualnych aktorów w sferze publicznej, instytucji trzeciego sektora, 
oddolnych ruchów społecznych będzie ujmowana jako przejaw sprawstwa. Sprawstwo 
będzie rozumiane jako posiadanie przez aktora społecznego możliwości wpływania 
na otaczającą rzeczywistość społeczną. Zdaniem M. Kofty: ,,każdy z nas obdarzony jest 
zdolnością do subiektywnego doświadczenia i przeżywania świata, samoświadomoś-
cią i zdolnością do autorefleksji, wolnością wyboru, zdolnością podejmowania decyzji 
i celowego kierowania swoim postępowaniem, zdolnością do odróżniania dobra i zła, 
a więc etycznego wartościowania własnych i cudzych postępków’’(1993: 98).

Metody i źródła danych
Materiał empiryczny, stanowiący podstawę prezentowanych analiz, zgromadzo-

ny został w ramach projektu „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych” 
(UMO-2011/01/B/HS6/02538), który zrealizowano w Katedrze Socjologii Wsi i Mia-
sta Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki w latach 2011–2014, natomiast badania surveyowe przeprowadzo-
no pod koniec roku 2012 i na początku 2013 w pięciu wybranych miastach postprze-
mysłowych: Łodzi (Polska), Poniewieżu (Litwa), Miszkolcu (Węgry), Iwanowie (Rosja) 
oraz Adapazari (Turcja). 

Próba miała charakter losowy. Spełniała warunek reprezentatywności, gdyż każdy 
element danej całości miał równe szanse wejścia do próby (Noelle 1976). Za Earlem 
Babbie należy podkreślić, że próba EPSEM (metoda równego prawdopodobieństwa 
wyboru) nie jest w stanie reprezentować w sposób doskonały populacji, niemniej jest 
najbardziej reprezentatywna z możliwych (Babbie 2008). Operat losowania tworzyła 
baza na podstawie elektronicznego systemu ewidencji ludności (rejestr PESEL). 

W artykule analizie poddano dane uzyskane wśród mieszkańców Łodzi. Badania 
surveyowe przeprowadzono na reprezentatywnej próbie mieszkańców miasta w wie-
ku 18–70 lat, obejmującej 700 respondentów. Wśród ogółu badanych było 359 kobiet 
oraz 341 mężczyzn. Najwięcej osób miało wykształcenie średnie (63,2% ogółu bada-
nych), najmniej zaś wykształcenie wyższe (24,3% ogółu próby). Dominowały osoby 
z prze działu wiekowego 25–34 lat (21,5% ogółu badanych). Najmniej liczną kategorię 
(11,7% ogółu próby) stanowiły osoby najstarsze (powyżej 65 lat) oraz najmłodsze 
(18–24 lat – 11,8%). 

W celu zbadania poziomu poczucia sprawstwa mieszkańców Łodzi skonstruowano 
syntetyczną skalę składającą się z następujących pytań: „W jakim stopniu P. się zgadza 
lub nie z podanym stwierdzeniami:

Ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robią lokalne władze;
Polityka jest tak skomplikowana, że człowiek taki jak ja nie może zrozumieć, o co 
w niej chodzi;
Lokalni politycy nie przejmują się tym, co myślą ludzie tacy jak ja;

•
•

•
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Tabela1. Ludzie tacy jak Ja nie mają wpływu na to, co robią lokalne władze
W jakim stopniu P. się zgadza lub nie z podanym stwierdzeniem:
Ludzie tacy jak Ja nie mają wpływu na to, co robią lokalne władze

ŁÓDŹ
l.b. %

Całkowicie się nie zgadzam 25 3,6
Nie zgadzam 25 3,6
Raczej się nie zgadzam 60 8,6
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 70 10,0
Raczej zgadzam się 101 14,4
Zgadzam się 189 27,0
Całkowicie się zgadzam 230 32,9
Ogółem 700 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Znajomości i łapówki stanowią najlepszy sposób na załatwienie spraw w urzędach 
i instytucjach naszego(ej) miasta/gminy;
Władze miasta/gminy niewystarczająco informują mieszkańców o swoich planach 
i zamierzeniach w polityce miejskiej?.
Powyższe postawy mierzono na 7-punktowej skali Likerta. Analizy statystyczne 

przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) for Windows (wersja 21.0).

Poziom wybranych elementów sprawstwa
CBOS od 1991 roku zajmuje się kwestią poczucia wpływu obywateli na sprawy pu-

bliczne. Monitoring odpowiedzi dotyczy pytania : „Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy 
jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta/gminy?”. Jeszcze w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku i w pierwszych latach bieżącego stulecia możliwość wpływu na 
otaczającą rzeczywistość deklarowała około jedna czwarta respondentów. Zmiany 
systemowe w kraju, przyłączenie Polski do Unii Europejskiej, ustabilizowana sytuacja 
społeczno-ekonomiczna przyczyniły się zwiększenia poczucia wpływu obywateli na 
sprawy państwa. Najwyższy odsetek odnotowano w roku 2016 i 2012, kiedy wynosił 
on odpowiednio 48% i 47%. Niemniej jednak w 2018 roku większość respondentów 
w dalszym ciągu uważa, że zwykli obywatele pozbawieni są możliwości wpływu na 
sprawy kraju (59%) (Boguszewski 2018).

W projekcie „Odrodzenie miast postprzemysłowych” analizowano podobne pyta-
nie w odniesienie do skali mezo: „W jakim stopniu P. się zgadza lub nie z podanym 
stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robią lokalne władze?”. 
Największy odsetek respondentów cechuje niski poziom poczucia sprawstwa – 74,3% 
w Łodzi. Ma to zasadniczy wpływ na podejmowanie aktywności obywateli w sferze 
publicznego zaangażowania. 

W celu przeanalizowania wpływu poczucia sprawstwa na aktywność obywatelską 
utworzono „Skalę poziomu sprawstwa”. Poziom sprawstwa będzie rozumiany jako 
zmienna syntetyczna składająca się z sumy poszczególnych aspektów sprawstwa, tj. 

•

•
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odpowiedzi na pytania cząstkowe, składająca się z następujących pytań: „W jakim 
stopniu P. się zgadza lub nie z podanymi stwierdzeniami:

Ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robią lokalne władze;
Polityka jest tak skomplikowana, że człowiek taki jak ja nie może zrozumieć, o co 
w niej chodzi;
Lokalni politycy nie przejmują się tym, co myślą ludzie tacy jak ja;
Znajomości i łapówki stanowią najlepszy sposób na załatwienie spraw w urzędach 
i instytucjach naszego(ej) miasta/gminy;
Władze miasta/gminy niewystarczająco informują mieszkańców o swoich planach 
i zamierzeniach w polityce miejskiej”?.
Określając spójność skal posłużono się najpopularniejszą metodą analizy rzetel-

ności danych – współczynnikiem Alfa Cronbacha1. Wynik 0,691 w Łodzi oznacza, że 
spójność skal jest wystarczająca. Teoretyczna rozpiętość stworzonych skal wynosi: od 
3 do 15. Wynik 3 oznaczałby największy sprzeciw wobec narzucanych twierdzeń, czy-
li największy poziom poczucia sprawstwa. Wynik najbliższy 15 oznaczałby zgodę na 
zaproponowane stwierdzenia dotyczące małego wpływu na otaczającą rzeczywistość 
społeczno-polityczną. Średni poziom zmiennej sprawstwa wynosi w Łodzi 12,2.

1 Miara ta przyjmuje wartości od 0 do 1. Im większa wartość, tym większa rzetelność skali. Przyjmuje się, że 
wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali. 

•
•

•
•

•

Alfa Cronbacha = 0,691

Wykres 1. Histogram prezentujący skalę poziomu sprawstwa mieszkańców Łodzi (N = 700)

Źródło: opracowanie własne
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Uzyskany wynik jest zbieżny z tendencją panującą w kraju i świadczy o przewadze 
grupy osób, które skupiają się na swoich potrzebach i nie chcą ingerować w zacho wanie 
innych osób, nie wykazują także zbyt dużego zainteresowania sprawami lokal nymi, 
regionalnymi czy krajowymi. Rozkład częstości na wybrane aktywności obywa telskie 
waha się od 1% do 6%. Dotyczy do zarówno działań wspierających społeczność lokal-
ną, jak też zaangażowania w sferę polityczną; 6% badanych kontaktowało się z lokal-
nym lub krajowym politykiem w celu załatwienia jakiejś sprawy publicznej, a tylko 1,4 
% uczestniczyło w posiedzeniu Rady Miejskiej/Gminy, 3,6% obywateli brało udziału 
w protestach. 

Nieodpłatną pracę na rzecz społeczności lokalnej deklaruje niecałe 9% mieszkań-
ców Łodzi. Zorganizowania grupy działania na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu 
społecznego podjęło się tylko 1,6% respondentów, a uczestnictwa w organizowaniu 
pomocy dla osób poszkodowanych 6,3%. Dane dotyczące tego czynnika w statysty-
kach Polski kształtują się na zdecydowanie wyższym poziomie. Według  edycji „Dia-
gnozy Społecznej z 2013 roku”, „działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osie-
dla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie” podejmowało 15,4%. badanych. Dane 
z ogól no krajowych badań CBOS wskazują, że zaangażowanie w pracę społeczną od 
dziesięciu już lat kształtuje się średnio na poziomie 50% (Boguszewski 2018). 

Na tle zebranych w tabeli danych wyróżniają się dwa działania społeczne: 17,7% 
respondentów deklaruje, iż podpisało petycję, a niemal jedna trzecia respondentów 
(31,3%) deklarowała wsparcie finansowe akcji charytatywnych. Dane dotyczące Polski 
są bardziej optymistyczne. Według badań CBOS, aż 71% respondentów deklarowało, iż 
w 2017 roku przekazało pieniądze na takie cele dobroczynne. Jest to tendencja wzro-
stowa, biorąc pod uwagę poprzednie lata2. W strajku lub demonstracji uczestniczyło 
natomiast 7% dorosłych Polaków (Feliksiak 2018). Podsumowując, „dominuje model 
jednorazowego wsparcia akcji społecznej czy charytatywnej, brakuje systematycznego 
zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych (…), widoczny jest pewien 
egoizm społeczny, polegający na niepodejmowaniu działań o charakterze długofalo-
wym, wymagającym poświęcenia wolnego czasu i zaangażo wania” (Guzik 2015: 201).

Świadomość negatywnych konsekwencji tego zjawiska skłania do podejmowania 
badań diagnozujących nie tylko poziom poczucia sprawstwa, ale także jego uwarun-
kowania. Badania CBOS potwierdzają, że „zależność pomiędzy aktywnością obywa-
telską a poczuciem wpływu na sprawy publiczne może być dwukierunkowa. Z jed-
nej strony zaangażowanie w działalność społeczną umacnia poczucie podmioto wości 
w sprawach publicznych, z drugiej zaś zinternalizowane przekonanie, że działa nia 
zwykłych ludzi mogą kształtować sferę publiczną, sprzyja gotowości do podejmo wania 
działań społeczno-politycznych” (Boguszewski 2018). 

Analizując częstość wykorzystywania poczucia sprawstwa w określonych sytu-
acjach życia społecznego warto zwrócić uwagę na zagadnienie konsultacji społecznych 

2 W 2012 roku było to aż 60% badanych.
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Tabela 2. Wykorzystanie poczucia sprawstwa w określonych sytuacjach życia społecznego (w %)
Tak, podejmowałem 

tego typu
Nie, nie podejmowałem 

tego typu aktywności

Kontaktowanie się z lokalnym lub krajowym politykiem 
w celu załatwienia jakiejś sprawy publicznej 6 94

Uczestnictwo w organizowaniu pomocy dla osób 
poszkodowanych 6,3 93,7

Podpisywanie petycji 17,7 82,3
Branie udziału w manifestacji/wiecu/proteście/
marszu/strajku 3,6 96,3

Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Miejskiej/Gminy 1,4 98,6
Organizowanie grupy działania na rzecz rozwiązania 
jakiegoś problemu społecznego 1,6 98,4

Dawanie pieniędzy na cele charytatywne 31,3 68,7

Źródło: opracowanie własne

i zainte-resowania kwestiami społecznymi. W ostatnich latach3 konsultacje społeczne 
przeżywają swoiste apogeum jako najczęściej stosowana w samorządach metoda dia-
logu z mieszkańcami. Edyta Widawska i Zbigniew Wieczorek, opisując projekt „Jasne, 
że konsultacje”, uzasadniają rolę tego instrumentu polityki społecznej – „na pytanie 
– po co konsultować? – odpowiedź może brzmieć: konsultujemy, żeby nam wszystkim 
żyło się lepiej” (2014: 10).

Konsultowanie to środkowy ze szczebli drabiny partycypacji, pozwalający na opi nio-
wanie proponowanych przez władze rozwiązań problemów społecznych. Jej najniż szym 
szczeblem jest informowanie, kiedy to obywatele jedynie dowiadują się o decy zjach po-
dejmowanych przez władze. Najwyższym stopniem jest współdecydo wanie. Polega ono 
na przekazaniu obywatelom części kompetencji dotyczących podejmowa nych działań 
i decyzji (Ferens i in. 2010; Długosz, Wygnański 2005; Kwiatkowski 2003). Pomimo 
swej popularności zastosowanie konsultacji społecznych nie zawsze gwa ran tuje real-
ne współdziałanie obywateli w sprawach np. osiedla czy miasta (Olech 2012). Wyniki 
badania nie napawają optymizmem. Mieszkańcy Łodzi biorący udział w ba daniu „Od-
rodzenie miast…” nie są zainteresowani tą formą zaangażowania spo łecz nego. Jedynie 
22 osoby choć raz brały udział w tego typu aktywności obywatelskiej. 

Drugim, powiązanym z konsultacjami społecznymi elementem budowania spo łe-
czeństwa obywatelskiego, jest obszar zainteresowania obywateli sprawami swojej 
„małej ojczyzny”. Jak sugeruje Szymczak (2007: 30), istnieje „potrzeba, aby obywa-
tele przynajmniej raz na jakiś czas i w jakimś wyraźnym zakresie interesowali się 
sytuacją oraz losami swego państwa, aby postrzegali siebie jako podmioty i czyn-

3 W wielu przypadkach ustawodawstwo wymusza konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ich 
prze pro wadzenie ma jedynie charakter działań pozornych począwszy od informowania o ich terminie, wyboru 
miejsca (np. nie dostowanego dla osób niepełnosprawnych) czy też nie przełożenia wyniku konsultacji na realne 
decyzje władz.
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Tabela 3. Zainteresowanie kwestiami społecznymi w % (N=700 w Łodzi)
sprawami miasta/gminy

Zdecydowanie niezainteresowany 8,6

Niezainteresowany 10,3

Raczej niezainteresowany 15,6

Ani zainteresowany, ani niezainteresowany 26,0

Raczej zainteresowany 20,9

Zainteresowany 13,1

Zdecydowanie zainteresowany 5,6

Ogółem 100

Źródło: opracowanie własne.

nie wyrażali współodpowiedzialność za społeczność lokalną i wspólnotę polityczną. 
Oznacza to, że ich interesy rzeczywiście mogą sięgać dalej niż interesy własne i naj-
bliższego otoczenia”.

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy Łodzi wykazują się relatywnie 
słabym zainteresowaniem sprawami lokalnymi. Jest to niewiele ponad 30%, trzeba 
jednak podkreślić, iż taki obraz uzyskujemy po połączeniu poszczególnych kategorii 
odpowiedzi na „tak”. Zdecydowane zainteresowanie kształtuje się bowiem na niewiel-
kim poziomie, nieco lepiej natomiast sytuacja wygląda w przypadku osób raczej za-
interesowanych. Warto zauważyć, iż ponad 25% badanych nie ma wyrobionej jedno-
znacznej opinii w kwestii zainteresowania sprawami lokalnymi4.

Rozpoczęcie procesu rewitalizacji w Łodzi zwiększyło zaangażowanie mieszkańców 
w sprawy lokalne. Władze postanowiły zrobić wszystko, aby na etapie diagnozowania, 
planowania a nie tylko wdrażania rewitalizacji uwzględnić potrzeby mieszkańców. 
Podczas rewitalizacji obszaru Księżego Młyna wypracowano różne formy konsulta-
cji społecznych: spacery badawcze, mobilne punkty konsultacyjne. Odbywały się nie 
tylko spotkania grupowe, ale także indywidualne spotkania oraz częsty kontakt telefo-
niczny z mieszkańcami. Bez wątpienia dużą zasługą było przeprowadzenie konsultacji 
spo łe cz nych na każdym etapie procesu rewitalizacji [http://www.dzienniklodzki.pl/
artykul/3847859,rewitalizacja-w-lodzi-rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-w-
sprawie-kolejnych-12-kwartalow,id,t.html - 1.03.2018; http://archiwum.uml.lodz.pl/
rewitalizacja/konsultacje_spoleczne/zakonczone/konsultacje_zakonczone__2014/kon-
sultacje_pierwszych_osmiu_projektow/ - 1.03.2018]5. Sytuacja ta daje nadzieję na zwię-
k szenie zainteresowania sprawami lokalnymi a w konsekwencji wzrostu poziomu 
sprawstwa. 

4 Na temat zainteresowania kwestiami społecznymi, odpowiedzialności za dobro wspólne więcej w pub-
likacji: Mularska-Kucharek, Murawska 2017.

5 Więcej na temat społecznego wymiaru rewitalizacji w: Murawska 2018.
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Wpływ poziomu sprawstwa na funkcjonowanie społeczeństwa 
obywatelskiego

Uczestnicy debaty nad modelem współczesnego porządku społeczno-politycznego 
zgodni są co do kwestii ważności istnienia i rozwijania społeczeństwa obywatelskie-
go dla prawidłowego funkcjonowania współczesnych społeczeństw w ramach demo-
kracji. Istnienie społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem wskazywane jako jeden 
z wielu warunków dobrego rządzenia. Podkreśla się, że społeczeństwo obywatelskie 
jest sta bilizatorem państwa, co wyraża się poprzez aktywne uczestnictwo obywate-
li w życiu publicznym oraz przeciwdziałanie autorytaryzmowi. Dużą rolę pełni tak-
że w kształ towaniu gospodarki państwa. Dlatego też w debacie nad kondycją społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce wiele miejsca poświęca się przede wszystkim jego 
uwarunkowaniom. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że podstawową cechą 
społeczeństwa obywatelskiego jest dążenie obywateli do zaspokajania potrzeb człon-
ków wspólnoty, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz 
poczucie odpowiedzialności za jego dobro. Za Weryńskim takie działania społeczne 
można zdefiniować jako „wyraz sprawczości dominujących zbiorowych podmiotów 
działania” (Weryński 2016: 80). 

W celu zweryfikowania hipotezy dotyczącej wpływu poziomu sprawstwa na aktyw-
ność społeczną6, jako podstawowego aspektu społeczeństwa obywatelskiego dokona-
no jednoczynnikowej analizy wariancji. W wyniku przeprowadzonych analiz wykaza-
no istotność związku między ogólnym poziomem aktywności społecznej a poziomem 
sprawstwa7 mieszkańców Łodzi. Prezentacja wyników została przedstawiona na wy-
kresie8.

Przeprowadzone za pomocą testu Bonferroniego porównania post hoc wykazały 
istotne różnice pomiędzy niskim i wysokim poziomem sprawstwa. Uzyskany wynik 
jest zbieżny z badaniami krajowymi. Spośród różnych przyczyn nieangażowania się 
ludzi w działalność społeczną, internauci badania TNS Polska9 przede wszystkim wy-
mieniają brak wiary w to, że uda się coś zrobić – 55%. Tak niski poziom sprawstwa 
ma olbrzy mie skutki w całym życiu społecznym obywateli. Prawie połowa badanych 
skupia się tylko na swoich problemach, czyniąc z nich centrum swoich zainteresowań. 

6 Aktywność społeczna uwzględnia dwa wymiary aktywności: dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swo-
jej społeczności lokalnej lub osób potrzebujących oraz działalność w organizacjach obywatelskich. Jest to pod-
stawa teoretyczna stworzenia zmiennej syntetycznej opartej na dwóch skalach: skali aktywności organiza cyjnej 
I skali aktywności społecznikowskiej.

7 W analizie wzięto pod uwagę następujące zmienne atrybutywne (płeć, wiek, wykształcenie, status zawo do-
wy, dochód), religijność, poziom zaufania pionowego, zgeneralizowanego, poziom poczucia sprawstwa. W wyn-
iku przeprowadzonych analiz wykazano istotność związku między ogólnym poziomem aktywności społecznej 
w obu jednostkach analizy a wykształceniem, zawodem i poziomem poczucia sprawstwa. 

8 F (2,697) 4,596 p=0, 010.
9 Badanie Zaangażowanie Społeczne Polaków przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Groupon Polska 

w dniach 31 maja – 5 czerwca 2013 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 500 użytkowników internetu 
w wieku 18–60 lat.
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Wykres 2. Poziom sprawstwa a aktywność społeczna
Źródło: opracowanie własne.

Badania Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych potwierdzają, że ludzie nie an-
gażują się przede wszystkim z powodu niskiego poczucia sprawstwa – „myślą, że i tak 
nie będą mieli wpływu na ostateczną decyzję, nie mają zaufania, mówią: oni i tak zawsze 
robią, co chcą” (Chrzanowski, Rościszewska, Zientek-Varga 2013: 10). Duże znaczenie 
dla zrozumienia braku aktywności społecznej mają także czynniki zasugerowane przy 
tłumaczeniu absencji wyborczej. Polacy nie wiedzą: jak, z kim i nie dostrzegają sensu 
aktywności społecznej. Szczegółowe wyniki badania zaprezento wane są na wykresie 
numer 3. Warto także dla pełniejszego obrazu aktywności internautów przytoczyć wy-
nik dotyczący ilości osób deklarujących zaangażowanie w działania w swoim miejscu 
zamieszkania. Wynosi on 40%. Pozytywny wynik w obliczu przyczyn niezaangażowa-
nia dotyczy także odsetka respondentów uważających, że działając wspólnie, można 
osiągnąć więcej niż samemu (90%).

Bez podmiotowości i samoistnej mobilizacji obywateli trudno mówić o społe czeń-
stwie obywatelskim, czy też o partycypacyjnym modelu rządzenia (Długosz, Wygnań-
ski 2005; Wódz, Wódz 2007). Dzięki oddolnym i dobrowolnym inicjatywom na pozio-
mie lokalnym tworzy się integracja społeczna i nabierają znaczenia działania na rzecz 
dobra wspólnego obywateli.

Zmiana dotycząca większego zaangażowania obywateli wymaga czasu. Kształto-
wa nie postaw i nawyków działania powinno przebiegać dwutorowo: zarówno 
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Wykres 3. Przyczyny zaangażowania się ludzi w działalność społeczną (w procentach)
Źródło: TNS Polska (2013).

w socja lizacji pierwotnej, jak też poprzez poprawę wizerunku trzeciego sektora czy 
promo wa nie akcji społecznych w społecznościach lokalnych. Badacze organizacji 
pozarządo wych w Polsce proponują następujące formy wsparcia rozwoju społeczeń-
stwa oby watelskiego:

edukację obywatelską, opartą zarówno na formie instytucjonalnej (przede wszyst-
kim przez szkołę), jak i nieformalnej (przez kościoły, organizacje pozarządowe);
dostęp do informacji obywatelskiej, w tym do poradnictwa obywatelskiego i po-
mocy prawnej, zarówno poprzez dostarczenie rzetelnej informacji, jak i porad dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej;
wsparcie dla osób ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, niepełno spraw-
nych czy 
dyskryminowanych, które często same wykluczają się z aktywności społecznej; 
wsparcie inicjatyw, których celem jest rozwój wolontariatu i filantropii, a także in-
nych form działania na rzecz innych (Frączak, Rogaczewska, Wygnański, 2005: 9). 
Należy pamiętać, że niedostateczny rozwój społeczeństwa obywatelskiego może 

być traktowany jako zagrożenie społeczne. Wynika to z kilku pełnionych przez nie 
funkcji. Po pierwsze oddolne inicjatywy w sposób zasadniczy wspierają funkcjonowa-
nie lokalnych wspólnot, dbają o ich stabilność opartą na solidarności i pielęgnowaniu 
dobra wspólnego. Po drugie formalne i nieformalne grupy wsparcia zaspokajają swoje 
potrzeby wyręczając państwo w tych sferach, w których nie radzi sobie albo rezyg-
nuje z aktywności. Po trzecie należy docenić rolę organizacji strażniczych watch-dog, 
kontrolujących władzę. Nie bez znaczenia jest także cały wachlarz zadań pełnionych 
przez organizacje pozarządowe. Społeczeństwo obywatelskie, rozumiane w węższym 

•

•

•

•
•
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znaczeniu, istnieje właśnie wtedy, gdy „społeczeństwo jako całość może się organizo-
wać i koordynować swoje działania poprzez stowarzyszenia wolne od państwowego 
nadzoru”, a dysponujące możliwością wpływania na politykę (Niesporek, 2007: 96). 
Najważniejszą wartością aktywności społecznej obywateli jest zatem jej wpływ na sta-
bilność demokracji w kraju.

Podsumowanie 
Reasumując zebrane wyniki badań należy podkreślić niski poziom poczucia spraw-

stwa mieszkańców Łodzi. Ma to swoje konsekwencje w wielu wymiarach aktywności 
społecznej w skali lokalnej. Mieszkańcy Łodzi nie biorą udziału w konsultacjach spo-
łecznych, manifestacjach, wiecach. Cechuje ich niski poziom zainteresowania kwestia-
mi społecznymi. Nie chcą poświęcać czasu na rozwiązywanie lokalnych problemów. 
Nie postrzegają oni siebie jako pełnoprawnych partnerów strony rządzącej czy też 
jako suwerena. Co gorsze, uznają za bezsilnych nie tylko siebie, ale każdego, kto spró-
buje się zaangażować. Cechuje ich jedynie aktywność o niskim poziomie zaangażowa-
nia, jaką jest wsparcie charytatywne czy podpisanie petycji.

Niniejsza sytuacja wymaga podjęcia kroków naprawczych. Obywatele muszą mieć 
pewność, że mają możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość społeczną. Muszą 
poczuć, że są elementem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Zainicjowanie po-
zytywnych zmian w obszarze postaw obywatelskich może być czasochłonne, niemniej 
jednak skutki takich działań mogą istotnie przyczynić się do trwałej poprawy jakości 
życia publicznego. Jak twierdzi Chmiel (2015: 144), „roli obywatela trzeba się bowiem 
nauczyć, edukacja do bycia obywatelem oznaczałaby wyposażenie w wiedzę na temat 
praw, obowiązków, przywilejów w społeczeństwie, komunikacji z władzami, sposo-
bów diagnozy społecznej, możliwości wyrażania własnego zdania w sposób logiczny, 
poszukiwania rozwiązań opartych na zasobach najbliższego środowiska. Powinna 
to być też wiedza dotycząca regionu, organizacji władz samorządowych, zakładania 
fundacji, stowarzyszeń, samoorganizowania się jednostek w dążeniu do określonego 
celu”. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań prawnych, jak też zmian mental-
nościowych podwyższających poczucie wartości i sprawstwa. 
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A SENSE OF AGENCY OF THE INHABITANTS OF LODZ

Abstract. It has been 25 years to build a new system in Poland. This is a pretext for summing 
up and answering a research question: at what level the level of agency is shaped, that is, 
perceiving oneself as an individual possessing a causative power affecting local affairs. Are 
the slogans of solidarity and responsibility for the homeland still valid? What impact does the 
level of agency have on the development of civil society in Poland?
The empirical basis for the data presented were the results of the representative quantitative 
research realized under the project “Revival of postindustrial peripheral cities” on a sample 
of 700 adult residents of Łódź. The project was carried out with the financial assistance of the 
National Center for Science in the years 2011–2014. 
The research shows that the residents of Łódź are characterized by a minor concern for the 
public good and a low level of interest in social issues. Citizens do not see the possibility of 
shaping local communities, politics or, even more so, the homeland. One of the barriers to the 
development of civil society in Poland can be seen in the level of perpetration.

Keywords: Level of agency, Lodz, civil society
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Świadomy, ale niezaangażowany obywatel.
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego 

jako (nie)aktywni członkowie 
społeczności lokalnej

Pod koniec XX wieku znacząco wzrosło zainteresowanie pojęciem społeczeństwa 
obywatelskiego. Przyczyny upatrywać można w wydarzeniach, jakie miały miejsce 

w Europie Środkowo-Wschodniej w tamtym okresie. Biorąc pod uwagę Polskę przy-
czyniły się do tego kolejno ruchy opozycji, upadek komunizmu oraz zastąpienie ustroju 
komunistycznego ustrojem demokratycznym. Na nowo zaczęto dyskutować na temat 
społeczeństwa obywatelskiego. Podjęto próbę ponownego zdefiniowania tego pojęcia, 
ponieważ nie dawało się ująć w ramach żadnego z klasycznych modeli teoretycznych, 
gdyż nie oddawało złożoności współczesnych ruchów społecznych (zob. Wiktorska-
Święcka 2007: 17). W Polsce termin społeczeństwo obywatelskie został upowszech-
niony dopiero po 1989 roku, gdy ,,solidarnościowi działacze zostali uznani przez aparat 
władzy za formalnych aktorów politycznych” (Załęski 2012: 122).

Jak wskazuje wielu polskich, współczesnych teoretyków (np. Kozyr-Kowalski 2004; 
Załęski 2012; Pietrzyk-Reeves 2012; Dziubka, Bokajło 2001; Wojtaszak, Krawcewicz 
2016 i wielu innych), społeczeństwo obywatelskie pełni bardzo ważną rolę, którą jest 
zapewnienie właściwej komunikacji między władzą a małymi grupami społecznymi. 
Jego istotnym elementem są organizacje pozarządowe mające możliwość delegowania 
swoich przedstawicieli do struktur władzy. Efektem tego jest niewątpliwie bardziej 
sku teczne rządzenie. Znają oni dobrze problemy, z jakimi zmaga się społeczność lo-
kalna.

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań własnych dotyczących partycypacji oby-
watelskiej studentów kierunków społecznych wydziału ekonomiczno -socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Geneza społeczeństwa obywatelskiego. Próba definicji pojęcia

Genezy pojęcia „społeczeństwo obywatelskie” należy upatrywać w dwóch nurtach: 
republikańskim oraz liberalnym. Pierwszy z nich swój początek ma w starożytnej Gre-
cji. Jego głównymi przedstawicielami byli między innymi Arystoteles, Cyceron oraz 
Machiavelli. Natomiast do twórców idei wczesnonowożytnej społeczeństwa obywatel-
skiego należeli: Bodin, Harrington oraz Rousseau. Za początki kształtowania się 
dru gie go nurtu uznano koniec XVII wieku. Początkiem dla tej myśli politycznej była 
twórczość Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a. Kontynuatorami ich postrzegania społe-
czeństwa obywatelskiego byli twórcy szkockiego oświecenia, następnie Kant i jego wi-
zja społeczeństwa obywatelskiego jako wspólnoty prawnej oraz Alexis de Tocqueville 
i John Stuart Mill, dla których społeczeństwo obywatelskie było jednym z elementów 
porządku społecznego.

Celem niniejszego artykułu nie jest prezentacja myśli teoretycznej wyżej wymie-
nionych twórców, a jedynie uchwycenie tych elementów, które mogą być skła do wą 
współczesnej definicji społeczeństwa obywatelskiego. 

Wczesnonowożytna idea społeczeństwa obywatelskiego zakładała, że jego pod-
sta-wą jest rodzina. Według Bodina, rodzina ,,jest prawdziwym źródłem i począt kiem 
wszelkiej rzeczypospolitej i zasadniczym członem tejże” (Bodin 1958: 24). Obok rodzi-
ny ważne dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty obywateli było istnienie sto-
warzyszeń. ,,Nie ma nic lepszego ku sile i jedności poddanych, jak korporacje i wspól-
noty” (Bodin 1958: 332). Stowarzyszenia lub inaczej – zrzeszenia pełniły funkcję 
pośredni czącą między rodzinami a państwem. To one miały zapobiegać zniewoleniu 
oraz łamaniu praworządności przez władzę. 

W definiowaniu społeczeństwa obywatelskiego uwagę należy zwrócić na rozu mie-
nie Jean-Jacques’a Rousseau, który twierdził, że wspólnota powinna opierać się na 
pra wie i solidarności, a nie na interesie. Głosił, że główną przyczyną, dla której ludzie 
two rzą społeczeństwo obywatelskie, jest ,,ochrona mienia, życia i wolności każdego czło-
nka przez ochronę wszystkich” (Rousseau 1956: 294). Dla Rousseau powstanie społe-
czeństwa obywatelskiego jest efektem zawarcia między ludźmi umowy społecznej. 

Odnosząc się do rozdziału państwa i społeczeństwa obywatelskiego bliższe jest mi 
podejście liberalne, gdzie społeczeństwo obywatelskie opiera się na prawie ustano-
wionym wspólnie przez jednostki, które do niego należą. Przynależność do społe-
czeństwa obywatelskiego jest więc dobrowolna. Powstało ono w wyniku inicjatywy 
oddolnej obywateli i stanowi niezależną wspólnotę (zob. Locke 1992). 

W uchwyceniu genezy pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, dla niniejszego 
artykułu istotne wydaje się być podejście Tocqueville’a, dla którego społeczeństwo 
obywatelskie wiązało się przede wszystkim z aktywnością obywateli, w tym również 
działalnością stowarzyszeń. Obywatele rozumieli, że aby osiągnąć pewne cele, muszą 
się zrzeszać i działać wspólnie. Według niego, ,,w społeczeństwie demokratycznym 
wszyscy obywatele są niezależni i słabi; sami nie mogą dokonywać prawie niczego” 
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(Tocqueville 2005: 489). W przeciwieństwie do Tocqueville’a, John Stuart Mill uważał 
indywidualizm za zjawisko pozytywne. Twierdził, że jest to jedna z podstawowych 
wartości obok postępu, wolności i autonomii. Według niego cnotą obywatelską jest 
odpowiedzialność za wszystko, co publiczne, a obowiązkiem obywateli jest aktywny 
udział w sprawowaniu władzy. Głosił, że ,,ideałem najlepszej formy rządu jest ten rząd, 
który najwyższą władzę składa w ręce połączonej masy społeczeństwa; w którym każ-
dy obywatel nie tylko ma głos przy wykonywaniu tej władzy, ale powoływany bywa do 
rzeczywistego udziału w rządzie, sprawując urzędy publiczne miejscowe lub ogólne” 
(Mill 1995: 76). Podkreślał ważność istnienia wolności słowa. Twierdził, że aby spo-
łeczeństwo obywatelskie mogło zaistnieć i się rozwijać, istotne jest zagwaranto wanie 
jednostkom wolności. 

Dopuszczenie ludzi do rządzenia poprzez możliwość decydowania o sprawach 
swoich lokalnych społeczności przyczynia się do ich aktywnego uczestnictwa w życiu 
politycznym i społecznym. ,,Im więcej jest tych małych wspólnych spraw, tym bardziej 
ludzie, może nawet bezwiednie, nabywają umiejętności zbiorowego działania w spra-
wach wielkiej wagi” (Tocqueville 2005: 495).

Podążając za myślą Tocqueville’a można założyć, że partycypacja obywateli w dzia-
ła nia związane z budżetem obywatelskim jest przyczynkiem do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. Jest swoistego rodzaju predykatem zaangażowania obywateli 
w życie społeczności lokalnej, w której, świadomie lub nie, funkcjonują. 

Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia „społeczeństwo obywatelskie” należy 
stwierdzić, że jest to pojęcie niejasne. Jak pisze Jerzy Szacki, istnieje problem z jedno-
znacznym zdefiniowaniem tego terminu, gdyż jest to pojęcie ,,w widoczny sposób nie-
doteoretycznione i socjologicznie niedorozwinięte” (Szacki 1997: 6). 

Bardzo często definicja społeczeństwa obywatelskiego utożsamiana jest z defi-
nicją trzeciego sektora. Bank Światowy przyjmuje definicję, w której społeczeństwo 
obywatelskie civil society utożsamia się na ogół z grupami i organizacjami, zarów-
no formalnymi, jak i nieformalnymi, które działają w sposób niezależny od państwa 
i rynku/gospodarki, aby promować zróżnicowane interesy społeczne (Wit 2008: 7). 
Podobną definicję przyjmuje Edmund Wnuk-Lipiński, który pisze, że społeczeństwo 
obywatelskie to ,,ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywil-
nych działających w sferze publicznej. Są to struktury względnie autonomiczne wobec 
państwa, powstające oddolnie i charakteryzujące się na ogół dobrowolnym uczest-
nictwem swoich członków” (Wnuk-Lipiński 2005: 119). Aby społeczeństwo obywatel-
skie mogło zaistnieć muszą zostać spełnione określone warunki takie jak „istnienie 
przestrzeni publicznej, pozwalające na swobodną instytucjonalizację sił społecznych; 
istnienie komunikacji społecznej nie kontrolowanej przez państwo; oraz istnienie ryn-
ku, na którym dokonywane są transakcję wymiany dóbr i usług, wraz z ochroną pry-
watnej własności” (Wnuk-Lipiński 2005: 122). Można przyjąć, że definicje te powstały 
na bazie ujęcia społeczeństwa obywatelskiego przez Ralfa Dahrendorfa, który pisał, 
że: „społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się istnieniem autono micz nych, nie-
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sterowanych przez państwo ani inny ośrodek, organizacji i instytucji jako organów 
woli ludów” (Geremek 1994: 246).

Społeczeństwo obywatelskie pełni trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze integruje 
społeczność wokół zagregowanych i upublicznionych celów, interesów, dążeń i war-
tości zwolenników, tym samym mobilizując do uczestnictwa w zorganizowanych for-
mach zbiorowego działania w sferze publicznej. Po drugie łączy potrzeby z poziomu 
mikro z potrzebami ich artykulacji w sferze mezo i makro. Po trzecie pełni funkcję edu-
kacyjną, polegającą na ,,wykształcaniu wśród swoich członków postaw i cnót oby watel-
skich” (Wnuk-Lipiński 2005: 124). W odniesieniu do badań prezentowanych poni żej 
najistotniejsza wydaje się funkcja pierwsza. Odpowiedź na pytanie o uczest nictwo 
w różnych formach działalności w sferze publicznej, w tym przypadku partycy pacja 
w budżecie obywatelskim, pozwoli odpowiedzieć na pytanie o istnienie (wykształ-
cenie się) wśród młodych osób proobywatelskiej postawy. 

Społeczeństwo obywatelskie ,,posiada charakter strukturalno-normatywny i od-
nosi się do cech strukturalno-rezydualnych oraz norm kulturowo-społecznych” (Gliń-
ski 2004: 59). Pełni funkcje pośredniczącą między małymi grupami takimi jak rodzi-
na a państwem. Charakterystyczny dla społeczeństwa obywatelskiego jest poziomy 
charak ter więzi strukturalnych (por. Gliński 2004), w których występują interakcje 
i powiązania sieciowe, tworzone oddolnie i dobrowolnie przez obywateli. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuję definicję wypracowaną przez Mini ster-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, gdzie społeczeństwo obywatelskie zostało zdefi nio-
wa ne jako przestrzeń działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, 
roz cią ga jąca się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie podejmują 
wolną debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowol-
nie współ działają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów (za: Krasnowolski 
2014: 4).

Budżet obywatelski jako forma partycypacji obywatelskiej
Partycypacja obywatelska oznacza aktywne uczestnictwo obywateli w rządzeniu. 

Jest to ,,proces, w trakcie którego przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, 
a pośrednio i kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdy te decyzje mają bezpo-
śred ni lub pośredni wpływ na ich własne interesy” (Długosz, Wygański 2015: 11). Ma 
for mę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez władze i może dotyczyć na 
przykład projektów ustaw. Dzięki takim działaniom obywatele mają poczucie wpływu 
na decyzje podejmowane przez władze. 

Partycypacja obywatelska to także wszelkie działania podejmowane przez władze 
różnych szczebli w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań i decyzji. Konsultacje 
mogą odbywać się nie tylko poprzez różnego typu referenda, ale także poprzez współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi, ekspertami, bądź powoływanie dorad czych rad 
obywatelskich, komisji oraz komitetów doradczych. W polskich realiach najczęstsza 
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forma konsultacji polega na informowaniu (relacja jednostronna) obywateli o decyz-
jach podejmowanych przez władzę. W moim przekonaniu informowanie nie spełnia 
kryteriów partycypacji obywatelskiej. Konsultowanie ma charakter dwustronny. Po-
lega na rozmowie, dialogu i wzajemnej relacji. Władza nie tylko informuje, ale także 
zbiera opinie obywateli na określony temat. 

Przykładem partycypacji obywatelskiej opartej na konsultacji i współdecydowa-
niu jest budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym. Jest to ,,proces decyzyjny, 
w ra mach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współ-
decydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych” (Kębłowski 2013: 8). 
Wskazać można kilka kryteriów, które wyróżniają go spośród innych działań obywa-
telskich. Bardzo ważnym etapem w jego tworzeniu jest dyskusja pomiędzy mieszkań-
cami podczas specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkań. Rozmowy między nimi 
dotyczą określonej kwoty pieniędzy, którą władze miasta na ten cel przez naczyły. Na 
przynajmniej jednym etapie musi dotyczyć poziomu ogólnomiejskiego, a nie ogra-
niczać się tylko do dzielnicy czy osiedla. W odróżnieniu od konsultacji spo łecz nych, 
propozycje mieszkańców, które zostały wybrane muszą zostać zrealizowane, a proces 
ich realizacji jest monitorowany. Budżet obywatelski zwykle nie jest jednora zo wym 
projektem, ale organizowany jest każdego roku. 

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego niesie za sobą wiele pozytywnych kon-
sekwencji. Uważa się go za najskuteczniejszy, jeśli chodzi o angażowanie mieszkań ców 
w działania dotyczące rozwoju miasta, szczególnie tych, którzy do tej pory pozostawa-
li bierni. Mieszkańcy wiedzą najlepiej, jakie inwestycje należy zrealizować, aby popra-
wiła się jakość ich życia. Władze miasta mają możliwość podjęcia wraz z nimi decyzji 
często trudnych. Poza tym zakłada się, że mieszkańcy mają poczucie realnego wpływu 
na wygląd swojego najbliższego otoczenia. Środki finansowe miasta zostają zagospo-
darowane zgodnie z wolą obywateli. Zwiększa się poziom zaufania mieszkań ców do 
władz miasta, ponieważ sami mają możliwość zadecydowania, w jaki sposób zostaną 
spożytkowane ich pieniądze. Sprzyja to również zwiększaniu kapitału społecz nego, 
dzięki integracji społeczności lokalnych podczas spotkań poświęconych zgłasza nym 
projektom.

Pierwszy na świecie budżet partycypacyjny został wprowadzony w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku w Porto Alegre w Brazylii (zob. Abers 2000; Avritzer 2002; Ba-
iocchi 2005). Działające w mieście ruchy pod wspólną nazwą Związek Stowarzyszeń 
Sąsiedzkich Porto Alegre (UAMPA) walczyły z dyktaturą wojskową poprzez politykę 
miejską. Przyczyniło się to do opracowania różnych form partycypacji. Projekt odniósł 
sukces i popularność. Do 2008 roku wprowadzono go w 200 brazylijskich miastach.

W Polsce pierwszym miastem, w którym wprowadzono budżet partycypacyjny, był 
Sopot. Pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku. Tak jak w Porto Alegre każda edycja 
trwa rok. Początek inicjuje uchwała Rady Miejskiej. Rozpoczyna się część informacyj-
na, w ramach której do każdego domu wysyłana jest ulotka dotycząca tego budżetu. 
Następnie organizowane są prowadzone przez urzędników spotkania z mieszkańca-
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mi w czterech okręgach wyborczych, na które podzielony jest Sopot. Projekty można 
złożyć poprzez wypełnienie formularza przygotowanego wcześniej przez komisję ds. 
budżetu obywatelskiego lub drogą mailową. Nie są one tematem dyskusji. Wszyst-
kie zgłoszone propozycje sprawdzane są przez urzędników, czy są zgodne z obowią-
zującym prawem. Te, które przeszły taką weryfikację, znajdą się na kartach do gło-
sowania. Na każdej umieszczone są projekty dotyczące poszczególnych dzielnic oraz 
ogólno miejskie. Następnie ma miejsce głosowanie oraz kolejny etap spotkań z miesz-
kańcami, dotyczących propozycji, które ostatecznie zostały poddane pod głosowanie. 
Projekty, które zwyciężyły, zostają dołączone przez prezydenta miasta do budżetu 
miejskiego. Ich wykonanie nie jest jednak monitorowane przez mieszkańców, a jedy-
nie przez komisję ds. budżetu obywatelskiego. 

Obecnie budżet obywatelski funkcjonuje jako stały element polityki miejskiej 
w całej Polsce. Jednym z takich miast jest Łódź. Do chwili obecnej mieszkańcy mie-
li możli wość uczestnictwa w czterech edycjach budżetu obywatelskiego. Procedura 
partycy pacji w budżet obywatelski w badanym przeze mnie mieście – Łodzi wygląda 
podobnie jak w omówionym wcześniej Sopocie. 

Partycypacja obywatelska studentów. Założenia metodologiczne
W kontekście badania partycypacji obywateli w życiu społecznym zbiorowości, 

do której przynależą, szczególnie ważne wydaje się zauważenie uczestnictwa mło-
dych osób w działaniach zmierzających do poprawy ich życia oraz zaangażowania 
we współtworzenie budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie projektów lub głoso-
wanie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badania zrealizowanego 
na próbie 244 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału ekonomiczno -socjolo-
gicznego w latach 2016–2017. Badanie w 2016 roku przeprowadzone zostało przez 
Martę Smus w ramach seminarium licencjackiego prowadzonego przez autorkę niniej-
szego artykułu na próbie 107 studentów socjologii oraz analityki społecznej. Badanie 
w 2017 roku powtórzone zostało przeze mnie na próbie 137 studentów kierunków: 
gospodarka przestrzenna, finanse cyfrowe, inwestycje i nieruchomości, ekonomia. 
Wyniki obu badań okazały się być zbieżne, stąd ich wspólna prezentacja w dalszej czę-
ści artykułu. 

W badaniu starano się odpowiedzieć na pytanie, czy studenci, a tym samym młodzi 
mieszkańcy Łodzi, mają poczucie wpływu na sprawy publiczne na poziomie lokalnym 
i biorą aktywny udział w działaniach obywatelskich? Założono, że taka postawa jest 
jednym z warunków zaistnienia społeczeństwa obywatelskiego, a bez ,,poczucia oby-
watelskości” nie jest możliwe pojawienie się zachowań obywatelskich. 

Przypomnieć należy, że budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest 
jedną z formą zaangażowania w działania obywatelskie. 

Założono, że studenci kierunków społecznych powinni posiadać świadomość party-
cy pacji w życiu społecznym zbiorowości lokalnych i będą chętniej uczestniczyć w dzia-
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łaniach związanych z budżetem obywatelskim. Interesujące było to, czy studenci wy-
branych kierunków mają poczucie wpływu na sprawy publiczne oraz czy sami biorą 
udział w działaniach podejmowanych na rzecz miasta, w którym mieszkają. Zatem 
w jaki sposób badani studenci definiują pojęcie: ,,społeczeństwo obywatelskie”? Co ba-
da ni sądzą na temat angażowania się obywateli w działalność społeczną? I wreszcie 
jaka jest opinia badanych na temat budżetu obywatelskiego w Łodzi? 

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania skonstruowano ankietę au-
dytoryjną, która jest techniką opartą na komunikacji pośredniej, przy jednoczesnym 
nadzorze badacza co do przebiegu wypełniania owej ankiety. Dobór próby miał cha-
rakter celowy, kwotowy, nieprobabilistyczny. Przebadano wszystkich obecnych na za-
jęciach w dniu badania studentów pierwszego roku w/w kierunków ekonomicznych 
oraz studentów wszystkich lat socjologii i analityki społecznej. Zaznaczyć należy, że 
grupy studenckie kierunków ekonomicznych są liczniejsze w stosunku do grup stu-
denckich socjologii. W czasie badania liczba studentów każdego roku socjologii nie 
przekraczała 40 osób, a analityki społecznej 15 osób. Dlatego zdecydowano się na 
prze badanie studentów wszystkich lat kierunków socjologia i analityka społeczna 
oraz tylko pierwszego roku kierunków ekonomicznych. Wszyscy badani musieli być 
miesz kańcami Łodzi (część pytań dotyczyła budżetu obywatelskiego miasta Łodzi), 
co zna cznie ograniczyło liczbę przebadanych osób. Przy okazji badania okazało się, że 
znacz na liczba studentów UŁ wydziału ekonomiczno-socjologicznego nie jest miesz-
kańcami miasta Łodzi. 

Wyniki badań opracowane zostały za pomocą programu SPSS. Odpowiedzi na pyta-
nia korelowano z danymi metryczkowymi, jednak nie zauważono statystycznie istot-
nych różnic.

Badaną próbę stanowiło 73% kobiet oraz 27% mężczyzn, w wieku 20–42 lata. Naj-
liczniejsza grupa badanych wśród osób zamieszkujących miasto Łódź to 20-latkowie 
(35,5%). Fakt jednoczesnego studiowania oraz pracowania w pełnym lub częściowym 
wymiarze czasu pracy zadeklarowało 30,8% badanych studentów. Pozostałe badane 
osoby nie pracują. Ich aktywność sprowadza się do studiowania. 

Zaangażowanie studentów w działalność społeczną
W celu zbadania zaangażowania studentów w działalność społeczną wzięto pod 

uwagę znajomość realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, party-
cypację aktywną i bierną1 w budżecie obywatelskim oraz opinie badanych na temat 
angażowania się w tego typu działania. 

1 Partycypacja aktywna związana jest z uczestniczeniem w różnych formach zgłaszania projektów do reali-
zacji. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub poprzez różne organizacje pozarządowe. Partycypacja bier-
na odnosi się jedynie do głosowania na projekty zaproponowane (wymienione) w budżecie obywatelskim. 
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Zbadano korelację między płcią a tym, czy badani słyszeli o działaniach organiza-
cji pozarządowych funkcjonujących na terenie Łodzi. Okazało się, że słyszało o nich 
43,6% badanych kobiet oraz 58,6% badanych mężczyzn, jednak związek między płcią 
a znajomością projektów realizowanych przez takie organizacje jest bardzo słaby 
i nieistotny statystycznie (V= 0,134).

Działalność organizacji pozarządowych znana jest głównie starszym studentom, któ-
rzy ukończyli 24 rok życia. Jedynie jedna czwarta osób w wieku 20–21 lat słyszała o pro-
jektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, co nie oznacza, że zna te pro jekty 
i bierze w nich czynny udział. Taka postawa nie jest zgodna z koncepcją Tocquevill’a, 
który głosił, że bardzo ważne jest zrzeszanie się ludzi i podejmowanie wspólnych dzia-
łań. Tylko wtedy są oni w stanie osiągać istotne dla nich cele. Jedyna zależność istotna 
statystycznie zauważalna jest między wiekiem a znajomością działań organizacji poza-
rządowych (V=0,344). Poziom istotności wynosi 0,002. Studenci w wie ku 24 lat i więcej 
potrafili wskazać konkretne projekty i podać nazwy niektórych z nich.

Większość badanych studentów niezależnie od płci jest zdania, że obywatele po-
winni angażować się w działalność społeczną. Takiego zdania jest 96,2% kobiet oraz 
93,1% badanych mężczyzn, przy czym brak statystycznie istotnej zależności między 
płcią a opinią na temat zaangażowania obywateli w działalność społeczną (V=0,064). 
Zauważyć należy, że argumentem przemawiającym za partycypacją obywatelską była 
chęć podjęcia próby zmiany czegoś dla siebie i ludzi ze swojego otoczenia. Takiej odpo-
wiedzi udzieliło 20,9% kobiet i 30,8% badanych mężczyzn. Na podstawie omawianych 
badań można stwierdzić, że większość studentów wydziału ekonomiczno -socjolo gicz-
nego UŁ zgodnie twierdzi, że należy angażować się w działania społeczne. Jednak nie 
wiadomo, z czego takie przekonanie wynika. Założono, że studenci kierunków społecz-
nych powinni przejawiać pro partycypacyjną postawę ze względu na przekazywaną 
na studiach społecznych wiedzę dotyczącą postaw obywatelskich i społeczeństwa 
oby wa telskiego. Jednak badania pokazują, że studenci kierunków ekonomicznych 
w zasadzie nie różnią się w deklarowaniu wagi przejawiania proobywatelskiej posta-
wy od studen tów socjologii. Studenci nie różnią się także w aktywnym zaangażowaniu 
na rzecz środowiska społecznego i nie przejawiają postaw obywatelskich przejawia-
jących się w partycypacji w budżecie obywatelskim. Jedynie 10,3% badanych kobiet 
i 20,7% bada nych mężczyzn deklaruje, że bierze udział w konsultacjach społecznych, 
angażując się tym samym w działania na rzecz miasta, w którym mieszkają. Przy czym 
osoby poniżej 21 roku życia stanowią jedynie 7,7% ogółu badanych partycypujących 
w kon sul tacjach społecznych (zob. tabelę 1).

Tabela 1.

Czy angażuje się Pan/Pani w działania 
podejmowane na rzecz miasta?

Przedział wiekowy

1996-1995 1994-1993 1992 i wcześniej

Tak 7,7 % 14,5% 23,1%

Nie 92,3% 85,5% 76,9%

Źródło: Opracowanie własne.
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Brak zaangażowania w działania podejmowane na rzecz miasta widoczny jest w ba-
danej grupie studentów bez względu na fakt, czy pracują zarobkowo czy nie. Aż 87,9% 
badanych, którzy studiują i pracują, deklaruje, że nie podejmuje działań na rzecz Łodzi. 
Biorąc pod uwagę grupę badanych, którzy tylko studiują, wynik wygląda podobnie. 
Aż 86,5% respondentów także działań takich nie podejmuje (zob. tabelę 2). Korelacja 
między tymi zmiennymi jest bardzo słaba (V= 0,019). 

Analizując powyższe odpowiedzi łatwo zauważyć wyraźny dysonans pomiędzy 
warstwą deklaratywną a rzeczywistym działaniem. Na podstawie powyższych da-
nych można stwierdzić, że zdecydowana większość badanych (86,9%), niezależnie od 
płci, nie angażuje się w działania na rzecz miasta, a co się z tym wiąże, nie przejawia 
postaw obywatelskich, które takiego zaangażowania wymagają. Przy czym pamiętać 
należy, że wspomniany brak zaangażowania obywatelskiego dotyczyć może jedynie 
miasta zamieszkania. Nie oznacza to, że badane osoby nie uczestniczą w konsultacjach 
społecz nych i nie przejawiają postawy propartycypacyjnej w odniesieniu do całego 
społeczeństwa na poziomie państwa.

Tabela 2.

Czy angażuje się Pan/Pani w działania 
podejmowane na rzecz miasta?

Aktualna sytuacja życiowa badanego 

Studiuję Studiuję i pracuję

Tak 13,5% 12,1%

Nie 86,5% 87,9%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród osób deklarujących czynne uczestnictwo w działania społeczne dominowa-
ły takie aktywności jak udział w konsultacjach społecznych, udział w głosowaniu na 
budżet obywatelski, spotkania na temat rewitalizacji miasta, udział w obradach Rady 
Osiedla oraz uczestnictwo w różnego typu manifestacjach (kobiety dość często wymie-
niały uczestnictwo w „czarnym proteście”).

Postawa proobywatelska
Badając przejawy postawy proobywatelskiej wśród studentów kierunków społecz-

nych UŁ wzięto pod uwagę to, kto według respondentów ma największy wpływ na 
sprawy związane z miastem, w którym mieszkają badani studenci oraz, czy ich zda-
niem, władza podejmując decyzje liczy się z opinią mieszkańców.

Badani mężczyźni czują, że mają większy wpływ na sprawy związane z miastem niż 
kobiety. Tego zdania jest ponad połowa badanych studentów płci męskiej (58,6%) i je-
dy nie 38,5% kobiet. Co ciekawe, pomimo braku uczestnictwa w działania społeczne, 
co może świadczyć o niewykształconej postawie proobywatelskiej, badani studenci 
uwa żają, że posiadają duży wpływ na sprawy publiczne. Przy czym zapytani o to, kto, 
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ich zdaniem, ma największy wpływ na sprawy związane z miastem, w którym miesz-
kają, odpowiadają, że największy wpływ ma władza lokalna. Takie stanowisko dekla-
ruje 82,8% kobiet oraz 85,9% mężczyzn. 

Brak spójności w odpowiedziach badanych, jak wskazałam wcześniej, wynikać 
może z faktu niewykształcenia u badanych studentów postawy obywatelskiej. Badani 
w większości są w końcowej fazie kształtowania tożsamości (zob. koncepcja Erika Eric-
sona) i tym samym mogą dopiero budować swoje postawy obywatelskie. Odwołując 
się jednak do definicji obywatelskości Edmunda Wnuka-Lipińskiego można stwierdzić, 
że obywatelskość silnie związana jest z partycypacją w działalności obywatelskiej. To 
mieszkańcy miasta powinni czuć, że to oni mają największy wpływ na sprawy, które 
dotyczą ich najbliższej okolicy, a nie władza lokalna. Badani respondenci mogliby za-
tem zostać uznani za osoby nieprzejawiające postawy prospołecznej. Dodatkowo, gdy-
by badani zadeklarowali również, że nie mają poczucia wpływu na sprawy związane ze 
swoim miastem, to można byłoby stwierdzić brak poczucia podmiotowości sprawczej, 
co tłumaczyłoby nieangażowanie się w różnego rodzaju działania społeczne. Jednak 
respondenci uważają, że władze podejmując decyzje biorą pod uwagę zdanie miesz-
kańców. Tak uważa ponad połowa badanych kobiet (61,1%) oraz mężczyzn (69%).

Badani bez względu na wiek i płeć deklarują zainteresowanie tym, co dzieje się 
w mieście Łodzi. Jednak mając na względzie uzyskane wcześniej informacje trzeba 
stwierdzić, że wysokie zainteresowanie nie przekłada się na podejmowanie działań 
związanych z miastem. Dzieje się tak, pomimo że mają one na celu poprawę jakości 
życia nie tylko innych mieszkańców, ale także ich samych.

Partycypacja studentów w budżecie obywatelskim miasta Łodzi
Badając zaangażowanie studentów w tworzenie budżetu obywatelskiego wzięto 

pod uwagę przede wszystkim to, czy w ogóle o takowym projekcie słyszeli. Następnie, 
jeżeli słyszeli, to czy wzięli udział w jego tworzeniu oraz głosowaniu. Badanie wyka-
zało, że ponad dwie trzecie spośród badanych kobiet (66,7%) oraz trzy czwarte bada-
nych mężczyzn (75,9%) słyszało o budżecie obywatelskim miasta Łodzi. Ponad poło-
wa badanych kobiet (64,1%), które słyszały o budżecie obywatelskim w Łodzi, uważa, 
że przyczynił się on do poprawy wyglądu miasta. Tego samego zdania jest 58,6% męż-
czyzn. Jedynie 1,5% z badanych kobiet uważa, że poprzez realizację budżetu obywa-
telskiego rozwija się dialog między mieszkańcami i władzami miasta. Mężczyźni naj-
rzadziej (6,9%) sądzą, że budżet obywatelski sprzyja integracji społeczności lokalnej. 
Taki rozkład odpowiedzi wydaje się być interesujący. Mając na względzie to, że bada-
nie zostało przeprowadzone na próbie studentów kierunków społecznych, może dzi-
wić fakt, iż zdaniem badanych projekt budżetu obywatelskiego jedynie w niewiel kim 
stopniu przyczynia się do integracji mieszkańców oraz korzystnie wpły wa na komuni-
kację z władzami. Poza tym okazuje się, iż niespełna połowa badanych kobiet (47,4%) 
oraz ponad połowa badanych mężczyzn (62,1%) deklaruje, że nie brała udziału w two-
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rzeniu budżetu obywatelskiego miasta Łodzi i nigdy nie zgłaszała żadnej inicjatywy. 
Podobna liczba badanych nie uczestniczyła w głosowaniu nad propozycjami budżetu 
obywatelskiego. Pomimo to badani pozytywnie oceniają ideę budżetu obywatelskiego 
uważając ją za potrzebną. 

Przypomnijmy, że budżet obywatelski (partycypacyjny), zdaniem Kębłowskiego, 
uważany jest za najskuteczniejszy, jeśli chodzi o angażowanie mieszkańców w dzia-
łania dotyczące miasta. Niestety wśród badanych studentów wybranych kierunków 
udział w nim nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Można postawić zatem 
tezę, że jeżeli partycypacja w budżecie obywatelskim, będącym najskuteczniejszym 
narzędziem angażowania w działania obywatelskie badanych osób jest niewielka, to 
nie będą oni wykazywać innych prospołecznych postaw, co nie jest dobrym, w mojej 
ocenie, prognostykiem dla rozwoju obywatelskości młodego pokolenia obywateli. 

Badanie łódzkich studentów a aktywność lokalna 
mieszkańców Łodzi

Porównując zaprezentowane wyniki badań dotyczące partycypacji obywatelskiej 
studentów wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z innymi 
badaniami przeprowadzonymi na reprezentatywnej próbie łodzian można stwierdzić, 
że postawa propartycypacyjna obca jest mieszkańcom Łodzi. 

W 2010 roku Monika Mularska-Kucharek i Agnieszka Świątek przeprowadziły ana-
lizę badań dotyczących poziomu aktywności lokalnej mieszkańców Łodzi. Doko na no 
tego na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 490 łodzian. 
W badaniu wzięto pod uwagę ,,dobrowolną i nieodpłatną działalność na rzecz śro-
dowiska lokalnego” oraz ,,udział łodzian w pracach organizacji obywatelskich” (Mu-
larska-Kucharek, Świątek 2011: 68). Z badań wynika, iż najchętniej podejmo wanymi 
przez łodzian aktywnościami są: przekazywanie pieniędzy na inicjatywy społeczne, 
a także zgłaszanie problemów policji i nieodpłatne wykonywanie prac. Jednak warto 
zwrócić uwagę na to, że ponad połowa respondentów nie angażowała się w działania 
na rzecz Łodzi przez ostatnie cztery lata. Jedna czwarta natomiast (25%) podjęła tylko 
jeden rodzaj aktywności. Jedynie 0,4% ankietowanych angażowało się we wszystkie 
uwzględnione w badaniu wymiary aktywności obywatelskiej. Były nimi nieodpłatne 
wykonywanie prac, udzielanie porad w rozwiązywaniu problemów, informowanie 
środków masowego przekazu o problemach lokalnych, przekazywanie pieniędzy na 
społeczne inicjatywy, zbieranie podpisów w związku ze społecznymi inicjatywami, 
wysyłanie zażaleń do władz, zgłaszanie problemów policji itp. Biorąc pod uwagę przy-
należność do organizacji można stwierdzić, że łodzianie również wykazują się bierno-
ścią. Tylko 12% badanych należało przynajmniej do jednej organizacji. Do grupy osób 
najbardziej aktywnych należały te z wykształceniem wyższym, których miesięczny 
dochód przekraczał 5000 zł, pracujący na własny rachunek. Biorąc pod uwagę przy-
należność do organizacji dominowali specjaliści, lekarze oraz nauczyciele. Pozostałe 
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zmienne, czyli wiek i płeć, okazały się statystycznie nieistotne (Mularska-Kucharek, 
Świątek 2011: 73–74).

W raporcie z badań przeprowadzonych w lutym 2018 roku na reprezentatywnej 
próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1057 osób opublikowanym 
przez CBOS w kwietniu 2018 roku, czytamy, że wprawdzie większość Polaków wyraża 
przekonanie, iż mieszkańcy ich miejscowości mają wpływ na decyzje władz lokalnych, 
to jednak tylko jedna trzecia (34%) jest w stanie wskazać jakieś konkretne możliwości 
i narzędzia współpracy mieszkańców swojej miejscowości z władzami miasta/gminy 
w celu poprawienia sytuacji lokalnej społeczności. Najczęściej są to bezpośrednie spo-
tkania i rozmowy z radnymi oraz przedstawicielami władz (35%), inicjowanie rozwią-
zań i włączanie się mieszkańców w realizację konkretnych inwestycji (24%) oraz ich 
udział w określaniu wydatków publicznych m.in. w ramach budżetu obywatelskiego 
(17%). 

Zatem jedynie co szósty dorosły Polak przejawia postawę nazwaną przeze mnie 
partycypacją bierną. Jedynie 4% badanych deklaruje udział w konsultacjach społecz-
nych. Zauważyć także należy, że, jak pisze Rafał Boguszewski (2018), deklaracje znajo-
mości jakichkolwiek konkretnych form współpracy mieszkańców swojej miejscowo-
ści z władzami lokalnymi różnią się istotnie w zależności od zaangażowania badanych 
w działalność organizacji obywatelskich. Osoby aktywnie udzielające się w ramach 
jakiegoś stowarzyszenia, ruchu, klubu lub fundacji potrafią je wskazać niemal dwu-
krotnie częściej niż pozostałe (47% wobec 26%).

Podobnie jak i w prezentowanych badaniach studentów UŁ, dwie trzecie Polaków 
z badań CBOS (64%) twierdzi, że w ich gminie/mieście lokalne władze przy podejmo-
waniu przez nie decyzji dotyczących mieszkańców uwzględniają ich głos, przy czym 
żadnych wątpliwości co do tego nie ma jedynie 8% respondentów (zob. tabelę 3). 

Porównując dane zestawione w tabeli 3 łatwo zauważyć, że wyniki są zbieżne. Zde-
cydowana większość respondentów w obu badaniach uważa, że ma wpływ na decyzje 

Tabela 3

Czy według Pana/Pani władze 
podejmując decyzje dotyczące 
miasta biorą pod uwagę opinie 

mieszkańców? (Studenci)

Czy, generalnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), 
że głos mieszkańców Pana(i) gminy/miasta brany 
jest pod uwagę przez władze gminy/miasta przy 
podejmowaniu przez nie decyzji, które dotyczą 

mieszkańców? (CBOS)

Badania własne studentów 
kierunków społecznych Ek-Soc UŁ Badania CBOS – kwiecień 2018

Zdecydowanie tak 5,2% 8%

Raczej tak 69,9% 56%

Raczej nie 15,3% 20%

Zdecydowanie nie 0,0% 4%

Trudno powiedzieć 9,6% 12%

Źródło: Opracowanie własne
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podejmowane przez władze gminy. Nikt z badanych studentów nie podzielił zdania 
nieznacznej części społeczeństwa polskiego (4%) o zdecydowanym braku wpływu na 
decyzje podejmowane przez władze gminy/miasta. 

Odnosząc prezentowane wyniki badań do oceny współpracy władz lokalnych 
z mie szkańcami oraz do partycypacji obywateli w życiu społecznym miast i wsi moż-
na stwierdzić, że rośnie poczucie wpływu Polaków na sprawy lokalne. Przekonanie, 
że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy swojego miasta bądź gminy, wyraża obec-
nie 64% badanych Polaków (Boguszewski, 2018: 7) i 75% badanych studentów. Jed-
nak nadal nie można mówić o Polakach jako w pełni ukształtowanym społeczeństwie 
obywa telskim.

Podsumowanie
Uogólniając przedstawione w artykule informacje i refleksje można wysunąć kil-

ka podstawowych wniosków. Po pierwsze należy stwierdzić, że badani studenci nauk 
społecznych potrafią poprawnie zdefiniować pojęcie: „społeczeństwo obywatelskie”, 
które jest, ich zdaniem, związane z aktywnym uczestnictwem obywateli w życiu pu-
blicznym. Niestety, sami nie podejmują działań, które do takiego aktywnego uczestnic-
twa mogłyby być zaliczone. Prawie wszyscy badani, niezależnie od płci, wieku, miejsca 
zamieszkania i sytuacji życiowej, są zdania, iż obowiązkiem obywatela jest angażo-
wanie się w działania społeczne. Jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną samych 
badanych, sytuacja zmienia się diametralnie. Niewielu z nich deklaruje takie zaangażo-
wanie. Zdecydowana większość badanych nie podejmuje także działań na rzecz mia-
sta. Potwierdza to hipotezę, zgodnie z którą studenci nie angażują się w działalność 
społeczną. Natomiast jeżeli już są aktywni, to najchętniej uczestniczą w konsultacjach 
społecznych. 

Badani studenci, podobnie jak ogół dorosłych Polaków w badaniach CBOS, uważa-
ją, że mają wpływ na sprawy związane ze swoim miastem. Jednak jednocześnie dekla-
rują, że w największym stopniu taki wpływ posiada władza lokalna. Większość bada-
nych studentów nie jednoczy się, aby realizować swoje cele oraz ich nie upublicznia. 
Natomiast biernie obserwują działania innych. 

Wykazana w badaniu bierność i brak postawy proobywatelskiej młodych, wykształ-
conych osób, w moim odczuciu, może prowadzić do pogłębiania się podziału na rzą-
dzących i resztę społeczeństwa. Ponadto obywatele posiadają wolność gwarantowaną 
przez prawo, dzięki której, według Smitha, mogą współdziałać, aby polepszyć swoją 
sytuację życiową, ale tego nie robią. Mill cnotą obywatelską określił dbanie o wszyst-
ko, co publiczne. Badani studenci nie wykazują postaw określanych jako prospołeczne 
i pro-obywatelskie. Można zatem postawić tezę, że studenci kierunków społecznych 
nie posiadają cnoty obywatelskiej, w rozumieniu Johna Milla (Mill, 1995), ani cechy 
osobowości zwanej przez Tyszkowską (1990) aktywnością społeczną. Teza ta wyma-
ga dalszych badań i analiz. 
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Okazuje się, zatem że badani studenci kierunków społecznych, którym powinna 
być bliska idea społeczeństwa obywatelskiego wykazują bierną postawę wobec dzia-
łań na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Wiedzą wprawdzie, czym 
jest społeczeństwo obywatelskie, ale większość z nich nie bierze udziału w różnych 
inicjatywach obywatelskich, które, jak się okazało, znają ze słyszenia. Pomimo przewa-
żających u badanych opinii pozytywnych na temat budżetu obywatelskiego w Łodzi, 
większość badanych studentów nie wzięła w tym projekcie udziału. 

Podsumowując, można powiedzieć, że studenci posiadają świadomość wagi uczest-
nictwa w życiu społecznym oraz wagi działań aktywizujących postawę oby watelską, 
jednak są wobec nich bierni. Przejawiają postawę partycypacyjną określoną przeze 
mnie jako bierną. Tylko co czwarta badana osoba współpracuje z różnego rodzaju or-
ganizacjami pozarządowymi. Biorąc pod uwagę wiek badanych i fakt, że respondenci 
po 24 roku życia wykazywali większą aktywność obywatelską w stosunku do młod-
szych kolegów można mieć nadzieję, że postawa propartycypacyjna będzie zauważal-
na u osób rozpoczynających kariery zawodowe, a w przyszłości zarzą dza jących lokal-
nymi inwestycjami i działaniami. 
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CONSCIOUS YET UNINVOLVED CITIZEN. STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF LODZ AS 
NON ACTIVE MEMBERS OF THEIR LOCAL COMMUNITY

Abstract. In the context of the research on citizens’ participation in the social life of their 
community, it seems particularly important to focus on young people’s participation in activities 
aimed at improving their lives and stimulating the level of their involvement in co-creating 
a civic budget, which can be due to submitting projects or voting. This article presents the 
results of research on civic participation carried out in 2016-2017 on a sample of 244 students 
of social sciences at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology. The study 
attempts to answer the following question: Do students – young inhabitants of Lodz – feel that 
they have an impact on public affairs at the local level and take active part in civic activities? It 
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was assumed that such an attitude is one of the factors behind the emergence of civil society, 
and civic budget – also called participatory budget – voting is one of the civic activities.
It was assumed that the students of social sciences should be aware of local communities’ 
social participation, and would thus be more willing to partake in the activities related to 
constructing the civic budget. Still, as the research results show, the students of social studies, 
to whom the idea of civil society should be close, adapt a passive attitude. Although they are 
aware of the civil society concept, the majority do not partake in civic initiatives, which they 
know from hearsay. Despite their positive opinions on the draft of civic budget in Lodz, most 
of the surveyed students did not take part in the accompanying project, which clearly shows 
a passive participatory attitude of the young generation of citizens.

Keywords: civic budget, participatory budget, Lodz, civil society.
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Aktywni – bierni? Endogenne zasoby 
aktywności społeczności lokalnej na przykładzie 

wybranych powiatów woj. podkarpackiego

W najogólniejszym sensie kapitał to dobra lub zasoby, które, po pierwsze, mają dla 
właściciela jakąś wartość, po drugie, mogą być wymieniane na inne i które po 

trzecie, odpowiednio używane, a w szczególności wprowadzone w obieg gospodarczy, 
pomnażają swoją wartość, przynoszą zysk. Tym kapitał różni się od dóbr konsumpcyj-
nych, które poprzez użycie pomniejszają się, a nawet całkowicie niweczą swoją wartość 
(Sztompka 2016: 281). Właśnie ta cecha kapitału, zdolność jego pomnażania, zainte-
resowała badaczy, którzy zwrócili uwagę na takie odmiany kapitału, jak kapitał ludzki, 
społeczny czy kulturowy. Dodatkowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest 
to, iż w ciągu minionej dekady byliśmy świadkami stałego wzrostu zainteresowania 
badaniami regionalnymi, rozwojem gospodarczym regionów, które stały się kluczowy-
mi podmiotami opartej na wiedzy oraz usługach gospodarki. To ponowne „odkrycie” 
regionów ma swoje głębokie implikacje w polityce społeczno–gospodarczej zarówno 
poszczególnych państw, jak i całej jednoczącej się Europy. Unia Europejska promu-
je politykę decentralizacji mającą na celu umocnienie gospodarki regionów poprzez 
wzrost jej produktywności i innowacyjności. Inną konsekwencją ożywionego zaintere-
sowania regionami jest gwałtowny wzrost studiów i badań regionalnych, koncentrują-
cych się zarówno na kwestii konceptualizacji regionu i zwią zanych z nim pojęć, jak i na 
poszukiwaniu podejść metodologicznych najlepiej służących opisowi oraz wyjaśnianiu 
zjawisk regionalnych (Sagan 2004: 25). W tę problematykę wpisuje się również odwo-
łanie do teorii kapitału społecznego oraz jego roli w rozwoju regionalnym.

Warto zaznaczyć, że kapitał społeczny stał się jednym z najczęściej wykorzystywa-
nych pojęć w naukach społecznych w ostatnich latach. Teorie zajmujące się tym typem 
kapitału okazały się szczególnie użyteczne w przypadku próby wyjaśniania przemian 
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zachodzących w ramach struktury społecznej społeczeństw postkomunistycznych. 
Przemiany te można ujmować na poziomie zmiany postaw oraz zachowań w życiu 
przedstawicieli różnych kategorii społecznych. Można również zmierzać do uchwy-
cenia ich następstw na poziomie ogólnych mechanizmów oraz kierunków ruchliwości 
w wy miarze wertykalnym – warstw i klas, lub ruchliwości zachodzącej w wymiarze 
hory zontalnym pomiędzy różnymi segmentami struktury społecznej (Bartoszek 2003: 
7). Terminy i związane z nimi problemy badawcze oraz praktyczne na dobre zadomo-
wiły się w polskim dyskursie nauk społecznych, a w konsekwencji coraz częściej poja-
wiają się także w przekazie i dyskursie medialnym (Zarycki 2004: 45).

Na istotność roli kapitału społecznego w procesie wzrostu gospodarczego i budo-
wania regionu konkurencyjnego wskazują rezultaty licznych badań empirycznych. 
W świetle tych badań to właśnie różnice w zasobach czynników endogennych (w tym 
kapitału społecznego) decydują o utrzymujących się różnicach w poziomach rozwoju 
krajów i regionów. Jednym z zasadniczych zadań polityki regionalnej jest pobudza-
nie zasobów wewnętrznych (endogennych) regionu. Analiza najważniejszych czyn-
ników warunkujących powodzenie rozwoju lokalnego lub regionalnego pozwala na 
ocenę znaczenia kapitału społecznego w procesie rozwoju. Powszechnie uznaje się, 
że na powodzenie programów rozwoju jednostek terytorialnych (gmin, powiatów, re-
gionów) wpływają w największym stopniu m.in.: istnienie skutecznego przywództwa 
– inspirującego decydentów oraz zdolnego do mobilizowania zbiorowości lokalnej; 
szerokie współuczestnictwo wszystkich kategorii mieszkańców w podejmowanych 
działaniach; zdefiniowanie jasnych zasad kierunkowych oraz precyzyjna ocena celów 
rozwoju regionu; zaufanie i konsensus oraz współpraca i partnerstwo publiczno-pry-
watne; wyczulenie na tożsamość kulturową i strukturę społeczno-polityczną regionu 
oraz uwzględnienie potrzeby ciągłego „dostrajania” działań do ewoluującego otocze-
nia oraz wyzwań globalnych i zmian strukturalnych (Łobocki 2003: 34–35). 

Koncepcja kapitału społecznego jest już od dłuższego czasu szeroko poruszana 
w naukach społecznych, w przede wszystkim socjologii, ale także w teorii organizacji 
i ekonomii, a szczególnie w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. Jak podkreśla 
Alejandro Portes, w ciągu ostatnich lat pojęcie kapitału społecznego stało się punktem 
wyjścia do sformułowania jednej z najbardziej popularnych teorii socjologicznych, któ-
ra została przeniesiona do języka codziennego (Portes 1998). W ciągu ostatnich dwóch 
dekad można zaobserwować rosnące zainteresowanie koncepcją kapitału społecznego, 
rozumianego najogólniej jako zasoby indywidualne lub kolektywne, obejmujące sieci 
powiązań społecznych, których mobilizacja jest możliwa dzięki zaufaniu społecznemu 
(Działek 2011: 7). Zainteresowanie kapitałem społecznym to nie tylko domena socjo-
logów, ale również ekonomistów, którzy wykazują zwiększone zainteresowanie rolą 
kapitału społecznego w odniesieniu do rozwoju gospodarczego. Chociaż sposób, w ja-
ki ekonomiści wykorzystują tę koncepcję, może być krytykowany (Fine 2001), kapitał 
społeczny jest prawdopodobnie jedną z najszerzej wprowadzonych „nowych” koncepcji 
w ekonomii w ostatnim dziesięcioleciu (Beugelsdijk, van Schaik 2005: 302). 
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Pojęcie kapitału społecznego nie doczekało się powszechnie akceptowanej defi-
nicji ani spójnej interpretacji. Kategoria ta analizowana jest na różnych poziomach 
(od jednostkowego poprzez grupowy, na poziomie makro kończąc), w różnych uję-
ciach (strukturalnym, czyli dotyczącym sieci relacji, normatywnym, tj. skupionym 
na normach i wartościach, i behawioralnym, tj. analizującym konkretne przejawy 
zachowań). Kapitał społeczny, definiowany z wykorzystaniem podejścia pozytyw-
nego (unikającego wartościowania) oraz normatywnego (subiektywnego, stosują-
cego wartościowanie), traktowany jest jako dobro jednostkowe albo dobro wspólne 
czy publiczne (Markowska-Przybyła, Ramsey 2017: 11). Wprowadzenie do języka 
socjologii terminu „kapitał społeczny” wiąże się z uznaniem relacji międzyludz-
kich za potencjalne źródło użytecznych zasobów, które mogą być wykorzystywa-
ne przez jednostki lub grupy jako środki służące realizacji różnorodnych celów. 
Koncepcja kapitału społecznego stanowi kolejną po koncepcji kapitału ludzkiego 
i kapitału kulturowego próbę teoretycznego uzupełnienia ekonomicznego modelu 
wyjaśnień różnorodnych zjawisk zarówno w sferze gospodarki, jak i w innych dzie-
dzinach życia społecznego, w tym również prob le mów rozwoju regionalnego. Za-
interesowanie socjologów tym zagadnieniem wiąże się przede wszystkim z poszu-
kiwaniem czynników umożliwiających i ułatwiających roz wią zy wanie problemów 
grup społecznych, społeczności lokalnych i całych społe czeństw. Przyjmuje się tutaj 
założenie, że stosunki społeczne i sieci powiązań między jednostkami mogą być trak-
towane jako zasób, dzięki któremu można osiągnąć określone korzyści (Bokszański, 
Kubiak 2005). Zainteresowanie nauk społecznych kapitałem społecznym wynika 
głównie z roli, jaka przypisywana jest tej formie kapitału w kreowaniu wartości do-
danej różnego typu instytucji i organizacji. Publikacje doty czące kapitału społeczne-
go zajmują obecnie poczesne miejsce w litera turze międzynaro dowej. Zarówno roz-
ważania teoretyczne, jak i prezentacje empirycznych analiz tego zjawiska wskazują, 
iż nadal jest to niezwykle istotny i interesujący, a zarazem ciągle nie w pełni zbada-
ny obszar społecznej, politycznej i ekonomicznej działalności człowieka (Klimowicz, 
Bokajło 2010: 11).

Popularność pojęcia kapitału społecznego, odnoszącego się do sfery codziennych 
interakcji międzyludzkich oraz aktywności społecznej i obywatelskiej, wynika w du-
żej mierze z jego intuicyjnego charakteru. Zależności pomiędzy kapitałem społecznym 
a innymi zjawiskami, przedstawiane w literaturze przedmiotu, cechują się również 
intuicyjnością i prostotą opisywanych mechanizmów. W praktyce badawczej napo-
tyka się jednak na wiele trudności i ograniczeń, zarówno na etapie konceptualizacji, 
jak i operacjonalizacji tego pojęcia. Autorzy reprezentujący nurt krytyczny starają się 
wyjść im naprzeciw. Na podstawie przeglądu literatury światowej można zaobserwo-
wać, że analizowane pojęcie wchodzi już w etap naukowej dojrzałości, w którym za-
rysowują się główne ramy koncepcji akceptowane przez większość naukowców. Jed-
nocześnie coraz mniej badaczy przyjmuje entuzjastyczne i bezkrytyczne tezy zawarte 
w pracach Roberta D. Putnama (Działek 2011: 7). 
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Mimo licznych opracowań na ten temat brak jest, jak w przypadku wielu innych 
terminów z zakresu nauk społecznych, ścisłej definicji kapitału społecznego. Pojęcie 
kapitału społecznego jest definiowane w bardzo różny sposób, przez co nie jest ono 
jednoznaczne. Lista elementów składających się na kapitał społeczny jest dość długa, 
a do najważniejszych zalicza się zazwyczaj: różnorodne połączenia międzyludzkie, za-
ufanie, chęć porozumienia, zespół wspólnych wartości i zachowań oraz sieci społeczne 
warunkujące wspólne działania. Kapitałem społecznym jest wszystko to, co warunku-
je zbiorowe działanie dla dobra wspólnego w każdej dziedzinie: gospodarce, kulturze 
polityce (Kotarski, Malicki 2013).

Próbą systematyzacji szeroko występujących w literaturze ujęć kapitału społecz-
nego jest propozycja badaczy z Center for Educational Research and Innovation OECD, 
którzy wskazali cztery następujące podejścia do ujmowania kapitału społecznego:
1. Podejście antropologiczne, korzeni kapitału społecznego upatruje w ludzkiej natu-

rze oraz biologicznych podstawach stowarzyszania się ludzi i bazuje na wynikają-
cych z nich modelach ładu społecznego.

2. Podejście socjologiczne opisuje normy społeczne i źródła ludzkiej motywacji, pod-
kreślając jednocześnie cechy organizacji społecznej takie jak: zaufanie, normy wza-
jemności i sieci obywatelskiego zaangażowania.

3. Podejście ekonomiczne zakłada, że ludzie dążą do zmaksymalizowania swoich oso-
bistych korzyści, decydując się na nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi oraz wy-
korzystując zasoby kapitału społecznego do realizacji różnych celów grupowych. 
W tym podejściu szczególny nacisk położony jest na indywidualne oraz grupowe 
strategie budowania kapitału społecznego.

4. Podejście politologiczne kładzie nacisk rolę instytucji, polityki i norm społecznych 
w nadawaniu kształtu ludzkiemu zachowaniu. Studia opierające się na tym po-
dejściu badają rolę kapitału społecznego w redukowaniu ubóstwa i promowaniu 
zrównowa żon ego rozwoju, kładąc jednocześnie nacisk na rolę instytucji, umów 
dotyczących spraw społecznych, zaufania i sieci społecznych (przykładem studiów 
realizowanych w ramach tego podejścia są badania Banku Światowego w krajach 
rozwijających się; OECD 2001).
Koncepcja kapitału społecznego znalazła szerokie zastosowanie na wielu polach 

badawczych, ale jej rozwój nie pozwolił na rozwiązanie podstawowych problemów 
związanych z definiowaniem, operacjonalizacją i pomiarem, mimo toczących się spo-
rów nad jego źródłami, formami i skutkami (Mihaylova 2004: 15). Jak zauważa Jaro-
sław Działek, pierwszym zarzutem, z jakim spotyka się koncepcja kapitału społecz-
nego, jest niejasność w definiowaniu (Działek 2011: 25). Tomasz Zarycki stwierdza 
wręcz, że funkcjonujące w dyskursie akademickim definicje kapitału społecznego nie 
określają dokładnie, czym kapitał społeczny jest, lecz zaledwie wskazują, do czego 
się odnosi (Zarycki 2004: 46). Innym punktem krytyki koncepcji kapitału społeczne-
go było postrzeganie go jako czegoś z gruntu dobrego, czego zasoby trzeba bez wa-
hania maksymalizować. Według tego założenia społeczności z wyższymi zasobami 
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kapitału społecznego były skazane na sukces, musiały być bezpieczniejsze i lepiej 
zarządzane, ich otoczenie czystsze i zadbane, a mieszkańcy zamożniejsi i zadowole-
ni z życia. Grupy badawcze związane z takimi organizacjami międzynarodowymi jak 
Bank Światowy czy OECD widziały w nim instrument, który miał ułatwiać współpra-
cę wewnątrz- i międzygrupową, przyczyniając się do walki z ubóstwem i sprzyjając 
rozwojowi gospodarczemu w krajach słabo rozwiniętych (Działek 2011: 27). Dalszą 
konsekwencją krytycznego nurtu było stwierdzenie, że istnieje „negatywny kapitał 
społeczny”, którego ucieleśnieniem stały się organizacje typu mafijnego, gdzie silne 
więzi grupowe i zaufanie wewnątrz grupy przestępczej są ważnymi czynnikami ich 
sukcesu (Kaźmierczak 2007). Zaznaczyć jednak należy, że taki sposób wartościowa-
nia kapitału społecznego na „pozytywny” i „negatywny” nie prowadzi do wyróżnienia 
dwóch jego nowych typów, a jedynie na wskazanie istnienia negatywnych, dla danej 
jednostki czy grupy, skutków kapitału społecznego. Drugi nurt krytycznej refleksji nad 
„negatywnym kapitałem społecznym” dotyczył również ograniczania relacji społecz-
nych do zamkniętych grup społecznych i ich negatywnych skutków dla otoczenia. Cho-
dzi tu między innymi o uprzywilejowanie niektórych grup społecznych, które mogą 
zawłaszczać niepro porcjo nalnie duże udziały w zasobach narodowych, zmuszając in-
nych do ponoszenia obciążeń, czy też działalności niektórych organizacji działających 
jako grupy interesu, dążące do realizacji własnych celów kosztem wspólnego dobra. 
Do takich grup zaliczyć można między innymi związki zawodowe, korporacje zawodo-
we czy grupy lobbingowe (Działek 2011: 28).

Metodologia
Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule stanowią materiał badawczy 

zgromadzony w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz 
narzędzia IT poprzez Co-design MASiT_COD” (NCBiR Innowacje Społeczne). Badania 
terenowe przeprowadzono w okresie od listopada 2015 roku do lipca 2016 roku na 
terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego. Do zebrania materiału badaw-
czego wykorzystano technikę PAPI (Pen And Paper Interviews), czyli bezpośred niego 
wywiadu ankieterskiego z użyciem tradycyjnej ankiety papierowej. W doborze jednos-
tek do badania posłużono się doborem losowo-warstwowo-proporcjo nalnym. Popula-
cja dorosłych mieszkańców województwa podkarpackiego liczyła 1 728 340 osób (dane 
na 31.12.2014 r.). W pięciu badanych powiatach zamieszkiwało łącznie 347 236 osób 
w wieku 18 lat i więcej. W powiecie lubaczowskim mieszkało 46 491 osób w wieku 
18 lat i więcej, w powiecie przemyskim – 59 504 osób, w powiecie ropczycko-sędzi-
szowskim – 58 386 osób, w powiecie rzeszowskim – 132 795 osób, zaś w powiecie 
strzyżowskim – 50 060 osób. Ogólna liczba mieszkańców w wieku 18 lat i więcej pię-
ciu powiatów stanowiła 20,1% ogółu dorosłych mieszkańców województwa podkar-
packiego. Procedura doboru jednostek do badań wyglądała następująco. W pierwszym 
kroku dokonano podziału badanej zbiorowości na warstwy, jakimi były gminy. Obszar 



226

H. Kotarski

objęty badaniem obejmuje swym zasięgiem 42 gminy. W drugim kroku wylosowano 
w każdej z gmin po jednej miejscowości, pozostającej w jej granicach administracyj-
nych. W kroku trzecim określono proporcjonalnie do liczby dorosłych mieszkańców 
danej miejsco wości, ich wieku oraz płci, wielkość jednostek wchodzących w skład 
próby badawczej. Ogółem wylosowano 2 131 jednostki do badania. Dokładny rozkład 
wielkości próby przedstawia tabela 1.

Badanie miało charakter reprezentatywny dla terenu pięciu powiatów, przy zakłada-
nym poziomie ufności 95% (0,95) i błędzie oszacowania (błędzie maksymalnym) wy-
noszącym 3%. Jako metodę dotarcia do respondentów zastosowano metodę random 
route. Zastosowanie doboru respondentów metodą random route pozwoliło na spraw-
ne a zarazem rzetelne z punktu widzenia metodologicznego zrealizowanie badania. 
Ankieter stosujący tę metodę był zobowiązany do przestrzegania następujących zasad: 
1) osoba dobrana metodą random route powinna spełniać kryteria wskazane ze wzglę-
du na płeć oraz kategorię wieku (18–29 lat, 30–59 lat oraz 60 lat i więcej); 2) ankieter 
rozpoczynał poszukiwanie respondenta spełniającego określone kryteria traktując 
jako punkt startowy adres siedziby urzędu gminy lub sołtysa; 3) ankieter przemiesz-
czał się zawsze w prawo (lub w górę w przypadku bloku). W wypadku „wyczerpania 
się”, dojścia do końca ulicy, na której ankieter zaczął badanie, należało skręcić w na-
stępną ulicę w prawo i powtarzać całą procedurę (w przypadku bloku ankieter prze-
chodził do kolejnej klatki znajdującej się po prawej stronie). Jeśli w wyniku skręca-
nia ankieter ponownie znalazł się na tym samym rogu, pomija ulicę pierwszą i skręca 
w następną przecznicę, jaka wynika z przyjętej zasady przemieszczania się w prawo. 
Po dojściu do granicy miejscowości wyznaczonych do realizacji badania – ankieter za-
wracał i nadal poruszał się w wyznaczonym kierunku (w prawo); 4) po odwiedzenie 
każdego adresu ankieter był zobowiązany, aby ten fakt odnotować; 5) poprawność 
przemieszczania się i sposobu zrekrutowania respondenta metodą random route był 
przedmiotem wnikliwej kontroli pracy ankietera.

W artykule analizie poddane zostały zmienne (obszary) składające się na pojęcie 
kapitału społecznego. Zmiennymi tymi były: uczestnictwo organizacyjne mieszkań-
ców (formalny kapitał społeczny), zaufanie społeczne oraz zaangażowanie obywatel-
skie i chęć współdziałania dla dobra lokalnej społeczności

Uczestnictwo mieszkańców pięciu powiatów województwa podkarpackiego w dzia-
ła niach którejś z oficjalnie działających organizacji społecznych (zrzeszeń) można 
traktować jako formalny kapitał społeczny. W badaniach przyjęty został bardzo sze-
roki zakres znaczeniowy pojęcia organizacja społeczna. Badanym zadano pytanie, czy 
kiedy kolwiek należeli do: 

stowarzyszenia, organizacji społecznej, politycznej, samopomocowej, fundacji;
związku zawodowego, ochotniczej służby (np. straży pożarnej);
komitetu blokowego, zarządu wspólnoty mieszkaniowej;
trójki klasowej, rady szkoły, rady rodziców;.
koła parafialnego, grupy/wspólnoty religijnej (np. róży różańcowej itp.);
klubu sportowego, grupy muzycznej, grupy hobbystycznej.

•
•
•
•
•
•



Tabela 1. Rozkład oraz wielkość próby badawczej
Powiat oraz gminy Wylosowana miejscowość Wielkość próby
Powiat lubaczowski Miejscowość do badań 356
Lubaczów miasto Lubaczów miasto 78
Cieszanów Cieszanów miasto 46
Horyniec-Zdrój Nowe Brósno 30
Lubaczów gm. wiejska Piastowo 55
Narol Narol miasto 52
Oleszyce Futory 40
Stary Dzików Stary Dzików 29
Wielkie Oczy Wielkie Oczy 26
Powiat przemyski Miejscowość do badań 419
Bircza Bircza 39
Dubiecko Dubiecko 52
Fredropol Fredropol 31
Krasiczyn Krasiczyn 29
Krzywcza Krzywcza 28
Medyka Medyka 36
Orły Orły 50
Przemyśl gm. wiejska Ostrów 59
Stubno Stubno 23
Żurawica Żurawica 72
Powiat ropczycko-sędziszowski Miejscowość do badań 374
Iwierzyce Iwierzyce 40
Ostrów Ostrów 38
Ropczyce Ropczyce miasto 135
Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski miasto 120
Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 41
Powiat rzeszowski Miejscowość do badań 599
Dynów miasto Dynów miasto 23
Błażowa Błażowa 40
Boguchwała Niechobrz 72
Chmielnik Chmielnik 24
Dynów gm. wiejska Łubno 25
Głogów Małopolski Zabajka 69
Hyżne Hyżne 25
Kamień Kamień 25
Krasne Krasne 38
Lubenia Lubenia 24
Sokołów Małopolski Nienadówka 61
Świlcza Świlcza 59
Trzebownisko Trzebownisko 74
Tyczyn Kielnarowa 41
Powiat strzyżowski Miejscowość do badań 383
Czudec Czudec 74
Frysztak Gogołów 64
Niebylec Niebylec 65
Strzyżów Strzyżów miasto 130
Wiśniowa Wiśniowa 50
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Literatura dotyczące empirycznych wskaźników kapitału społecznego oraz będą-
cego jego elementem – częścią składową – zaufania społecznego, bogata jest w miary 
pozwalające oszacować poziom tego zjawiska. W badaniu poddanych zostało analizie 
kilka wymiarów zaufania społecznego, które stanowią zarazem jego szczegółowe em-
piryczne zmienne składowe. Są nimi: 

poziom zaufania do sąsiadów;
poziom zaufania do ludzi ogółem (poziom uogólnionego zaufania);
poziom zaufania do władz samorządowych;
poziom zaufania do współmieszkańców miejscowości;
poziom zaufania przełożonych i współpracowników z pracy.
Syntetyczny ogólny wskaźnik zaufania przyjął pięć poziomów: bardzo niski, niski, 

średni, wysoki i bardzo wysoki. Wskaźnik obliczony został na podstawie następują-
cych empirycznych wskaźników: większości sąsiadów mogę zaufać; w sąsiedztwie 
większość osób jest gotowych cię wykorzystać; większości mieszkańców mojej miej-
scowości można zaufać; mój szef jest osobą, do której mogę się zwrócić; na większość 
współpracowników mogę liczyć w razie potrzeby; większość władz mojej miejsco-
wości to ludzie godni zaufania; większości ludzi można ufać; nigdy nie jest się zbyt 
ostrożnym w postępowaniu z ludźmi. Do pomiaru użyto pięciostopniową skalę Li-
kerta (1 = zdecy dowanie się zgadzam; 2 = raczej się zgadzam; 3 = trudno powiedzieć; 
4 = raczej się nie zgadzam; 5 = zdecydowanie się nie zgadzam).

Obywatelskie zaangażowanie i chęć współdziałania dla dobra społeczeństwa są za-
sadniczą formą kapitału społecznego. Im wyższy poziom chęci do wspólnych działań, 
tym większe szanse na rozwój i lepsze funkcjonowanie społeczeństwa. Jak stwierdza 
wspomniany już wcześniej Putnam, sieci obywatelskiego zaangażowania sprzyjają 
powstawaniu mocnych norm wzajemności oraz ułatwiają komunikację i poprawiają 
przepływ informacji. Zaś im lepszy przepływ informacji między partnerami, zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni, tym większe ich wzajemne zaufanie i łatwiejsza współpra-
ca (Putnam, Leonardi, Nanetti 1995: 270).

W ramach analizy tego wymiaru kapitału społecznego poddano badaniom następu-
jące kwestie określone hasłowo:

Gotowość do zaangażowania w problemy społeczności lokalnej.
Liderzy w społecznościach lokalnych.
Aktywność obywatelska.
Gotowość do współdziałania i współpracy.
Gotowość władz do wspierania inicjatyw obywatelskich.
Analiza wyników badań
Badaniem objętych zostało 2 131 mieszkańców pięciu powiatów województwa 

podkarpackiego w wieku 18–89 lat. 

Tabela 2. Charakterystyka socjodemograficzna badanych – wiek
Średnia wieku Mediana Dominanta

43,2 47,0 37,0
Źródło: obliczenia własne

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Średnia wieku badanych wyniosła 43,2 lata, mediana 47 lat, zaś dominanta 37 lat. 
W badanej zbiorowości dominowały kobiety, które stanowiły 59,9% badanych, odse-
tek mężczyzn wyniósł 40,1%. Respondenci byli zróżnicowani pod względem poziomu 
wykształcenia. Najliczniejsze kategorie stanowiły osoby z wykształceniem średnim 
i policealnym (42,0%). Dokładny rozkład prezentuje tabela 3.

Z badań wynika dość optymistyczny wniosek, iż ponad jedna czwarta badanych 
należy do organizacji społecznej działającej w ich społeczności lokalnej (27,8% ogó-
łu badanych). Do czterech i więcej organizacji należy 0,2% badanych deklarujących 
przynależność do organizacji społecznej. Do trzech organizacji przynależy 2,4%, zaś 
do dwóch 14,2%. Badani mieszkańcy pięciu powiatów województwa podkarpackiego 
najczęściej przynależą do organizacji parafialnych i wspólnot wyznaniowych. Do tego 
typu organizacji przynależy ponad jedna trzecia badanych (35,6%). Do związków za-
wodowych lub ochotniczych służb przynależy co piąty badany (21,4%). Blisko jedna 
piąta badanych przynależy do klubów sportowych, grup muzycznych lub hobbistycz-
nych (19,6%). Nieznacznie mniejszy odsetek respondentów zadeklarowało przynależ-
ność do stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz politycznych (19,2%). Nieco po-
nad siedemnaście procent badanych mieszkańców aktywnie włącza się w działalność 
rad szkoły lub trójek klasowych (17,9%).

Analizy statystyczne wykazały, że najwyższym poziomem sformalizowanego kapi-
tału społecznego charakteryzują się badani zamieszkujący powiat strzyżowski, luba-
czo wski oraz rzeszowski. Podkreślić jednak należy, że różnice w poziomie sformalizo-
wanego kapitału społecznego wśród badanych mieszkańców czterech powiatów nie 
były duże. Wyraźna różnica jest widoczna jedynie w przypadku miesz kańców powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego. Test λ2 Pearsona wykazał, że między płcią a deklaracją 

Tabela 3. Charakterystyka socjodemograficzna badanych – wykształcenie
Poziom wykształcenia Liczebność Procent

Podstawowe 244 11,6
Zasadnicze zawodowe 469 22,4

Średnie i policealne 879 42,0
Wyższe 503 24,0
Ogółem 2095 100,0

Źródło: obliczenia własne

Tabela 4. Przynależność do organizacji społecznych (wielokrotne odpowiedzi)
Rodzaj organizacji Procent

Koło parafialne, grupa/wspólnota religijna (np. róża różańcowa itp.) 35,6
Związek zawodowy, ochotnicza służba (np. straż pożarna) 22,1
Klub sportowy, grupa muzyczna, grupa hobbystyczna 19,6
Stowarzyszenie, organizacja społeczna, polityczna, samopomocowa, fundacja 19,2
Trójka klasowa, rada szkoły, rada rodziców 17,9
Komitet blokowy, zarząd wspólnoty mieszkaniowej 2,4

Źródło: obliczenia własne
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przy należności do organizacji społecznej istnieje statystycznie istotny zwią zek w przy-
padku mieszkańców dwóch powiatów – przemyskiego i lubaczowskiego. Wartość 
współ czynnika kontyngencji C Pearsona wyniosła dla badanych mieszkańców powiatu 
przemyskiego 0,108, zaś dla powiatu lubaczowskiego 0,110. W przypadku ba dań spo-
łecznych taka siła związku uważana jest za niską. W przypadku wieku respon dentów 
okazał się on istotny statystycznie jedynie dla mieszkańców powiatu rzeszow skiego. 
Test λ2 Pearsona wykazał, że między wiekiem a deklaracją przynależ ności do organi-
zacji społecznej istnieje statystycznie istotny związek. Wartość współ czyn nika kon-
tyngencji C Pearsona wyniosła 0,127. Związek między przynależ nością do organi zacji 
społecznych a czynnikami społeczno-demograficznymi zaobser wo wano w przy pad ku 
wykształcenia badanych. Test λ2 Pearsona wykazał, że między poziomem wykształ-
cenia a deklaracją przynależności do organizacji społecznej istnieje statystycz nie istot-
ny związek w przy padku mieszkańców dwóch powiatów – strzyżo wskiego i ropczyc-
ko-sędziszow skiego. Wartość współczynnika kontyngencji C Pearsona wyniosła dla 
badanych miesz kań ców powiatu strzyżowskiego 0,225, zaś dla powiatu ropczycko-
sędziszowskiego 0,192. Taką siłę związku można uważać za niską choć wyraźną. Naj-
silniejszy statystycznie istotny związek zaobserwowano między przynależ nością do 
organizacji społecznych a częstoś cią praktyk religijnych. Zależność tę zaobserwowano 
dla mieszkańców wszystkich pięciu powiatów. Wartość współczyn nika kontyngencji 
C Pearsona dla wszystkich badanych, bez względu na powiat w którym zamieszkiwali, 
wyniosła 0,194. Najsilniej związek między częstością praktyk religijnych a przynależ-
nością do organizacji społecznych był widoczny wśród miesz kańców powia tu prze-
myskiego i rzeszowskiego. Wartość współ czyn nika kontyngencji C Pearsona wyniosła 
odpowiednio 0,269 (przemyski) i 0,219 (rzeszowski). Najniższą wartość współczynni-
ka kontyngencji C Pearsona odnotowano w powiecie strzyżowskim – 0,143.

Zaufanie jest zasadniczym składnikiem kapitału społecznego i jedną z jego najcen-
niejszych odmian (Sztompka 2007: 244). Dla wielu teoretyków jest kluczową kategorią 
i wartością, a jego występowanie, świadczy o wysokim kapitale społecznym (Szawiel 
2006). Jak podkreśla Andrzej Sadowski, wysoki poziom zaufania społecznego między 
ludźmi występujący w obrębie rodzin, ale także dobrowolnie tworzonych instytucji 
i organizacji społecznych, powoduje, że mieszkańcy są gotowi podejmować koopera-
cję, współdziałanie, aby zrealizować określone cele (Sadowski 2006). Na zwią zek mię-
dzy kapitałem społecznym a zaufaniem zwrócił uwagę jeden z popula ryzatorów ter-
minu kapitał społeczny, Robert Putnam. Definiował on pojęcie kapitału społecznego 
jako: „takie cechy organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które 
zwiększają sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania” (Putnam 
1997: 258). Putnam wyraźnie podkreślał, że „zaufanie jest podstawowym składnikiem 
kapitału społecznego” (Putnam, 1997: 264). Zaufanie jest wynikiem przede wszyst-
kim pozytywnych doświadczeń związanych ze współpracą społeczną i możliwością 
upowszechniania tego rodzaju wiedzy wśród innych, dlatego też dla poziomu kapitału 
społecznego ważne są możliwości, jakimi dysponują społeczności w zakresie przeno-
szenia tego typu informacji (Lewenstein 2006: 165).
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Analizy wykazały, że relatywnie najwyższym poziomem zaufania charakteryzują 
się mieszkańcy powiatu przemyskiego i rzeszowskiego, najniższym zaś powiatu rop-
czycko- sędziszowskiego. Najwyższym poziomem zaufania do sąsiadów charaktery-
zują się mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Nieco mniejszym mieszkań-
cy powiatu rzeszowskiego i strzyżowskiego. Najniższy poziom zaufania do sąsiadów 
zaobserwo wano wśród respondentów z powiatu lubaczowskiego. Najwyższym pozio-
mem zaufania do władz samorządowych charakteryzują się mieszkańcy powiatu prze-
myskiego, nieznacz nie mniejszym – mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i lubaczow-
skiego. Naj niższy poziom zaufania do sąsiadów zaobserwowano wśród respondentów 
z po wiatu ropczycko -sędziszowskiego. 

Najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem mierzącym poziom zaufania społecz-
nego jest tzw. uogólniony wskaźnik zaufania. Najwyższym poziomem uogólnio nego 
zaufania charakteryzują się mieszkańcy powiatu strzyżowskiego, mniejszym badani 
z powiatów lubaczowskiego oraz rzeszowskiego, najniższym zaś respondenci z po-
wiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Wyniki badania wykazały, że występuje zróżnicowanie poziomu zaufania w róż-
nych analizowanych wymiarach. Relatywnie najwyższym poziomem zaufania re-
spondenci obdarzają swoich współpracowników („Na większość współpracowników 
mogę liczyć w razie potrzeby”) – wskaźnik ten uzyskał 84,5% pozytywnych deklara-
cji, inne osoby („W razie problemów można liczyć na pomoc innych”) – 80,1% pozy-
tywnych deklaracji oraz sąsiadów – 72,6% pozytywnych deklaracji. Wysoki poziom 
zaufania do sąsiadów potwierdziło również stwierdzenie „W sąsiedztwie większość 
osób jest gotowych cię wykorzystać”, które zanegowało 69,9% badanych. Optymi-
zmem napawa odpowiedź badanych na pytanie o zaufanie do lokalnych władz. Po-
nad połowa badanych (55,1%) potwierdziła, że większość władz ich miejscowości 
to ludzie godni zaufania. Wynik ten, przy stosunkowo niskim poziomie zaufania do 
polityków, jest bardzo optymistycznym spostrzeżeniem płynącym z badań. Również 
pytania, które dotyczyły indywidualistycz nego, samolubnego podejścia do innych 
wykazały, że badani dość optymistycznie postrzegają innych członków społeczeń-
stwa. Ponad połowa badanych nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że człowiek uczci-
wy na ogół kończy marnie (56,9%) oraz że każdy myśli tylko o sobie i dba tylko 
o własne dobro (52,1%).

Gotowość do podjęcia działań i współdziałania z innymi mieszkańcami wykazało 
59,7% badanych. Nieco ponad czterdzieści procent (40,3%) przyjęło bierną postawę 
i nie zrobiło nic, czekając na inicjatywę sąsiadów lub władz odpowiedzialnych za stan 
dróg w miejscowości. Badani, którzy deklarowali chęć współdziałania, najczęściej 
wskazywali na potrzebę przygotowania pisma do odpowiednich władz, aby przyspie-
szyć remont (30,2% ogółu badanych). Blisko dwadzieścia procent badanych było chęt-
nych do zorganizowania komitetu mieszkańców ds. remontu ulicy, aby większą grupą 
wywierać wpływ na władze odpowiedzialne za stan drogi (19,8%). Czterech na stu 
respondentów było gotowych wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie wyremon-
tować ulicę obok domu (4,0%).
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Czynnikiem różnicującym poziom zaangażowania obywatelskiego i chęci współ dzia-
łania okazało się wykształcenie badanych. Osoby z wykształceniem wyższym charakte-
ryzowały się najwyższym poziomem zaangażowania obywatelskiego. Odsetek deklaru-
jących chęć działań w tej grupie wyniósł aż 72,4%. Wśród badanych z wykształ ceniem 
podstawowym odsetek osób zaangażowanych w remont ulicy wyniósł 42,9%. Test 
λ2 Pear sona wykazał statystycznie istotny związek między zmiennymi. Wartość współ -
czynnika kontyngencji C Pearsona wskazała na umiarkowaną siłę związku (0,172).

Wyższemu poziomowi zaangażowania obywatelskiego sprzyjał również wyższy 
poziom sformalizowanego kapitału społecznego. Osoby deklarujące przynależność 
do organizacji społecznych charakteryzowały się wyższym poziomem zaangażowa-
nia społecznego. Test λ2 Pearsona wykazał, że między przynależnością do organizacji 
społe cznych badanych a poziomem zaangażowania obywatelskiego istnieje statystycz-
nie istotny związek. Siła związku jak na standardy nauk społecznych była niska, ale 
zauważalna. Wartość współczynnika kontyngencji C Pearsona wyniosła 0,091.

Poziom zaangażowania był różny ze względu na miejsce zamieszkania badanych 
– powiat. Najwyższym poziomem charakteryzowali się badani z powiatu strzyżow-
skiego, ropczycko -sędziszowskiego oraz lubaczowskiego. Nieco niższym z powiatu 
przemys kiego, zaś najniższym z powiatu rzeszowskiego.

Pośrednim wskaźnikiem zaangażowania w problemy społeczności lokalnej było 
pytanie o gotowość do poświęcenia wolnego czasu innym ludziom kosztem rodziny. 
Zdecydowana większość badanych woli poświęcać swój wolny czas rodzinie, a nie in-
nym ludziom (82,4% ogółu badanych). Wśród respondentów jest jednak pewien od-
setek gotowych poświęcić swój czas dla innych. Odsetek ten wyniósł blisko sześć pro-
cent. Czynnikami, które różnicowały gotowość do poświęcenia wolnego czasu innym 
ludziom kosztem rodziny, okazały się: wiek oraz wykształcenie. Stosując współczyn-
nik korelacji Tau b Kendalla można zauważyć umiarkowanie silną korelację między 

Tabela 5. Gotowość działań na rzecz lokalnej wspólnoty
Gdyby ulica, przy której pan(i) mieszka wymagała remontu, to jak najogólniej by się 
pan(i) zachował(a): Liczebność Procent

Poczekam na decyzję władz odpowiedzialnych za stan dróg w miejscowości 601 32,3
Skieruję pismo do odpowiednich władz aby przyśpieszyć remont 561 30,2
Zorganizuję komitet mieszkańców ds. spraw remontu ulicy, aby większą grupą 
wywierać wpływ na władze odpowiedzialne za stan ulicy 368 19,8

Nie zrobię nic, będę czekał na inicjatywę sąsiadów 147 7,9
Zorganizuję komitet mieszkańców ds. spraw remontu ulicy, aby ją wyremontować 
samodzielnie 93 5,0

Wyremontuję ulicę obok domu samodzielnie 75 4,0
Inne 13 0,7
Ogółem 1858 100,0

Źródło: obliczenia własne
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zaangażowaniem w pomoc innym a wiekiem badanych (r = –0,129; p = 0,01). Ujemna 
wartość współ czynnika wskazuje, że akceptacja stwierdzenia, iż czas wolny należy 
przede wszystkim poświęcać rodzinie, a nie innym ludziom, rośnie wraz z wiekiem 
badanych. Statystyczny związek zachodzi również między zaangażowaniem w proble-
my społeczności lokalnej a wykształceniem badanych. Siła związku mierzona testem 
Tau b Kendalla jest jednak niska (r = 0,096; p = 0,01). Interpretując ten wynik możemy 
stwierdzić, że wraz ze wzros tem poziomu wykształcenia rośnie gotowość do poświę-
cania czasu innym ludziom kosztem rodziny.

Poziom zaangażowania w problemy społeczności lokalnej został określony rów-
nież poprzez deklaracje badanych dotyczące potrzeby współdziałania władz i oby-
wateli w interesie rozwoju gminy oraz oddolnej inicjatywy w chwili, kiedy władze 
nie do końca wypełniają swoje zadania. Najwyższym poziomem akceptacji badanych 
cieszyło się stwier dzenie, że aby gmina się rozwijała, konieczne jest współdziałanie 
władz i oby wateli (zdecydowanie tak 48,7% oraz raczej tak 35,8%). Niepokoić może, 
iż blisko jedna trzecia badanych mieszkańców pięciu powiatów uważa, że obywatel 
nie powinien podejmować żadnych działań, za które odpowiadają władze, nawet je-
śli władza nie wypełnia swoich obowiązków. Z drugiej strony pocieszające jest to, iż 
poziom akceptacji stwierdzenia, iż za wygląd gminy odpowiedzialne są władze, ludzie 
tu nic nie mogą zrobić, jest niższy. Ponad połowa respondentów nie zgodziła się z tym 
stwierdzeniem.

Podsumowanie
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kapitał spo-

łeczny jest podstawowym elementem budowy modelu aktywności społecznej miesz-
kańców. Bez dokonania analizy zasobów tego kapitału trudno jest wskazać grupy, 
które mogą stanowić podstawę pobudzania endogennych zasobów społeczności lo-
kalnych. Kapitał społeczny jest „smarem”, a zarazem „spoiwem” oddolnej aktywności 
oraz podstawowym elementem rozwoju społecznego. Dlatego tak ważne są pogłębio-
ne analizy zasobów tego właśnie kapitału.

Czynnikiem różnicującym poziom zaangażowania obywatelskiego i chęć współdzia-
łania okazało się wykształcenie badanych. Osoby z wykształceniem wyższym charakte-
ry zowały się najwyższym poziomem zaangażowania obywatelskiego. Odsetek dekla-
rujących chęć działań w tej grupie wyniósł aż 72,4%. Wśród badanych z wykształ ceniem 
podstawowym odsetek osób zaangażowanych w remont ulicy wyniósł 42,9%. Test 
λ2 Pearsona wykazał statystycznie istotny związek między zmiennymi. Wartość współ-
czynnika kontyngencji C Pearsona wskazała na umiarkowaną siłę związku (0,172).

Wyższemu poziomowi zaangażowania obywatelskiego sprzyjał również wyższy 
poziom sformalizowanego kapitału społecznego. Osoby deklarujące przynależność 
do organizacji społecznych charakteryzowały się wyższym poziomem zaangażowania 
społecznego. Test λ2 Pearsona wykazał, że między przynależnością do organizacji spo-
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łecznych badanych a poziomem zaangażowania obywatelskiego istnieje statystycz nie 
istotny związek. Siła związku była niska, ale zauważalna. Wartość współczynnika kon-
tyngencji C Pearsona wyniosła 0,091.
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ACTIVE  PASSIVE? ENDOGENOUS RESOURCES OF LOCAL COMMUNITY ACTIVITY 
ON THE EXAMPLE OF SELECTED DISTRICTS OF THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP

Abstract. The interest of sociologists in social capital is primarily related to the search for 
factors that enable and facilitate solving the problems of social groups, local communities 
and entire societies. The list of elements that make up social capital is quite long, and the 
most important are usually: various interpersonal connections, trust, willingness to reach 
an agreement, a set of shared values and behaviors, and social networks conditioning joint 
activities. The results of empirical research have shown that social capital is a resource that 
brings specific benefits to individuals and local communities. An important benefit of using 
the categories of social capital in the study of local communities is the possibility of using it to 
design local politics that better suits the real needs of residents.

Keywords: social capital, trust, civic activity.
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Aktywność członków poszczególnych grup 
w Zespole Opiniującym zadania złożone do 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Idea budżetu obywatelskiego wywodzi się z koncepcji opartych na instrumentach 
demokracji partycypacyjnej (Uziębło 2009). Pierwszy raz budżet obywatelski został 

wprowadzony w życie pod koniec lat 80. XX wieku w Brazylii. Prekursorem wdrożenia 
tego typu narzędzi w zarządzaniu budżetem inwestycyjnym było miasto Porto Alegre 
(Goldfrank 2007: 91–126; Górski 2007). Budżet obywatelski w następnych latach był 
wprowadzany w wielu innych miejscach na świecie, np. we Włoszech (Bassoli 2012, 
1183–1203), Korei Południowej (Im  i in. 2014: 102–120), czy też w Chorwacji, Słowacji 
i w Polsce (Džinić, Svidroňová, Markowska -Bzducha 2016). W Polsce tego typu rozwiąza-
nie z zakresu zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, po raz pierw-
szy zostało wprowadzone w Sopocie w 2011 roku (Jastrzębska 2015: 190–199).

Budżet obywatelski na terenie Miasta Szczecina organizowany jest w oparciu o me-
cha  nizm konsultacji społecznych. Jest to najczęściej spotykany wariant organizacyjny, 
choć nie jedyny. Budżet obywatelski może być także wprowadzony na podstawie za-
rządzenia wójta/burmistrza/prezydenta. W zarządzeniu tym odwołać się należy do 
art. 33 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 roku 
poz. 594 z późn. zm.). W ścieżce tej budżet obywatelski oparty jest na regulaminie 
organizacyjnym danego urzędu (Bluj, Stokłuska 2015: 11–15). Wydaje się jednak, że 
po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym dokonanej w 2018 roku, druga z tych 
ścieżek nie będzie już stosowana, a budżety obywatelskie w całości funkcjonować 
będą w ramach konsultacji społecznych.

Szczeciński Budżet Obywatelski (SBO) funkcjonuje od 2013 roku. Już wówczas po-
woływany był do oceny wniosków Zespół Opiniujący (Zarządzenie nr 406/13 Prezy-
denta miasta Szczecin z dnia 24 września 2013 roku w sprawie powołania zespołu 
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oceniającego ds. oceny merytorycznej zadań zgłoszonych przez mieszkańców gminy 
miasta Szczecina w ramach konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2014 rok). Zespół ten różnił się znacznie od obecnego, m.in. 
przez powołanie w jego skład Radnych Osiedlowych, których obecnie jako osobnej gru-
py przedstawicieli się nie powołuje. Zespół Opiniujący pełni bardzo ważną rolę w ca-
łym procesie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO. Decyduje 
on, które projekty zostaną zakwalifikowane do listy projektów do głoso wania, a które 
z powodu niespełniania wymagań zawartych w regula minie, nie zostaną dopuszczone 
do głosowania. Do Zespołu trafiają także odwołania związane z negatyw nymi ocenami 
projektów, wystawionymi przez jednostki i wydziały Urzędu Miasta Szczecin. Zespół 
nadzoruje wszystkie typy projektów w ramach SBO, a więc zarówno projekty ogólno-
miejskie, jak i dzielnicowe duże oraz dzielnicowe małe. Projekty te różnią się przede 
wszystkim lokalizacją i zakresem planowanych prac. Projekty ogólnomiejskie mogą 
być lokalizowane na terenie każdej z dzielnic miasta, a ich budżet musi zamknąć się 
w kwocie 2 700 000 zł. W praktyce wybierany jest jeden projekt ogólnomiejski, choć 
regulamin dopuszcza wybór dwóch lub więcej projektów, tak by rozdysponować całą 
przewidzianą na te zadania kwotę. W każdej z czterech dzielnic wybierane jest także 
do realizacji zlokalizo wane na jej terenie tzw. zadanie dzielnicowe duże, tj. mieszczące 
się w kwocie do 1 260 000 zł. Dodatkowo w każdej dzielnicy wy bie rane do realiza-
cji są dwa tzw. zadania dzielnicowe małe, tj. mieszczące się w kwo cie do 157 500 zł, 
zlokalizowane w obrębie danej dzielnicy. Muszą być one zgodnie z za rządzaniem Pre-
zydenta Miasta Szczecina oraz z uch wałą Rady Miasta Szczecin, usytuowane na róż-
nych osiedlach (Zarządzenie nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 
2018 roku w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin 
oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecz nych – Szczeciń-
ski Budżet Obywatelski 2019; Uchwała nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 
5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowa dzania na terenie 
Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywa-
telskiego). W tym momencie należy wspomnieć, że pula środków przeznaczonych na 
SBO zwiększa się co roku o 1 milion zł.

Mając na uwadze duże znaczenie Zespołu Opiniującego, autor artykułu postanowił 
sprawdzić, która grupa osób będących jego członkami jest najaktywniejsza w jego pra-
cach. W tym celu autor przeanalizował protokoły z zebrań Zespołu Opiniującego, które 
są dostępne publicznie. Dodatkowo autor będący jednocześnie także członkiem Zespo-
łu Opiniującego, dzięki dostępowi do elektronicznego systemu głosowania, spraw dził 
także na tej płaszczyź nie aktywności jego członków1. Szczegółowy opis poczy nionych 
obliczeń zawarty został w tekście. Autor sprawdził również, czy miejscy radni zasiada-
jący w Zespole Opiniującym nie przywiązują większej wagi do projektów pochodzą-
cych z okręgów wyborczych, w których startują, co wydawało się być naturalne. 

1 Obywatel niebędący członkiem Zespołu Opiniującego może pozyskać te dane na podstawie prawa dostępu 
do infor macji publicznej.
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Powołanie Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet 
Obywatelski 2019

Zespół Opiniujący Szczeciński Budżet Obywatelski powoływany jest zarządze-
niem Prezydenta Miasta Szczecin. W bieżącym roku było to zarządzenie z dnia 5 lipca 
2018 roku (Zarządzenie nr 297/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 roku 
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski 2019). Na 
jego podstawie w skład Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski wejść 
miało sześciu przed stawicieli mieszkańców miasta, trójka reprezentantów Szczeciń-
skiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także czwórka radnych miasta Szcze-
cin oraz przedstawicielka Urzędu Miasta Szczecin w osobie Dyrektor Biura Dialogu 
Obywatelskiego UM Szczecin. W składzie powołanym zarządzeniem z dnia 5 lipca 
Zespół spotkał się dwa razy, po raz pierwszy 12 lipca, a po raz drugi 19 lipca. Dnia 
26 lipca Prezydent Miasta Szczecin wydał zarządzenie numer 332/18, zmieniające za-
rządzenie numer 297/18 (Zarządzenie nr 332/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
26 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Powołania Zespołu Opiniujące-
go Szczeciński Budżet Obywatelski 2019). W stosunku do wcześniejszego stanu, liczba 
przedstawicieli mieszkańców zmniejszyła się o jedną osobę. Dodatkowo zarządzeniem 
tym ze składu Zespołu odwołany został radny Marek Kolbowicz, a po wo łany na jego 
miejsce został radny Michał Wilkocki, obaj z Klubu Radnych Bezpartyjni. Sytuacja ta 
jest intrygująca, albowiem radny Wilkocki, jak wynika z protokołów oraz listy obec-
ności na posiedzeniach dostępnych autorowi, był na posiedzeniu Zespołu Opiniują-
cego dnia 19 lipca i brał udział w głosowaniach, pomimo że nie był jeszcze członkiem 
Zespołu. Należy także zauważyć fakt zmniejszającej się liczby przedsta wicieli miesz-
kańców w Zespole. Zespół Opiniujący Szczeciński Budżet Obywatelski 2017, składał 
się z ósemki przedstawicieli miesz kańców, czwórki przedstawicieli Szczecińskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, czwór ki radnych oraz jednego przed sta wiciela 
Urzędu Miasta Szczecin, a więc łącznie 17 osób (Zarządzenie nr 379/16 Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 7 października 2016 roku w spra wie powołania Zespołu 
Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski 2017). Dokład nie taki sam skład, je-
śli chodzi o liczbę osób z poszczególnych grup, prezentował Zespół Opiniują cy Szcze-
ciński Budżet Obywatelski 2018, w którym pracowało także 17 osób (Zarzą dze nie nr 
360/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 sierpnia 2017 roku w spra wie powo łania 
Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski 2018). W stosunku do poprzed-
nich edycji w Zespole Opiniującym 2019 nie zmieniła się liczba miejskich radnych oraz 
nadal jest w nim jeden przedstawiciel urzędu miasta. Z czte rech do trzech zmniejszy-
ła się liczba osób wybranych ze Szczecińskiej Rady Działal ności Pożytku Publiczne-
go. Największa redukcja dotknęła grupę przedstawicieli miesz kań ców, których liczba 
spadła z ośmiu osób do pięciu. Wydaje się, że taki trend jest niewskazany, zważywszy 
na to, że przedstawiciele mieszkańców są najbardziej aktywni, co zostanie wykazane 
w dalszej części artykułu. 
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Głosowanie elektroniczne
Drugi rok z rzędu cześć projektów oceniana jest w systemie elektronicznym. Każdy 

z członków Zespołu Opiniującego posiada swój własny unikalny profil, do którego tylko 
on posiada dostęp. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie stworzonej z myślą 
o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. W momencie pojawienia się projektu do oce-
ny w systemie, pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego wysyłają maila do członków 
Zespołu z informacją o takim fakcie. Najczęściej projekty zamieszczane są w pakietach 
po kilkanaście jednego dnia i każdy z członków Zespołu Opiniującego ma parę dni na 
ocenienie ich. Czas na podjęcie decyzji w głosowaniu jest określony i widoczny w syste-
mie (najczęściej wynosi on tydzień). W systemie zamieszony jest wniosek, lokalizacja 
propo nowanego projektu na mapie oraz karta oceny zadania wystawiana przez posz-
czególne wydziały urzędu miasta oceniające dany projekt. Każdy z członków Zespołu 
Opiniującego w specjalnym polu może zagłosować za, przeciw, wstrzymać się od głosu 
lub zagłosować za skierowaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia. Istnieje także 
specjalna rubryka umożliwiająca wyrażenie swoich uwag do projektu. Jeśli w czasie 
przeznaczonym na głosowanie któryś z członków Zespołu Opiniującego nie wyraził 
swojego stanowiska, wówczas system zaznacza jego nieobecność. W syste mie ocenia-
ne są projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację w wydziałach urzędu miasta. 
Jeżeli wyrażane są liczne zastrzeżenia do danego projektu, wówczas omawiany jest on 
podczas posiedzenia Zespołu Opiniującego. Na potrzeby tego artykułu, autor wyróżnił 
w ślad za zarządzeniem trzy grupy opiniujące: przedstawicieli mieszkańców, przedsta-
wicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) oraz przedstawi-
cieli radnych miasta Szczecin. Przedstawicielka Urzędu Miasta Szczecin nie była brana 
pod uwagę, albowiem we wszystkich głosowaniach wstrzymywała się od głosu. Przed-
stawiciele poszczególnych grup wykazywali następującą uśrednioną aktywność:

przedstawiciele mieszkańców (PM) 90/106 = 85%
przedstawiciele radnych (PR) 21/106 = 20%
przedstawiciele SRDPP (SPRDPP) 57/106 = 54%
Wyniki te oznaczają, że statystyczny PM głosował w 90 ze 106 głosowań, czyli pod-

jął decyzje w ok. 85% możliwych wyborów. PR głosował średnio 21 razy, co stano wiło 
ok. 20% możliwych wyborów. Statystyczny PSRDPP głosował 57 razy, co odpo wia dało 
ok. 54% wszystkich możliwych głosowań. Liczba głosowań nie jest przy tym tożsama 
z liczbą ocenionych projektów, gdyż tych w systemie było łącznie 94. Liczba 106 wynika 
z faktu, że część głosowań w systemie była powtarzana po uzyskaniu dodatkowych eks-
pertyz i opinii z jednostek UM Szczecin, bądź po naniesieniu poprawek przez autorów. 
Należy zauważyć bardzo dużą dysproporcję pomiędzy poszczególnymi grupami. Staty-
styczny przedstawiciel radnych ocenił mniej niż jedną czwartą projektów, w stosunku 
do liczby ocenionych wniosków przez statystycznego przedstawiciela mieszkańców. 

Autor sprawdził także, czy któraś z kategorii głosowań nie była faworyzowana 
przez daną grupę, kosztem zadań z innej kategorii. W szczególności interesowało go 

•
•
•
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przy tym, czy procent ocenionych wniosków w grupie radnych miejskich nie był wyż-
szy w dzielnicach, które odpowiadały ich okręgom wyborczym. Aby to sprawdzić au-
tor policzył liczbę oddanych głosów przez każdego z członków Zespołu w danej kate-
gorii, uzyskany wynik przeliczył następnie na procenty, zsumował z wynikami innych 
członków tej samej grupy i na końcu uśrednił. Wyniki kształtowały się następująco.

I. Grupa przedstawicieli mieszkańców
Statystyczny przedstawiciel mieszkańców ocenił następującą ilość wniosków:

83% wniosków z kategorii zadań ogólnomiejskich;
87% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Północ;
70% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Zachód;
85% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Śródmieście;
83% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Prawobrzeże;
85% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Północ;
97% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Zachód;
89% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Śródmieście;
93% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Prawobrzeże.
Przy średniej wynoszącej 85% dla tej grupy. Powyższe dane zostały przedstawione 

na wykresie numer 1.
W grupie wniosków ocenionych przez przedstawicieli mieszkańców miasta Szcze-

cin, wyraźne jest odchylenie in plus od średniej (rozumiane jako zdecydowanie więcej 
zaopi nio wanych wniosków) w kategorii wniosków „małe Śródmieście”, „małe Prawo-
brzeże” oraz „małe Zachód” i zdecydowane odchylenie in minus (rozumiane jako zdecy-
do wanie mniej zaopiniowanych wniosków) w kategorii wniosków „duże Zachód”.
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Wykres 1. Procent opiniowanych wniosków w poszczególnych kategoriach przez przedstawicieli 
mieszkańców miasta Szczecin

Opracowanie własne na podstawie danych z systemu dostępnych 
dla członków Zespołu Opiniującego SBO 2019
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II. Grupa przedstawicieli radnych miejskich
Statystyczny przedstawiciel radnych miejskich ocenił następującą ilość wniosków:

22% wniosków z kategorii zadań ogólnomiejskich;
13% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Północ;
13% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Zachód;
21% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Śródmieście;
25% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Prawobrzeże;
15% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Północ;
25% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Zachód;
25% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Śródmieście;
21% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Prawobrzeże.
Przy średniej wynoszącej 20% dla tej grupy. Powyższe dane zostały przedstawione 

na wykresie numer 2.
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Wykres 2. Procent opiniowanych wniosków w poszczególnych kategoriach przez przedstawicieli 
radnych miejskich miasta Szczecin 

Opracowanie własne na podstawie danych z systemu dostępnych 
dla członków Zespołu Opiniującego SBO 2019

W grupie wniosków ocenionych przez przedstawicieli radnych miejskich miasta 
Szczecin, wyraźne jest odchylenie in plus od średniej w kategorii wniosków „małe 
Śródmieście”, „małe Zachód” i „duże Prawobrzeże” oraz zdecydowane odchylenie in 
minus w kategorii wniosków „duże Zachód”, „duże Północ” i „małe Północ”.

III. Grupa przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Statystyczny przedstawiciel radnych miejskich ocenił następującą ilość wniosków:

61% wniosków z kategorii zadań ogólnomiejskich;

•
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63% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Północ;
38% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Zachód;
52% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Śródmieście;
55% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych dużych z dzielnicy Prawobrzeże;
50% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Północ;
61% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Zachód;
49% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Śródmieście;
55% wniosków z kategorii zadań dzielnicowych małych z dzielnicy Prawobrzeże.
Przy średniej wynoszącej 54% dla tej grupy. Powyższe dane zostały przedstawione 

na wykresie numer 3.
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Wykres 3. Procent opiniowanych wniosków w poszczególnych kategoriach przez 
przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opracowanie własne na podstawie danych z systemu dostępnych 
dla członków Zespołu Opiniującego SBO 2019 

W grupie wniosków ocenionych przez przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego wyraźne jest odchylenie in plus od średniej w kate gorii 
wniosków „ogólnomiejskie”, „duże Północ” i „małe Zachód” oraz zdecydo wane odchy-
le nie in minus w kategorii wniosków „duże Zachód”. 

W związku z występowaniem odchyleń od średniej w każdej z grup oceniających, 
autor utworzył zbiorczy wykres numer 4, w którym połączył odsetki ocenionych wnio-
sków w poszczególnych kategoriach przez wszystkie grupy.

Wykres 4 pokazuje bardzo zbliżone wyniki grup przedstawicieli mieszkańców 
i przed sta  wicieli SRDPP. Wyniki grupy radnych pokrywają się z pozostałymi dwoma 
grupami oprócz dwóch kategorii. Widać wyraźny spadek w kategorii zadań „duże Pół-
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noc”, z której to kategorii wnioski przez dwie inne grupy bywa bardzo skrupulatnie 
ocenione. Dokładnie odwrotnie wygląda sytuacja w kategorii „małe Śródmieście”, 
w której odsetek ocenionych wniosków przez przedstawicieli radnych jest praktycz-
nie równy odsetkowi ocenionych wniosków z kategorii „małe Zachód”. Pozostałe 
dwie grupy wykazują o wiele mniejsze zainteresowanie projektami z kategorii „małe 
Śródmieście”, gdyż widoczny jest wyraźny spadek w porównaniu do kategorii „małe 
Zachód”. Nikt z przedstawicieli radnych w Zespole Opiniującym Szczeciński Budżet 
Obywatelski 2019 nie startuje w wyborach samorządowych w październiku 2018, ani 
w okręgu obejmującym dzielnice Północ ani Śródmieście2. Fakt ten wyjaśnia mniejsze 
uśrednione zainteresowane projektami z dzielnicy Północ, ale nie wyjaśnia większego 
uśrednionego zainteresowania projektami z dzielnicy Śródmieście. Nieprawdopodob-
nej zjawisko to związane jest z wysoką reprezentatywnością dzielnicy Śródmieście, 
w której przecinają się liczne szlaki komunikacyjne oraz zlokalizowane są najważniej-
sze instytucje publiczne, siedziby wielu firm i największe galerie handlowe. Realizacja 
projektów w przestrzeni tej dzielnicy może być więc postrzegana  pozytywnie, także 
przez wyborców zamieszkujących inne części miasta.

2 W tym miejscu należy zauważyć, że w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego okręgi wyborcze 
tożsame są z administracyjnymi dzielnicami miasta, których jest cztery. W wyborach do Rady Miasta Szczecin, ist-
nieje natomiast pięć okręgów, gdyż m.in. dzielnica Zachód „rozbita” jest na dwie części, a osiedle Osów przypisane 
jest do okręgu grupującego osiedla z dzielnicy Północ.
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Wykres 4. Procent opiniowanych wniosków w poszczególnych kategoriach przez przedsta wicieli 
wszystkich grup (PM – przedstawiciele mieszkańców, PR – przedstawiciele radnych, PSRDPP 

– przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) 
Opracowanie własne na podstawie danych z systemu dostępnych 

dla członków Zespołu Opiniującego SBO 2019
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Spotkania Zespołu Opiniującego 
W ramach procesu oceny wniosków Zespół Opiniujący spotykał się dwanaście razy, 

na spotkaniach zwoływanych w budynku Urzędu Miasta Szczecin. Pierwsze spotkanie 
było spotkaniem organizacyjnym, podczas którego nie oceniano żadnych z wniosków. 
Na kolejnych spotkaniach Zespół zajmował się wnioskami ocenionymi negatywnie 
przez wydziały i jednostki urzędu miasta, i sprawdzał, czy rzeczywiście nie kwalifikują 
się one na listę do głosowania. Jeśli tak było, projekt odsyłany był do wnioskodawcy, 
wraz ze wskazaniem proponowanych zmian ulepszających projekt tak, aby był zgodny 
z regulaminem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniach Zespół opi-
niował także niektóre wnioski z głosowania elektronicznego, które przeszły pozytyw-
ną weryfikację przez jednostki urzędu, ale z rożnych względów powstały wątpliwości 
co do poprawności i zgodności z regulaminem tych projektów. Posiedzenia Zespo-
łu Opiniującego zawsze są posiedzeniami otwartymi i mieszkańcy maja prawo brać 
w nich udział. Informacja o posiedzeniach publikowana jest między innymi w rozsyła-
nym elektronicznie biuletynie SBO. Na niektóre posiedzenia przychodzili mieszkańcy, 
z odwołaniami od negatywnej oceny Zespołu Opiniującego, skutkującej niedopuszcze-
niem projektu do głosowania. Należy dodać, że obecność wniosko dawców nie była 
obowiązkowa, gdyż każde odwołanie, również złożone i przesłane pisemnie, było 
rozpatrywane. Obecność autorów była jednak bardzo wskazana, albo-wiem znali oni 
najlepiej swoje projekty. Podczas kolejnych spotkań Zespołu Opiniują cego, frekwencja 
wśród jego członków kształtowała się3 w sposób następujący.

Tabela 1. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach Zespołu Opiniującego, wraz ze wskazaniem 
jaki % danej grupy stanowiły osoby obecne. Dla PM 5 osób = 100%, 3 osoby dla PSRDPP = 100%, 

natomiast dla PR 100% = 4 osoby 
Numer spotkania i data PM PSRDPP PR

I 12.07.2018 4 (80%) 3 (100%) 1 (25%)

II 19.07.2018 3 (60%) 3  (100%) 2 (50%)
III 26.07.2018 3 (60%) 1 (33,3%) 2 (50%)
IV 02.08.2018 3 (60%) 2  (66,6 %) 4 (100%)
V 09.08.2018 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
VI 21.08.2018 3 (60%) 2 (66,6 %) 0 (0%)
VII 28.08.2018 5 (100%) 2 (66,6 %) 0 (0%)
VIII 03.09.2018 2 (40%) 2 (66,6 %) 1 (25%)
IX 06.09.2018 2 (40%) 2 (66,6 %) 0 (0%)
X 10.09.2018 2 (40%) 1 (33,3%) 0 (0%)
XI 13.09.2018 4 (80%) 2 (66,6 %) 0 (0%)
XII 17.09.2018 4 (80%) 1 (33,3%) 0 (0%)

3 W tym zestawieniu również nie została uwzględniona przedstawicielka Urzędu Miasta, Dyrektor Biura Dia-
logu Obywatelskiego. Była ona obecna na wszystkich spotkaniach i pełniła funkcje przewodniczącej Zespołu.
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Dla lepszej czytelności autor zamieścił dane na wykresie numer 5, umieszczonym 
poniżej. 
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Wykres 5: Procentowy udział przedstawicieli danych grup w posiedzeniach 
Zespołu Opiniującego SBO 2019 

Opracowanie własne na podstawie protokołów z zebrań Zespołu Opiniującego. Protokoły te dostępne są pod ad-
resem http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116235.asp 

Analiza powyższych danych dowodzi, że przedstawiciele mieszkańców byli naj-
bardziej aktywną grupą spośród wszystkich. Osoby z tej grupy były na zebraniach 
Zespołu Opiniującego najczęściej. Ponadto dwukrotnie wszystkie osoby z tej grupy 
były równocześnie na spotkaniu, co było dla tej najliczniejszej grupy najtrudniejsze 
do osiągnięcia. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, ażeby nie było ani jednego przedsta-
wiciela tej grupy, zawsze były minimum dwie osoby. Przedstawicielom mieszkańców 
niewiele ustępują przedstawiciele SRDPP. Osoby z tej grupy również dwukrotnie były 
w komplecie podczas zebrania Zespołu Opiniującego, ale raz nie przyszedł nikt spo-
śród ich członków, a trzykrotnie była tylko jedna osoba. Zdecydowanie najgorzej pod 
względem obecności prezentuje się grupa przedstawicieli miejskich radnych. Osoby 
z tej grupy były, co prawda raz, w komplecie, ale aż siedem razy nie było na spotkaniu 
nikogo spośród przedstawicieli radnych, a raz była tylko jedna osoba. 

Podsumowanie
1)  Skład Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski 2019, zmienił się 

w tym roku w stosunku do poprzednich lat, poprzez zmniejszenie się liczby 
przedsta  wicieli mieszkańców oraz przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego. Jest to negatywny trend, albowiem, jak pokazała analiza 
aktywności, członkowie tych dwóch grup są o wiele bardziej aktywni w procesie 
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oceniania projektów od przedstawicieli miejskich radnych. Kwestią do zbadania 
pozostaje, czy jest to jedynie jednoroczny trend, czy był on obecny także w latach 
poprzednich. Dodatkowo warto zbadać, czy podobna sytuacja ma miejsce także 
w innych miastach Polski, a jeśli tak, to należy zastanowić się, czy powoływanie 
miejskich radnych do podobnych gremiów w skali Polski ma sens i czy nie lepiej 
ich miejsca przekazać kolejnym przedstawicielom mieszkańców lub NGO. Po-
głębione badania w tym obszarze zaowocować mogłyby większą efektywnością 
podobnych zespołów w skali całego kraju, powoływaniem w ich skład najaktyw-
niejszych przedstawicieli, a także wykluczeniem osób najmniej partycypujących 
w procesie oceny.

2) Badania nie wykazały, ażeby miejscy radni przejawiali zauważalnie większą aktyw-
ność w stosunku do oceny projektów wywodzących się z ich okręgów wyborczych. 
Dodatkowo nie byli oni obecni na większości posiedzeń Zespołu Opiniującego, 
a projekty w systemie elektronicznym oceniali o wiele rzadziej niż osoby z innych 
grup. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo małego zainte-
resowania przedstawicieli szczecińskich radnych pracami w Zespole Opiniującym 
Szczeciński Budżet Obywatelski.
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ACTIVITY OF MEMBERS OF INDIVIDUAL GROUPS IN THE TEAM EVALUATING THE TASKS 
SUBMITTED TO THE SZCZECIN CITIZEN BUDGET 2019

Abstract. Projects submitted within the budgets of citizens across the country, are evaluated 
for the so-called „Team Evaluating”. They consist of representatives of various groups. Most 
often they include town/municipal councilors, representatives of NGOs, and residents. In this 
article, the author examined on the example of Szczecin Citizens Budget 2019, the activity of 
the representatives of the various groups in work related to the evaluation of proposals.

Keywords: Evaluating Team, Civic Budget, Members’ Activity.
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