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Ewa Leś 
 

Wprowadzenie 
 

 

Potrzeba rozwijania nowej polityki wobec organizacji trzeciego sektora jest dzisiaj 

niezbędna zarówno dla nowych państw członkowskich, jak Polska, jak i państw  

o ugruntowanej demokracji parlamentarnej i gospodarce rynkowej. W państwach 

Europy Środkowo-Wschodniej od ponad dwóch dekad, zaś w krajach wysoko  

rozwiniętych w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci radykalnie wzrosła liczba or-

ganizacji trzeciego sektora i ich znaczenie w politykach społecznych. Sytuacja ta 

sprawiła, iż w państwach wysoko rozwiniętych dotychczasowe polityki wobec 

organizacji pozarządowych poddawane są rewizji ze względu na niekompletność 

istniejących rozwiązań czy z powodu wyczerpania się obowiązujących modeli rela-

cji. Z kolei w nowych krajach członkowskich UE konieczne stało się uregulowanie 

wzajemnych relacji państwa i organizacji trzeciego sektora w związku z transfor-

macją ustrojową tych krajów po 1989 roku.  

W państwach zachodu Europy wynikiem tych procesów przebudowy relacji państwa 

i instytucji obywatelskich w ostatnich kilku dziesięcioleciach są porozumienia okre-

ślane najczęściej jako compact, accord, charter, concordat, cooperation programme, 

protocol, partnership i strategy1. Najogólniej ujmując, istotą tych porozumień jest 

regulacja kontaktów między administracją publiczną a trzecim sektorem, dotyczą-

cych kształtowania polityk i świadczenia usług. Ich znaczenie polega na uwypukleniu 

szczególnej roli trzeciego sektora oraz na poprawie procesu i rezultatów wzajem-

nych kontaktów między administracją publiczną a organizacjami społecznymi.  

                                                            
1  John Casey, Bronwen Dalton, Rose Melville, Jenny Onyx, Strengthening government-non- 

profit relations: international experiences with compacts, „Voluntary Sector Review” March 2010, 
Vol. 1, No. 1. 
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W ostatnim dwudziestoleciu w zachodnich państwach europejskich o odmiennych 

modelach polityki społecznej (Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Włochy) podjęto 

nowe inicjatywy polityczne i innowacje instytucjonalne w zakresie regulacji lub re-

konstrukcji kontaktów między omawianymi sektorami. Ich wpływ na poprawę relacji 

państwo – trzeci sektor różni się w poszczególnych krajach. 

W piśmiennictwie zachodnim podkreśla się, że proces dostosowania mode- 

li związków między państwem a trzecim sektorem do warunków początku  

XXI wieku jest złożony i musi uwzględniać wiele wymiarów, w tym zróżnicowaną 

strukturę dziedzinową działalności, wieloszczeblową administrację oraz odmien-

ność funkcji samych organizacji pozarządowych, tj. ich ukierunkowanie bądź  

na świadczenie usług, rzecznictwo praw i potrzeb, bądź też na finansowanie  

i redystrybucję2.  

Celem opracowania jest przedstawienie najnowszej polityki wobec organizacji 

społecznych w czterech zachodnich państwach europejskich, reprezentujących 

odmienne tradycje ustrojowe i modele ładu społecznego. Chodzi o przedstawienie 

ewolucji procesu regulowania kontaktów między obu sektorami i wniosków, jakie 

stąd wynikają dla kontekstu polskiego.  

Nowe inicjatywy polityczne rządów wobec sektora społecznego obejmują działa-

nia związane z przeglądem i oceną obowiązujących polityk i ich aktualizacją,  

a także z podejmowaniem całościowych rozwiązań związanych m.in. z nowym 

ustawodawstwem, instytucjami nadzoru nad organizacjami oraz źródłami finan-

sowania. W piśmiennictwie wskazuje się, że w dotychczasowych studiach w cen-

trum uwagi znalazły się zagadnienia ilościowego wzrostu organizacji trzeciego 

sektora i ich znaczenia. Natomiast w mniejszym stopniu przedmiot uwagi stanowi-

ło udokumentowanie inicjatyw na rzecz rozwoju polityk ukierunkowanych na ten 

sektor, w tym studia porównawcze na ten temat. W niniejszym opracowaniu cho-

dzi o przedstawienie zarówno polityk na rzecz tych organizacji w państwach obję-

tych analizą, ich treści i konsekwencji, jak i przedstawienie procesu tworzenia poli-

tyk wobec trzeciego sektora w tych państwach, w tym odpowiedzi na pytania  

                                                            
2  Policy Initiatives Towards the Third Sector in International Perspective, (eds.) Benjamin Gidron, 

Michal Bar, Springer, New York 2009. 



 7 

o inicjatorów podejmujących inicjatywy polityczne w tym obszarze oraz siły poli-

tyczne i czynniki, które je ukształtowały i tworzą nadal.  

Ekspertyza wskazuje na podobieństwa i różnice doświadczeń państw europejskich 

w zakresie normowania relacji państwo – trzeci sektor. Bartosz Pieliński w części  

I przedstawił przegląd koncepcji teoretycznych na temat państwa opiekuńczego  

i trzeciego sektora w społeczeństwach postindustrialnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień budowania relacji partnerskich państwo – trzeci sek-

tor. W części II Ewa Leś dokonała opisu i analizy modeli współdziałania państwa  

i zinstytucjonalizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajach o odmiennych 

systemach społecznych, ich funkcji i zakresu oraz inicjatyw politycznych na rzecz 

wdrażania standardów współpracy na poziomie stanowienia, implementacji, mo-

nitoringu i oceny polityk publicznych. W tej części przedstawiono także konkretne 

przykłady porozumień realizowanych w poszczególnych krajach. Monika Roćko 

przygotowała tłumaczenia dokumentów dotyczących relacji między administracją 

publiczną a trzecim sektorem w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji (Aneks) oraz 

przeprowadziła i przetłumaczyła wywiad z ekspertem francuskim.  

Ekspertyza oparta jest na wielu źródłach danych. Podstawę stanowi przegląd zagra-

nicznej literatury przedmiotu z ostatnich dwóch dekad, poświęconej inicjatywom 

politycznym i instytucjonalnym na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora jako partne-

ra administracji publicznej. Drugie źródło danych to analiza dokumentów oraz wy-

wiady z informatorami, kluczowymi specjalistami z zakresu trzeciego sektora w kra-

jach stanowiących przedmiot niniejszej analizy3. Szczegółowość ujęcia doświadczeń 

poszczególnych państw w regulowaniu wzajemnych kontaktów administracja pu-

bliczna – trzeci sektor jest odmienna z uwagi na zróżnicowaną dostępność źródeł. 

Jednak w przypadku wszystkich krajów przedstawiono ewolucję procesów dotyczą-

                                                            
3  Francja: wywiad pogłębiony z Edith Archambault, profesorem Universite de Paris 1 – Sorbonne; 

Włochy: wywiad z Anną Merlo, profesorem Universita Bocconi w Mediolanie i Universita della 
V’Aosta; Wielka Brytania: prof. Marilyn Taylor z University of Brighton odpowiedziała drogą 
elektroniczną na pytania kwestionariusza ankiety; Szwecja: Karen Gavelin, autorka Raportu dla 
rządu szwedzkiego nt. realizacji postanowień Porozumienia między rządem Szwecji, trzecim 
sektorem oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów, odpowiedziała na 
część pytań ankiety z racji krótkiego okresu, jaki minął od wprowadzenia w życie Porozumienia. 
Wywiady przeprowadzono w okresie od maja do września 2010 roku. 
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cych inicjatyw i zmian polityki wobec trzeciego sektora. Przedmiotem szczególnej 

uwagi jest analiza nowych inicjatyw politycznych dotyczących standaryzacji współ-

działania państwa i trzeciego sektora w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Szwecji, 

z uwzględnieniem procesów ich inicjowania, formułowania i realizacji.  
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CZĘŚĆ I 
 

 

 

Bartosz Pieliński 
 

Państwo, rynek i organizacje trzeciego sektora  
w społeczeństwie postindustrialnym.  
Przegląd koncepcji i synteza dorobku 

 

 

1.  Wyzwania klasycznego welfare state4 
 
Ponad trzydzieści lat temu zauważono, że konsens wypracowany po II wojnie 

światowej, odnoszący się do formy, jaką przyjęła w krajach zachodnich polityka 

społeczna, wymaga rewizji. Wyzwania, którym miało sprostać klasyczne, powo-

jenne welfare state zdezaktualizowały się lub uległy znacznym przeobrażeniom. 

Pojawiły się nowe problemy, do rozwiązywania których ówczesne instytucje poli-

tyki społecznej nie były przystosowane. Zetknięcie struktur państwa opiekuńczego 

z wyzwaniami społeczeństwa postindustrialnego wymusiło wiele działań adapta-

cyjnych. Jednym z nich była rewaloryzacja powiązań pomiędzy administracją pu-

bliczną a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Początkowo zmiany doty-

czyły jedynie zwiększenia znaczenia organizacji non-profit w świadczeniu części 

usług społecznych. Jednakże w miarę upływu czasu dyskusja zaczęła się również 

toczyć wokół form, jakie mają przybierać relacje między państwem a organizacja-

                                                            
4  Pod pojęciem welfare state rozumiane są te modele polityki społecznej, które rozwijały się  

w zachodnich państwach demokratycznych od zakończenia II wojny światowej. Charakteryzują 
się one przede wszystkim znaczącą rolą instytucji państwowych w obszarze polityki społecznej. 
W obrębie welfare state jedną z kluczowych funkcji instytucji państwowych staje się ich 
działalność socjalna (por. Mirosław Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porów- 
nań międzynarodowych, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999, s. 18, 42–52). Obszer- 
nego zestawienia definicji pojęcia welfare state dokonał Ryszard Szarfenberg w swojej książce 
Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 350–359.  
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mi pozarządowymi. Właśnie ta późniejsza faza dyskusji stanowi główny obszar 

analiz, zawartych w pierwszej części opracowania. 

Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy rozpoczęła się dyskusja wokół powstania  

i funkcjonowania społeczeństwa postindustrialnego, lecz najdobitniej tezę o naro-

dzinach nowej struktury społecznej wyraził jako pierwszy w swojej książce Daniel 

Bell5. Od tego czasu powstało wiele publikacji, których autorzy wskazują, czym jest 

w swojej istocie społeczeństwo postindustrialne i czym różni się ono od społe-

czeństwa przemysłowego6. 

W wymiarze gospodarczym chodzi o dwie zasadnicze różnice. Pierwsza dotyczy 

samej struktury gospodarczej. W społeczeństwie przemysłowym gospodarka roz-

wijała się przede wszystkim w obrębie sektora przemysłowego, a w postindu-

strialnym motorem gospodarki jest sektor usług. To właśnie tutaj generowany jest 

coraz większy odsetek produktu krajowego brutto i zatrudnia się coraz więcej siły 

roboczej. Z przekształceniem tym wiąże się inna ważna przemiana w obszarze 

gospodarki – w sferze pracy. Dziś gospodarka, nawet wspierana przez państwo, 

nie jest w stanie zapewnić pełnego zatrudnienia, a na pewno nie może go zapew-

nić w formie trwałej i stabilnej pracy. Bowiem w coraz większym stopniu generuje 

okresowe, niskopłatne miejsca pracy, niestanowiące solidnej podstawy dobrobytu 

gospodarstw domowych i niepozwalające na budowanie trwałej tożsamości za-

wodowej. Ta zmiana wiąże się bezpośrednio z kryzysem dotychczasowego, domi-

nującego modelu ekonomicznego rodziny, opartego na wyłącznie męskim żywicie-

lu jej członków, stanowiącym jeden z elementów kluczowych typowego welfare 

state. Mężczyzna, jako jedyny pracujący członek gospodarstwa domowego, nie 

                                                            
5  Daniel Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, 

Inst. Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu – Archiwum Przekładów i Opracowań, 
Warszawa 1975, na prawach rękopisu. 

6  Chociaż nie wszyscy autorzy posługują się określeniem „społeczeństwo postindustrialne”, do nur- 
tu literatury wskazującej na różnice pomiędzy strukturą społeczeństwa przemysłowego a struk- 
turą współczesnych społeczeństw można zaliczyć między innymi następujące pozycje: Urlich 
Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2002; Manuel Castells, Trylogia. Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, 
t. 1 (2010), t. 2 (2008), t. 3 (2009), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; Jeremy Rifkin, Wiek 
dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2003. 
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może już dłużej samodzielnie utrzymywać całej rodziny. Konieczna jest aktywniej-

sza rola kobiet w obrębie gospodarki. 

Upadek wspomnianego modelu wiązał się z przekształceniami, jakie zachodziły  

w sferze życia rodzinnego. Koniec XX wieku to okres uświadamiania sobie wagi 

kryzysu demograficznego, trwałego spadku liczby urodzeń oraz pogłębiającej się 

niestabilności instytucji rodziny i wzrostu liczby rozwodów wobec liczby zawiera-

nych związków małżeńskich. Także wtedy pojawiają się nowe formy życia rodzin-

nego, stanowiące wyzwanie dla instytucji polityki społecznej, przystosowanych do 

współdziałania z ich bardziej tradycyjnymi formami.  

Ewolucja struktur społeczeństw europejskich dotyczy również sfery politycznej. 

Lata 70. i 80. XX wieku to wzrost znaczenia różnorodnych ruchów społecznych, 

które w dwojaki sposób rzucały wyzwanie istniejącym do tej pory systemom par-

tyjnym. Przede wszystkim w porównaniu do klasycznych partii politycznych działa-

ły w mniej sformalizowanych strukturach. Tworzyły silniej lub słabiej powiązane 

koalicje osób o podobnych poglądach politycznych, będących rodzajem wyzwania 

dla obowiązującego do tej pory konsensusu politycznego. Podkreślanie znaczenia 

postulatów o równouprawnienie mężczyzn i kobiet lub zwracanie uwagi na zanie-

czyszczenie środowiska to te elementy programów politycznych, które odróżniały 

nowo powstające ruchy od funkcjonujących już ugrupowań politycznych. 

Pojawienie się nowych ruchów społecznych wiązało się także z przemianami, jakie 

zachodziły w obrębie społeczeństwa obywatelskiego. Tam, gdzie rozwój polityki 

społecznej w znacznym stopniu opierał się zawsze na instytucjach pozarządowych 

(przede wszystkim w Republice Federalnej Niemiec), zmiana dotyczyła sposobu 

funkcjonowania trzeciego sektora. Do tej pory organizacje pozarządowe za pomo-

cą tworzonych sieci stowarzyszeniowych aktywnie wspierały działania prowadzo-

ne przez instytucje publiczne. Począwszy od lat 70. zaczęło jednak powstawać 

coraz więcej instytucji obywatelskich, wyłamujących się z wypracowanego modelu 

relacji pomiędzy instytucjami publicznymi a trzecim sektorem. Nowe organizacje 

w znacznej mierze działały poza obrębem instytucji zrzeszających wszystkie pod-

mioty aktywne w sferze społecznej.  

Do zmian doszło także tam, gdzie taki model państwa był całkowicie zdominowany 

przez organy administracji publicznej. Wzrastająca presja na zwiększenie udzia- 
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łu organizacji trzeciego sektora w funkcjonowaniu polityki społecznej wymusiła  

w krajach skandynawskich znaczne reformy nie tylko systemu welfare state, ale 

także porządku administracyjnego. Zwiększanie roli instytucji trzeciego sektora 

przebiegało w znacznym stopniu równolegle z decentralizacją administracji pu-

blicznej. Procesowi uspołeczniania polityki społecznej towarzyszył proces dewolu-

cji struktur administracyjnych państwa. 

Wszystkie przemiany związane z rozwojem społeczeństwa postindustrialnego 

miały wpływ na kształt polityki społecznej w krajach Europy Zachodniej i w Sta-

nach Zjednoczonych. Jej kształt, jaki rozwinął się po II wojnie światowej w pań-

stwach zachodnich, opisywany najczęściej za pomocą pojęcia welfare state, stanął 

zatem przed koniecznością dostosowania się do nowego otoczenia. Większość 

państw zachodnich borykała się z podobnymi problemami, ale każde z nich re-

agowało w nieco inny sposób. Opis przekształceń zachodzących w poszczególnych 

krajach najlepiej uchwycił Gøsta Esping-Andersen w swojej klasycznej już pracy 

The Three Worlds of Welfare Capitalism z 1990 roku7. 

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że jeżeli nawet welfare state jako pewna 

forma realizacji polityki społecznej przechodziło kryzys, to nie doprowadził on do 

całkowitego rozbicia państwa opiekuńczego, mimo przewidywań wielu badaczy. 

Co więcej, trudne zadania, jakie stanęły przed klasycznym modelem tego systemu, 

okazały się źródłem bardzo płodnych refleksji na temat funkcjonowania polityki 

społecznej. Pojawiły się koncepcje akcentujące znaczenie mechanizmów rynko-

wych, wskazywano także na wagę angażowania instytucji z poszczególnych sfer 

życia społecznego w rozwiązywanie różnorakich kwestii społecznych. Wyłaniają-

cemu się odnowionemu systemowi polityki społecznej zaczęto nadawać różne 

określenia: welfare mix, welfare pluralism, welfare society itp. Wszystkie nowe 

sposoby konceptualizacji polityki społecznej w większym lub mniejszym stopniu 

odwołują się do refleksji związanych z kryzysem państwa dobrobytu. To samo 

dotyczy literatury omawiającej relacje pomiędzy administracją publiczną i organi-

zacjami pozarządowymi, dlatego przed przystąpieniem do właściwej analizy tego 

                                                            
7  Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 

Princeton 1990. 
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piśmiennictwa należy przyjrzeć się wspomnianym wyzwaniom tego modelu pań-

stwa. To one bowiem w znacznym stopniu ukształtowały dyskusję dotyczącą rela-

cji między państwem a społeczeństwem obywatelskim.  

Klasyczne welfare state stanęło przed następującymi wyzwaniami: 

• funkcjonalności; 

• skuteczności; 

• efektywności; 

• partycypacji; 

• emancypacji; 

• inkluzyjności; 

• legitymizacji. 

 

Wyzwanie funkcjonalności 

Zdaniem wielu obserwatorów, rozwój społeczeństwa postindustrialnego spowo-

dował, że welfare state przestało być funkcjonalne. Społeczeństwo, dla którego 

potrzeb powstała ta struktura polityki społecznej, już nie istniało. Postindustrialne 

społeczeństwo miało nowe potrzeby i wzorcowy model państwa opiekuńczego 

wydawał się nie móc im sprostać. 

Przedstawione przemiany w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej spowo-

dowały, że przekształciła się logika napięć społecznych, jakim miało przeciwdziałać 

welfare state. Odwołując się do prac Clausa Offe, wywodzącego się z lewicowego 

nurtu nauk społecznych, można powiedzieć, że przestało istnieć społeczeństwo 

klasowe, na potrzeby którego kształtowała się powojenna polityka społeczna8. 

Welfare state, które miało być narzędziem zapewniania „pokoju społecznego”, 

przestało pełnić swoją funkcję9. Uległy zmianie przede wszystkim relacje pomiędzy 

światem kapitału i światem pracy. Dla środowisk gospodarczych coraz bardziej 

kosztowny okazywał się kompromis, na jakim opierały się powojenne instytucje 

                                                            
8  Na temat analiz dotyczących przekształceń klasycznego welfare state patrz: Claus Offe, Con- 

tradictions of the Welfare State, The MIT Press, Cambridge 1993.  
9  Claus Offe, Some Contradictions of the Modern Welfare State, „Critical Social Policy” 1982,  

Vol. 2, No. 5, s. 7–16. 
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polityki społecznej. Znacząco rosły jego koszty alternatywne. Dla licznych przed-

siębiorców, wykorzystujących zjawisko globalizacji gospodarki światowej, coraz 

bardziej realne i opłacalne stało się inwestowanie w krajach rozwijających się lub 

zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia firm. Utrzymywanie poprawnych relacji  

z rodzimą siłą roboczą przestało być rozsądną strategią biznesową.  

W wyniku zachodzących przemian gospodarczych również świat pracy ulegał 

przeobrażeniom. Rozwój sektora usług i coraz większa popularność alternatyw-

nych form zatrudnienia powodowały zmniejszenie siły przetargowej związków 

zawodowych. Powojenny kontrakt społeczny wymagał zatem renegocjacji. Coraz 

większa swoboda przepływu nie tylko kapitału, ale także poszczególnych elemen-

tów infrastruktury gospodarczej oraz nowy kształt europejskiej siły roboczej  

wydawały się sugerować, że minął czas kompromisu między światem kapitału  

i pracy. Nie istniały lub uległy całkowitej przemianie te grupy społeczne, w których 

interesie było podtrzymywanie struktur klasycznej formy omawianego systemu 

państwa i społeczeństwa. 

 

Wyzwanie skuteczności 

Jedną z największych trudności, z jakimi musiał zmierzyć się dotychczasowy welfa-

re state, było udowodnienie skuteczności swojego działania. Na przełomie lat 70.  

i 80. XX wieku ze strony Nowej Prawicy pojawiły się zarzuty, że instytucje polityki 

społecznej nie tylko nie rozwiązują żadnych problemów społecznych, lecz tworzą 

nowe. Tę linię argumentacji wykorzystał do krytyki instytucji państwa dobrobytu 

Charles Murray w książce Bez korzeni, będącej sztandarowym tekstem krytyków 

takiej formy realizacji polityki społecznej.  

W swoim tekście Murray neguje kierunek, w którym zaczęła się rozwijać polityka 

społeczna w Stanach Zjednoczonych od czasów prezydentury Johna Kennedy’ego. 

Jego zdaniem, w tym okresie dokonała się rewolucja, która doprowadziła do 

zmiany tradycyjnego konsensu Amerykanów w sprawie „co znaczy być biednym, 

kim są biedni i co jest im winna pozostała część społeczeństwa”10. Nowa ugoda 

polityczna przyzwalała na redystrybucję znacznych środków od najbogatszych do 

                                                            
10  Charles Murray, Bez korzeni, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 39. 
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najbiedniejszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Murray bardzo krytycznie 

patrzy na tę zmianę, ale nie tylko z perspektywy etycznej (jak to czyni w pośredni 

sposób Robert Nozick w swojej książce Anarchia, państwo, utopia11), lecz opie- 

rając się na materiale empirycznym. Dlatego też w drugiej części publikacji pre- 

zentuje dowody przemawiające za tym, że wprowadzenie hojnych programów 

redystrybucyjnych doprowadziło do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji naj-

biedniejszych12. Na bazie tych analiz formułuje prawa, które jego zdaniem kierują 

działaniem wszystkich programów socjalnych. Jest to prawo niedoskonałego wy-

boru, prawo niezamierzonych nagród i prawo szkody netto13. Wszystkie wskazują, 

że działania administracji publicznej nakierowane na rozwiązywanie problemów 

społecznych zawsze obarczone są znacznym ryzykiem niepowodzenia, a także 

mogą generować niepożądane zachowania.  

Analiza Murraya prowadzi go ku postulatowi dokonania kolejnej reformy, czy też 

rewolucji w polityce społecznej. Jego zdaniem Amerykanie powinni dążyć do jak 

najszybszego ograniczenia funkcjonowania welfare state. Stany Zjednoczone po-

winny powrócić do tradycyjnego rozumienia roli państwa w obrębie polityki spo-

łecznej. Autor ten uważa, że należy działać wedle zasady: „powinno się nakarmić 

biedne dzieci (...). Nie mniej ważne jest to, by dzieci dorastały w systemie wolnym 

od sił popychających je w stronę biedy i zależności”14. 

Wizja Murraya jest zbieżna z poglądami wielu przedstawicieli Nowej Prawicy  

– polityków, publicystów i naukowców w krajach anglosaskich. Dostrzegali oni,  

że największy problem powstającego społeczeństwa postindustrialnego leży nie  

w procesach społecznych zapoczątkowanych przez gospodarkę kapitalistyczną 

czy też wywoływanych przez nowe konflikty społeczne, lecz w funkcjonowaniu 

samych instytucji welfare state. Ich zdaniem powojenna polityka społeczna nie 

tylko nie rozwiązywała żadnych problemów, ale przede wszystkim generowała 

nowe.  

 

                                                            
11  Robert Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1999. 
12  Charles Murray, Bez korzeni, op. cit., s. 93–208. 
13  Ibidem, s. 304–313. 
14  Ibidem, s. 334–335. 
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Wyzwanie efektywności 

Organy welfare state stanęły nie tylko przed wyzwaniem skuteczności, a zatem 

wykazaniem zdolności do osiągania stawianych przed nimi zadań, ale także przed 

kwestią efektywności. W tym przypadku instytucje polityki społecznej były kryty-

kowane za to, że ich sposób działania jest niewydajny. Jeśli bowiem nawet osiąga-

ją zamierzone cele, trwa to bardzo długo i jest zbyt kosztowne.  

Zwiększeniu efektywności działania wszystkich instytucji publicznych, w tym od-

powiedzialnych za politykę społeczną, miało służyć nowe podejście do zarządzania 

instytucjami państwowymi i samorządowymi, nazywane szkołą New Public Mana-

gement (NPM)15. Opierało się ono przede wszystkim na czerpaniu wzorców ze 

sfery prywatnej przedsiębiorczości. Osoby odpowiadające za funkcjonowanie in-

stytucji publicznych miały postrzegać siebie nie jako urzędników funkcjonujących 

w obrębie hierarchicznych struktur biurokratycznych, ale jako elastycznych me-

nadżerów, poszukujących na własną rękę optymalnych sposobów zarządzania 

kierowanymi przez siebie instytucjami. 

Tam, gdzie wzorce działań rynkowych były trudne do przeniesienia na grunt admi-

nistracji publicznej (przede wszystkim w obszarze weryfikacji działań poszczegól-

nych instytucji), zwolennicy NPM proponowali rozwiązania zastępcze. Chodziło tu 

przede wszystkim o system wszelkiego rodzaju audytów, ewaluacji i monitorin-

gów, które pozwalałyby na zbieranie wymiernych danych na temat efektywności 

działania poszczególnych instytucji. Ocena pracy urzędników miała opierać się 

odtąd na łatwych do weryfikacji wskaźnikach, które wykazywały ich stopień wy-

dajności i efektywności działania. Z tą kwestią wiązała się również konieczność 

strategicznego planowania. Zdaniem zwolenników NPM każda instytucja powinna 

jasno określać cele swojej działalności i mieć możliwość monitorowania w sposób 

ciągły stopnia realizacji tych zadań. 

Pojawienie się szkoły NPM wskazywało, że – zdaniem przynajmniej niektórych  

– dotychczasowe wzorce działania, obowiązujące w obrębie instytucji welfare 

                                                            
15  Za Gernodem Grueningiem, Origin and theoretical basis of New Public Management, „Interna-

tional Public Management Journal” 2001, No. 4, s. 1–25. 
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state, są mało wydajne. Wyzwanie, jakie zarysowała szkoła NPM przed instytu-

cjami powojennej polityki społecznej, dotyczyło bardziej efektywnego wykorzy-

stywania środków znajdujących się w gestii administracji publicznej. 

 

Wyzwanie partycypacji 

Kolejną trudną kwestią było wyzwanie partycypacji. Klasyczna forma państwa 

dobrobytu, które dążyło do zaspokojenia znacznej części potrzeb obywateli, po-

szerzało ich uprawnienia oraz regulowało relacje pomiędzy światem kapitału  

i światem pracy, stanęło w obliczu niebezpieczeństwa obniżonej aktywności oby-

watelskiej. Na to niebezpieczeństwo, grożące zachodnim demokracjom, zwracali 

uwagę przede wszystkim komunitarianie16. Ich zdaniem liberalne demokracje, 

opierające swoje funkcjonowanie na instytucjach demokracji pośredniej oraz na 

instytucjach welfare state, często ustawiają obywateli w roli biernych odbiorców 

polityki realizowanej przez państwo. 

Obywatel, który zaspokaja wszystkie potrzeby na wolnym rynku lub w kontaktach 

z urzędnikami, nie ma możliwości bezpośredniego udziału w szerszym życiu poli-

tycznym. Ogranicza się ono jedynie do uczestniczenia w wyborach powszechnych. 

Główny ciężar kształtowania sfery publicznej przejmują politycy razem z urzędni-

kami. Pociąga to za sobą niebezpieczeństwo przekształcenia instytucji demokra-

tycznych w instytucje fasadowe, za którymi kryją się rządy oligarchiczne czy też 

merytokratyczne. 

Brak szerszej partycypacji obywatelskiej wiązał się z tym, że mechanizmy kierujące 

funkcjonowaniem welfare state nosiły w znacznym stopniu cechy korporatyzmu  

– rozwiązania polityczne i administracyjne były negocjowane między politykami, 

pracodawcami i związkami zawodowymi. W takim systemie trudno uwzględnić 

głos pojedynczych obywateli. 

                                                            
16  Po polsku dostępny jest bardzo dobry wybór tekstów autorów związanych z tym prądem myś- 

lowym: Komunitarianie. Wybór tekstów, wybrał Paweł Śpiewak, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 
2004, oraz omówienie całej doktryny komunitaryzmu: Aneta Gawkowska, Biorąc wspólnotę 
poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.  
W dalszej części zostaną omówione również dwie prace Michaela Walzera, który jest jednym  
z czołowych reprezentantów komunitaryzmu. 
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Innym czynnikiem prowadzącym do zmniejszania się udziału obywatelskiego  

w życiu publicznym był zanik wspólnoty politycznej. Polityka bazująca przede 

wszystkim na mechanizmach demokracji pośredniej i instytucjach państwa opie-

kuńczego była polityką prowadzoną pomiędzy pojedynczymi obywatelami a pań-

stwem. Nie było w niej miejsca na wspólne działanie obywateli wobec państwa, 

czy też wspólnotowe działania obywateli skierowane wobec nich samych. Wyzwa-

nie partycypacji było więc de facto wskazywaniem na brak silnych instytucji społe-

czeństwa obywatelskiego w obrębie rozwiniętych demokracji liberalnych. 

Komunitarianie patrzyli ze szczególnie dużym niepokojem na zanik wspólnoty 

politycznej. Uważali, że jeżeli życie polityczne nie stanie się bardziej wspólnoto-

wym doświadczeniem, same podwaliny społeczeństw liberalnej demokracji będą 

zagrożone. Pozostanie sama fasada reguł, za którą nie będą się kryć żadne normy 

podtrzymujące aksjologiczne podstawy takiego modelu realizacji polityki społecz-

nej. Aby tego uniknąć, welfare state powinno odwoływać się w swoim funkcjono-

waniu do większej aktywności obywatelskiej.  

 

Wyzwanie emancypacji 

Bardzo ważne było także zagadnienie emancypacji obywatelskiej. Welfare state 

było bowiem uważane za zwieńczenie długiego procesu uniezależniania się jed-

nostki w obrębie systemu polityczno-społecznego państw zachodnich. Począwszy 

od przełomu XVIII i XIX w Europie i Stanach Zjednoczonych rozwijał się proces 

stopniowego upodmiotowienia pojedynczych obywateli. Najlepiej opisał go Tho-

mas Humphrey Marshall w swoim klasycznym już tekście Class, Citizenship and 

Social Development17. Wskazuje w nim, że obywatelom państw europejskich przy-

znano na początku prawa cywilne, wiążące się z ich upodmiotowieniem w rela-

cjach z instytucjami publicznymi i rynkowymi, następnie nadano poszczególnym 

jednostkom prawa polityczne, umożliwiające im wpływ na działania instytucji pu-

blicznych przez udział w mechanizmach demokracji pośredniej. Wreszcie, w erze 

                                                            
17  Thomas Humphrey Marshall, Class, Citizenship and Social Development, w: Kazimierz W. Frieske, 

Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór i tłu- 
maczenie tekstów na prawach rękopisu, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 1997, s. 28–41. 
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rozwoju welfare state, obywatele uzyskali prawa socjalne, które stanowią nieod-

łączny element tego systemu. 

Nie ograniczają się one jedynie do zagwarantowania najuboższym pomocy ze 

strony państwa. Ich istotę stanowi gwarancja równej egzekucji uprawnień przypi-

sanych każdemu członkowi społeczeństwa. Wszyscy obywatele mogą liczyć na to, 

że ich prawa w równym stopniu co prawa innych obywateli będą egzekwowane  

i będą przekładały się na poprawę ich dobrobytu. Ten element socjalny praw oby-

watelskich różnił filozofię działania państwa dobrobytu od poprzednich wzorców 

funkcjonowania systemu politycznego, opierających się jedynie na uznaniu nomi-

nalnej równości wszystkich obywateli18.  

Wraz z pojawieniem się praw socjalnych jako elementu składowego uprawnień 

obywatelskich wysiłek całego systemu politycznego nie był już wyłącznie nakiero-

wany na wyrównywanie formalnego statusu członków wspólnoty politycznej, lecz 

zaczął również oddziaływać na zmianę systemu stratyfikacji społecznej. Marshall 

dochodzi do wniosku, że w wyniku rozwoju praw obywatelskich w coraz mniej-

szym stopniu możliwe jest utrzymanie równości wszystkich obywateli w obrębie 

systemu politycznego przy jednoczesnym tolerowaniu nierówności generowanych 

przez gospodarkę rynkową. Dążenie do równości prowadzi bowiem w końcu do 

podejmowania coraz to nowych inicjatyw, mających korygować nierówności do-

chodowe19. 

Na podstawie analiz Marshalla widać wyraźnie, że twórcy nowoczesnej polityki 

społecznej zdawali sobie sprawę ze znaczących konsekwencji promowania eman-

cypacji politycznej jednostki dla systemu gospodarczego i społecznego. Jednakże 

na podobne problemy w nieco inny sposób kilkanaście lat później spojrzeli autorzy 

(głównie francuscy) związani z szerokim nurtem poststrukturalizmu, którego naj-

wybitniejszą postacią był Michel Foucault. Nie tyle dostrzegali oni napięcia między 

systemem politycznym a gospodarczym, wiążące się z poszerzaniem statusu oby-

watela, co raczej wskazywali na pozorność samego procesu emancypacji. 

                                                            
18  Ibidem, s. 37. 
19  Ibidem, s. 41. 
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Foucault udowadnia to w swoich pracach20. Poszczególni ludzie wraz z postępem 

XIX wieku stawali się coraz bardziej niezależni od władzy, ale przede wszystkim 

byli świadkami przekształcania się samych mechanizmów ich sprawowania. Zda-

niem Foucault, w erze nowoczesności władza nie tyle opiera się na zewnętrznym 

sterowaniu jednostką, co na jej wewnętrznej samokontroli. Obywatel liberalnego 

państwa, formalnie coraz bardziej niezależny od instytucji władzy, de facto samo-

dzielnie działa zgodnie z jej intencjami. Sama idea wolności obywatelskiej jest 

swoistym reżimem władzy. 

Rozważania te, odnoszące się do relacji pomiędzy współczesną jednostką a nowo-

czesnym państwem, sam Foucault i jego uczniowie21 odnosili do funkcjonowania 

instytucji polityki społecznej. Ich zdaniem nie należy patrzeć na welfare state przez 

pryzmat wyzwalania jednostki, lecz jej ograniczania. Wszelkie instytucje polityki 

społecznej dążą zarówno do wyrównywania statusu obywateli i wspomagania ich 

w trudnych sytuacjach życiowych, jak i do zyskania nad nimi jak największej kon-

troli. Co więcej, zamiast rozwiązywać określone problemy społeczne, instytucje 

państwa intencjonalnie je generują. 

W świetle prac omawianych autorów klasyczne welfare state stanęło przed po-

dwójnym wyzwaniem związanym z procesem emancypacji. Z jednej strony  

zakwestionowano sam proces emancypacji jednostki. Postawiono pytanie: na ile 

instytucje polityki społecznej wyzwalają jednostkę z jej społecznych naturalnych 

ograniczeń? Z drugiej strony zaczęto się zastanawiać, w jakim stopniu sam proces 

emancypacji wpływa na funkcjonowanie innych, pozapolitycznych instytucji i na 

ile emancypacja polityczna w społeczeństwach zachodnich generuje wewnętrzne 

napięcia pomiędzy poszczególnymi ich elementami. 

 

Wyzwanie inkluzyjności 

Kolejnym wyzwaniem była ograniczona możliwość rozwiązywania przez system 

polityki społecznej nowych kwestii społecznych i gospodarczych. Mimo rosnących 

                                                            
20  Warto chociażby wspomnieć: Michel Foucault, Nadzorować i karać, Fundacja ALETHEIA, War- 

szawa 1998 oraz idem, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995. 
21  Można odwołać się tutaj do takich prac jak: Jacques Donzelot, The promotion of the social, 

„Economy and Society” 1998, Vol. 17, No. 3 czy Loic Wacquant, The Body, the Getto and the 
Penal State, „Qualitative Sociology” 2009, Vol. 32, No. 1. 
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możliwości technicznych oraz presji ze strony obywateli instytucje welfare state 

nie mogły w sposób zadowalający podołać nowym wyzwaniom. O takim proble-

mie pisze w swojej książce Niklas Luhmann22. Twierdzi, że współcześnie nie mamy 

już do czynienia z państwem opiekuńczym wyrównującym krzywdy wywołane 

procesem uprzemysłowienia. Funkcjonowało ono w społeczeństwie, w którym 

wiele problemów społecznych pojedynczych jednostek wynikało z czynników  

zewnętrznych wobec samej struktury społecznej. Trudne sprawy, jakie kompen-

sowało państwo opiekuńcze, były w znacznym stopniu kwestiami naturalnymi, 

niepoddającymi się ludzkiej kontroli. Państwo funkcjonujące w okresie rozwoju 

społeczeństwa postindustrialnego przybrało z kolei formę państwa bezpieczeń-

stwa socjalnego23. 

Wraz z rozwojem nauki okazało się, że coraz więcej problemów społecznych ma 

swoje przyczyny nie w otaczającej społeczeństwo naturze, lecz w samym społe-

czeństwie. Za źródła problemów społecznych zaczęto uważać źle funkcjonujące 

instytucje czy struktury społeczne. Luhmann pisze w związku z tym, że wraz z na-

staniem społeczeństwa postindustrialnego „wszystko co przytrafia się jednostce, 

wydaje się w jakiś sposób uwarunkowane społecznie i w tym sensie przybiera 

postać niezasłużonego, wymagającego zadośćuczynienia losu, blokującego własne 

działania jednostki”24. 

Luhmann wiąże pojawienie się państwa bezpieczeństwa socjalnego ze zmianą 

funkcji systemu politycznego. Zdaniem niemieckiego socjologa, polityka nie pełni 

we współczesnych społeczeństwach roli „ośrodka nadającego kierunek społeczeń-

stwu i odpowiedzialnego w sensie etycznym za wszystko, co w nim i z nim się dzie-

je”25. Polityka sprowadza się obecnie do pełnienia funkcji inkluzyjnej26. Państwo 

bezpieczeństwa socjalnego ma dbać o to, aby każda jednostka miała równe szanse 

partycypowania, w zależności od potrzeb, w zróżnicowanych funkcjonalnie seg-

mentach struktury społecznej. Wszelkie ograniczenia w dostępie ludzi do jakich-

                                                            
22  Niklas Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1994. 
23  Ibidem, s. 19–20. 
24  Ibidem, s. 19. 
25  Ibidem, s. 34. 
26  Ibidem, s. 36–42. 
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kolwiek obszarów życia społecznego hamują rozwój społeczeństwa postindustrial-

nego. Każdemu gwarantuje się zdolność i ochronę prawną, każdy kształci się  

w szkole, każdy może zarabiać i wydawać pieniądze itd. Państwo ma zatem reali-

zować utopię inkluzji – utopię równych szans dostępu. Jaki zaś wymiar życia spo-

łecznego będzie objęty w danej chwili działaniami kompensacyjnymi, to zależy od 

presji wywieranej przez elektorat na polityków27. 

Działające w ten sposób państwo bezpieczeństwa socjalnego napotyka szereg 

problemów. Jego utrzymanie wymaga angażowania coraz większych środków, 

zmienia ono motywację ludzi do działania oraz samo generuje trudności, które 

musi później rozwiązywać28. 

Zdaniem Luhmanna wraz z rozwojem techniki i nauk społecznych okazuje się, że 

zakres działania instrumentów polityki społecznej jest o wiele większy, niż wyda-

wało się to na etapie tworzenia pierwszych fundamentów zachodniego państwa 

opiekuńczego. Coraz więcej problemów społecznych i ekonomicznych jest możli-

wych do rozwiązania, jak również w coraz większym stopniu obywatele państw 

demokratycznych uświadamiają sobie, że skala działań naprawczych może mieć 

szerszy zakres niż obecnie. A zatem z jednej strony poszerzają się techniczne moż-

liwości działania instytucji państwa dobrobytu, z drugiej zaś istnieje polityczna 

presja, aby te możliwości wykorzystywać. Jednakże, według Luhmanna, współcze-

sna forma welfare state, którą nazywa państwem bezpieczeństwa socjalnego, nie 

może wykorzystać tego potencjału technicznego i politycznego ze względu na 

ograniczony dostęp do środków organizacyjnych i kapitałowych. Dlatego też opi-

sane przez niego welfare state stoi przed wyzwaniem inkluzji politycznej. Nie mo-

gąc w dotychczasowej formie instytucjonalnej rozwiązywać nowych problemów 

społecznych, poszukuje struktur mogących wykorzystywać rodzące się sposobno-

ści polepszenia dobrobytu obywateli. 

Osobnym wyzwaniem, wspomnianym w innych częściach raportu, jest kwestia 

inkluzji społecznej. Klasyczna forma państwa opiekuńczego stanęła pod koniec  

lat 60. zeszłego wieku przed trudną kwestią marginalizacji społecznej, po kolej-

                                                            
27  Ibidem, s. 39. 
28  Ibidem, s. 21–22. 
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nym, ponownym ujawnieniu problemu ubóstwa. Liczne publikacje naukowe i pra-

sowe zaczęły wskazywać na to, że mimo rozbudowanych struktur polityki spo- 

łecznej znaczna część społeczeństw zachodnioeuropejskich oraz społeczeństwa 

amerykańskiego żyje poniżej progu ubóstwa i doświadcza marginalizacji. Istnienie 

tego typu grup wynikało zarówno z trudności związanych z rozwiązywaniem pro- 

blemów społecznych charakterystycznych dla społeczeństw przemysłowych, jak  

i pojawieniem się nowych, trudnych zagadnień, typowych dla rodzącego się społe-

czeństwa postindustrialnego.  

 

Wyzwanie legitymizacji 

Legitymizacja, powiązana z kwestią inkluzji, stała się następną niełatwą sprawą do 

rozwiązania. Powstały po II wojnie światowej konsens dotyczący polityki społecz-

nej w latach 60. ubiegłego wieku przestał spełniać pokładane w nim nadzieje. Nie-

możność rozwiązywania nowych problemów społecznych oraz tych istniejących 

już od wielu dziesięcioleci wpłynęła na to, że prowadzona do tej pory polityka 

społeczna traciła w coraz większym stopniu legitymizację polityczną.  

Problem uprawomocnienia zachodnioeuropejskich systemów politycznych w kon-

tekście funkcjonowania polityki społecznej podjął intelektualny oponent Luhman-

na – Jürgen Habermas. W swojej książce kryzysie legitymizacji dowodzi bezsku-

teczności wszelkich prób, w tym także budowania welfare state, w zażegnywaniu  

endogennych dla kapitalizmu zjawisk kryzysowych29. Jego zdaniem, każda forma 

przeciwdziałania destabilizacji społeczeństw kapitalistycznych przenosi jedynie 

kryzysowe zjawiska do innego segmentu społeczeństwa, ale w żaden sposób ich 

nie rozwiązuje. 

Legitymizacja systemu politycznego w rozwiniętym kapitalizmie nie może nastąpić 

przez odwołanie do tradycyjnych norm i wartości, bo te zostały podważone  

w trakcie rozwoju liberalnego kapitalizmu. Jednak – system polityczny jest obar-

czony o wiele większą odpowiedzialnością, niż to miało miejsce w pierwszej, dzie-

więtnastowiecznej fazie rozwoju kapitalizmu. Państwo jest nie tylko obciążone 

zadaniem zagwarantowania poprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

                                                            
29  Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Bacon Press, Boston 1975. 
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lecz także pełni w jej obrębie aktywną rolę30. Przejęcie kontroli państwa nad  

gospodarką spowodowało, że funkcje pełnione przez administrację publiczną są 

nieustannie poszerzane31.  

Habermas zauważa, podobnie jak Luhmann, że ten rozrost działań realizowa- 

nych przez system polityczny wywołuje dodatkowe napięcia. Przede wszystkim 

państwo nie posiada wystarczających zasobów, aby sprawnie wywiązywać się  

z zobowiązań, jakich się podjęło – zapobiegać kryzysom powstającym w obrębie 

gospodarki. Jednocześnie, poszerzając pole swojego działania, ma coraz większą 

potrzebę legitymizacji pełnionych przez siebie funkcji32. System polityczny nie 

może jednak samodzielnie wytwarzać norm i wartości, które mogłyby uzasadniać 

jego działanie33. Z tych też powodów społeczeństwa rozwiniętego kapitalizmu 

cierpią na chroniczny deficyt legitymizacji systemu politycznego. Nie przekształca 

się on w otwarty konflikt tylko dlatego, że system polityczny oferuje „nagrody” za 

utrzymywanie swojego funkcjonowania. Jedną z tego typu zachęt jest welfare 

state34. Zdaniem Habermasa, rozwinięty kapitalizm charakteryzuje się zatem 

trwaniem latentnego kryzysu legitymizacji. 

 

Nowe welfare state 

Mimo tylu wyzwań, przed jakimi stanęło klasyczne welfare state, i mimo bardzo 

częstego powtarzania w ich kontekście słowa „kryzys”, można stwierdzić, że idea 

ta przetrwała próbę czasu. Zarysowane problemy, jakie napotkała polityka  

społeczna w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, były inspiracjami do 

dalszego działania, a nie czynnikami prowadzącymi do jego całkowitego rozpadu. 

Okazało się, że niezbędna jest aktywna rola państwa w sferze socjalnej, zarówno  

z perspektywy zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli oraz ich emancypa-

cji politycznej, jak też zapewnienia poszczególnym państwom stabilnego rozwoju 

gospodarczego czy wreszcie zapewnienia wspomnianego już pokoju społecznego. 

W drugiej połowie lat 80. oraz w latach 90. minionego stulecia coraz rzadziej  

                                                            
30  Ibidem, s. 36. 
31  Ibidem, s. 69. 
32  Ibidem, s. 71. 
33  Ibidem, s. 70. 
34  Ibidem, s. 73–74. 
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stawiano pytania o sens istnienia takiego modelu państwa, a skupiono się na tym,  

w jaki sposób ma ono funkcjonować w obrębie społeczeństwa postindustrialnego.  

O trwałości nowej formy welfare state byli przekonani zarówno Gøsta Esping-

Andersen35, Claus Offe36, jak i Paul Pierson, który dokonał historycznej analizy  

stabilności instytucji polityki społecznej na przykładzie Wielkiej Brytanii37. Nowy 

kształt, który przybrało welfare state, nie był jednak formą oczywistą. Do dzisiaj 

trwa nieustająca dyskusja dotycząca optymalnego sposobu funkcjonowania współ-

czesnej polityki społecznej W ostatnich dziesięcioleciach rozwijano m.in. koncepcje 

welfare mix, welfare society czy welfare pluralism. Najbardziej chyba jednak kom-

pletną wizją, która też znalazła największe przełożenie na działania w świecie polity-

ki, była koncepcja „trzeciej drogi”, spopularyzowana przez brytyjskiego socjologa 

Anthony’ego Giddensa38. Właśnie w kontekście wielości koncepcji reform welfare 

state należy rozpatrywać analizy dotyczące relacji pomiędzy administracją publiczną  

a organizacjami trzeciego sektora. Koncepcja partnerstwa tych dwóch obszarów 

instytucjonalnych jest jedną z wielu, wskazujących kierunek rozwoju współczesnej 

formy omawianego systemu. Jej zwolennicy usiłują pokazać, w jaki sposób odpo-

wiednie kształtowanie stosunków pomiędzy instytucjami publicznymi a agendami 

społeczeństwa obywatelskiego może pozwolić na efektywne stawianie czoła wy-

zwaniom generowanym przez społeczeństwo postindustrialne. 

 
 

                                                            
35  Gøsta Esping-Andersen, After Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy, w: 

Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies, (ed.) Gøsta Esping-
Andersen, SAGE Publications, London 1996, s. 1–31 oraz idem, Positive-Sum Solutions in a World 
of Trade-Offs, w: ibidem, s. 256–267. 

36  Claus Offe, Alternative strategies in consumer policy, w: Claus Offe, Contradictions of the Wel- 
fare State, op. cit., s. 220–238 oraz idem, European socialism and the role of the state, w: 
ibidem, s. 239–251. 

37  Paul Pierson, Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrench-
ment, Cambridge University Press, Cambridge 1994. 

38  Anthony Giddens, Trzecia droga: odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999. 
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2.  Trzeci sektor w społeczeństwie postindustrialnym 
 
W 1988 roku Michael Walzer opublikował tekst pod tytułem Socializing the Welfa-

re State, który można uznać za jedną z kluczowych pozycji sugerujących, że nowy 

kształt relacji pomiędzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora 

będzie czynnikiem przekształcającym dotychczasowy sposób funkcjonowania wel-

fare state w państwach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych39.  

 

Nowe formy demokracji 

Walzer w swoich rozważaniach wychodzi od intencjonalnie uproszczonej definicji 

welfare state. Uznaje, że polityka społeczna w państwach liberalnej demokra- 

cji opierała się na upaństwowionej dystrybucji (nationalized distribution). To  

instytucje państwowe odpowiadały w przeważającej części za dystrybuowanie 

zasobów pierwotnie generowanych przez rynek40. Tego typu system był przeci-

wieństwem tego, w jaki sposób funkcjonowała polityka społeczna przed II wojną 

światową. Wtedy podmiotami odpowiedzialnymi za pozarynkowy podział środków 

były instytucje charytatywne, dobrowolne stowarzyszenia lub na wpół komercyjne 

inicjatywy. Ten tradycyjny model funkcjonowania systemu polityki społecznej 

został zakwestionowany w połowie minionego stulecia przez przedstawicieli tych 

wszystkich ruchów społecznych politycznych, którzy chcieli doprowadzić do uni-

wersalizacji różnorakiego rodzaju świadczeń społecznych, jak też do zwiększenia 

efektywności ich wytwarzania41. W sferze polityki społecznej ich działania dopro-

wadziły do rozbudowy instytucji powiązanych z państwem, czyli narodzin klasycz-

nego welfare state. 

Chociaż zdaniem wspomnianego autora taka intencja nie przyświecała twórcom 

państwa bezpieczeństwa socjalnego, to rozbudowa struktur państwowych w sfe-

rze polityki społecznej spowodowała zmniejszenia w tym obszarze roli organizacji 

społecznych komercyjnych. Dominującym kanałem dystrybucji zasobów stały się 

                                                            
39  Michael Walzer, Socializing the Welfare State, w: Democracy and the Welfare State, (ed.) Amy 

Gutmann, Princeton University Press, Princeton 1988, s. 13–26. 
40  Ibidem, s. 13. 
41  Ibidem, s. 18–21. 
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instytucje państwowe. Za sprawą tego procesu funkcjonowanie polityki społecznej 

w drugiej połowie XX wieku zaczęło w sferze organizacyjnej charakteryzować się 

scentralizowaną kontrolą, dominacją struktur biurokratycznych oraz jednorodny-

mi regulacjami42. A zatem ceną płaconą za uniwersalizację świadczeń społecznych 

i zwiększenie efektywności ich udzielania była rozbudowa sztywnych, biurokra-

tycznych struktur administracji państwowej. 

Taki sposób funkcjonowania systemu polityki społecznej był coraz bardziej kryty-

kowany. Walzer zwraca szczególną uwagę na konflikt pomiędzy urzędnikami zwią-

zanymi ze strukturami welfare state a politycznymi reprezentantami lokalnych 

wspólnot. Sugeruje, że podstawową bolączką klasycznego welfare state jest im-

manentny konflikt między zasadami uniwersalizmu i efektywności (państwowi 

urzędnicy) a zasadą partykularności (lokalni działacze społeczni czy polityczni)43.  

Ten filozof i pisarz polityczny nie tylko uważa, że tego rodzaju konflikt jest czymś 

naturalnym dla funkcjonowania systemu polityki społecznej, ale stwierdza wręcz, 

że w obrębie klasycznego welfare state w zbyt nikłym stopniu obecny jest czynnik 

lokalny, partykularny. Dominacja instytucji państwowych w sferze społecznej  

i socjalnej spowodowała, że zwykli obywatele czują się zarówno rozczarowani 

działaniem znacjonalizowanego systemu polityki społecznej, jak też nie widzą 

możliwości aktywnego uczestnictwa w jego współtworzeniu44.  

Z tego powodu Walzer jest gorącym zwolennikiem uspołecznienia (socialization) 

takiego modelu państwa – ponownego włączenia w funkcjonowanie sytemu poli-

tyki społecznej zwykłych obywateli oraz zrzeszających ich organizacji pozarządo-

wych. Proces ten ma doprowadzić do zwiększenia liczby kanałów dystrybucji zaso-

bów w obrębie społeczeństwa. Działanie takie ma zachodzić na dwóch poziomach 

i jest uwarunkowane jednym istotnym czynnikiem. Z jednej strony uspołecznienie 

powinno nastąpić, zdaniem Walzera, poprzez rozszerzenie partycypacji obywateli 

w podejmowaniu decyzji odnoszących się do sposobu funkcjonowania poszcze-

gólnych instytucji oraz ich celów. Z drugiej strony, co jest o wiele istotniejsze dla 

                                                            
42  Ibidem, s. 17. 
43  Ibidem, s. 18–19. 
44  Ibidem, s. 21. 
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autora, proces ten ma polegać na zwiększeniu udziału obywateli w wytwarzaniu 

samych usług, świadczonych w ramach systemu polityki społecznej. Ważne jest by 

nabrał więcej cech welfare society kosztem pewnych elementów welfare state 

poprzez zwiększenie partycypacji zwykłych obywateli, przejmujących część kom-

petencji od ekspertów i urzędników. Ludzie w większym stopniu winni też współ-

uczestniczyć w zaspokajaniu własnych i cudzych potrzeb45. 

Zwiększenie partycypacji na tych dwóch poziomach nie oznacza jednak gwałtow-

nego zmniejszenia się roli państwa w polityce społecznej. Wręcz przeciwnie – zda-

niem tego myśliciela uspołecznienie polityki społecznej jest niemożliwe bez 

wsparcia państwa. Chodzi jedynie o to, aby administracja publiczna zmieniła spo-

sób dystrybucji zasobów, nie skupiała się jedynie na profesjonalnym dostarczaniu 

usług i świadczeń społecznych, ale w sposób systemowy przekazywała część swo-

ich uprawnień innym instytucjom. Walzer, pisząc o sponsorowanym przez pań-

stwo uspołecznieniu (sponsored socialization), uważa, że państwo ma wspierać  

i asekurować przenoszenie części swoich kompetencji na poziom lokalny oraz za-

pewniać odpowiednie środki na działalność instytucji obywatelskich, włączających 

się w obręb polityki społecznej46.  

Uczony zdaje sobie sprawę, że proces uspołeczniania polityki społecznej ma także 

negatywne skutki uboczne. Przejęcie części uprawnień przez instytucje samorzą-

dowe i obywatelskie doprowadzi do nieuchronnego pojawienia się kwestii zróżni-

cowania na każdym poziomie tej polityki. Członkowie różnych wspólnot za sprawą 

odmiennej efektywności poszczególnych instytucji samorządowych i obywatel-

skich będą w odmiennym stopniu zaspokajać swoje potrzeby. Zróżnicowanie usług 

w obrębie uspołecznionej polityki społecznej prowadzić bowiem musi do pojawie-

nia się nierówności47. Jednakże jest to jedynie argument świadczący o niemożno-

ści wycofania się w pełni przez państwo z obszaru polityki społecznej. Musi ono 

cały czas dążyć do tego, aby przynajmniej część działań z nią związanych była 

oparta na zasadach uniwersalizmu i efektywności48. 

                                                            
45  Ibidem, s. 21. 
46  Ibidem, s. 20–12. 
47  Ibidem, s. 18–19. 
48  Ibidem, s. 19. 
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Zarysowana w tekście Walzera refleksja na temat przeobrażeń, jakie powinno prze-

chodzić welfare state, dobrze zarysowuje główne wątki debaty dotyczącej relacji 

pomiędzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora. Wskazuje 

przede wszystkim na to, że konieczne jest zwiększenie możliwych form instytucjo-

nalnego działania w obrębie polityki społecznej. Opieranie całego systemu na insty-

tucjach państwowych jest bowiem nie tyle niebezpieczne ze względu na cele polityki 

społecznej, ile groźniejsze nawet z perspektywy stabilności systemu politycznego.  

Analiza wskazuje także, że wcale nie jest oczywiste, gdzie ma się ogniskować 

zwiększona aktywność obywatelska. Autor sugeruje, że uspołecznienie funkcjo-

nowania liberalnych demokracji nie tylko polega na ożywieniu demokracji repre-

zentatywnej, lecz również wymusza poszerzenie modelu współczesnej demokracji 

o element partycypacyjny. Jedną zaś z jego części może być podwyższenie aktyw-

ności obywateli w sferze socjalnej. Walzer zwraca także uwagę, że socialization  

nie oznacza zaniku welfare state. Nie da się bowiem wyłączyć państwa z syste- 

mu nowoczesnej polityki społecznej – przeciwnie, jego instytucje powinny wspie-

rać rozwój niepaństwowych form instytucjonalnego działania w obrębie sfery 

socjalnej. 

W bardzo podobny sposób na problematykę funkcjonowania welfare state i jego 

relacji z systemem demokratycznym patrzy Fritz W. Scharpf. Wskazuje on przy-

najmniej dwa wymiary systemu politycznego: decyzyjny (input) i wdrożeniowy 

(output)49. Uważa, że w systemach demokratycznych należy wzmacniać party- 

cypację obywateli w działaniach z zakresu obu tych wymiarów. W pierwszym  

przypadku chodzi o rozwój procedur systemu politycznego, pozwalających obywa-

telom na uczestniczenie w kształtowaniu poszczególnych polityk publicznych. Dru-

ga kwestia dotyczy aktywnej kontroli obywateli sposobu realizacji celów przez 

rząd – czy jest on efektywny i nie zagraża poczuciu ich bezpieczeństwa50. Zdaniem 

Scharpfa, teorie demokracji w zbyt dużym stopniu skupiają się na analizie procesu 

podejmowania decyzji, zaś zbyt mało uwagi poświęcają procesowi ich implemen-

towania w systemach demokratycznych.  

                                                            
49  Fritz W. Scharpf, Economic integration, democracy and the welfare state, „Journal of European 

Public Policy” 1997, Vol. 4, No. 1, s. 18–36. 
50  Ibidem, s. 19–20. 
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Do poruszanych przez Walzera i Scharpfa kwestii nawiązuje również Eva Sörensen 

w bardzo przenikliwym tekście, dotyczącym trzech fal demokratyzacji duńskiego 

systemu politycznego51. Pierwsza fala demokratyzacji polegała – jej zdaniem – na 

przeniesieniu części uprawnień rządu na poziom samorządów lokalnych, druga na 

przekazaniu grupy kompetencji samorządów niezależnym instytucjom publicznym, 

wreszcie trzecia dotyczyła zlecania puli zadań samorządów instytucjom pozarzą-

dowym i komercyjnym. 

Sörensen nie ogranicza się jedynie do opisu przekształceń funkcjonowania duń-

skiego systemu politycznego. Usiłuje również dokonać interpretacji zachodzących 

w tym kraju przemian. Uważa, że trwające obecnie przekształcenia są próbą  

nowego rozwiązania problemu charakterystycznego dla wszystkich liberalnych 

demokracji, polegającego na stworzeniu instytucji politycznych gwarantujących 

rządy wszystkich obywateli, a jednocześnie każdej jednostki z osobna52.  

W jaki sposób można pogodzić kolektywny wymiar demokracji z jej wymiarem 

indywidualnym? Sörensen wskazuje, że do tej pory usiłowano rozwiązywać tę 

sprzeczność, dokonując ścisłego oddzielenia sfery prywatnej od publicznej. Inne 

mechanizmy miały obowiązywać w sferze rynkowej, inne w publicznej. Taka dys-

tynkcja przekładała się również na sferę polityki społecznej. Usiłowano przez długi 

czas odgraniczać wyraźnie obszar autonomicznych działań jednostek od działań 

wspólnotowych. W tym pierwszym jednostki samodzielnie wybierały instytucje, 

które miały zaspokajać ich potrzeby, dokonując wyboru między różnymi podmio-

tami komercyjnymi i pozarządowymi. W sferze publicznej nie istniała taka możli-

wość wyboru, ponieważ jedna instytucja zaspokajała potrzeby wszystkich jedno-

stek – zazwyczaj państwo. Pozbawione wyboru jednostki mogły jednak, poprzez 

funkcjonowanie systemu politycznego, wpływać na sposób działania tej instytucji. 

Po dokonanych w Danii reformach (szczególnie po drugiej fali demokratyzacji), 

dylemat pomiędzy wymiarem indywidualnym i wspólnotowym zaczął być rozwią-

zywany w nieco inny sposób53. Pojawiała się bowiem w sferze publicznej jedno-

                                                            
51  Eva Sörensen, New forms of democratic empowerment: Introducing user influence in the primary 

school system in Denmark, „Statsvetenskaplig Tidskrift” 1998, Vol. 10, No. 2, s. 129–143. 
52  Ibidem, s. 135. 
53  Ibidem, s. 141. 
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cześnie możliwość wyboru oraz aktywnej partycypacji. Poszczególni odbiorcy 

usług społecznych mogą nie tylko wybierać ich dostawców spomiędzy organiza- 

cji publicznych, komercyjnych i pozarządowych, ale również współuczestniczą  

w funkcjonowaniu tych instytucji i wpływają na sposób świadczenia tych usług. 

W takiej sytuacji miejsce dychotomii pomiędzy obszarem publicznym a prywat-

nym zajmuje dychotomia między formami demokracji terytorialnej i demokracji 

funkcjonalnej54. Demokracja zorganizowana terytorialnie (territorially organized 

democracy) to element systemu politycznego, w obrębie którego toczy się spór 

między różnymi grupami społecznymi. Jego celem jest przekształcenie interesów 

partykularnych w wartości uniwersalne. Jest to charakterystyczny dla demokracji 

mechanizm sporu politycznego, prowadzący do wyłonienia z poglądów różnych 

grup społecznych jednego, dominującego. Natomiast demokracja zorganizowana 

funkcjonalnie (functionally organized democracy) opiera się na zaangażowaniu 

ludzi w rozwiązywanie konkretnych problemów i świadczenie określonych usług. 

Obywatele, jako ostateczni odbiorcy konkretnych działań instytucji publicznych, 

komercyjnych czy społecznych, mają prawo działania te kształtować.  

Sörensen uważa, że współcześnie coraz wyraźniej zarysowują się napięcia pomię-

dzy mechanizmami demokracji terytorialnej i funkcjonalnej. Z jednej strony zwięk-

sza się presja na to, by obywatele mieli coraz większy wpływ na pracę w obrębie 

poszczególnych polityk publicznych, z drugiej jednak strony uważa się, że obywa-

tele powinni w coraz większym stopniu kształtować ostateczną formę, jaką  

te polityki przyjmują. Mają uczestniczyć w ich bezpośredniej realizacji. To zaś  

z kolei może wpływać na znaczne lokalne odkształcenia planu działania, ustalone-

go w sposób demokratyczny na poziomie ogólnokrajowym. 

Z krótkiego przeglądu trzech pozycji omawiających przemiany instytucji demo- 

kratycznych można wnioskować, że anonsowane przez Walzera uspołecznienie 

polityki społecznej nie ogranicza się jedynie do zwiększonego udziału organizacji 

pozarządowych w funkcjonowaniu welfare state. Wiąże się to także z reinterpre-

tacją roli obywatela zarówno w systemie politycznym, jak i systemie samej polityki 

społecznej. Organizacje pozarządowe sprzyjają pojawianiu się większej liczby ka-

                                                            
54  Ibidem, s. 138–141. 
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nałów dystrybucji zasobów, a zatem występują razem z administracją publiczną 

jako aktywny podmiot polityki społecznej. Jednocześnie jednak organizacje poza-

rządowe są konfrontowane z większą dynamiką ze strony obywateli, którzy coraz 

częściej przekładają aktywność w sferze demokracji funkcjonalnej nad prężne 

udzielanie się w obrębie demokracji terytorialnej. 

 

Kształt relacji pomiędzy państwem a organizacjami pozarządowymi 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele konceptualizacji relacji pomiędzy admi- 

nistracją publiczną a trzecim sektorem. Można wspomnieć o pracy Jennifer  

M. Coston, w której wyróżniono dwa zestawy związków pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a administracją55. Każdej z dwóch grup relacji jest przypisany od-

mienny stosunek rządu do zjawiska pluralizmu instytucjonalnego w sferze publicz-

nej. Jeżeli rząd akceptuje tego typu pluralizm, można wyróżnić następujące trzy 

typy relacji – cooperation, complementarity oraz collaboration.  

Podobną typologię stworzył Adil Najam56. Podstawą jego kategoryzacji jest pojęcie 

strategicznych interesów instytucjonalnych (strategic institutional interests)57. 

Zdaniem Najama organizacje pozarządowe chcąc osiągnąć swoje cele starają się 

wybierać odpowiednie sposoby działania i zabezpieczać stosowne środki. W ten 

sam sposób można opisać działanie instytucji publicznych. Ponieważ zarówno 

jedne, jak i drugie działają w sferze publicznej, Najam zauważa, że ich cele i stra- 

tegie działań muszę na siebie zachodzić. Stopień ich zgodności określa ramy  

stworzonej przez niego typologii. 

Wyróżnia on pięć typów relacji pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami 

pozarządowymi, a cztery poddaje dokładnej analizie. Mówi o współpracy (coope-

ration), konfrontacji (confrontation), dopełnianiu się (complementarity), asymila-

cji (co-optation) oraz braku wzajemnego zaangażowania (nonengagement). 

Ostatni typ opisuje sytuację, w której działania administracji publicznej i organiza-

                                                            
55  Jennifer M. Coston, A model and typology of government–NGO relationships, „Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly” 1998, Vol. 27, No. 3, s. 358–382. 
56  Adil Najam, The four C’s of third sector–government relations: confrontation, co-optation, com- 

plementarity, cooperation, „Nonprofit Management & Leadership” 2000, Vol. 10, No. 4, s. 375–396. 
57  Ibidem, s. 377. 
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cji pozarządowych nie zachodzą na siebie, a instytucje z obydwu sfer dążą do  

osiągnięcia odmiennych celów i wykorzystują zupełnie różne środki. Ten typ relacji 

nie jest szczegółowo analizowany przez Najama. 

Ze współpracą mamy do czynienia wtedy, kiedy zarówno instytucje publiczne, jak  

i pozarządowe nie tylko dążą do realizacji tych samych celów, ale chcą je osiągnąć 

przy wykorzystaniu jednakowych środków58. Żadna ze stron nie czuje się zagrożo-

na tym, że jej partner inaczej definiuje wyniki swojego działania czy też w inny 

sposób do nich dąży. 

Zdaniem Najama mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, kiedy dochodzi do 

konfrontacji pomiędzy instytucjami administracji publicznej a trzecim sektorem59. 

Różnią się wówczas zarówno cele, jak też środki ich realizacji. Prowadzi to do po-

jawienia się wysokiego poziomu nieufności pomiędzy organami publicznymi  

a obywatelskimi, co może przeradzać się w mniej lub bardziej otwarty konflikt. 

Bardziej niejednoznaczna sytuacja jest wtedy, gdy między jednostkami rządowymi 

a pozarządowymi rozwija się relacja nazywana przez Najama dopełniającą się60. 

Obydwie instytucje dążą do realizacji tych samych celów, ale za pomocą odmien-

nych środków, co nie skłania do otwartej konformacji, lecz wymusza współpracę  

i koordynację wzajemnych działań. 

Czwartym rodzajem zależności jest asymilacja. Zachodzi wtedy, kiedy instytucje 

publiczne i pozarządowe dążą do osiągnięcia odmiennych celów, ale przy wy- 

korzystaniu tych samych strategii61. Taka relacja, zdaniem tego autora, nie jest 

relacją stabilną. Obydwie instytucje działają w tym samym obszarze, jednocześnie 

podejmując sprzeczne ze sobą programy. Wymusza to zazwyczaj wzajemne prze-

konywanie się do swoich racji, czego efektem może być przejście do relacji współ-

pracy lub też zmiana sposobu działania jednej ze stron, która doprowadzi do  

pojawienia się konfrontacji. 

                                                            
58  Ibidem, s. 384. 
59  Ibidem, s. 385–386. 
60  Ibidem, s. 387–388. 
61  Ibidem, s. 388–389. 
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Prezentując swoją kategoryzację Najam cały czas podkreśla, że jego intencją  

nie było dokonanie podziału relacji pomiędzy omawianymi organami w oparciu  

o czynnik siły. Nie chodziło mu o sklasyfikowanie stosunków w zależności od tego, 

jaką pozycję przetargową wobec siebie zajmują, co jego zdaniem uczyniła Coston. 

Celem była analiza, na ile zgodne i kompatybilne mogą być działania obu stron, na 

ile te relacje sprzyjają generowaniu wzajemnego zaufania, wynikającego z czę-

ściowej przynajmniej zgodności celów i środków.  

W podobnym kierunku, co dwaj poprzednio prezentowani autorzy, podąża Dennis 

R. Young62. Wyróżnia on trzy typy współpracy pomiędzy organizacjami pozarzą-

dowymi a administracją publiczną. Są to modele: suplementarny (supplementary), 

komplementarny (complementary) oraz konfliktowy (adversarial). W pierwszym, 

organizacjom pozarządowym przypisana jest rola dopełniania działań rządu  

w sferze społecznej. Mogą one rozwijać te formy działalności, których nie podjęłyby 

instytucje publiczne, jak też (w znacznym stopniu niezależnie od rządu) zdobywać na 

tę działalność potrzebne fundusze. Ten typ może być, zdaniem Younga, szczególnie 

popularny tam, gdzie mamy styczność z heterogenicznymi społecznościami. W takiej 

sytuacji działalność administracji publicznej jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb 

grupy stanowiącej większość wyborców, zaś działalność organizacji pozarządowych 

jest nakierowana na wspomaganie grup mniejszościowych. 

Model komplementarny opisuje sytuację, w której rząd finansuje usługi społeczne, 

zaś organizacje rządowe są ich bezpośrednimi dostawcami. Tego typu rozwiązania 

są popularne tam, gdzie świadczenie usług przez instytucje pozarządowe jest po-

strzegane jako bardziej efektywne nie tylko w porównaniu z instytucjami pań-

stwowymi, ale także w porównaniu z prywatnymi przedsiębiorcami. 

Typologię Younga zamyka model konfliktowy, w którym cele i sposoby działania 

administracji rządowej oraz instytucji trzeciego sektora są ze sobą sprzeczne.  

Z relacjami konfliktowymi mamy do czynienia, gdy organizacje trzeciego sekto- 

ra naciskają na administrację publiczną, aby zmieniała politykę w istotnych dla 

                                                            
62  Dennis R. Young, Alternative Models of Government-Nonprofit Sector Relations: Theoretical  

and International Perspectives, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2000, Vol. 29, No. 1,  
s. 149–172. 
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organizacji kwestiach. Jednakże równie dobrze model ten opisuje sytuację, w któ-

rej to instytucje administracji publicznej usiłują wymusić na organizacjach poza-

rządowych zmianę sposobu ich działania. 

 

Między partnerstwem a współpracą 

Warto zwrócić szczególną uwagę na dwie koncepcje, które przede wszystkim sku-

piają się na analizie związków opartych na zasadzie współpracy. To koncepcja 

partnerstwa i koncepcja współprodukcji. 

Wnikliwą analizę koncepcji partnerstwa przedstawia Jennifer M. Brinkerhoff63, 

która twierdzi, że dotychczasowe dyskusje wokół idei partnerstwa były prowadzo-

ne wokół trzech wątków64. Pierwszym był wątek normatywny. Autorzy mieszczący 

się w obrębie tego nurtu uznają rzeczywistą współpracę pomiędzy instytucjami 

publicznymi a organizacjami społecznymi za drogę prowadzącą do zrównoważo-

nego rozwoju oraz najbardziej wskazaną formę dostarczania usług społecznych. 

Partnerstwo postrzegane jest jako taka forma realizacji polityk publicznych, która 

odwołuje się do współdziałania jak największej liczby aktorów społecznych. Od-

powiedzią na normatywne uzasadnienia współpracy pomiędzy instytucjami pu-

blicznymi a organizacjami trzeciego sektora są działania podjęte w obrębie tych 

instytucji publicznych, które mają znaczący wpływ na kształtowanie polityk pu-

blicznych na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Przedstawiciele tych 

instytucji, tworząc drugi wyodrębniony przez Brinkerhoff temat, nie tylko dostrze-

gają konieczność wspierania idei partnerstwa ze względów etycznych, ale również 

zwracają uwagę na to, że nawiązywanie współpracy z instytucjami trzeciego sek-

tora pozwala na prezentowanie w lepszym świetle własnej działalności i sprzyja 

rozpowszechnianiu pozytywnego wizerunku instytucji publicznych. 

                                                            
63  Analizy tej dokonuje w dwóch swoich publikacjach: Jennifer M. Brinkerhoff, Donor–Funded 

Government–NGO Partnership for Public Service Improvement: Casus from India and Pakistan, 
„Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 2003, Vol. 14, No. 1, 
s. 105-122 oraz Government–Nonprofit Partnership: A Defining Framework, „Public Admini- 
stration and Development” 2002, Vol. 22, No. 1, s. 19–30. 

64  Jennifer M. Brinkerhoff, Government–Nonprofit Partnership: A Defining Framework, op. cit.,  
s. 20–21.  
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Ostatnim wątkiem analizowanym przez Brinkerhoff była kwestia analityczno- 

-badawcza sensu stricto. Prace zaliczane przez nią do tego nurtu usiłują na  

podstawie materiału empirycznego określić formę partnerstw, jakie powstają 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. W tym nurcie 

autorka umieszcza także swoje prace. 

Jej zdaniem partnerstwo jest dynamiczną relacją pomiędzy różnorodnymi aktora-

mi. Opiera się ona na wspólnie ustalonych celach działania, realizowanych według 

określonego podziału pracy, odwołującego się z kolei do komparatywnych prze-

wag poszczególnych partnerów. Idea partnerstwa zakłada istnienie możliwości 

wzajemnego oddziaływania wszystkich partnerów na podejmowane przez nich 

działania. Wpływ ten ma być wyważony w taki sposób, aby nie nastąpiło zbyt- 

nie upodobnienie do siebie partnerów oraz aby nie dążyli oni do zachowania  

przesadnej autonomii w ramach realizowanej współpracy. Partnerstwo zakłada 

również wzajemny szacunek, równe uczestnictwo w procesie podejmowania  

decyzji, wzajemną odpowiedzialność za podejmowane działania oraz ich pełną 

transparentność65. 

Z tak zarysowanej normatywnej definicji partnerstwa Brinkerhoff wybiera dwa 

konstytutywne jej zdaniem elementy: wzajemność i tożsamość organizacyjną. 

Autorka stwierdza, że każde partnerstwo opiera się na wzajemnej zależności66.  

W jej ramach obie strony zakładają, że mogą maksymalizować swoje korzyści  

w równym stopniu. Im bardziej stopień ten pozostaje równy, tym większe praw-

dopodobieństwo, że partnerstwo będzie funkcjonować poprawnie. Idea partner-

stwa zakłada również, że wzajemność dotyczy proporcjonalnego udziału w proce-

sie podejmowania decyzji. To różni ten typ relacji od relacji opartej na kontrakcie, 

w której tylko jedna ze stron określa cele wspólnego działania. 

Oprócz wymiaru wzajemności w każdym partnerstwie powinien być uwzględniony 

wymiar tożsamości organizacyjnej. Partnerstwo musi charakteryzować się tym, że 

nie tylko chroni odrębność instytucjonalną poszczególnych partnerów, ale wręcz 

                                                            
65  Ibidem, s. 21. 
66  Ibidem, s. 22–23. 
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ją wzmacnia67. Organizacje funkcjonujące przez dłuższy czas w obrębie partner-

stwa mogą oczywiście przeobrażać niektóre elementy swojej struktury, ale nie 

powinno to wpływać na zmiany naczelnych wartości, jakie przyświecają ich działa-

niu. Utrata tożsamości jest niebezpieczna chociażby dlatego, że łatwo stracić  

w ten sposób legitymizację ludzi i grup społecznych, które się reprezentuje oraz 

zaprzepaścić w ten sposób wyjątkowe usytuowanie organizacji w specyficznym dla 

niej obszarze polityki publicznej. Podmiot zostanie wtedy pozbawiony dostępu do 

zasobów, których posiadanie stanowi o jego atrakcyjności w obrębie danego part-

nerstwa. A zatem utrata tożsamości organizacyjnej zagraża zarówno legitymizacji 

tej instytucji, jak też jej przewadze komparatywnej. 

Odwołując się do tych dwóch czynników, konstytutywnych dla koncepcji partner-

stwa, Brinkerhoff dokonuje klasyfikacji ich możliwych typów68. Pierwszy to part-

nerstwo właściwe, w którym mamy do czynienia z wysokim poziomem wzajem-

ności i działaniami na rzecz wzmacniania tożsamości poszczególnych uczestników. 

Przeciwieństwem tego typu relacji jest ekspansja. Niski poziom wzajemności  

w relacjach pomiędzy partnerami, jak też dominacja organizacyjnej tożsamości 

jednej ze stron prowadzi do sytuacji, w której coraz trudniej mówić o partner-

stwie. Zamiast tego mamy do czynienia z ekspansją i rozrostem jednego z uczest-

ników partnerstwa.  

Jeśli natomiast partnerzy zachowują swoją niezależność organizacyjną, lecz nie 

wszyscy w równym stopniu uczestniczą w procesie podejmowania decyzji, mamy 

do czynienia z relacją opartą na kontrakcie. Z kolei, kiedy zasada wzajemności jest 

przestrzegana, natomiast funkcjonowanie partnerstwa prowadzi do zaniku orga- 

nizacyjnej tożsamości niektórych jego uczestników, stykamy się ze stopniową  

absorpcją (co-optation, gradual absorption).  

Najbardziej wyczerpującą kategoryzacją relacji pomiędzy administracją publicz- 

ną a organizacjami pozarządowymi wydaje się typologia stworzona przez Taco 

Brandsena i Victora Pestoffa69, oparta na analizach Stephena Osborne’a i Kate 

                                                            
67  Ibidem, s. 23–24. 
68  Ibidem, s. 25. 
69  Taco Brandsen, Victor Pestoff, Co-Production, the Third Sector and the Delivery of Public Ser- 

vices: An Introduction, „Public Management Review” 2006, Vol. 8, No. 4, s. 493–501. 
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McLaughlin70. Brandsen i Pestoff opisują relacje pomiędzy sferą państwową a po-

zarządową za pomocą pojęcia współ-produkcji. Wyróżniają oni trzy jej odmiany: 

współ-produkcję właściwą (co-production), współ-zarządzanie (co-managment)  

i współ-rządzenie (co-governance)71. Ze współ-rządzeniem mamy zdaniem auto- 

rów do czynienia, kiedy organizacje pozarządowe uczestniczą zarówno w planowa-

niu dostarczania, jak i w dostarczaniu usług społecznych. Ze współ-zarządzaniem 

stykamy się, gdy organizacje trzeciego sektora organizują produkcję usług we współ-

pracy z instytucjami państwowymi. Do właściwej zaś współ-produkcji dochodzi, 

kiedy obywatele sami do jakiegoś stopnia uczestniczą w wytwarzaniu omawianych 

usług. 

Dokonana przez Brandsena i Pestoffa kategoryzacja miała na celu doprecyzowanie 

kluczowego dla obydwu badaczy terminu współ-produkcja. Wskazują oni, że  

w literaturze przedmiotu termin ten jest nieco inaczej definiowany przez poszcze-

gólne grupy badaczy72. W Stanach Zjednoczonych był wykorzystywany do opisu 

relacji pomiędzy osobą otrzymującą jakąś usługę a instytucją, zazwyczaj publiczną, 

która tę usługę świadczyła. Pojęcie to miało służyć opisaniu aktywnej roli konsu-

mentów w kształtowaniu jakości oferowanych im usług. 

W Wielkiej Brytanii z kolei termin ten służył do objaśnienia sytuacji, w której do-

stawcami usług były organizacje pozarządowe, odnosił się zatem do relacji pomię-

dzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i administracją publiczną, a nie 

stosunków administracja publiczna – pojedynczy obywatele. 

Na kontynencie europejskim pojęcie współ-produkcji rozumiano podobnie jak  

w Stanach Zjednoczonych. W Szwecji termin ten odnosił się do mniej lub bardziej 

sformalizowanego zaangażowania pojedynczych obywateli w dostarczanie usług 

związanych z funkcjonowaniem welfare state. 

                                                            
70  Stephen P. Osborne, Kate McLaughlin, The Cross-Cutting Review of the Voluntary Sector: Where 

Next for Local Government–Voluntary Sector Relationships?, „Regional Studies” 2004, Vol. 38, 
No. 5, s. 573–582. 

71  Taco Brandsen, Victor Pestoff, Co-Production, the Third Sector and the Delivery of Public Ser- 
vices: An Introduction, op. cit., s. 497. 

72  Ibidem, s. 495–496. 
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Brandsen i Pestoff usiłowali dokonać syntezy tych trzech podejść. Stworzyli w tym 

celu omawianą wyżej kategoryzację, opierającą się na dwóch podstawowych wy-

miarach73.  

• Organizacyjnym – gdzie istotne jest rozróżnienie na współpracę z organi- 

zacjami pozarządowymi i z pojedynczymi obywatelami. Współ-zarządzanie 

skupia się przede wszystkim na relacjach pomiędzy organizacjami pozarządo-

wymi a administracją publiczną, zaś właściwa współ-produkcja opisuje relacje 

pomiędzy dostawcą usług a pojedynczymi obywatelami. 

• Czasowym – gdzie zasadniczą kwestią jest rozróżnienie faz, w czasie których 

następuje współpraca, oddzielenie fazy planowania od fazy produkcji. Współ-

rządzenie opiera się na założeniu, że współpraca następuje na poziomie  

planowania, zaś pozostałe dwie kategorie współ-produkcji opisują relację po-

między różnymi podmiotami na poziomie produkcji usług. 

W innym tekście Pestoff dokonuje, już samodzielnie, pogłębionego omówienia 

koncepcji współ-produkcji74. Odwołuje się przy tym do prac licznych badaczy75. 

Rozpoczyna swoją analizę od stwierdzenia, że koncepcja współ-produkcji wiąże się 

z założeniem istnienia aktywnego udziału obywateli w wytwarzaniu różnych dóbr 

publicznych. Idea ta w znacznym stopniu niweluje zatem potrzebę ostrego rozróż-

niania sfery organizacji świadczących usługi społeczne oraz sfery pojedynczych 

usługobiorców. Obydwa obszary są bowiem bardzo silnie ze sobą powiązane i od 

siebie zależne. Działania instytucji publicznych wpływają na działania obywateli  

i vice versa. 

Aby dobrze opisać zagadnienie współ-produkcji, Pestoff wprowadza podział na 

zwykłych producentów i producentów-obywateli czy też producentów-konsu- 

mentów. Do pierwszych zalicza dostawców usług silnie powiązanych ze sferą  

instytucji publicznych, takich jak rząd czy samorządy, zaś do drugich wszystkich 

producentów lub współ-producentów, którzy pochodzą ze sfery trzeciego sektora. 

Mogą to być zarówno pojedynczy obywatele, grupy sąsiedzkie, jak też organizacje 

pozarządowe.  

                                                            
73  Ibidem, s. 497. 
74  Victor Pestoff, Citizens and Co-production of Welfare Services. Childcare in Eight European 

Countries, „Public Management Review” 2006, Vol. 8, No. 4, s. 503–519. 
75  Ibidem, s. 506–511. 
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Odnosząc się do prac innych badaczy Pestoff wskazuje na zjawiska, które mogą 

warunkować rozwój współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a sferą oby-

watelską. Należą do nich następujące czynniki: technologiczny, gospodarczy oraz 

instytucjonalno-polityczny. Pierwszy umożliwia sprawne łączenie działań zwykłych 

producentów oraz producentów-obywateli w procesie wytwarzania końcowego 

produktu. Czynnik gospodarczy warunkuje z kolei wydajność mieszanej produkcji 

sektora publicznego i obywatelskiego. Wreszcie sfera instytucjonalna decyduje  

o tym, czy proces współ-produkcji może być realizowany w sytuacji, kiedy prze-

mawiają za tym zarówno czynniki techniczne, jak też gospodarcze. 

Badacz analizuje również rodzaje relacji, jakie powinny zachodzić pomiędzy regu-

larnym producentem a producentem-obywatelem, aby można było mówić o ich 

wspólnej produkcji jakiegoś dobra. Autor zgadza się z Stephenem Percym76, który 

twierdzi, że o współ-produkcji można mówić, kiedy zarówno zwykły producent, jak 

i producent-obywatel podejmują wysiłek, aby wyprodukować to samo dobro. Nie 

oznacza to jednak wcale, że ich działanie musi być bezpośrednio powiązane. Ich 

produkcja może być prowadzona równolegle. 

Pestoff zastanawia się też, co wpływa na skłonność obywateli do współuczestni-

czenia w procesie produkcji usług. Uważa, że chęć partycypacji jest tym większa, 

im większa część efektu współpracy jest transferowana do osoby, czy też organi-

zacji uczestniczącej w procesie produkcji. To zaś jest uzależnione od rozwiązań na 

poziomie politycznym oraz od rozwiązań implementowanych na poziomie funk-

cjonowania poszczególnych instytucji publicznych. 

Własna korzyść z uczestnictwa w produkcji usług społecznych może być dostrzegana 

przez ludzi na różnych poziomach. Może ona mieć charakter materialny, ekspre-

sywny lub też wynikać z poczucia solidarności. Pestoff wskazuje, że im bardziej pu-

bliczny charakter ma dobro wytwarzane w procesie współ-produkcji, tym bardziej 

złożone są motywy obywateli uczestniczących w jego wytwarzaniu. Należy przy-

puszczać, że najważniejszej roli nie odgrywają tu czynniki materialne, lecz połącze-

nie motywów ekspresyjnych z potrzebą odczuwania społecznej solidarności. 

                                                            
76  Stephen L. Percy, Citizen Participation in the Co-production of Urban Services, „Urban Affairs 

Quarterly” 1984, Vol. 19, No. 4, s. 431–446. 
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Model Salamona-Anheiera 

Lester M. Salamon i Helmut K. Anheier dokonali kategoryzacji relacji pomiędzy 

trzecim sektorem a administracją publiczną, odwołując się do innych niż już omó-

wione kryteriów77. Wynika to zarówno z różnej perspektywy analitycznej, jak też  

z odmiennego materiału empirycznego, uzyskanego w toku projektu badawczego 

o dużym zasięgu. Jego celem było porównanie funkcjonowania trzeciego sektora  

w skali całego globu. Różnica zaś w przyjętej perspektywie analitycznej polega na 

tym, że Salamon i Anheier na podstawie zebranego materiału dążyli do wskazania 

tej teorii, która najlepiej tłumaczy różnice w rozwoju instytucji pozarządowych  

w poszczególnych państwach. Celem ich kategoryzacji jest więc nie tylko określe-

nie rodzaju relacji występujących pomiędzy administracją publiczną a instytucjami 

społeczeństwa obywatelskiego, ale także wskazanie czynników warunkujących 

powstawanie poszczególnych typów tych relacji. 

Zdaniem autorów teorią, która najlepiej tłumaczy różnice w rozwoju relacji po-

między administracją publiczną a instytucjami trzeciego sektora, jest teoria tzw. 

społecznych narodzin (social origins theory)78. Tworząc, czy raczej rekonstruując, 

tę teorię, Salamon i Anheier odwołują się do tych prac, które za źródła powstawa-

nia instytucji społecznych uznają złożone, różnorodne i nawarstwiające się czynni-

ki społeczne. Podążając śladem analiz Espinga-Andersena uważają, że kształtu 

poszczególnych elementów struktury współczesnego życia społecznego nie da się 

wytłumaczyć poprzez odwołanie tylko do jednego czynnika. Wyjaśnienia mono-

kauzalne są u swoich podstaw błędne. Obydwaj autorzy widzą w trzecim sektorze 

nie tylko dostawców dóbr i usług, ale także ważny element życia społecznego  

i politycznego. Organizacje pozarządowe są zatem, tak jak inne elementy szeroko 

rozumianej struktury społecznej, silnie osadzone (embedded) i uwarunkowane 

przez bardzo różnorodne czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze79. 

Wychodząc z takich założeń teoretycznych, autorzy tworzą swoją kategoryzację 

reżimów trzeciego sektora i tym samym również relacji pomiędzy organizacjami 

                                                            
77  Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit 

Sector Cross-Nationally, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organi- 
zations” 1998, Vol. 9, No. 3, s. 213–248. 

78  Ibidem, s. 226-231 oraz s. 241–245. 
79  Ibidem, s. 227. 



 42 

pozarządowymi i administracją publiczną. Opiera się ona na dwóch wymiarach  

– wielkości trzeciego sektora oraz wysokości wydatków rządowych na cele spo-

łeczne. W efekcie Salamon i Anheier uzyskują cztery modele-reżimy trzeciego 

sektora – etatystyczny, liberalny, socjaldemokratyczny i korporatystyczny. 

W modelu etatystycznym nieduża jest wielkość trzeciego sektora i niskie są wy-

datki rządowe przeznaczone na cele społeczne. Charakteryzuje się silną pozycją 

państwa, pozostającego w swoich działaniach w znacznym stopniu niezależnym, 

chociaż realizowane przez nie polityki sprzyjają zazwyczaj elitom gospodarczym. 

W obrębie tego modelu zarówno działania rządu, jak i organizacji pozarządowych 

w sferze społecznej są nieznaczne.  

W modelu socjaldemokratycznym również mamy do czynienia z silną pozycją 

państwa, lecz dodatkowo administracja rządowa prowadzi aktywną politykę  

w sferze socjalnej. Przekłada się to na znaczne wydatki na cele społeczne. Tak 

ukształtowana rola państwa wynika z tego, że na politykę rządu mają wpływ 

przede wszystkim przedstawiciele klasy pracującej. Znacząca aktywność państwa 

w sferze socjalnej, chociaż nie wyklucza aktywności organizacji pozarządowych, to 

de facto istotnie ją ogranicza.  

Organizacje pozarządowe odgrywają niebagatelne znaczenie w modelu liberal-

nym. Charakteryzują go niskie wydatki na cele socjalne, którym towarzyszy spora 

aktywność w tej sferze instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Od wariantu 

liberalnego model korporatystyczny różni się tym, że znaczącej aktywności or- 

ganizacji pozarządowych towarzyszy równie wysoka aktywność państwa. Z taką 

sytuacją mamy do czynienia, gdy w wyniku przekształceń historycznych rząd nie 

dążył do wyeliminowania ze sfery socjalnej tradycyjnych instytucji, jak na przykład 

kościoły. 

Opisana przez Salamona i Anheiera kategoryzacja to przykład spojrzenia w skali 

makro na interesujące nas relacje. Jest próbą ich przyporządkowania do tworzo-

nych obecnie modeli polityki społecznej. W mniejszym stopniu kategoryzacja ta 

zajmuje się opisem relacji publiczne – obywatelskie na poziomie mikro. A to wła-

śnie na tym poziomie dokonują się, zdaniem niektórych naukowców, przeobraże-

nia mogące mieć również wpływ na stworzone przez obu autorów modele. 
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Zmiany instytucji – hybrydowość organizacyjna i nowe ruchy społeczne 

Coraz większe znaczenie, jakie w obrębie polityki społecznej ma współpraca po-

między różnymi instytucjami, przekłada się nie tylko na refleksję dotyczącą kształ-

tu relacji pomiędzy podmiotami z różnych pól organizacyjnych lub zasad popraw-

nej współpracy, ale także na refleksję na temat przemian zachodzących w obrębie 

samych współpracujących ze sobą instytucji. Coraz ściślejsza współpraca w gronie 

agencji państwowych, rynkowych i pozarządowych przekłada się bowiem na dwa, 

dostrzegane przez niektórych badaczy, procesy. Pierwszym jest powstawanie  

organizacyjnych hybryd, funkcjonujących w obrębie polityki społecznej. Drugi to 

zacieranie granic pomiędzy poszczególnymi sektorami: publicznym, prywatnym, 

pozarządowym i wspólnotowym. 

Kwestie hybrydowości podejmuje Adalbert Evers80. Rozpoczyna on analizę od 

wskazania cech klasycznego, europejskiego welfare state81. System ten charakte-

ryzował się dominacją hierarchicznych mechanizmów sterujących, co oznacza,  

że podejmowanie decyzji w obrębie polityki społecznej było ujednolicone, scentra-

lizowane i powierzone specjalistom. Dodatkowo cechowała je silna separacja sfery 

państwowej od rynkowej. Ostatnią cechą wyróżniającą była specyficzna rola, ja- 

ką pełniły w niej instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Liczne mechaniz- 

my pozwalały dużym grupom społecznym uczestniczyć na poziomie centralnym  

w kształtowaniu poszczególnych polityk publicznych. Klasyczne welfare state cha-

rakteryzowało się zatem w mniejszym lub większym stopniu rozwiniętym syste-

mem korporatystycznym. 

Podobnie jak wielu wcześniej wspomnianych autorów, Evers twierdzi, że okres 

klasycznego welfare state minął82. Nastąpiła znacząca decentralizacja mechani-

zmów podejmowania decyzji oraz ich realizacji. Coraz mniej widoczna jest granica 

pomiędzy instytucjami rynkowymi a publicznymi. Mechanizmy społeczeństwa 

obywatelskiego nie uobecniają się już w formie dużych struktur, reprezentujących 

                                                            
80  Adalbert Evers, Mixed Welfare Systems and Hybrid Organizations: Changes in the Governance 

and Provision of Social Services, „International Journal of Public Administration” 2005, Vol. 28, 
No. 9–10, s. 737–748. 

81  Ibidem, s. 739–740. 
82  Ibidem, s. 740–741. 
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na poziomie centralnym poszczególne grupy społeczne, lecz w formie partycypacji 

obywatelskiej. Nastąpiło zwiększenie uczestnictwa obywateli we wdrażaniu kon-

kretnych polityk publicznych w konkretnych środowiskach lokalnych.  

Zmiany zachodzące w obszarze polityki społecznej spowodowały, że coraz trudniej 

jest uporządkować działające w nim instytucje na zasadzie ich przynależności do 

sfery publicznej, obywatelskiej lub rynkowej. Pojedyncze organizacje realizują cele 

z obszaru zarówno gospodarki, jak też sfery publicznej. Przykładem mogą być cho-

ciażby przedsiębiorstwa społeczne. 

Evers wskazuje trzy główne przyczyny pojawienia się tego typu instytucji83. Pierw-

szą z nich jest hybrydyzacja zasobów. Poszczególne organizacje coraz częściej 

czerpią środki potrzebne na swoją działalność z kilku źródeł, związanych często  

z odmiennymi porządkami instytucjonalnymi. Świadczą odpłatnie określonego 

rodzaju usługi, ubiegają się o dotacje z budżetu samorządowego i korzystają  

z pracy wolontariuszy. Proces hybrydyzacji dotyczy również celów, realizowanych 

przez poszczególne organizacje. Mogą one jednocześnie dążyć do jak najbardziej 

efektywnego gospodarowania posiadanymi środkami oraz do jak najsprawniejszej 

integracji osób wykluczonych społecznie. Trzecim wymiarem hybrydyzacji, a zara-

zem trzecim powodem rozmywania się tożsamości poszczególnych organizacji, 

jest hybrydyzacja struktur zarządzania. Organizacje mogą odwoływać się w jedne-

go rodzaju działaniach do struktur hierarchicznych, a w innych do relacji horyzon-

talnych. 

Trzy wymiary hybrydyzacji są zdaniem Eversa nierozłącznie powiązane z procesem 

przekształceń, jakie zachodzą we współczesnym modelu welfare state. Dlatego też 

trudno uznać je za działania czysto intencjonalne. Zachodzący jednak proces kom-

pilacji nieco mimowolnie powoduje, że osoby działające w obszarze polityki spo-

łecznej muszą coraz sprawniej łączyć logiki funkcjonowania różnych systemów  

w obrębie pojedynczych organizacji. Dlatego autor ten wskazuje – odwołując się 

do przykładu przedsiębiorstw społecznych – że organizacje tego typu nie są insty-

tucjami hybrydowymi tylko ze względu na fakt, że łączą elementy działania ko-

mercyjnego z działaniem społeczno-obywatelskim. Przedsiębiorstwo społeczne 

                                                            
83  Ibidem, s. 742. 
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jest instytucją hybrydową także dlatego, że musi ono sprawnie zarządzać swoją 

wewnętrzną różnorodnością84. 

Zjawisko hybrydowości nie jest dla Eversa czymś groźnym samo w sobie. Wydaje 

się być raczej funkcjonalną koniecznością, wynikającą z obecnego kształtu polityki 

społecznej, niż dysfunkcjonalną anomalią. Ale tak jak ze wszystkimi formami orga-

nizacyjnymi, także i z hybrydyzacją wiążą się pewne wyzwania85. Przede wszystkim 

groźba deprawacji praw obywatelskich. Z jednej strony wielowymiarowość organi-

zacji działających w sferze polityki społecznej daje szansę na wzbogacanie statusu 

obywatela, chociażby przez sam fakt partycypacji w realizacji poszczególnych poli-

tyk publicznych. Jednocześnie wiąże się to z potencjalnym pozbawieniem tej roli, 

ponieważ instytucje publiczne, tracąc silne zakorzenienie w strukturach państwa, 

mogą zacząć selektywnie dobierać osoby mające uczestniczyć w poszczególnych 

programach. Innymi słowy, kiedy głównym celem staje się wydajność jakiegoś 

programu, urzędnicy mogą zacząć współpracować jedynie z tymi osobami, które 

gwarantują spełnienie ich oczekiwań.  

Potencjalnym zagrożeniem wskazywanym przez badacza jest także niebezpieczeń-

stwo powiększania się nierówności. Wielość instytucji w obszarze polityki społecz-

nej, jak też ich coraz bardziej synkretyczna natura, może sprzyjać różnorodności 

form działania, podejmowanych w tym obszarze. Jednakże ta różnorodność może 

być bardzo odmienna na poszczególnych obszarach czy to terytorialnych, czy to 

funkcjonalnych. W konsekwencji nie wszyscy obywatele mogą mieć równy dostęp 

do usług związanych ze sferą polityki społecznej.  

Ostatnim wyzwaniem wymienianym przez Eversa jest klientelizm. Organizacje 

hybrydowe mogą sprzyjać partycypacji obywateli w procesie realizacji poszczegól-

nych polityk publicznych, ale jednocześnie tworzyć mniej lub bardziej nieformalne 

sieci zależności. Dochodzić do tego może zarówno na poziomie relacji z admini-

stracją publiczną, jak też na poziomie ich relacji z pojedynczymi obywatelami. 

Zagrożenia deprywacją, nierównością czy klientelizmem badacz nie traktuje jako 

czynnika świadczącego o dysfunkcjonalności organizacji hybrydowych, ale jako 

                                                            
84  Ibidem, s. 741–742. 
85  Ibidem, s. 743–744. 
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elementy nowego systemu polityki społecznej, które wymagają kontroli i ewentu-

alnej korekty. Hybrydowość, jak każda inna cecha struktury organizacyjnej, ma 

swoje cechy pozytywne i negatywne, które należy w sposób świadomy korygować. 

Znacznie bardziej entuzjastycznie od Eversa o rozwoju organizacji hybrydowych 

wypowiadają się inni autorzy, na przykład Taco Brandsen, Wim van de Donk oraz 

Kim Putters86. Nie tylko pozytywnie oceniają oni rozwój tych organizacji w obrębie 

polityki społecznej, ale dodatkowo stawiają tezę, że ich pojawienie się świadczy  

o potrzebie przedefiniowania samego pojęcia trzeciego sektora. 

Brandsen, van de Donk i Putters stawiają pytanie o ontologiczny status organizacji 

hybrydowych, sformułowane metaforycznie jako różnica między gryfem i kamele-

onem. Czy instytucja hybrydowa jest zlepkiem różnych form organizacyjnych bez 

własnej tożsamości (gryf), czy też kameleonem, który funkcjonuje czerpiąc z oto-

czenia to, co mu jest potrzebne87? Autorzy skłonni są uznać, że w coraz większym 

stopniu organizacje pozarządowe należy traktować jako instytucje, które ze 

względu na swoją istotę muszą korzystać z rozwiązań, jakie powstają w obrębie 

sfery państwowej, rynkowej i wspólnotowej. Hybrydowość nie utrudnia dotarcia 

do esencji tego, czym jest rzeczywista, choć ukryta istota działalności organizacji 

pozarządowych, którą zdaniem autorów jest polimorficzność88.  

Źródła hybrydowości tych organizacji tkwią w samej naturze trzeciego sektora. 

Zdaniem twórców omawianego tekstu, trudno wskazać te fragmenty obszaru 

trzeciego sektora, które posiadają jakieś własne, endogenne cechy. Rewir ten roz-

ciąga się między trzema sferami: wspólnotową (w której obowiązują zasady lojal-

ności), rynkową (zdominowaną przez zasadę wymiany) oraz sferą państwa (pod-

daną zasadzie kontroli). Działania trzeciego sektora zawsze nawiązują do któregoś  

z wymienionych porządków89. Hybrydowość organizacji pozarządowych wynika 

zatem ze specyficznego usytuowania trzeciego sektora we współczesnych społe-

czeństwach. 

                                                            
86  Taco Brandsen, Wim van de Donk, Kim Putters, Griffins or Chameleons? Hybridity as a Per- 

manent and Inevitable Characteristic of the Third Sector, „International Journal of Public Admi- 
nistration” 2005, No. 28, s. 749–765. 

87  Ibidem, s. 759–760. 
88  Ibidem, s. 758–759. 
89  Ibidem, s. 751–753. 
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Płynie z tego, zdaniem autorów, kluczowy postulat: organizacje pozarządowe na-

leży oceniać przede wszystkim z perspektywy ich zdolności radzenia sobie ze swo-

ją hybrydową naturą90. To, jak radzą sobie z łączeniem w ramach swoich struktur 

elementów wspólnotowych, biurokratycznych i rynkowych, determinuje ich suk-

ces jako organizacji oraz może stanowić podstawę do nowej klasyfikacji tego typu 

instytucji. 

Przekształcenia organizacyjne w sferze polityki społecznej spowodowały nie tylko 

pojawienie się nowego rodzaju instytucji hybrydowych. Wydaje się, że przemiany 

zachodzące w obrębie społeczeństwa postindustrialnego w przewrotny sposób 

doprowadziły do zwiększenia znaczenia instytucji wywodzących się ze sfery 

wspólnotowej. Coraz większy pluralizm form organizacyjnych obecnych w obrębie 

polityki społecznej doprowadził do tego, że także na nowo zaczęto patrzeć na rolę 

instytucji, które zasady swojego działania opierają na lojalności i wspólnie dzielo-

nej tożsamości.  

Można tu ponownie przywołać Michaela Walzera, który w książce Polityka i namięt-

ność. O bardziej egalitarny liberalizm wskazuje na konieczność ponownego przemy-

ślenia roli, jaką we współczesnych społeczeństwach zachodnich powinny odgrywać 

różnego rodzaju wspólnoty91. Nie podziela on obaw tych filozofów, naukowców  

i publicystów, którzy widzą w silnych wspólnotach zagrożenie dla funkcjonowania 

liberalnej demokracji. Wręcz przeciwnie – podążając tropem, który wyznaczył  

Will Kymlicka92, uważa, że dobrze funkcjonujące wspólnoty religijne, etniczne czy 

rodzinne sprzyjają funkcjonowaniu nowoczesnego systemu politycznego. Stanowią 

jego naturalne zaplecze, które tylko w bardzo niesprzyjających okolicznościach może 

zagrozić swoim fundamentalizmem porządkowi życia publicznego. 

Refleksje Walzera należy oczywiście umieścić przede wszystkim w obrębie rozwa-

żań związanych z filozofią polityczną, ale trudno nie zauważyć ich przełożenia na 

                                                            
90  Ibidem, s. 760–761. 
91  Michael Walzer, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, MUZA SA, Warsza- 

wa 2006.  
92  Walzer odwołuje się w swojej książce do kilku prac Kymlicki m.in.: Liberalism, Community and 

Culture, Oxford University Press, Oxford 1989 oraz Multicultural Citizenship, Clarendon Press, 
Oxford 1996.  
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grunt polityki społecznej. Coraz częściej można bowiem dostrzec, że relacje po-

między instytucjami publicznymi a instytucjami wspólnotowymi nie muszą się 

opierać na zasadzie stopniowego zastępowania rodziny (przede wszystkim) przez 

instytucje związane z porządkiem administracji publicznej. Zwraca się też uwagę, 

że wzajemne związki mogą opierać się zarówno na zasadzie substytucji, jak też 

suplementacji93. Działania administracji publicznej mogą być uzupełniane na róż-

nych zasadach i w różnym stopniu przez instytucje wspólnotowe.  

Budowanie nowych stosunków pomiędzy państwem a rodziną zachodzi przede 

wszystkim w sferze usług społecznych. Jest to obszar, który do czasów pełne- 

go rozwoju welfare state był zdominowany przez rodzinę czy innego rodzaju 

wspólnotę. Jednakże wraz z rozkwitem publicznych instytucji polityki społecznej 

działania związane z opieką nad dziećmi, osobami chorymi i osobami starszymi  

w znacznym stopniu były przekazywane instytucjom publicznym. Proces ten został 

w największym stopniu dopełniony w państwach skandynawskich, gdzie długo 

podstawą funkcjonowania polityki społecznej była indywidualna relacja pomiędzy 

pojedynczymi obywatelami a państwem.  

W ostatnich czasach te relacje uległy zmianie94. Ponownie wzrosła rola rodziny  

w dostarczaniu przynajmniej części usług społecznych. Ten powtórny wzrost zna-

czenia rodziny w obrębie systemu polityki społecznej zmusza nas do postawienia 

pytania, czy mamy do czynienia z przynajmniej częściową re-tradycjonalizacją 

polityki społecznej, czy też bardziej stosowne jest mówienie o procesie neo-

tradycjonalizacji.  

Kluczowa jest kwestia, czy wzrost znaczenia rodziny i innych instytucji wspólnoto-

wych wprowadza do społeczeństwa post-industrialnego elementy rozwiązań zna-

nych z okresu przed rozwojem nowoczesnej polityki społecznej, czy też, odwołując 

się do tych tradycyjnych instytucji, usiłuje się je wpisać w zupełnie nowy kontekst 

działania welfare mix.  

                                                            
93  Karen S. Lyons, Steven. H. Zarit, Aloen L. Townsend, Families and formal service usage: stability 

and change in paterns of interface, „Aging and Mental Health” 2000, Vol. 4, No. 3, s. 234–243. 
94  Gerdt Sundström, Lennarth Johansson, Linda B. Hassing, The shifting balance of long term care in 

Sweden, „The Gerontologist” 2002, Vol. 42, No. 3, s. 350–355. 



 49 

Problem koordynacji – zapożyczenia z socjologii ekonomicznej 

Zbliżając się do podsumowania przedstawionego materiału warto zauważyć, że 

jednym z istotniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed wszystkim aktorami 

zaangażowanymi w rozwój polityki społecznej, jest kwestia koordynacji. W obsza-

rze polityki społecznej mamy bowiem do czynienia z pojawieniem się wielu  

różnych instytucji, wywodzących się z bardzo odmiennych obszarów życia poli-

tycznego, gospodarczego i społecznego. Dodatkowo wiele z nich realizuje zadania 

w swoich strukturach organizacyjnych, opierając się zarówno na zasadach obowią-

zujących w sferze rynkowej, jak też państwowej lub wspólnotowej. Polityka spo-

łeczna staje się bardzo złożonym polem organizacyjnym. 

W tym kontekście należy uznać, że chociaż relacje pomiędzy administracją pu-

bliczną a organizacjami trzeciego sektora są bardzo istotnym elementem funkcjo-

nowania systemu polityki społecznej, to jednak muszą być one rozpatrywane  

w kontekście szerszych procesów zachodzących w tym obszarze. Określanie po-

prawnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi 

wymaga uwzględnienia procesu decentralizacji administracji publicznej zarówno  

w wymiarze terytorialnym (wzrost znaczenia samorządów), jak i funkcjonalnym 

(powstawanie agend zajmujących się określonymi kwestiami społecznymi); wy-

maga uwzględnienia także wzrastającego znaczenia instytucji komercyjnych, ro-

snącej bezpośredniej roli obywateli (nie tylko w kształtowaniu polityk publicznych, 

ale także w ich realizacji) oraz postępującej hybrydyzacji działań wielu instytucji 

rynkowych, publicznych i społecznych. Już tych kilka czynników wydaje się wska-

zywać na słuszność tezy o wielkiej wadze kwestii koordynacji w polityce społecz-

nej, nie tylko w relacjach między trzecim sektorem a administracją publiczną.  

Potrzeba więc nie tylko odpowiedzi na pytanie, jaka ma być polityka społeczna, ale 

w jaki sposób powinno się określać kierunek jej rozwoju. 

Przynajmniej częściową odpowiedź na te pytania można znaleźć w literaturze  

z zakresu socjologii ekonomicznej. Ta subdyscyplina socjologii, analizująca funk-

cjonowanie różnorakich systemów gospodarczych, w ostatnim okresie szczególnie 

intensywnie zajmuje się problematyką różnorodności kapitalizmu. Książką klu-

czową dla tego prądu jest Varieties of Capitalism, wydana pod redakcją Petera 



 50 

Halla i Davida Soskice’a95. Autorzy zebranych tu tekstów usiłują spojrzeć na funk-

cjonowanie kapitalistycznych gospodarek przy użyciu jednakowej perspektywy 

teoretyczno-analitycznej.  

Zakładają oni, że na funkcjonowanie poszczególnych systemów gospodarczych 

można patrzeć z perspektywy pojedynczych przedsiębiorstw96. Każde z nich dąży 

do realizacji własnych interesów i z taką intencją wchodzi w interakcje z innymi 

podmiotami gospodarczymi lub politycznymi. Kierujące się takimi przesłankami, 

działające racjonalnie przedsiębiorstwa tworzą na poziomie makro złożone struk-

tury różnorodnych systemów gospodarczych. Redaktorzy całego tomu, skupiając 

swoją uwagę przede wszystkim na gospodarkach kapitalistycznych, wyróżniają 

dwie odmiany takich struktur97. 

Liberalne gospodarki charakteryzują się koordynacją działań poszczególnych 

przedsiębiorstw za pomocą struktur hierarchicznych i opartych na konkurencji 

rynkowych kontraktów. Działają na zasadzie bezpośredniej wymiany dóbr i usług 

w warunkach konkurencyjności. Zmiany zachowań poszczególnych podmiotów 

gospodarczych następują w reakcji na sygnały cenowe. Z kolei w koordynowanych 

gospodarkach poszczególne przedsiębiorstwa określają swoje strategie działania 

w znacznym stopniu na podstawie sygnałów niepochodzących z relacji wolnoryn-

kowych. Mechanizm koordynacji w tych modelach gospodarki kapitalistycznej 

opiera się na związkach funkcjonujących w strukturach sieciowych, gdzie poszcze-

gólni aktorzy dzielą się posiadanymi informacjami i mogą monitorować działania 

innych graczy. Równowaga systemu gospodarczego w pierwszym modelu kapita- 

lizmu jest osiągana przede wszystkim za pomocą mechanizmów konkurencji,  

w drugim zaś wypadku za pomocą bezpośredniej koordynacji. 

Peter Hall i David Soskice próbują opisać, na czym opiera się konkurencyjna prze-

waga każdego z wyodrębnionych typów gospodarki kapitalistycznej. Przede 

wszystkim na rozwoju dwóch odmiennych typów innowacyjności: radykalnej in-

nowacyjności w gospodarkach liberalnych i innowacji inkrementalnej w gospodar-

                                                            
95  Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, (eds.) Peter  

A. Hall, David Soskice, Oxford University Press, Oxford – New York 2001. 
96  Peter A. Hall, David Soskice, Introduction, w: ibidem. 
97  Ibidem, s. 8–9. 
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kach koordynowanych98. Różni je obszar dokonywanych przemian. Radykalne 

innowacje pozwalają odkrywać i wdrażać całkowicie nowe technologie lub sposo-

by zarządzania organizacjami. Inkrementalne natomiast dają możliwość systema-

tycznego i pogłębionego rozwijania tych możliwości technicznych i organizacyj-

nych, które są w danej chwili dostępne. A zatem gospodarki liberalne będą się 

rozwijały na bazie nowych pomysłów na generowanie zysków, zaś gospodarki 

koordynowane będą dążyć do pełnego wykorzystywania już istniejących nisz  

gospodarczych. 

Obierając za punkt wyjścia tezy o dwóch sposobach koordynacji działań podmio-

tów gospodarczych oraz wynikających z nich sposobach osiągania przewagi konku-

rencyjnej, autorzy związani z nurtem różnorodności kapitalizmu dokonywali i do-

konują wielu analiz funkcjonowania systemów gospodarczych i politycznych. 

Również analiz podejmujących kwestie polityki społecznej.  

Wybitne osiągnięcia w tym zakresie ma Kathleen Thelen, która w książce How Insti-

tution Evolve99 przedstawia między innymi jakie formy przybierały gospodarki kapi-

talistyczne i w jaki sposób były warunkowane przez odmienne ukształtowanie róż-

nych systemów edukacji zawodowej. Pokazuje, dlaczego koszty edukacji zawodowej 

w gospodarkach kierujących się przede wszystkim logiką liberalnych rynków pono-

szą głównie sami pracownicy – inwestowanie w rozwój ich kompetencji pracodawcy 

uważają za ryzykowne, zaś pracownicy nie czują się lojalni wobec nich. Jednocześnie 

w gospodarkach koordynowanych mamy do czynienia, zdaniem autorki, z zupełnie 

inną sytuacją. Tutaj rozwój kompetencji pracowników jest wspierany nie tylko przez 

pojedynczych pracodawców, ale przez całe ich grupy. Na przykładzie tych analiz 

widać, że istnieje wzajemne warunkowanie przynajmniej pewnych elementów poli-

tyki społecznej i niektórych elementów systemu gospodarczego.  

Powyższe analizy z zakresu socjologii ekonomicznej wydają się przydatne dla lep-

szej konceptualizacji analizowanego w tym raporcie zagadnienia. Przede wszyst-

kim uwypuklają znaczenie, jakie w poszczególnych obszarach szeroko rozumiane-

go życia społecznego mają mechanizmy koordynujące. To, czy będą one sprzyjać 

                                                            
98  Ibidem, s. 38–41. 
99  Kathleen Thelen, How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the 

United States, and Japan, Cambridge University Press, New York 2004. 
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bezpośredniej kooperacji, czy też będą zachęcać do działań czysto konkurencyj-

nych, ma znaczenie dla kształtu, jakie przyjmują rozwiązania instytucjonalne na 

poziomie makro. Sposób kształtowania relacji pomiędzy pojedynczymi przedsię-

biorstwami, organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi może mieć 

niebagatelne znaczenie dla kształtu szerszych struktur społecznych.  

Jeszcze donioślejsze znaczenie ma porównanie skali wyzwań, jakie stoją przed 

polityką gospodarczą i polityką społeczną. W pierwszym przypadku, dążąc do wy-

pracowania modelu współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi wystarczy 

założyć, że wszystkie przedsiębiorstwa są nastawione na jeden cel – maksymaliza-

cję swoich zysków. Jednakże przyjęcie nawet tak prostego założenia prowadzi do 

powstania bardzo złożonych relacji w obrębie poszczególnych systemów gospo-

darczych.  

W przypadku polityki społecznej, a w szczególności relacji pomiędzy trzecim sekto-

rem a administracją publiczną, sytuacja jest jeszcze trudniejsza do opisania oraz 

jeszcze trudniej stworzyć jednorodną, normatywną wizję. Wynika to przede 

wszystkim z odmiennej natury podmiotów, których działanie ma być kordynowa-

ne. Jak to zostało wskazane powyżej, w polityce społecznej – inaczej niż w gospo-

darce – nie istnieje jednorodna grupa podmiotów. Działają tu instytucje rządowe, 

prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, różnorakie wspólnoty oraz 

pojedynczy obywatele. Trudno im jest przypisać, nawet na poziomie najprostszego 

modelu, jednakowe cele czy interesy. W ostatnich latach owa heterogeniczność 

świata polityki społecznej (zwłaszcza na styku trzeciego sektora i administracji 

publicznej) ma tendencję do narastania. 

Innym problemem jest wskazanie najistotniejszej zasady, mogącej porządkować 

działania instytucji funkcjonujących w obszarze polityki społecznej. Nie ma jednej 

cechy, jak na przykład innowacyjność, która zorganizowałaby w sposób bez-

sprzeczny tę płaszczyznę życia społecznego. Mamy obecnie do dyspozycji obszer-

ną literaturę opisującą politykę społeczną w kategoriach dylematu, w kategoriach 

sprzecznych ze sobą elementów. 
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3.  Administracja publiczna a trzeci sektor – nowe wyzwania 

 
Jakkolwiek ogromnym wyzwaniem jest stworzenie prostego modelu opisującego 

możliwe sposoby koordynacji instytucji administracji publicznej i organizacji trze-

ciego sektora, w odniesieniu do omawianej w ekspertyzie literatury można poku-

sić się o wskazanie trzech kluczowych elementów decydujących o kształcie relacji 

pomiędzy tymi dwoma rodzajami instytucji. Są to wyzwania partycypacji, funkcjo-

nalności oraz współpracy. 

 

Wyzwanie partycypacji 

Wzrost znaczenia organizacji społecznych w sferze polityki społecznej wynika  

w znacznym stopniu z uświadomienia sobie silnego powiązania, jakie istniało po-

między welfare state a systemem polityki społecznej. Autorzy opisujący wyzwania, 

jakie stały przed powojenną polityką społeczną, wskazywali, jak silne więzy istnieją 

pomiędzy sposobem funkcjonowania welfare state a jakością zachodnich syste-

mów demokratycznych. Okazało się, że w dążeniu (nie zawsze skutecznym) do 

coraz większej emancypacji jednostki, zapomniano o elemencie wspólnotowości, 

koniecznym dla poprawnego funkcjonowania demokracji. Demokratyczny lud  

w coraz większym stopniu składał się z pojedynczych obywateli, a w mniejszym 

zakresie tworzył aktywną wspólnotę polityczną. Silniejsze podkreślanie wagi relacji 

pomiędzy jednostką a państwem spowodowało zanik instytucji znajdujących się 

pomiędzy państwem a obywatelem. Można powiedzieć, że lata 80. minionego 

wieku były okresem, w którym odkryto tę „próżnię politologiczną”, parafrazując 

słynne określenie polskiego socjologa Stefana Nowaka100. Takie książki jak, między 

innymi, Demokracja w działaniu Roberta Putnama101 pozwoliły politykom, na-

                                                            
100  Stefan Nowak użył pojęcia „próżni socjologicznej” dla scharakteryzowania specyfiki więzi, jaką 

Polacy odczuwają względem poszczególnych instytucji społecznych. Jego zdaniem identyfikują 
się oni najsilniej z rodziną i narodem, zaś w bardzo nikłym stopniu z instytucjami znajdującymi się 
w sferze pośredniej. Właśnie dla opisu tego braku więzi z instytucjami umiejcowionymi po- 
między rodziną a narodem użył on tego sformułowania (Stefan Nowak, System wartości spo- 
łeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4, s. 155–173). 

101  Robert D. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa 1995. 
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ukowcom oraz zwykłym obywatelom uświadomić sobie znaczenie instytucji usy-

tuowanych między administracją rządową i pojedynczymi obywatelami. 

Zrozumienie istnienia próżni politologicznej spowodowało, że sformułowane przez 

Walzera hasło socjalizacji polityki społecznej zyskało wielu zwolenników. Usiłowa-

no je realizować przynajmniej na trzy sposoby.  

Przeprowadzano reformy struktur administracji rządowych. Dokonywano tzw. 

dewolucji, czyli przenoszenia coraz większej liczby uprawnień i zobowiązań z po-

ziomu centralnego na poziom lokalny. Proces ten różnił się w zależności od kraju. 

Niezależnie jednak od różnic, główne założenie pozostawało takie samo – prze-

nieść ośrodki decyzyjne bliżej ludzi, skrócić łańcuch demokracji pośredniej. Dewo-

lucja była uzasadniana w wieloraki sposób. Wskazywano na to, że władza znajdu-

jąca się bliżej określonej wspólnoty będzie efektywniejsza i w bardziej skuteczny 

sposób zareaguje na jej potrzeby. Zakładano także, że te ośrodki władzy będą cie-

szyły się ich większym poparciem, a zatem będą silniej legitymizowane niż jed-

nostki działające na poziomie centralnym. Jednakże ponownie należy wspomnieć, 

że przypuszczalnie najistotniejszym elementem procesu dewolucji było skłonienie 

ludzi do bardziej aktywnego uczestnictwa w polityce, rozumianej jako kształtowa-

nie określonych polityk publicznych. 

Za drugi element procesu socjalizacji można uznać rzecz najbardziej istotną  

w kontekście tej ekspertyzy – zwiększenie udziału organizacji pozarządowych  

w procesie kształtowania polityk publicznych. Konsekwencją dostrzeżenia pustki 

politologicznej między sferą państwa a sferą działań pojedynczych obywateli było 

stworzenie mechanizmów, które zachęcały tych ostatnich do zrzeszania się i po-

dejmowania działań grupowych. Uspołecznienie polityki społecznej wiązało się  

z procesem postępującego uznania organizacji pozarządowych za ważne podmioty 

kształtujące działania poszczególnych obszarów polityki społecznej. 

W końcu proces socjalizacji welfare state odnosił się do kwestii najbardziej zasad-

niczej dla samego Walzera, którą Scharpf nazwał demokratyzacją na poziomie 

działań102, zaś Sörensen demokracją funkcjonalną, rozwijającą partycypację oby-

                                                            
102  Fritz W. Scharpf, Economic integration, democracy and the welfare state, op. cit. 
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watelską na szczeblu realizacji poszczególnych polityk publicznych103. W obrębie 

nowego systemu polityki społecznej obywatele nie mają być już biernymi odbior-

cami działań podejmowanych ze strony poszczególnych agencji publicznych. Mają 

aktywnie współ-produkować różne usługi, które oferują im instytucje publiczne.  

Tak rozumiany proces socjalizacji welfare state skłania do postawienia kilku pytań, 

dotyczących kształtu relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administra-

cją publiczną. 

 

1.  Proces socjalizacji welfare state ma się dokonywać w większym stopniu po-

przez zwiększenie roli instytucji samorządowych czy roli organizacji trzeciego 

sektora? 

Oba sposoby zapewniają zwiększenie partycypacji obywatelskiej w tworzeniu  

i realizacji polityk publicznych, przy czym podniesienie zaangażowania obywateli  

w kształtowanie polityki społecznej niekoniecznie musi prowadzić do decentraliza-

cji procedur podejmowania decyzji. Może ono natomiast otworzyć cały proces 

decyzyjny na partycypację organizacji pozarządowych.  

Inną ewentualnością jest sytuacja, w której dochodzi do jednoczesnego procesu 

dewolucji oraz zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu 

polityk publicznych. W takiej sytuacji warto określić, jak proces przenoszenia 

uprawnień z poziomu centralnego na poziom lokalny ma być uzupełniany poprzez 

zwiększoną aktywność organizacji pozarządowych. Lub na odwrót, w jaki sposób 

przenoszenie części odpowiedzialności na organizacje pozarządowe ma być kom-

pensowane przez działania lokalnych instytucji administracji publicznej? 

 

2.  Na jakim poziomie administracyjnym powinna się rozwijać współpraca po-

między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi? 

Proces decentralizacji władzy łączy się nieuchronnie ze zwiększeniem liczby miejsc 

określania priorytetów poszczególnych polityk publicznych. Kształtowanie po-

prawnych relacji między omawianymi instytucjami powinno uwzględniać ten fakt.  

                                                            
103  Eva Sörensen, New forms of democratic empowerment: Introducing user influence in the primary 

school system in Denmark, op. cit. 
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Rozwój współpracy w otoczeniu organizacji trzeciego sektora i administracji pu-

blicznej na poziomie centralnym wiąże się z pytaniem o rolę mechanizmów demo-

kracji reprezentatywnej i partycypacyjnej w obszarze nowego welfare state. Czy 

proces podejmowania decyzji powinien się odbywać jedynie w obrębie instytucji 

dobrze osadzonych w systemie demokracji reprezentatywnej (parlament, rząd), 

czy powinien uwzględniać również te, które wywodzą się z modelu demokracji 

partycypacyjnej (organizacje pozarządowe)? 

Podobne pytanie dotyczy również poziomu lokalnego. Tutaj również możemy 

mieć do czynienia – i zazwyczaj mamy – z zetknięciem się instytucji wywodzących 

się z obu wspomnianych porządków. Można jednak zakładać, że na poziomie  

lokalnym istnieje większe przekładanie się tychże dwóch systemów. 

Z omawianą kwestią wiąże się także pytanie o sposób wyłaniania tych organizacji 

trzeciego sektora, które mają być partnerami administracji publicznej. W przypad-

ku instytucji publicznych mechanizm elekcji legitymizuje działania poszczególnych 

organów rządowych i samorządowych. Procedury wyłaniania partnerów admini-

stracji publicznej spośród organizacji społecznych nie mają jeszcze równie rozwi-

niętego poziomu legitymizacji.  

 

3.  Czy współpraca pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem po-

winna rozwijać się na poziomie decyzji, czy działań? 

Innymi słowy, odwołując się do analiz Scharpfa, chodzi o to, czy ta współpraca ma 

dotyczyć przede wszystkim spraw związanych z kształtowaniem polityk publicz-

nych, czy też kwestii ich realizacji?  

Pierwszy obszar omawianej kooperacji dotyczy przede wszystkim wykorzystania 

nowych sposobów artykulacji potrzeb obywateli. Ich głos, wyrażany w systemie 

demokracji pośredniej, jest uzupełniany przez działanie instytucji w inny sposób 

agregujących potrzeby i preferencje pojedynczych ludzi.  

W drugim obszarze współpracy nie chodzi już tylko o kształtowanie poszczegól-

nych obszarów polityk społecznych, ale o ich bezpośrednią realizację – wysiłek 

współtworzenia różnorakich usług społecznych przez jak największą liczbę akto-

rów społecznych, współpracujących na rzecz polepszenia wspólnego bytu. Jedną  

z najbardziej istotnych stron takiej współpracy są organizacje pozarządowe. 
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Ta ostatnia forma relacji między administracją publiczną a organizacjami społecz-

nymi jest obecnie najobszerniej analizowana. To tutaj upatruje się jakościowej 

różnicy pomiędzy funkcjonowaniem klasycznego welfare state a jego współczesną 

formą. Aktywna rola obywateli i ich organizacji jest bowiem działaniem rozsze- 

rzającym funkcjonowanie demokratycznej partycypacji o nowe obszary.  

Dlaczego bezpośredni wpływ na efekt wdrażania poszczególnych polityk publicz-

nych jest tak atrakcyjny? Ponieważ demokracja na poziomie działania przeciwsta-

wia się zarówno biurokratyczno-hierarchicznej wizji polityki społecznej (znanej  

z czasów klasycznego welfare state), jak też rynkowo-hierarchicznej wizji polityki 

społecznej (rozwijanej przez szkołę New Public Management). Koncepcja współ-

produkcji zakłada bowiem, że polityka społeczna nie będzie jedynie realizowana 

przez instytucje państwowe lub instytucje mocno przez państwo kontrolowane. 

Zwolennicy tej myśli są zagorzałymi przeciwnikami zbytniej etatyzacji polityki spo-

łecznej. Są nieprzychylni także opieraniu relacji pomiędzy organizacjami pozarzą-

dowymi i administracją publiczną na fundamencie kontraktu. Sytuacja, w której 

organizacja społeczna wykonuje działanie zlecone przez instytucję publiczną i nie 

ma wpływu na sformułowanie tego zlecenia nie mieści się w obrębie pojęcia wła-

ściwej współpracy.  

Odwołując się do nieco zmodyfikowanej klasyfikacji Brandsena i Pestoffa104, moż-

na wymienić następujące płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami trzecie-

go sektora, w zależności od umiejscowienia ich w systemie zarządzania poszcze-

gólnymi politykami publicznymi: 

• poziom rządzenia – na tym poziomie podejmuje się decyzje określające głów-

ne cele poszczególnych polityk publicznych, wskazuje się struktury, w obrębie 

których polityki te mają być realizowane, jak też określa się środki potrzebne 

na realizację wskazanych celów; 

• poziom zarządzania – tu dokonuje się operacjonalizacja poszczególnych celów 

polityk publicznych, wskazuje się optymalne sposoby ich realizacji oraz precy-

zuje się sposoby ich wdrażania i monitorowania;  

                                                            
104  Taco Brandsen, Victor Pestoff, Co-Production, the Third Sector and the Delivery of Public Services: 

An Introduction, op. cit. 
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• poziom realizacji – w tej fazie przeprowadza się konkretne działania, zmierza-

jące do realizacji polityk publicznych, których cele określono na poziomie rzą-

dzenia, a strategie realizacji wskazano na poziomie zarządzania. 

Na każdym z wymienionych poziomów możemy mieć do czynienia zarówno z par-

tycypacją organizacji rządowych, jak jej brakiem. Bardzo często też poszczególne 

płaszczyzny zarządzania politykami publicznymi zachodzą na siebie. Dokonanie 

rozróżnienia pomiędzy tymi trzema poziomami jest jednak o tyle ważne, że poka-

zuje, na jak bardzo różnych etapach może dojść do współdziałania pomiędzy  

administracją publiczną a organizacjami społecznymi. Im ten poziom współpracy 

jest niższy, tym bardziej relacja będzie się opierać nie na współpracy, lecz na kon-

trakcie. Im bowiem niżej w hierarchii zarządzania politykami publicznymi będą 

mogły uczestniczyć organizacje społeczne, tym mniejszy wpływ będą miały na cele 

poszczególnych polityk i strategię ich realizacji.  

 

4.  Czy współpraca pomiędzy administracją publiczną i organizacjami społecz-

nymi powinna być prowadzona w ramach mechanizmów demokracji teryto-

rialnej, czy funkcjonalnej? 

Odwołując się do rozróżnienia poczynionego przez Sörensen, ważne jest określe-

nie, na ile relacje pomiędzy administracją a organizacjami trzeciego sektora są 

elementem szerszego procesu politycznego, który obejmuje swoim zasięgiem 

wszystkich obywateli należących do jednego organizmu politycznego, czy też do-

tyczy jedynie wąskiego wycinka rzeczywistości i jest związana z konkretnymi wy-

zwaniami stojącymi przed określonymi ludźmi. Bardzo istotne jest ustalenie, czy 

współpraca ta angażuje przede wszystkim mechanizmy demokracji terytorialnej 

czy funkcjonalnej, ponieważ dotyczy to relacji między partykularyzmem a uniwer-

salizmem. 

 

5.  Na jakim poziomie systemu politycznego powinno dochodzić do współpra- 

cy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a organizacjami trzeciego 

sektora? 

Równie istotne jest ustalenie, na jakim poziomie systemu politycznego dochodzi 

do takiej współpracy. Podział tutaj jest w miarę oczywisty i odnosi się do warstwy 
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międzynarodowej, krajowej lub lokalnej. Na każdym poziomie systemu politycz-

nego kooperacja może dotyczyć innej grupy organizacji społecznych, innego po-

ziomu zarządzania polityką publiczną oraz mechanizmów demokracji terytorialnej 

lub funkcjonalnej. Sposób współpracy i jej efekt za każdym razem może być inny  

i nie zawsze współgra z formą i efektem współpracy prowadzonej na innych po-

ziomach. 

 
Wyzwanie funkcjonalności 

Instytucje polityki społecznej, stworzone w krajach Europy Zachodniej i Stanów 
Zjednoczonych po II wojnie światowej, od połowy lat 70. zeszłego wieku przestały 
spełniać pokładane w nich nadzieje. Stało się tak przede wszystkim za sprawą licz-
nych przekształceń społecznych, które kazały niektórym badaczom ogłosić koniec 
społeczeństwa industrialnego i narodziny społeczeństwa postindustrialnego. Wy-
daje się, że obecnie instytucje te w znacznej mierze dostosowały się do nowych 
wyzwań. Problematyczne jest jedynie to, czy można w kontekście funkcjonowania 
społeczeństwa postindustrialnego mówić o tym, że kiedykolwiek nastąpi pełne 
dostosowanie. Wynika to nie tyle z niewydolności jednostek polityki społecznej, co 
raczej z charakteru samych społeczeństw postindustrialnych, ponieważ w porów-
naniu z poprzednim okresem charakteryzują się one otwartością na zmiany i zna-
czącym brakiem instytucji stabilizujących ich strukturę. 

Z tych powodów należy uznać wyzwanie funkcjonalności za drugi kluczowy ele-
ment, porządkujący refleksję na temat relacji pomiędzy administracją publiczną  
a organizacjami trzeciego sektora. Tym razem zasadniczą kwestią nie jest jednak 
brak dopasowania systemu polityki społecznej do wyzwań społeczeństwa postin-
dustrialnego. Ważniejsze są konsekwencje, jakie wynikają z prób dostosowania się 
do wymogów społeczeństwa postindustrialnego dla funkcjonowania welfare state 
i kształtu relacji pomiędzy administracją a organizacjami.  
 
6.  W jaki sposób powinny kształtować się relacje pomiędzy różnymi instytu-

cjami polityki społecznej? 

Aby w odpowiedni sposób kształtować relacje pomiędzy administracją publiczną  
a organizacjami trzeciego sektora, należy sobie uświadomić, że obecnie politykę 
społeczną realizuje się przy wykorzystaniu różnych instytucji, zakorzenionych  
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w różnorodnych polach organizacyjnych. Dla opisu tej sytuacji często stosuje się 
pojęcie welfare pluralism, czy też wielosektorowej polityki społecznej. Terminy te 
są zarówno wykorzystywane do opisu obecnego sposobu funkcjonowania polityki 
społecznej, jak też wskazują pożądany przez niektórych kierunek jej rozwoju. Ist-
nienie wielosektorowej polityki społecznej uważane jest za najlepszy sposób jej 
funkcjonowania. Wydaje się zatem, że zarysowany przez Walzera projekt uspo-
łecznienia polityki społecznej w znacznym stopniu został zrealizowany. 

Funkcjonowanie systemu polityki społecznej, w której obecnych jest wiele podmio-

tów instytucjonalnych, wymusza postawienie pytania o miejsce relacji pomiędzy 

administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora w szerszej perspektywie 

struktury polityki społecznej. Powyżej wspomniano o konieczności określenia relacji 

pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi w kontekście partycypacji 

obywatelskiej, co też jest istotne, jeśli chodzi o funkcjonalność polityki społecznej. 

Należy bowiem postawić pytanie, jaka część zadań związanych z wdrażaniem polity-

ki społecznej powinna i może być realizowana przede wszystkim w relacji pomiędzy 

administracją a zinstytucjonalizowanym społeczeństwem obywatelskim, a ile bezpo-

średnio w relacji administracji z pojedynczymi obywatelami. 

Zasygnalizowano też już problem neo-tradycjonalizacji oraz re-tradycjonalizacji 

polityki społecznej. Rola organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej nie 

tylko jest warunkowana przez rolę pojedynczych obywateli w kształtowaniu usług 

społecznych, ale także przez działanie instytucji wspólnotowych. Instytucje oparte 

na więziach lojalności i miłości, które w czasach klasycznego welfare state wyda-

wały się tracić całkowicie na znaczeniu, obecnie ponownie znajdują się w centrum 

zainteresowania niektórych badaczy. Uwaga koncentruje się przede wszystkim na 

roli rodziny. Z jednej strony dostrzega się, że w obliczu kryzysu instytucji klasycz-

nego welfare state część ich kompetencji zostaje przeniesionych ponownie na 

rodziny, a tym samym obciąża nowymi wymaganiami przede wszystkim kobiety. 

Taki proces można nazwać re-tradycjonalizacją polityki społecznej. Z drugiej strony 

ognisku domowemu ponownie przekazuje się część zadań z zakresu polityki spo-

łecznej, ale nie następuje to przez pełne odtworzenie tradycyjnych struktur spo-

łecznych. Rodzina jest wspierana w swoich działaniach przez inne instytucje, jak 

też część usług, świadczonych przez jej członków, jest opłacana z kasy publicznej. 

Ten proces można nazwać neo-tradycjonalizacją.  
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W kontekście wielosektorowej polityki społecznej warto jeszcze raz wspomnieć 

rolę samorządu terytorialnego. Także on w wyniku procesu dewolucji uzyskuje 

coraz więcej kompetencji w zakresie polityki społecznej. System polityki społecz-

nej nie tylko ze względu na potrzebę zwiększenia partycypacji obywatelskiej jest  

w coraz większym stopniu decentralizowany. Również potrzeba wzmożonej efek-

tywności i skuteczności działania, jak też chęć zwiększania poziomu legitymizacji 

całego systemu, skłaniają do przenoszenia coraz większej liczby kompetencji na 

poziom lokalny. 

 

7.  Jaki kształt powinien przyjąć trzeci sektor? 

Innym elementem systemowej złożoności współczesnej polityki społecznej jest 

kształt trzeciego sektora. Zdaniem niektórych badaczy sektor ten przestaje two-

rzyć jednorodne pole organizacyjne. W coraz większym stopniu brakuje czynnika 

czy też czynników, które w jakiś znaczący sposób odróżniałyby organizacje po- 

zarządowe od innych form instytucjonalizacji życia społecznego. Organizacje te  

w istotnym zakresie nabierają cech instytucji wspólnotowych, rynkowych i biuro-

kratycznych.  

Jakkolwiek teza o utracie tożsamości organizacji trzeciego sektora wydaje się nie-

co przesadzona, to problem z instytucjonalną ich odrębnością w ramach współ-

pracy z administracją wydaje się jak najbardziej aktualny. W bardzo dobry sposób 

ukazała to Brinkerhoff. Chociaż refleksja tej autorki dotyczyła przede wszystkim 

wykorzystania pojęcia tożsamości do opisania rodzajów relacji pomiędzy admini-

stracją publiczną a instytucjami trzeciego sektora, to jej pracę można potraktować 

również w sposób problemowy. Uświadamia nam bowiem, że współpraca pomię-

dzy dwoma instytucjami może prowadzić do ich bardzo głębokiego przekształce-

nia. Zwłaszcza kiedy dotyczy to z jednej strony dysponującego dużymi zasobami 

aparatu państwa i zazwyczaj niedużych organizacji trzeciego sektora. 

Szczególnie duże zagrożenie w relacjach pomiędzy organizacjami trzeciego sektora 
a administracją publiczną może polegać na zbyt dużej dominacji zadań instrumen-
talno-legitymizacyjnych nad ekspresywno-emancypacyjnymi. Sektor publiczny 
może wykorzystywać organizacje do bezpośredniej realizacji określonych zadań 
bez umożliwiania im kształtowania realizowanych przez siebie polityk publicznych. 
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Jednocześnie jednak będzie wykorzystywać te działania na rzecz legitymizacji re-
alizowanych przez siebie programów. W tym samym czasie organizacje, ubiegając 
się o tego typu współpracę, mogą zmniejszać znaczenie celów związanych z wyra-
żaniem potrzeb i interesów poszczególnych grup obywateli, jak też redukować 
zaangażowanie w poszerzanie przysługujących im uprawnień. 

Jednakże należy zauważyć, że kwestia tożsamości trzeciego sektora nie tylko wiąże 
się z relacjami między organizacjami trzeciego sektora a administracją publiczną. 
Rozwój wielosektorowej polityki społecznej powoduje, że tak jak administracja 
publiczna, tak samo organizacje trzeciego sektora muszą również stawiać pytanie 
o swoją autonomię względem instytucji wspólnotowych czy też rynkowych.  
 
Wyzwanie współpracy 

Na zakończenie należy skupić się na poziomie pojedynczych relacji pomiędzy admi-
nistracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora. Odwołanie do prac Brin-
kerhoff, Brandsena czy Pestoffa pokazało, że kształtowanie poprawnych relacji mię-
dzy konkretnymi instytucjami administracji publicznej i konkretnymi instytucjami 
pozarządowymi jest kwestią złożoną i warunkowaną przez wiele czynników. Wska-
zuje na to sama definicja partnerstwa, zaproponowana przez Brinkerhoff. Należy 
przypomnieć, że jej zdaniem partnerstwo opiera się na wspólnie ustalonych celach 
działania, realizowanych na podstawie uzgodnionego podziału pracy, odwołującego 
się do komparatywnych przewag poszczególnych partnerów. Idea partnerstwa za-
kłada konieczność obustronnego wpływania partnerów na sposób swojego działa-
nia. Partnerstwo oznacza również wzajemny szacunek, równe uczestnictwo w pro-
cesie podejmowania decyzji oraz wzajemną odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje, jak też ich pełną transparentność. Jeżeli uznamy, że ta definicja oddaje 
przynajmniej w sposób zadowalający istotę partnerstwa pomiędzy administracją 
publiczną i organizacjami trzeciego sektora, to warto postawić sobie w tym kontek-
ście dwa pytania, ułatwiające odszukanie praktycznego wymiaru tego określenia.  
 
8.  Czy zawsze powinniśmy dążyć do partnerstwa między administracją pu-

bliczną a organizacjami trzeciego sektora? 

Znając wielość możliwych form relacji pomiędzy administracją publiczną a organi-
zacjami pozarządowymi, pokazanych chociażby przez Coston, Najama czy Younga, 
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należy się zastanowić, czy zawsze relacje te powinny się opierać na zasadzie łącze-
nia sił. Kwestię tę rozpatrywać powinno się przede wszystkim w kontekście  
tak podkreślanej przez Brinkerhoff kwestii tożsamości organizacyjnej. Dążenie  
do ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a różnorodnymi 
agendami administracji publicznej może doprowadzić bowiem do wtórnego  
upaństwowienia polityki społecznej. Uzasadnione wydają się obawy, że rozwijanie 
współpracy na wszystkich poziomach organizacji terytorialnej oraz na polach 
wszystkich polityk publicznych może spowodować zbytnią etatyzację organizacji 
pozarządowych. Jednocześnie należy pamiętać, że zbyt rozwinięta kooperacja 
może wywołać odwrotny skutek.  

Jak zauważył to między innymi Salamon105, opieranie polityki społecznej przede 

wszystkim na organizacjach pozarządowych może wywołać nadmierne terytorial-

ne zróżnicowanie efektów poszczególnych projektów społecznych oraz nasilenie 

różnorakich partykularyzmów. Dlatego rozwijając współpracę pomiędzy organiza-

cjami społecznymi a administracją publiczną należy pamiętać, żeby z jednej strony 

nie doprowadzić do utraty tożsamości przez organizacje trzeciego sektora, z dru-

giej zaś, aby sam wymiar uniwersalności pewnych elementów instytucjonalnych 

polityki społecznej nie uległ całkowitemu rozbiciu. 

 

9.  Jak silne powinny być partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a trze-

cim sektorem? 

W kontekście siły partnerstwa szczególnie ważna wydaje się analiza dokonana 

przez Najama. Jego kategoryzacja relacji, oparta na koncepcji interesów instytu-

cjonalnych poszczególnych organizacji oraz opisująca współdziałanie administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych celów i wykorzy-

stywanych środków, wyjątkowo trafnie podnosi kwestię tego, co można nazwać 

siłą relacji. Wygląda bowiem na to, że współpraca pomiędzy przedstawicielami 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych nie musi się jedynie spro- 

wadzać do tych sytuacji, kiedy występują silne więzi. Do opartej na wzajemnym 

zrozumieniu kooperacji może również dochodzić w tych warunkach, w których 

                                                            
105  Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit 

Sector Cross-Nationally, op. cit. 
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obydwie strony nie zgadzają się nawet co do celów swoich działań ani też co do 

środków. Jeżeli bowiem uznamy za Walzerem, że bardzo znaczące jest dla do- 

brego funkcjonowania systemu polityki społecznej istnienie wielu kanałów  

redystrybucji zasobów generowanych przez rynek, to powinniśmy również dążyć 

do tego, aby państwo wspierało nie tylko działania, które są w pełni skoordyno-

wane z celami administracji publicznej, ale także te, które tworzą alternatywne 

wizje rozwoju społecznego. 

Takie słabe partnerstwo oczywiście powinno się opierać na pewnym konsensusie 

co do podstawowych zasad działania w przestrzeni publicznej i wydaje się, że 

określać tego typu zasady powinien szeroko rozumiany system polityczny. Jedno-

cześnie należy pamiętać, że administracja publiczna (zarówno ze względu na po-

szanowanie zasady partycypacji obywatelskiej, jak też na dążenie do większej 

efektywności samego systemu polityki społecznej) powinna tworzyć przestrzeń dla 

działań organizacji społecznych, będących w opozycji do realizowanych przez ad-

ministrację publiczną programów. 

Mamy jednak także do czynienia z przykładami silnych związków i silnego partner-

stwa. Jeszcze raz trzeba stwierdzić, że partnerstwo jest tym silniejsze, im większą 

liczbę działań związanych ze współ-rządzeniem, współ-zarządzaniem i współ- 

-produkcją obejmuje swoim zasięgiem. Pełna i głęboka współpraca nie może się 

opierać jedynie na zlecaniu wykonywania pewnych działań organizacjom pozarzą-

dowym, ale musi zawierać w sobie element dyskusji na temat celów tego działa-

nia. Deliberatywność powinna być jednym z wyróżników silnej współpracy pomię-

dzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. 

To, w jakim miejscu szerokiego obszaru polityki społecznej dojdzie do silnej czy też 

słabej współpracy, ponownie zależy od wielu czynników. Najbardziej istotne jest 

tutaj znów ustalenie, do jakiego rodzaju wartości będziemy się odwoływać. Kształ-

towanie bowiem relacji pomiędzy administracją publiczną i organizacjami poza-

rządowymi nie może się odbywać bez dyskusji dotyczącej kształtu polityki spo-

łecznej, rozwijającej się w podlegającym nieustannym zmianom społeczeństwie 

postindustrialnym. 
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CZĘŚĆ II 
 

 

 

Ewa Leś 
 

Polityka regulacji kontaktów  
między państwem a organizacjami trzeciego sektora  

w wybranych państwach Europy Zachodniej 

 

 

1. Francuski model polityki wobec trzeciego sektora106 
 
Uwarunkowania strukturalne  

Tradycja centralizacji rządu i administracji francuskiej z jej odmową istnienia ciał 

pośrednich, mimo zmian i przywrócenia prawnych możliwości działania stowarzy-

szeniom, spółdzielniom i innych organizacjom trzeciego sektora, jest kluczowa dla 

wyjaśnienia francuskiego modelu konstrukcji polityki wobec tych organizacji. 

Wpływ centralizacji władz publicznych jest także widoczny w sposobie, w jaki po-

wstawały lokalne struktury obywatelskie. Przykładowo, reprezentacje organizacji 

starały się tworzyć swoje federacyjne struktury według podziału regionalnego 

administracji państwa (departamenty). Ponadto federacje często powstają zanim 

ukonstytuują się regionalne i lokalne oddolne struktury obywatelskie ukierunko-

wane na tworzenie polityki rozwoju społeczności.  

Taka strukturyzacja sektora pozarządowego i kolejność tworzenia jego reprezen-

tacji zyskała w piśmiennictwie francuskim miano „asocjacjonizmu usług publicz-

nych”, czyli modelu współdziałania państwa i dużych stowarzyszeń francuskich, 

                                                            
106  Termin „trzeci sektor”oznacza stowarzyszenia, fundacje i pozostałe organizacje społeczne nie-

prowadzące działalności zarobkowej (organizacje non-profit) oraz organizacje łączące cele eko- 
nomiczne i społeczne. 
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którego istotą jest izomorfizm instytucjonalny generowany przez scentralizowane 

struktury państwa. Można zatem stwierdzić, że w przypadku Francji istotne zna-

czenie w kształtowaniu modelu relacji między administracją publiczną a trzecim 

sektorem ma zarówno tradycja koncentracji władzy, jak i nowe czynniki, które 

przyczyniły się do zmian polityki wobec organizacji lokalnych. Laurent Fraisse 

zwraca uwagę na specyficzną koncentrację władzy, której efektem pośrednim jest 

defensywa partnerów społecznych, zwłaszcza pracodawców wobec sektora non-

profit107. 

Wyrazem tego jest brak gotowości pracodawców do „dzielenia się” władzą z sek-

torem społecznym, w tym brak akceptacji dla uregulowań dających organizacjom 

prawo udziału w Radzie Ekonomiczno-Społecznej (CES) oraz traktowanie ulg po-

datkowych i pomocy finansowej dla trzeciego sektora jako rzeczywistego lub po-

tencjalnego zagrożenia dla konkurencji rynkowej i działania nie fair. W przypadku 

związków zawodowych wzajemne kontakty są lepsze. Doświadczenie francuskie 

dowodzi, że czynnikiem sprzyjającym instytucjonalizacji trzeciego sektora jest jego 

potencjał ekonomiczny. Przykładem mogą być sądy pracy, gdzie reprezentacja 

pracodawców trzeciego sektora zatrudniających personel płatny posiada ponad 

11% miejsc, zasiadając obok przedstawicieli biznesu i związków zawodowych108. 

 

Strukturalna stabilność państwa i ewolucja la vie associative  

Podjęta w początkach lat 80. zeszłego wieku we Francji decentralizacja państwa 

miała wpływ na zmianę polityki wobec trzeciego sektora. Jednak zdaniem części 

autorów francuskich109 wpływ ten był mniejszy niż się powszechnie sądzi i miał 

charakter ambiwalentny, generując klientyzm i nowe formy instrumentalizacji 

trzeciego sektora przez władze lokalne. W wyniku decentralizacji nastąpiła dystry-

bucja władzy ze szczebla centralnego na poziom departamentów. W przypadku 

zarządzania sferą społeczną towarzyszył temu zwiększony udział kontraktów  

                                                            
107  Laurent Fraisse, The Third Sector and the Policy Process in France: the centralised horizontal third 

sector community faced with the reconfiguration of the state-centred republican model, w: 
Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) Jeremy Kendall, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham 2009, s. 62. 

108  Ibidem. 
109  Ibidem. 
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i przetargów. Organizacje prowadzące usługi opieki nad dziećmi i osobami star-

szymi stanęły do konkurencji z instytucjami komercyjnymi. Według Fraisse, wybór 

podejścia opartego na rynkowej konkurencji zagraża realizacji przez te organizacje 

innych funkcji, jak świadczenie usług rzecznictwa. To podejście rządu francuskiego 

stanowiło rezultat polityki UE w sprawie zasad przetargów publicznych.  

 

Stabilność strukturalna i la vie associative – fundamentem polityki wobec fran-

cuskich organizacji obywatelskich 

Istotny jest także fakt apolityczności, pragmatyczności czy też braku ideologiczno-

ści wielu organizacji trzeciego sektora we Francji, co rodzi konsekwencje dla jego 

infrastruktury, a także komplikuje relacje na poziomie centralnym i lokalnym oraz 

w wymiarze horyzontalnym. Podkreśla się, że dotychczasowy model relacji  

statycznych, w którym organizacje starały się wpływać na politykę za pomocą kon-

taktów z władzami administracyjnymi i politycznymi traci swoje znaczenie, po-

strzegany jest jako elitystyczny i ideologicznie przestarzały. Współczesne la vie 

associative we Francji odchodzi także od tradycyjnych modeli reprezentacji, które 

postrzega się jako odwzorowanie mechanizmów demokracji reprezentatywnej, 

która rozczarowała wielu obywateli, kierując ich ekspresję w stronę właśnie  

aktywności stowarzyszeniowej.  

Francuski model polityki wobec trzeciego sektora określić można by jako swoistą 

kombinację wyzwań polegających z jednej strony na ściśle sformalizowanych wa-

runkach funkcjonowania tych organizacji, z drugiej zaś na trudnych zmianach  

w otoczeniu politycznym. Do tego dochodzi jeszcze zmieniający się szczebel  

dostępu do zasobów, płynność form wsparcia oraz działania służące instytucjo- 

nalizacji trzeciego sektora (institution-building efforts), a także brak szerokiego  

i trwałego wsparcia politycznego na wzór angielski.  

 

Niedostateczna przestrzeń polityczna i niedobór uznania dla inicjatyw obywatel-

skich barierą ich instytucjonalizacji  

Mimo że nadal zarówno uznanie, jak i przestrzeń polityczna dla inicjatyw oby- 

watelskich nie są we Francji w pełni stabilne, istnieją konkretne przykłady ich in-

stytucjonalizacji. Należy tu wymienić organizacje skupiające przedstawicieli rządu  



 68 

i trzeciego sektora na poziomie lokalnym, jak ogólnofrancuskie organizacje: Dele-

gation Intermonisterielle a l’Economie Sociale – DIES i The Secretariat d’Etat  

a l’Economie Solidaire – SEES. 

Laurent Fraisse przypisuje stabilności strukturalnej (politycznej i konstytucyjnej), 

rozwijanej przez państwo francuskie w okresie rządów Francois Mitteranda, waż-

ne znaczenie w instytucjonalizacji trzeciego sektora. Ta sytuacja w ostatnim trzy-

dziestoleciu stworzyła przewidywalny kontekst dla formalizowanych sposobów 

działania społecznego trzeciego sektora w systemie francuskim. Rozwój hory- 

zontalnych instytucji politycznych grupujących sektor państwowy i społeczny był 

możliwy dzięki protagonistom trzeciego sektora – zaangażowaniu przedstawicieli 

inicjatyw obywatelskich i przedstawicieli państwa oraz reprezentantów środo- 

wiska akademickiego. Znaczenie miało także szeroko rozpowszechnione prze- 

konanie, że społeczeństwo francuskie winno przyjąć odmienną perspektywę roz-

wiązywania problemów społecznych niż jedynie w ramach konwencjonalnego 

modelu państwo – rynek. Pozwoliło to przebijać się nowej polityce wobec inicja-

tyw obywatelskich pomiędzy różnymi szczeblami administracyjnymi i politycznymi 

(poziom UE, krajowy, regionalny) i budować wsparcie dla niej. W tym czasie lide-

rzy dokonywali rekonstrukcji koncepcji (reframe of concepts), rozwijali symbolikę 

spójności oraz definiowali punkty ogniskowe dla polityki (policy focal points). 

 

Architektura horyzontalnej polityki wobec trzeciego sektora  

Ogólnokrajowe ugrupowania organizacji składają się z politycznych federacji hory-

zontalnych opartych na zasadach członkostwa, reprezentujących wszystkie dzie-

dziny działalności trzeciego sektora, które utrzymują kontakty z władzami publicz-

nymi w celu wymiany informacji, kontroli procesu legislacyjnego i rzecznictwa 

(cross-cutting third sector policies). Przykładem tego typu organizacji są:  

1.  Conseil des Enterprises et Groupements de l’Economie Sociale (GEGES)110 – jej 

celem jest uzyskanie uznania władz publicznych jako partnera społecznego na 

równi z pracodawcami i związkami zawodowymi. Ponadto pragnie zdobyć po-

                                                            
110  W skład GEGES wchodzi sektor spółdzielczy, stowarzyszeniowy, towarzystwa ubezpieczeń wza- 

jemnych oraz regionalne izby gospodarki społecznej. 
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parcie społeczeństwa dla szczególnej formy przedsiębiorczości, jaką stanowi 

gospodarka społeczna. Co istotne, zarówno konceptualizacja gospodarki spo-

łecznej – częściej określanej jako gospodarka obywatelska i solidarna (the civil 

and solidarity based economy) – jak i jej struktura wskazują, że mamy do czy-

nienia z szerokim postrzeganiem funkcji tych podmiotów: produkcji, dystrybu-

cji i konsumpcji służących demokratyzacji gospodarki opartej na inicjatywach 

obywatelskich oraz wzmocnieniu trzeciego sektora przez administracje pań-

stwa. Podkreśla się tu pierwszorzędne znaczenie wzajemności, a nie jedynie 

rynku, zasady redystrybucyjnej wewnątrz obywatelskich inicjatyw ekonomicz-

nych oraz hybrydyzacji rynku i znaczenia niemonetarnych i nierynkowych  

zasobów w rozwoju i konsolidacji inicjatyw ekonomicznych obywateli. 

2.  Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES)111 – to organizacja działająca  

w sposób nieformalny, stanowiąca lokalną sieć. 

3.  Conference Permanente des Coordinations Associatives (CPCA)112 jest organi-

zacją polityczną o charakterze horyzontalnego ugrupowania, inicjującą kam-

panie publiczne i wywierającą nacisk na rząd (m.in. krytyczne stanowisko  

w sprawie reformy fiskalnej dotyczącej stowarzyszeń w 1998 roku). Z czasem 

została uznana przez rząd za oficjalnego partnera z ramienia trzeciego sektora. 

Wyrazem tego było podpisanie w roku 2001 Karty regulującej relacje między 

państwem i stowarzyszeniami, której sygnatariuszami byli z ramienia rządu 

premier, a z ramienia stowarzyszeń – przewodniczący CPCA. Dokument ten 

nie ma jednak mocy prawnej, lecz znaczenie symboliczne. W Karcie wskazano 

organizacje trzeciego sektora jako głównego partnera społecznego admini-

stracji rządowej. Jednak niektóre z postanowień porozumienia zostały wpro-

wadzone w życie w latach następnych (m.in. rozwiązania prawne dotyczące 

wieloletniego finansowania organizacji trzeciego sektora, ułatwienia dla pra-

cowników chcących pracować społecznie oraz wzrost ulg podatkowych dla 

osób wspierających cele społeczne).  

                                                            
111  W MES działa ponad 20 krajowych i lokalnych sieci grupujących odmienne organizacje oraz or- 

ganizacje prowadzące sprawiedliwy handel, mikrokredyty i finansowanie alternatywne, usługi  
lokalne, rolnictwo, a także przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej.  

112  CPCA to 16 ugrupowań reprezentujących stowarzyszenia prowadzące działalność w wielu dzie- 
dzinach.  



 70 

Inicjatywy wewnętrzne administracji wobec trzeciego sektora 

Powołanie organizacji DIES i na poziomie rządowym podsekretarza stanu ds. gospo-

darki społecznej stanowiło przykład ważnej inicjatywy politycznej na szczeblu kra- 

jowym o charakterze międzyresortowym. Obie instytucje zapewniły niezbędny po-

ziom stabilności administracyjnej w sprawach organizacji gospodarki społecznej  

i odegrały istotną rolę w tworzeniu polityki publicznej wobec organizacji poza- 

rządowych we Francji, umożliwiając także włączenie stanowisk trzeciego sektora  

do wielu polityk publicznych. Ponadto działalność DIES jest wspomagana przez 

przedstawicieli władz lokalnych odpowiedzialnych za politykę wobec tego sektora  

w 22 regionach. Ich zadaniem jest określanie priorytetów, jak też rozwój sektora 

stowarzyszeń, lokalnej polityki zatrudnienia i rozwoju oraz pomoc w tworzeniu Re-

gionalnych izb gospodarki społecznej (Social Economy Regional Chambers – CRES).  

Wpływ DIES na politykę wobec instytucji obywatelskich zależał w kolejnych latach 

od tego, na ile zagadnienia trzeciego sektora stanowiły priorytet dla kolejnych 

rządów. Wskazuje się, że miarą jego pozycji wobec władz państwowych był klimat 

polityczny wokół tych organizacji, budżet na działalność instytucji rządowych reali-

zujących politykę wobec nich oraz usytuowanie trzeciego sektora w strukturze 

rządu. Inicjatywa polityczna DIES przetrwała, w odróżnieniu od SEES. Ta druga 

zapewniła rozpoznanie i wiarygodność polityczną za pomocą wsparcia udzielone-

go dla budowania sieci krajowych tych organizacji oraz pomocy dla nowych inicja-

tyw lokalnych. Nagłe zakończenie działalności SEES wskazuje jednak, że została 

stworzona na wątłych fundamentach porozumienia partii zielonych i socjalistów, 

bez konsultacji z przedstawicielami sektora.  

 

Komitety konsultacyjne  

W latach 80. XX wieku powstawały we Francji liczne komitety i rady mające na 

celu wypracowywanie polityki publicznej wobec trzeciego sektora (stowarzyszeń, 

fundacji i sektora spółdzielczego). W ich skład wchodzili przedstawiciele władz 

publicznych i organizacji trzeciego sektora, nominowani przez rząd. Ich celem było 

usprawnienie dostępu przedstawicieli organizacji obywatelskich do informacji  

i wypracowywanie rekomendacji dotyczących zmian prawnych odnoszących się do 

organizacji trzeciego sektora. Zakres zadań komitetów konsultacyjnych był okre-
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ślany przez rząd. Przykład stanowi Komitet konsultacyjny ds. gospodarki społecz-

nej (Comité Consultatif de l’Economie Sociale – CCES) – organizacja, która jednak 

nie odegrała większej roli w kształtowaniu polityki publicznej, jej posiedzenia zwo-

ływano rzadko.  

Dwie inne organizacje – Le Conseil Supérieur de la Coopération i Le Conse-

il National de la Vie Associative (CNVA) działają w sposób stały. CNVA konsultuje 

akty prawne dotyczące stowarzyszeń, przedkłada rekomendacje w sprawie po-

prawy polityki publicznej wobec subsektora stowarzyszeń, a także raz na trzy lata 

dokonuje ocen realizacji polityki wobec tych organizacji. 

Podsumowując, funkcje konsultatywne wspomnianych gremiów miały przede 

wszystkim znaczenie symboliczne, gdyż z racji założonych funkcji i skromnych bu-

dżetów nie odgrywają większej roli normotwórczej. 

 

Analiza procesu politycznego. Liderzy polityczni i Le Conseil Economique et Social  

W piśmiennictwie francuskim podkreśla się znaczenie liderów politycznych oraz 

form instytucjonalnych przez nich tworzonych. Wskazuje się przy tym, iż doświad-

czenia francuskie w zakresie wsparcia politycznego są generalnie niejednoznaczne  

i to zarówno, gdy mowa o szczeblu parlamentarnym, jak i partyjnym. Ogólnie, inicja-

tywy te są niezbyt znaczące, dość nieprzewidywalne oraz zorientowane lokalnie. 

Politycy nie są specjalnie zainteresowani wzmacnianiem sektora jako całości.  

Najważniejszym wyrazem działań w tym zakresie jest istnienie międzypartyjnej 

grupy parlamentarnej do spraw trzeciego sektora, której najważniejszym osiągnię-

ciem jest organizacja dedykowanych mu dni parlamentarnych. Jednak działania 

grupy są nieustannie zagrożone zmianami w układzie sił w parlamencie. 

Jedynie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, kiedy rządziła lewica, a następnie  

u władzy byli zieloni, rozwój polityki wobec trzeciego sektora stanowił istotny 

składnik programów partii politycznych. Mimo że polityczny bagaż poszczególnych 

subsektorów organizacji społecznych, takich jak stowarzyszenia i organizacje  

gospodarki solidarnej, jest odmienny, nie powstały we Francji instytucje ponad 

podziałami, które reprezentowałyby cały trzeci sektor (jak to ma miejsce na przy-

kład w Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje All Party Charity group). W tym kontekście 
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przykładem organizacji, która rekomenduje władzom i uczestniczy w inicjatywach 

legislacyjnych rządu dotyczących projektów ustaw przedkładanych parlamentowi 

jest Conseil Economique et Social. Rada ma status jedynie konsultacyjny i spośród 

subgrup trzeciego sektora reprezentuje wyłącznie spółdzielnie i część stowarzy-

szeń, głównie działających na rzecz rodziny. 

W literaturze francuskiej poświęconej instytucjonalizacji organizacji społecznych 

podkreśla się pozytywną rolę środowisk naukowych, mających swój udział w roz-

woju polityki państwa wobec tych organizacji dzięki wynikom badań naukowych 

przedstawiającym znaczenie społeczno-ekonomiczne inicjatyw obywatelskich.  

 

Kryzys gospodarczy a standardy relacji 

Edith Archambault zauważa, że w okresie obecnego kryzysu finansowego we 

Francji, „(…) każdy minister musi obciąć swój budżet i najłatwiejszym sposobem 

jest obcięcie budżetu dla inicjatyw obywatelskich, gdyż stanowi to mniejsze nie-

bezpieczeństwo niż obcięcie środków dla innych instytucji, co groziłoby demon-

stracjami na ulicach”113. 

Część ekspertów francuskich zwraca także uwagę, że w związku z kurczeniem się 

funduszy publicznych, administracja państwa ponownie przejmuje bezpośrednie 

świadczenie usług publicznych, zwłaszcza w tych dziedzinach sfery społecznej, 

które mają zapewnione finansowanie. Organizacjom non-profit przekazuje się te 

zadania publiczne, których koszty przekraczają alokacje z funduszy publicznych114. 

Archambault twierdzi, że brakujące środki próbuje się zrównoważyć wprowa- 

dzając zachęty podatkowe dla prywatnych darczyńców. Ulgi podatkowe dla przed-

siębiorstw wspierających cele dobra wspólnego przyczyniły się do powstania  

wielu fundacji korporacyjnych, wspomagających działalność organizacji non- 

-profit. Jednakże polityka pośredniego wspierania inicjatyw obywatelskich, reali-

zujących zadania publiczne za pomocą rozwiązań podatkowych stymulujących 

ofiarność prywatnych darczyńców (przedsiębiorstw i osób fizycznych), nie zrów-

noważyła im utraty przychodów ze źródeł publicznych. Stąd w końcu pierwszej 

                                                            
113  Edith Archambault, wywiad.  
114  Ibidem. 
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dekady XXI wieku wiele francuskich organizacji społecznych prowadzących usługi 

w dziedzinie kultury oraz organizacji czasu wolnego i turystyce społecznej, które 

dotąd świadczyły usługi bezpłatnie, zmuszonych jest pobierać opłaty, ale także 

zwalniać personel, a niektórym grozi nawet bankructwo115. W 2010 roku zniesiono 

także stanowisko wysokiego komisarza ds. młodzieży, sportu i inicjatyw obywatel-

skich. 

Edith Archambault podkreśla jednak, że mimo tych trudności dialog obywatelski 

prowadzony w ramach Conseil de la Vie Associative między przedstawicielami 

administracji publicznej i organizacji społecznych będzie kontynuowany, gdyż 

„Dialog obywatelski nie kosztuje wiele”116. 

 

Włączenie trzeciego sektora w definiowanie i realizację polityk publicznych. Dy-

lematy partnerstwa publiczno-społecznego we Francji. Od monopolu państwa 

do współzależności państwa i organizacji  

Obecny etap wzajemnych relacji miedzy państwem a inicjatywami obywatelskimi 

we Francji można określić mianem „szorstkiego” partnerstwa. Jak podkreśla  

Archambault, „(…) formalnie jest to partnerstwo, ale jest to partnerstwo nierów-

ne, w którym jeden partner dominuje, ale też wiele zależy od dziedziny usług, 

jednak zwykle to administracja jest partnerem dominującym”117.  

Istotny wpływ na kształt partnerstwa między państwem a inicjatywami obywatel-

skimi we Francji ma także konflikt dwóch porządków ładu społecznego, jaki istnie-

je w ramach administracji publicznej. Jego istotą jest zderzenie dwóch typów za-

rządzania sferą publiczną. Z jednej strony istnieje model, zgodnie z którym całość 

dóbr publicznych i problemów pozostaje w gestii państwa rozumianego jako  

administracja publiczna szczebla centralnego i lokalnego. Zarówno w jednostkach 

terytorialnych, w których władzę sprawują zwolennicy tradycyjnej lewicy, jak i tam 

gdzie rządzą ugrupowania prawicowe, model oparty na dominującej roli państwa 

jest silny. W przypadku lewicy wyraża się to w przekonaniu, że całość polityki spo-

                                                            
115  Ibidem.  
116  Ibidem. 
117  Ibidem. 
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łecznej winna pozostawać w gestii państwa. Choć trzeba zauważyć, że Nowa Lewi-

ca jest zdecydowanie bardziej otwarta na partnerów społecznych w polityce pro-

dukcji dóbr publicznych. Władze lokalne rządzące z ramienia ugrupowań prawico-

wych stoją na stanowisku, że rola państwa w produkcji dóbr publicznych powinna 

być dominująca, a ciała pośrednie i organizacje społeczne winny mieć znaczenie 

pomocnicze118. Fraisse określa to zjawisko mianem „poprawionego jakobinizmu” 

(amended Jacobinism)119 i podkreśla, że we Francji nadal silne są tradycje centrali-

zmu, z jego statyczną koncentracją władzy. W rezultacie taki typ relacji oddziałuje 

na organizację polityki państwa francuskiego wobec trzeciego sektora.  

Jednocześnie po II wojnie światowej pod wpływem tradycji katolickich i prote-

stanckich we Francji rozwinęła się koncepcja sprzyjająca otwarciu na współza-

wodnictwo w realizacji dobra wspólnego. W tym modelu państwo ma konkurować 

z innymi strukturami pośrednimi, jak organizacje społeczne i organizacje praco-

dawców.  

Jednak kluczową rolę we wzmocnieniu francuskiego modelu współzawodnictwa  

i współdziałania odegrała polityka decentralizacji rozpoczęta u progu lat 80. minio-

nego wieku. Od tego czasu we Francji wzrasta rola władz lokalnych w finansowaniu  

i świadczeniu usług społecznych, co przyczynia się do wzrostu współzależności mię-

dzy organizacjami non-profit a sektorem publicznym na szczeblu lokalnym.  

We Francji od dwudziestu lat ma miejsce odchodzenie od modelu finansowania 

usług publicznych przez administrację rządową na rzecz modelu zdecentralizowa-

nego, w którym władze lokalne poszczególnych szczebli (regiony, departamenty, 

gminy) finansują usługi użyteczności publicznej. Model ten przewiduje, że w poro-

zumieniach z dostawcami takich usług (którymi są także organizacje społeczne) 

znajdują się zapisy szczegółowe dotyczące warunków, jakie należy spełnić. Wa-

runki te zależne są od dziedziny usług (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze  

dla osób obłożnie chorych, usługi opieki środowiskowej dla osób starszych) oraz 

                                                            
118  Ibidem. 
119  Laurent Fraisse, The Third Sector and the Policy Process in France: the centralised horizontal third 

sector community faced with the reconfiguration of the state-centred republican model, w: 
Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) Jeremy Kendall, op. cit., s. 61. 
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formy ich finansowania (granty, kontrakty). W przypadku kontraktów obowiązuje 

tzw. prix de la journee, co oznacza, że cena usługi nie może przekroczyć ceny 

średniej oferowanej na lokalnym rynku. 

Francuski trzeci sektor w przypadku niektórych usług publicznych jest zarówno ich 

dostawcą w imieniu państwa, jak i odgrywa znaczną rolę w tworzeniu ustawodaw-

stwa społecznego w tym zakresie. Tak dzieje się w przypadku usług dla osób nie-

pełnosprawnych i starszych oraz rodziny. Przedstawiciele organizacji społecznych 

uczestniczyli wraz z reprezentantami rządu w dyskusjach towarzyszących pracom 

nad projektem ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych120. Podobnie aktywne 

są organizacje rodzinne, stanowiące mocną grupę lobbingową. Jak wskazuje cy- 

towany ekspert, „(…) jest [to] silna grupa lobbingowa o strukturze piramidy,  

podobnie jak wiele organizacji we Francji, będąca członkiem krajowych i departa-

mentalnych związków stowarzyszeń rodzinnych, z których zwłaszcza te ostatnie  

są silnymi strukturami”121. 

Natomiast udział trzeciego sektora w realizacji polityki oświatowej jest niewielki. 

Mimo to należy zauważyć, że około 20% uczniów szkół średnich i między 10%  

a 15% uczniów szkół podstawowych uczęszcza do szkół prowadzonych przez orga-

nizacje społeczne122. W przypadku polityki oświatowej i kultury rola stowarzyszeń  

i fundacji polega na realizacji zadań publicznych, określonych przez władze admi-

nistracyjne. Natomiast wpływ organizacji społecznych na kształt polityki eduka- 

cyjnej zapewnia proces konsultacji. Jednak dotyczy on wyłącznie subsektora  

społecznego usług edukacyjnych, w którym organizacje obywatelskie prowadzą 

działalność, a nie całości polityki oświatowej123.  

W polityce kulturalnej zaś organizacjom trzeciego sektora przypisuje się rolę  

demokratyzacji kultury. Władze administracyjne na szczeblu regionów, departa-

mentów i gmin powierzają inicjatywom obywatelskim organizację wydarzeń kultu-

ralnych adresowanych do szerszej publiczności (prowadzenie letnich teatrów 

                                                            
120  Jak zauważa Archambault: „Ostatnie słowo należy zawsze do rządu, nie do trzeciego sektora”, 

wywiad.  
121  Edith Archambault, wywiad. 
122  Ibidem. 
123  Ibidem. 
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ulicznych, projekcji filmowych i festiwali muzycznych) oraz finansują te projekty. 

Niekiedy wydarzenia kulturalne organizowane przez stowarzyszenia i fundacje są 

bezpłatne i w całości finansowane z budżetów lokalnych, czasem uczestnicy po-

krywają cześć ich kosztów. Organizacje społeczne odgrywają także istotną rolę  

w dziedzinie sportu i rekreacji. Ministerstwo sportu i ministerstwo ds. rekreacji 

obejmują patronatem część organizacji społecznych realizujących zadania w imie-

niu państwa.  

Jak już wskazano, duże znaczenie mają także organizacje trzeciego sektora  

w realizacji polityki rodzinnej. Przykładowo, w przypadku polityki wczesnej edu-

kacji duża rola przypada stowarzyszeniom rodziców, które wobec niedostatecz-

nej podaży publicznych usług opieki nad dziećmi poniżej drugiego roku życia 

rozwijają ofertę niepubliczną prowadząc żłobki rodzicielskie (creche parentale), 

niekiedy przy wsparciu finansowym i organizacyjnym władz departamentalnych  

i regionalnych.  

Z kolei w dziedzinie usług opieki długoterminowej środowiskowej i całkowitej dla 

osób starszych sektor publiczny w coraz większym zakresie kontraktuje usługi 

opiekuńcze w organizacjach społecznych. W przypadkach, kiedy osoby starsze ze 

względu na stan zdrowia pozostają w ośrodkach opieki długoterminowej, władze 

lokalne przekazują bezpośrednio organizacjom środki na pokrycie kosztów opieki 

(allocations des personnes agees – APA). Rzadziej same organizacje finansują pro-

wadzenie placówek124.  

 

Regulacja współpracy. Rola instrumentów polityki publicznej na przykładzie 

form prawnych i finansowych  

W umacnianiu kultury współzależności między administracją publiczną a sto- 

warzyszeniami, fundacjami i pozostałymi organizacjami trzeciego sektora coraz 

większe znaczenie ma sposób regulacji ich relacji finansowych i politycznych.  

W konsekwencji wzrasta znaczenie standardów współpracy między państwem  

i inicjatywami obywatelskimi.  

 
                                                            
124  Ibidem. 
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Standardy relacji/współdziałania państwa i inicjatyw obywatelskich we Francji. 

Konceptualizacja standardów, cele, główne funkcje, zakres i wykorzystanie  

Mianem standardów określa się we Francji zarówno całość norm prawnych, jak  

i normy zwyczajowe, odnoszące się do wzajemnych relacji między administracją  

a trzecim sektorem. Część kontaktów została uregulowana w Karcie o wzajemnych 

zobowiązaniach z 2001 roku125 podpisanej z okazji setnej rocznicy uchwalenia 

francuskiego prawa o stowarzyszeniach z 1901 roku.  

Istota dokumentu polegała na podkreśleniu roli zrzeszeń społecznych jako trze- 

ciego filaru funkcjonującego między państwem a sektorem prywatnym. Karta  

została podpisana przez Huverta Prevota przewodniczącego CPCA, związku re- 

prezentującego 400 tys. organizacji społecznych, i ówczesnego premiera rządu 

Lionela Jospina. Dokument uznano przez jego sygnatariuszy za akt odnowienia 

relacji państwa i organizacji obywatelskich skodyfikowanych po raz pierwszy  

w 1901 roku. W Karcie przyjmuje się, że otwartość i dialog z państwem stanowią 

podstawę wzajemnych relacji. Dokument podkreśla także „niezależność i wiary-

godność” organizacji społecznych. Warto zauważyć, że Karta stała się inspiracją do 

tworzenia podobnych dokumentów na szczeblu regionalnym w Akwitanii, regionie 

Loary, Masywu Centralnego oraz Prowansji, Alp i Lazurowego Wybrzeża126.  

Monitoring realizacji zapisów Karty prowadzi Krajowa konferencja ds. działalności 

stowarzyszeniowej (Conference National de la Vie Associative), zrzeszająca przed-

stawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz ekspertów127. Członkowie Konferencji zabie-

gają u władz publicznych o prawo do konsultowania każdego aktu prawnego, któ-

ry dotyczy działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednakże, jak zauważa ekspert 

francuski128, nie zawsze proces konsultacyjny przebiega zgodnie z oczekiwaniami 

CNVA. Zwykle władze zasięgają opinii przedstawicieli organizacji, jeśli ich rola  

w dostarczaniu określonych usług publicznych jest znacząca.  

                                                            
125  Zob. Aneks. 
126  Laurent Fraisse, The Third Sector and the Policy Process in France: the centralised horizontal third 

sector community faced with the reconfiguration of the state-centred republican model, w: 
Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) Jeremy Kendall, op. cit., s. 58.  

127  Edith Archambault, wywiad.  
128  Ibidem. 
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Priorytety lokalnej/horyzontalnej polityki wobec trzeciego sektora. Zarządzanie  
i relacje z państwem  

Szczególnym przedmiotem debaty między państwem a stowarzyszeniami są zagad-
nienia dostarczania w imieniu państwa usług finansowanych z funduszy publicznych. 
Organizacje zabiegają o stabilne kontrakty z administracją rządową i władzami  
lokalnymi. Jednym z najważniejszych osiągnięć we Francji w ostatnich latach w za-
kresie budowy relacji państwo – trzeci sektor jest wskazywana uprzednio Karta  
o wzajemnych zobowiązaniach – dokument między rządem i stowarzyszeniami  
z 1 lipca 2001 roku. Karta normuje także zagadnienia kontraktowania usług publicz-
nych. W założeniu dokument ten miał obowiązywać wszystkie ministerstwa i władze 
lokalne. W praktyce, w związku ze zmianami klimatu politycznego w kolejnych ka-
dencjach, poziom jego wdrożenia nie jest możliwy do określenia129. 

Natomiast istotna poprawa relacji trzeciego sektora dokonała się w tym okresie na 
szczeblu lokalnym. Na uwagę zasługuje zwłaszcza program lokalny na rzecz stowa-
rzyszeń i gospodarki społecznej (social and solidarity – based economy) Jego utwo-
rzenie stanowiło rezultat działań władz centralnych, które zainicjowały w końcu  
lat 90. XX wieku regionalne konsultacje organizacji należących do sektora gospo-
darki społecznej. Dzięki inicjatywie DIES uruchomiono specjalną linię budżetową  
w planach rządowo-regionalnych, która przewidywała fundusze na kształcenie 
wolontariuszy, budowanie sieci organizacji oraz wsparcie finansowe na inne  
projekty organizacji lokalnych, a także badania naukowe. Następnie powołano  
22 regionalnych urzędników odpowiedzialnych za politykę wobec stowarzyszeń  
i organizacji gospodarki społecznej. Wyłonione w wyborach lokalnych i regional-
nych sieci reprezentantów stowarzyszeń i organizacji gospodarki społecznej pró-
bowały następnie tworzyć federacje i związki tych organizacji w celu integracji 
swojej działalności na poziomie krajowym i lokalnym, a także budowania dialogu  
i współpracy wewnątrzsektorowej oraz z władzami publicznymi. 

Należy podkreślić rosnące znaczenie przedstawicieli władz lokalnych, w tym m.in. 
władz miejskich Lille130 i Nantes oraz regionów Nord Pas-de-Calais i Provence Alpes 
Cote d’Azur, które wprowadziły polityki lokalne wspierające rozwój trzeciego sektora.  

                                                            
129  Laurent Fraisse, The Third Sector and the Policy Process in France: the centralised horizontal third 

sector community faced with the reconfiguration of the state-centred republican model, w: 
Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) Jeremy Kendall, op. cit., s. 57. 

130  Zob. Aneks. 
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2.  Włoski model polityki wobec trzeciego sektora 
 
W przypadku Włoch można wyodrębnić trzy główne stadia ewolucji relacji pań-

stwo – trzeci sektor. Lata 1960–1970, które cechowało dominujące znaczenie pań-

stwa w sferze społecznej i rezydualne miejsce organizacji trzeciego sektora.  

W drugiej fazie (1980–1990) administracja publiczna odgrywała rolę dominującą. 

Jednak z początkiem lat 90. zeszłego wieku nastąpił istotny wzrost znaczenia trze-

ciego sektora w sferze społecznej. Stanowiło to konsekwencję kryzysu politycz- 

nego i kryzysu legitymizacji sektora publicznego, który okazał się nieskuteczny  

i dotknięty korupcją. W rezultacie w ramach reformy płaszczyzny publicznej wpro-

wadzono politykę zarządzania tą sferą, a sektor publiczny w celu poprawienia 

zaufania publicznego i wiarygodności włączył trzeci sektor do publicznego systemu 

zaspokajania potrzeb społecznych131.  

Oprócz czynników politycznych istotne znaczenie dla zbliżenia podmiotów pu-

blicznych i inicjatyw oddolnych w systemie welfare state miały także względy fi-

nansowe. Kurczenie się budżetów publicznych i jednoczesny wzrost skali potrzeb 

społecznych oraz liczby użytkowników stanowił drugi czynnik rozwoju inicjatyw 

oddolnych we Włoszech w minionym trzydziestoleciu. Pewne znaczenie w zwięk-

szeniu roli organizacji trzeciego sektora w sferze społecznej miało także przyję- 

cie strategii reformy polityki społecznej, polegające na przekierowaniu popytu  

i odpowiedzialności za świadczenia społeczne ze szczebla centralnego na poziom 

lokalny. Spowodowało to ewolucję od początkowo marginalnego udziału inicjatyw 

obywatelskich jako „podwładnego” w tym systemie, podporządkowanego admini-

stracji publicznej i ograniczonego do funkcji operatora zadań publicznych, do po-

zycji bardziej partnerskiej132.  

Od 2010 roku można mówić o kolejnym etapie wzajemnych relacji, który znamio-

nuje dalszy wzrost roli trzeciego sektora we włoskim modelu społecznym. Postę-

pującemu włączaniu się organizacji oddolnych w proces realizacji polityk publicz-

nych towarzyszy sukcesywnie rosnąca regulacja wzajemnych stosunków.  

                                                            
131  Anna Merlo, wywiad. 
132  Ibidem. 
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Włoska polityka standaryzacji współdziałania między administracją publiczną  

a organizacjami społecznymi obejmuje zarówno redefiniowanie cech organizacji 

trzeciego sektora oraz ich funkcjonowania, jak i podejmowanie nowych inicjatyw 

w zakresie normowania ich pozycji. Zdarza się, że obowiązują jeszcze rozwiązania 

prawne z okresu monarchii włoskiej, jak w przypadku Kodeksu cywilnego z roku 

1942. Istotnym celem formalizacji i standaryzacji kontaktów państwo – trzeci sek-

tor jest także poprawa efektywności i skuteczności świadczenia usług publicznych 

przez wprowadzenie uregulowań, które wymuszają na sektorze publicznym wdro-

żenie i przestrzeganie odpowiednich reguł współpracy z sektorem prywatnym.  

Jak podkreśla ekspert, „we Włoszech niedostatek transparentności we wzajem-

nych relacjach i istnienie patronatu są szeroko rozpowszechnione i utrudniają 

realizację usług publicznych w sposób efektywny i skuteczny”133. Ponadto, w stop-

niowej standaryzacji relacji państwo – trzeci sektor upatruje się narzędzia uspraw-

nienia i przyspieszenia współdziałania.  

Polityce regulacji i standaryzacji w tym kraju przypisuje się kilka funkcji, w szcze-

gólności uzyskanie dobrej jakości usług, satysfakcji klientów i oszczędności w wy-

datkach publicznych.  

Analizy standardów można dokonywać z dwóch perspektyw: pierwsza odnosi się 

do pojedynczej organizacji, zaś druga dotyczy stosunków między daną organizacją 

a administracją publiczną.  

W pierwszym przypadku standardy odnoszą się do:  

• wymogów formalnych, które organizacje są zobowiązane spełnić co do misji, 

celów instytucjonalnych, formy prawnej, spraw formalnych i administracyj-

nych, majątku, członkostwa, zarządzania oraz sytuacji ekonomicznej i finan-

sowej;  

• niezbędnych zasobów, w tym infrastruktury technicznej, środków material-

nych, zasobów ludzkich, zasobów niematerialnych oraz w zakresie know-how; 

• prawa regulującego działalność wewnętrzną organizacji: statut, procedury, 

protokoły; 

                                                            
133  Ibidem. 
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• rezultatów ilościowych (output), jak liczba dostarczonych usług, liczba odbior-

ców, liczba godzin pracy, oraz jakościowych (outcome), jak satysfakcja odbior-

ców, realizacja celów, odczuwana jakość. 

Standardy regulujące kontakty organizacji i władz publicznych mogą obejmować:  

• postawy organizacji dotyczące współpracy z administracją publiczną, w tym 

zdolność do współdziałania w procesie stanowienia polityk, rezultaty dotych-

czasowej współpracy; 

• warunki współpracy, w tym kryteria – o ceny oraz inne wskaźniki pomocne  

w ocenie przez administrację publiczną najlepszego prywatnego partnera.  

W piśmiennictwie włoskim podkreśla się, że głównymi celami stanowienia stan-

dardów są efektywność i skuteczność oraz bezpieczeństwo i jakość usług, a także 

satysfakcja i równe warunki korzystania przez obywateli. Standaryzacja usług spo-

łecznych przyczynia się także do harmonizacji europejskich systemów społecz-

nych, niezależnie od istniejących czterech głównych modeli społecznych. Ponadto 

zwraca się uwagę, że owo ujednolicenie wymaga uwzględnienia zarówno specy-

ficznych cech i warunków samych usług, jak i ich adresatów.  

W procesie wypracowywania standardów kontaktów państwo – trzeci sektor zna-

czenie mają zarówno akty prawa krajowego, prawa miejscowego, jak i regulacje 

międzynarodowe. Niekiedy podstawę prawną norm stanowi ustawodawstwo kra-

jowe lub regionalne bądź też akty prawne niższego rzędu wprowadzane przez 

administrację publiczną. Źródłem standardów mogą być także międzynarodowe 

zestawy wskaźników i certyfikatów jakości (np. ISO) oraz lokalne systemy akredy-

tacji umożliwiające sektorowi prywatnemu, w tym organizacjom społecznym, 

współdziałanie z władzami lokalnymi.  

Przykładowo, w regionie Aosty istnieje czterostopniowy system akredytacji, który 

obowiązuje na poziomie gminy i regionu. Przy czym kryteria akredytacji różnią się 

w poszczególnych jednostkach terytorialnych. Organizacje społeczne, którym jed-

nostki samorządowe zlecają usługi społeczne, obowiązane są spełnić przepisane 

ustawą wymogi, m.in. posiadać certyfikaty ISO dotyczące organizacji usług i gwa-

rancji ich jakości.  

Ważna rola w zakresie normowania relacji administracja publiczna – inicjatywy 

oddolne przypada także systemowi akredytacji tworzonemu lokalnie oraz ustawo-
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dawstwu zamówień publicznych. W przypadku regionu Aosty, zarówno na szcze-

blu regionu, jak i gminy ustalane są wymogi dotyczące procedury przetargów. Na 

przykład wymóg określony w przetargu może zawierać klauzulę, że osoba pracują-

ca z osobami starszymi powinna znać lokalny dialekt (patois), a placówka zatrud-

niać określoną liczbę personelu i oferować posiłki odpowiedniej jakości. Ponadto 

wypracowanie reguł współdziałania państwa i organizacji oddolnych odbywa się 

także w ramach negocjacji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego  

i organizacji społecznych. Doświadczenia włoskie wskazują, że zwykle to organiza-

cje obywatelskie są inicjatorem podejmowania dialogu z administracją publiczną. 

W piśmiennictwie włoskim całość tych działań określa się mianem procesu współ-

tworzenia polityki (co-policy making process)134. 

Niekiedy jednak podstawa relacji państwo – administracja publiczna jest szczegól- 

na i niesformalizowana w postaci konkretnego dokumentu uzgodnionego między 

stronami.  

Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie standaryzacji kontaktów wza-

jemnych między państwem a trzecim sektorem we Włoszech wskazuje, że polityka 

państwa włoskiego wobec tego sektora koncentruje się bardziej na wprowadzaniu 

wymogów i tworzeniu instrukcji, czyli na formalizowaniu kontaktów organizacji 

społecznych z administracją publiczną, aniżeli na kształtowaniu nowoczesnego 

systemu rządzenia między partnerami publicznymi i prywatnymi i standaryzacji 

współdziałania. Jednak, jak zauważa Anna Merlo, zarówno administracja publicz-

na, jak i organizacje społeczne zdają się nie być jeszcze gotowe do wypracowania 

zestawu wspólnie ustalonych kryteriów, które wprowadzałyby nowoczesny mie-

szany system rządzenia. Standaryzacji musiałyby podlegać takie zagadnienia, jak 

podział odpowiedzialności między obu partnerami za zapewnienie publicznych 

usług społecznych i ich skuteczność. 

Niewielki stopień zaawansowania procesu formalizacji kontaktów włoskiej admi-

nistracji publicznej i organizacji społecznych znajduje swoje uzasadnienie w tym, 

że standardy omawianych relacji dopiero we Włoszech powstają. Równocześnie 

nieznaczny poziom regulacji jest także wyrazem trudności, jakie rodzi zidentyfiko-

wanie rzeczywiście istotnych, całościowych i praktycznie realizowanych reguł 

                                                            
134  Ibidem. 
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wspólnych kontaktów. To nie oznacza, że nie podejmuje się inicjatyw politycznych 

służących reformie relacji administracja publiczna – trzeci sektor.  

 

Nowe partnerstwo między administracją publiczną a trzecim sektorem. Udział 

organizacji oddolnych w stanowieniu i implementacji polityki społecznej 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza ustawa nr 328 z 2000 roku, która wprowadziła po-

jęcie subsydiarności horyzontalnej (sussidiarietà orizzontale) i określiła zasady 

współpracy między państwem a podmiotami prywatnymi, w tym organizacjami 

trzeciego sektora. Ustawa na temat strefowych planów polityki społecznej (Piani 

di Zona) stanowi instrument właściwego planowania i nowoczesnego mieszanego 

systemu zarządzania sferą społeczną za pomocą stosowania narzędzi do współ-

analizy potrzeb społecznych, współ-projektowania interwencji społecznych oraz 

współ-zarządzania usługami społecznymi. Strefowe plany polityki społecznej 

umożliwiają także prowadzenie koewaluacji osiągniętych rezultatów. Celem jest 

zarządzanie systemem usług społecznych przez łączenie odmiennych tradycji  

i kultury organizacyjnej poszczególnych podmiotów publicznych i prywatnych, 

różnorakich punktów widzenia na temat kierunków rozwoju usług i sposobów ich 

świadczenia, a także zasobów finansowych i kadr.  
 

Ustawa dotycząca planów strefowych w zakresie usług społecznych stanowi przy-

kład dobrego doświadczenia, w jaki sposób organizacje trzeciego sektora mogą 

uczestniczyć w procesie określania potrzeb zbiorowych i realizacji polityki społecz-

nej. W ostatnich latach we Włoszech administracja publiczna podjęła współpracę  

z organizacjami trzeciego sektora i zleca im w całości zarządzanie usługami spo-

łecznymi (tzw. eksternalizacja zarządzania) lub, co ma miejsce rzadziej, sektor 

publiczny i prywatny wspólnie nimi zarządzają. Ponadto administracja publiczna 

próbuje także scedować na organizacje społeczne część odpowiedzialności za  

finansowanie usług społecznych oraz budowę i utrzymanie infrastruktury społecz-

nej (budynki, pojazdy, materiały). Stąd, zdaniem włoskiego eksperta, zacieśnianie 

relacji państwa i trzeciego sektora wiąże się dla organizacji społecznych z więk-

szym stopniem zaangażowania i ryzyka ekonomicznego, które powinno być  

w odpowiedni sposób rekompensowane135.  

                                                            
135  Ibidem. 
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Prócz wspólnego organizowania usług wzajemne relacje między administracją 

publiczną a organizacjami społecznymi mogą także dotyczyć stanowienia i oceny 

polityki. Ten szczebel współpracy, jak już wspomniano, określany jest mianem 

współtworzenia polityki. Rodzi to nowe wyzwania związane z konfliktem intere-

sów administracji publicznej i organizacji oddolnych.  
 

Podsumowując, partnerstwo między sektorem publicznym i inicjatywami obywa-

telskimi podlega bardzo intensywnej ewolucji, która dotyczy zarówno poszczegól-

nych szczebli władzy publicznej, jak i dziedzin usług społecznych/obszarów inter-

wencji sektora publicznego.  
 

Profesor Merlo proponuje model kompetencji przedstawiający główne fazy relacji 

państwa i organizacji społecznych w ramach współpracy obu sektorów: 

• Stanowienie polityki; 

• Własność; 

• Finansowanie; 

• Zarządzanie; 

• Ocena polityki. 

W zestawieniu tym przyjmuje się, że pierwsze i ostatnie stadium (początek i ko-

niec procesu współdziałania) „należą” do sektora publicznego. W fazie inicjacji 

sektorowi publicznemu przypisane jest podejmowanie decyzji i określenie zasad 

współdziałania, zaś w stadium końcowym jego rola polega na kontrolowaniu  

i weryfikacji rezultatów. Faza pierwsza i ostatnia dowodzą znaczenia administracji 

publicznej w procesie współdziałania z sektorem prywatnym, jej nieodzowności, 

misji oraz niemożności delegowania związanych z tym zadań na rzecz sektora 

prywatnego. W przeciwnym razie – argumentuje się – stanowiłoby to pozbywanie 

się przez państwo odpowiedzialności za określone dziedziny życia, co w konse-

kwencji oznaczałoby, że te dziedziny usług społecznych utraciłyby charakter dóbr 

publicznych, czy inaczej dóbr interesu publicznego, do których ma się prawo.  

Jednak zdaniem eksperta włoskiego, mimo wspomnianych ograniczeń we współ-

pracy obu sektorów, w pierwszym i ostatnim stadium są także dodatnie strony 

współdziałania państwa i organizacji trzeciego sektora, przy czym należy uwzględ-

nić problemy z zarządzaniem. 
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Natomiast w przypadku pozostałych faz – finansowania, zarządzania i własności 

usług społecznych – mogą one być nawet w całości przekazane sektorowi prywat-

nemu, w tym także organizacjom społecznym. W takich przypadkach władze pu-

bliczne określają wymogi lub przynajmniej wprowadzają pewne zasady regulujące 

wzajemne kontakty. Przykładem standaryzacji tego typu jest spółdzielnia Le Soleil 

z Doliny Aosty. 
 

Le Soleil świadczy usługi dla dzieci i osób starszych w Dolinie Aosty. W szczególności 

spółdzielnia prowadzi ośrodki rekreacyjne dla dzieci w budynkach, które są jej własno-

ścią, nabytą przez jej członków, a następnie poddaną renowacji na ich koszt (co było 

możliwe także dzięki pożyczce bankowej). 

Aby uzyskać kontrakt od władz lokalnych na prowadzenie usług, spółdzielnia socjalna mu-

siała spełnić bardzo ostre wymogi zarówno w zakresie infrastruktury, jak i organizacji:  

–  poszerzenie drzwi wejściowych, zwiększenie pojemności i liczby wind w budynku, 

poszerzenie korytarzy, zwiększenie powierzchni wszystkich pokoi, liczby łóżek  

w każdym pokoju oraz zwiększenie liczby i poprawy standardu łazienek, zapewnienie 

dostępu do ogrodu, posiłków, aktywności rekreacyjnej; 

–  określenie liczby i kwalifikacji pracowników, dostępności do opieki medycznej,  

celów statutowych/misji organizacji, charakterystyki zasobów materialnych i organi-

zacyjnych oraz w zakresie zarządzania. 

Nie trudno się domyśleć, że spółdzielni socjalnej bardzo trudno jest wypełnić tak okre-

ślone wymogi/standardy. Tym bardziej że nie ma ona żadnych gwarancji ze strony 

władz lokalnych na długofalową współpracę w realizacji tego zadania publicznego.  

Spółdzielnia socjalna Le Soleil, chcąc podjąć współpracę z władzami lokalnymi, na po-

czątek musiała zaakceptować kontrakt jednoroczny, który następnie został przedłużony 

na kolejne cztery lata. Przy czym w końcu tego okresu władze lokalne mogą zdecydo-

wać o zmianie partnera i wybrać inną instytucję spośród lokalnych podmiotów bądź 

nawet z innego regionu kraju w celu zapewnienia niskich kosztów usług.  

W tym kontekście zwraca się także uwagę na prawdziwą trudność w określeniu granicy 

między skutecznością i efektywnością a eksploatacją trzeciego sektora przez admini-

strację publiczną. 

 

Pomimo iż we Włoszech zwykle inicjatorem podjęcia współdziałania jest admini-

stracja publiczna, w ostatnich latach zdarza się nierzadko, że to trzeci sektor 

pierwszy występuje z propozycją nawiązania kontaktów. Dzieje się tak zwłaszcza 
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wtedy, gdy organizacje społeczne inicjują nowe usługi społeczne i zabiegają o ich 

instytucjonalizację i finansowanie przez administrację publiczną lub gdy starają się 

zwrócić uwagę opinii publicznej i władz na nowe kwestie i potrzeby społeczne oraz 

spowodować reakcję władz lokalnych. 

Jednakże należy podkreślić, że pozycja organizacji trzeciego sektora wobec władz 

lokalnych jest jeszcze dość słaba, chociaż istnieją duże różnice w tym zakresie za-

leżne od dziedziny usług społecznych, równie znaczne są odmienności regionalne. 

Przykładowo istnieją regiony włoskie, takie jak Trentino, region Aosty i region 

Emilia-Romania, w których organizacje te mają bardzo wysoką pozycję negocja-

cyjną dzięki dobrze rozwiniętej samoorganizacji trzeciego sektora w formie różno-

rakich konsorcjów i lig, będących w stanie negocjować z władzami lokalnymi,  

a nawet z firmami prywatnymi, i mającymi bardzo silną pozycję. W innych regio-

nach, jak np. region Kampanii, organizacje społeczne są zatomizowane i nie są  

w stanie podejmować współdziałania z sektorem publicznym lub też po prostu są 

uzależnione od władz lokalnych i korzystają z patronatu politycznego administracji 

publicznej. W literaturze włoskiej wskazuje się na tę ostatnią okoliczność jako na 

barierę utrudniającą standaryzację wzajemnych stosunków państwa i organizacji 

trzeciego sektora. 

Ważny krok w procesie normalizacji relacji obu sektorów we Włoszech stanowi 

ustawa fiskalna z 2009 roku136. Wprowadziła ona standardy w zakresie potrzeb 

zbiorowych, usług społecznych, ich organizacji oraz kosztów na poziomie regional-

nym. Regulacja ta stanowi element wdrażanej od kilku lat reformy w zakresie de-

centralizacji fiskalnej. Godne uwagi jest to, że zgodnie z nowym ustawodawstwem 

wszystkie podmioty prywatne (w tym organizacje trzeciego sektora) straciły z koń-

cem 2010 roku prawo do realizacji usług publicznych, jeśli podstawą uzyskania 

zlecenia publicznego były inne formy niż przetarg. Podobne regulacje obejmą jed-

nostki sektora finansów publicznych i podległe im jednostki organizacyjne, które 

do końca 2011 roku na równi z pozostałymi podmiotami były zobowiązane 

uczestniczyć w przetargach w celu realizacji zadań publicznych w sferze usług spo-

łecznych137.  

                                                            
136  Ustawa nr 42 z 5 maja 2009 r. dotyczy decentralizacji finansowej oraz polityki fiskalnej wobec 

administracji lokalnej w kwestii standardów jakości podstawowych usług publicznych. 
137  Anna Merlo, wywiad. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że nowy paradygmat relacji między państwem  

a trzecim sektorem oparty na partnerstwie różni się od dotychczasowego oparte-

go na relacjach hierarchicznych. Ponadto we Włoszech nowy typ partycypacji, 

którą chce wprowadzić trzeci sektor w relacjach z państwem, ma charakter bar-

dziej strategiczny i aktywny niż dotychczasowy model, w którym trzeci sektor był 

operatorem-dostawcą usług. Tak więc po długim okresie, który można by określić 

jako fazę kooperacji, w której najistotniejsze było zarządzanie, finansowanie  

i współwłasność usług publicznych, dzisiejsze partnerstwo między administracją 

publiczną a organizacjami oddolnymi ewoluuje w kierunku nowych i ambitniej-

szych celów, obejmując poziom stanowienia polityki i jej oceny. Taki kierunek 

zmian relacji wzajemnych państwo – trzeci sektor wzmaga także potrzebę wypra-

cowania odpowiednich standardów partycypacji trzeciego sektora w tworzeniu  

i ocenie polityk publicznych. 
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3.  Brytyjski model polityki wobec trzeciego sektora.  
Pomiędzy kulturą kontraktu a trzecią drogą 

 
W Wielkiej Brytanii od 1998 roku kontakty państwo – trzeci sektor są normo- 

wane w postaci paktu/porozumienia zawartego na poziomie krajowym (tzw. Com-

pact)138. Na poziomie lokalnym istnieją porozumienia lokalne, które są odwzo- 

rowaniem paktu ogólnokrajowego, czyli compacts. Przygotowanie i ogłoszenie 

porozumienia krajowego stanowiło efekt szerokich i wielopoziomowych konsulta-

cji z udziałem około 25 tysięcy organizacji. W ciągu następnych lat rząd brytyjski 

wspierał rozwój lokalnych porozumień. Dzięki temu, po dziesięciu latach od pod-

pisania pierwszego ogólnokrajowego paktu, porozumienia lokalne między trzecim 

sektorem a władzami lokalnymi obejmują dzisiaj cały obszar Wielkiej Brytanii. 

Należy dodać, że zakres i formy porozumień między władzami lokalnymi a organi-

zacjami trzeciego sektora wyznaczają zarówno ogólnokrajowy Compact, jak i po-

szczególne polityki publiczne oraz specyfika lokalna. Niektóre inicjatywy z zakresu 

polityk publicznych mogą być finansowane ze środków krajowych jedynie pod 

warunkiem, że uczestniczą w nich zarówno partnerzy reprezentujący administra-

cję publiczną, jak i trzeci sektor.  

W tym opracowaniu przedstawiono głównie doświadczenia standaryzacji relacji 

administracja publiczna – trzeci sektor na przykładzie Anglii, jednego z obszarów 

administracyjnych Zjednoczonego Królestwa. Podobne porozumienia wprowadzo-

no także w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Ponadto dzięki polityce promowania 

compacts prowadzonej przez administrację rządową szczebla centralnego, poro-

zumienia tego typu zawarto także na poziomie powiatów i miast. Najczęściej pakty 

zawierane są przez wydziały spraw społecznych, rzadziej przez wydziały ds. eduka-

cji, zdrowia, kultury i sztuki oraz sportu139.  

                                                            
138  Compact to porozumienie określające podstawowe zasady współpracy między administracją 

publiczną a organizacjami trzeciego sektora w Wielkiej Brytanii (The Compact on relations be-
tween Government and the Third Sector in England).  

139  John Casey, Bronwen Dalton, Rose Melville, Jenny Onyx, Strengthening government-nonprofit 
relations: international experiences with compacts, op. cit., s. 64. 
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Compact określa standardy partnerstwa między państwem a trzecim sektorem,  

w szczególności w zakresie trzech kwestii: 

–  współudziału trzeciego sektora w stanowieniu polityki; 

–  wsparcia ze strony państwa dla organizacji społecznych; 

–  wyrównywania pozycji między sektorem publicznym i organizacjami oddol-

nymi. 

Jednym z kluczowych celów tej umowy jako inicjatywy politycznej było uspraw-

nienie rządzenia (modern governance) na szczeblu lokalnym. Natomiast istotą 

paktu jako procesu było stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie relacji 

obu sektorów. Compact zawiera ogólne zasady współpracy oraz pięć kodeksów 

szczegółowych, dotyczących dobrych praktyk, normujących relacje obu sektorów 

w zakresie finansowania i zamówień publicznych, konsultacji i oceny polityki  

wobec organizacji społecznych, działalności organizacji i grup oddolnych reprezen-

tujących ludność kolorową i mniejszości etniczne (BME140) oraz funkcjonowania 

inicjatyw obywatelskich.  

Kodeks ds. finansowania i zamówień publicznych (Funding and procurement code) 

zobowiązuje rząd do wieloletniego finansowania trzeciego sektora oraz do pokry-

wania większości jego kosztów administracyjnych w celu wzmocnienia potencjału 

organizacji społecznych. Z kolei Kodeks ds. konsultacji i oceny polityki wobec  

organizacji społecznych (Consultation and policy appraisal code) zawiera zasady, 

którymi powinien kierować się rząd w procesie konsultacji z organizacjami trze- 

ciego sektora. Compact określa zadania dla władz administracyjnych i trzeciego 

sektora, odnosząc się do wszystkich departamentów/wydziałów rządowej admini-

stracji centralnej i pozostałych jednostek publicznej władzy wykonawczej, w któ-

rych zakresie obowiązków pozostają kontakty z trzecim sektorem i inicjatywami 

obywatelskimi.  

Piśmiennictwo przedmiotu na temat wpływu compacts jako innowacji z zakre- 

su polityki społecznej na poprawę relacji trzeciego sektora i państwa nie przy- 

nosi jednoznacznej oceny. Marilyn Taylor podkreśla141 znaczenie paktów przede 

                                                            
140  BME – skrót od black and ethnic minorities. 
141  Marylin Taylor, wywiad. 
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wszystkim jako inicjatywy politycznej otwierającej nowy etap relacji między admi-

nistracją rządową a trzecim sektorem, niemożliwy do wyobrażenia jeszcze piętna-

ście lat temu. Wskazuje, że compacts umożliwiły organizacjom trzeciego sektora 

uzyskać mocniejszą pozycję w ramach horyzontalnych relacji z władzami lokalny-

mi, a administracji publicznej stworzyły podstawy do określenia wymogów wobec 

organizacji społecznych na rzecz ich bardziej „zdyscyplinowanej” roli w definiowa-

niu polityk i dostarczaniu usług.  

Raporty Home Office142 dotyczące wdrażania compacts wskazują zarówno na ko-

rzyści wynikające z ich implementacji, jak i słabe strony. Zwraca się m.in. uwagę, 

że stanowią integralną część rządowego pakietu instrumentów, który zdecydo- 

wanie umocnił trzeci sektor i inicjatywy obywatelskie w Anglii i przyczynił się do 

poprawy wzajemnego zrozumienia obu sfer. Wskazuje się na problem złych prak-

tyk między sektorami dotyczący finansowania oraz brak mechanizmów zarówno 

wyodrębniania dobrych przykładów, jak i identyfikacji zachowań niezgodnych  

z zasadami compacts i penalizacji takich zachowań. 

Wyniki ewaluacji wdrażania Kodeksu ds. finansowania i zamówień publicznych 

uważanego za najważniejszą część składową brytyjskiego Compact wskazują, że  

w zakresie obu głównych celów kodeksu, tj. wydłużenia finansowania do trzech lat 

oraz pokrywania przez państwo kosztów operacyjnych ponoszonych przez trzeci 

sektor (full cost recovery), rząd nie odnotował wyraźnej poprawy. Przykładowo  

w roku 2007 Komisja ds. paktu (Commission for Compact) wykazała, że jedynie 

54% programów rządowych realizowanych przez administrację centralną zapew-

niała trzeciemu sektorowi finansowanie na okres trzech lat lub więcej. W tymże 

roku Charity Commission przedstawiła dane, z których wynika, iż zdecydowana 

większość angielskich organizacji pożytku publicznego (68%) miała podpisane 

umowy z władzami lokalnymi na rok lub krócej143. W przypadku drugiego z celów 

                                                            
142  Strengthening partnerships: Next steps for Compact, The Relationship between the Government 

and the Voluntary and Community Sector, Home Office, London March 2005, http://webar-
chive.nationalrchives.gov.uk/+/http://www.homeoffice.gov.uk/documents/2005-strengthening-
partnerships/cons-strengthening-partnerships. 

143  Meta Zimmeck, The Compact 10 years on: government’s approach to partnership with the 
voluntary and community sector in England, „Voluntary Sector Review” March 2010, Vol. 1,  
No. 1, s. 129. 
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Kodeksu ds. finansowania i zamówień publicznych wyniki ewaluacji dowodzą  

niskiej realizacji założeń kodeksu. Badania wskazują, że w dalszym ciągu istnieje 

problem subsydiowania przez organizacje trzeciego sektora dostarczania usług 

publicznych. Ustalenia Charity Commission z 2007 roku w tej sprawie dowodzą, że 

30% programów finansowanych przez administrację szczebla centralnego przy- 

znało, że w całości pokrywały organizacjom społecznym koszty obsługi adminis- 

tracyjnej realizacji zadań publicznych lub miały taki zamiar144. Natomiast 44% pro-

gramów finansowanych przez administrację szczebla centralnego przyznało, iż  

w części pokrywały te koszty lub przeznaczały określone kwoty na pokrycie kosz-

tów operacyjnych (overheads)145.  

W ocenach dotyczących wdrażania compacts są także inne sceptyczne komenta-

rze. W szczególności podkreśla się, że jest to dokument zbyt rozbudowany i obie 

strony mają trudności z oceną, czy działają zgodnie z zapisami porozumienia. Ma-

rylin. Taylor wskazuje, że dotychczasowe partnerstwo nie przyniosło wyników  

na miarę oczekiwań146. Zauważa, że można mówić o pewnym wzroście wpływu 

organizacji społecznych na poprawę warunków życia obywateli. Inaczej mówiąc, 

wzrosła rola trzeciego sektora jako dostawcy usług społecznych. Przykładem  

z ostatniego okresu jest program Nowej Lewicy, Comprehensive Area Agreements. 

Celem jest zreformowanie władzy lokalnej i szersze włączenie organizacji społecz-

nych w rolę dostawców usług. Jednak Taylor wskazuje, że może to stanowić wyraz  

instrumentalizacji trzeciego sektora i przekierowywania popytu i odpowiedzialno-

ści za świadczenia społeczne na organizacje trzeciego sektora. Podkreśla się też, że 

dla pełnej realizacji partnerstwa między obu sektorami konieczne jest nie tylko 

powierzanie organizacjom społecznym realizacji usług, ale i rzeczywiste uwzględ-

nianie ich roli w podejmowaniu decyzji, stanowieniu polityki.  

Zdaniem Mety Zimmeck mimo istnienia paktów między administracją publiczną  

a organizacjami trzeciego sektora nadal wielu jego przedstawicieli ma poczucie 

funkcjonowania na marginesie systemu władzy. W dużej liczbie jednostek teryto-

                                                            
144  Ibidem. 
145  Ibidem. 
146  Marylin Taylor, wywiad.  
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rialnych pakty są jeszcze słabo zinstytucjonalizowane. Realizacja compacts znacz-

nie lepiej przebiega w tych jednostkach terytorialnych oraz w ramach tych polityk 

publicznych, w których także wcześniej istniały tradycje inwestowania w relacje  

z trzecim sektorem i na rzecz dialogu międzysektorowego. Stąd często pojawia się 

postulat pod adresem sektora publicznego dotyczący poprawy kultury politycznej 

administracji publicznej.  

Meta Zimmeck, dokonując podsumowania pierwszej dekady obowiązywania 

Compact w Anglii, dowodzi, że „(…) dziesięć lat wdrażania porozumienia przynio-

sło zaledwie pięć lat znaczących z punktu widzenia praktycznych zmian na lep-

sze”147. Autorka uważa, że dużą słabością paktu jest fakt, iż nie ma on charakteru 

obligatoryjnego (it is not legally binding) i określa go bardziej jako ponętną fasadę, 

będącą w dyspozycji polityki społecznej, aniżeli rzeczywiste narzędzie umocnienia 

relacji między państwem a trzecim sektorem. 

Przytoczone wnioski z ewaluacji compacts przeprowadzone zarówno przez rząd, 

jak i ekspertów przyczyniły się do wzmocnienia infrastruktury instytucjonalnej 

mającej służyć poprawie ich wdrażania. W 2007 roku rząd laburzystowski powołał 

komisarza i Komisję ds. paktu, przygotował raport na temat partnerstwa państwa  

i trzeciego sektora potwierdzający zainteresowanie rządu udziałem organizacji  

w produkcji usług i stanowieniu polityk publicznych. Ponadto obecnie w strukturze 

angielskiej administracji rządowej istnieje urząd ds. trzeciego sektora i minister  

ds. trzeciego sektora. Niezależnie od rządu funkcjonuje więc Komisja ds. paktu 

oraz Program na rzecz promowania paktu (the Compact Advocacy Programme) 

oraz „Głos Paktu” (Compact Voice) – reprezentujące trzeci sektor i inicjatywy 

obywatelskie.  

W odpowiedzi na głosy krytyki obecnie trwa dyskusja na temat nadania poro- 

zumieniom charakteru aktu prawnego i włączenia niektórych jego zapisów do 

obowiązującego prawa. Trwają także prace nad ujednoliceniem i skróceniem  

dokumentu, który ma składać się z jednego tekstu zawierającego zasady i pięć 

kodeksów oraz liczyć 50 stron zamiast dotychczasowych 140. Compact „po liftin-

                                                            
147  Meta Zimmeck, The Compact 10 years on: government’s approach to partnership with the 

voluntary and community sector in England, op. cit. 
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gu” zawiera podstawowe zasady, na których opiera się współpraca (Compact  

values)148 i listę zobowiązań, które dotyczą trzech obszarów relacji administracji 

publicznej i trzeciego sektora: jego udziału w definiowaniu polityk publicznych, 

alokacji zasobów i zlecania zadań organizacjom trzeciego sektora oraz wyrówny-

waniu asymetrii w kontaktach między administracją publiczną a sektorem obywa-

telskim149. Zimmeck zwraca uwagę, że „odświeżony” Compact koncentruje się 

bardziej na standaryzacji kontaktów między państwem a trzecim sektorem, jako 

producentem i dostawcą usług niż jego udziałem w definiowaniu polityki i rzecz-

nictwie interesów.  

 

                                                            
148  Zob. Aneks.  
149  Meta Zimmeck, The Compact 10 years on: government’s approach to partnership with the 

voluntary and community sector in England, op. cit, s. 129. 
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4.  Ewolucja interakcji państwa i trzeciego sektora.  
Portret szwedzki 

 

Szwecja dość powszechnie jest postrzegana jako bastion publicznego państwa 

opiekuńczego i symbol modelu instytucjonalnego polityki społecznej, w którym 

funkcja trzeciego sektora była i jest rezydualna. Tymczasem tradycje działalności 

trzeciego sektora, zwłaszcza spółdzielczości i ruchów społecznych (folkrorelser150), 

odgrywały i nadal ogrywają ważną rolę gospodarczą (spółdzielczość) i polityczną 

(folkrorelser). Historycznie cechą charakterystyczną szwedzkiego modelu trzeciego 

sektora była silna rola własności opartej na członkostwie oraz wysoka aktywność 

społeczna151. Podobnie obecnie oddolne inicjatywy społeczne (popular movement 

organizations) stanowią ważny składnik systemu demokratycznego w Szwecji ści-

śle związany z pojęciem „szwedzkiego modelu”152. W tym modelu oddolne inicja-

tywy społeczne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania ustroju państwa  

i procesu politycznego. Organizacjom trzeciego sektora przypisuje się także istot- 

ny wkład w implementację tego wzroca, zwłaszcza wpływ na stanowienie poli- 

tyk publicznych, wybór ich priorytetów oraz rzecznictwo potrzeb. I to mimo iż  

w szwedzkim publicznym modelu państwa opiekuńczego w ramach dywersyfikacji 

dostawców usług społecznych udział trzeciego sektora jest dość ograniczony  

i znacznie mniejszy niż sektora publicznego i prywatnego153.  

Inicjatywy społeczne bywają określane w Szwecji metaforycznie mianem „maryna-

ty”, co podkreśla ich oddziaływanie na różnych szczeblach organizacji państwa  

i wielu dziedzinach życia. Zarówno one, jak i ruchy społeczne opierają się na 

                                                            
150  Tym mianem określa się tę część szwedzkiego trzeciego sektora, która nie zajmuje się dostarcza- 

niem świadczeń społecznych w ramach zdywersyfikowanego systemu welfare mix ani prowa- 
dzeniem projektów, ani też nie realizuje zadań publicznych w ramach kontraktów z państwem. 
Organizacje i ruchy społeczne współtworzące folkrolelsel (m.in. organizacje kobiece, ruchy na rzecz 
ochrony środowiska, spółdzielczość konsumencka, organizacje sportowe, grupy edukacji dorosłych  
i inne) uczestniczą natomiast w procesie politycznym i należą do wiodących liderów opinii.  

151  Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt, Ola Larsson, Jeremy Kendall, Sweden: when strong third sector 
historical roots meet EU policy processes, w: Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) 
Jeremy Kendall, op. cit.  

152  Folkrolelsel – oddolne ruchy społeczne – są uosobieniem szwedzkiego modelu partycypacji poli- 
tycznej i ważnym składnikiem szwedzkiego modelu politycznego. 

153  Victor Pestoff, A Democratic Architecture for the Welfare State, Routledge, London–New  
York 2009. 
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dwóch poziomach: indywidualnym i organizacyjnym. Na pierwszy składa się człon-

kostwo i aktywność obywatelska. Drugi stanowi demokratyczna struktura organi-

zacji, będąca własnością członków i przez nich zasilana. Tym, co spaja oba pozio-

my, jest członkostwo. 

W warunkach szwedzkich podstawowym mechanizmem instytucjonalizacji kon-
taktów między administracją publiczną a trzecim sektorem są komisje rządowe 
(government commissions). W ich skład wchodzą pracownicy służby cywilnej, poli-
tycy, naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele właściwych organizacji trzeciego 
sektora. W założeniu instytucja komisji rządowej nie jest ani organizacją społeczną 
ani agendą rządową, lecz stanowi przede wszystkim rodzaj platformy dla przed-
stawicieli rządu i trzeciego sektora do kontaktów oraz poznawania i praktykowa-
nia „sztuki demokracji uczestniczącej/deliberatywnej”154.  

Wkład trzeciego sektora prac w komisji rządowych polega głównie na przekazy-
waniu ich członkom informacji i wiedzy na temat zagadnień stanowiących przed-
miot wspólnych inicjatyw politycznych oraz na wypracowaniu ich podstaw praw-
nych. Komisje zajmują się zarówno gromadzeniem danych dotyczących zagadnień 
stanowiących przedmiot zainteresowania sektora rządowego i trzeciego sektora, 
jak i wdrażaniem odpowiednich rozwiązań. W Szwecji w ostatnich latach w tym 
samym czasie prowadziło prace od 200 do 300 stałych komisji rządowo-obywa- 
telskich. Niejednokrotnie okres działalności komisji wykracza poza kalendarz wy-
borczy, czasami trwa nawet więcej niż 6 lat! 

Standardową procedurą komisji rządowych po zakończeniu prac nad raportami 
jest przesłanie dokumentów do konsultacji wszystkim zainteresowanym, w tym 
organizacjom trzeciego sektora, przedstawicielom sektora publicznego i innym 
zainteresowanym stronom. Warto wspomnieć, że wszystkie szwedzkie minister-
stwa prowadzą otwarte listy mailingowe i kto ma ochotę, w tym także osoby 
prywatne, może wyrazić swoją opinię na temat dokumentu i przekazać ją wła-
ściwemu ministerstwu. Każdy komentarz przekazany komisji na piśmie jest 
uwzględniany i włączany do ostatecznej wersji raportu. Fundamentalną cechą 

                                                            
154  Lars Trägårdh, Democratic governance and the creation of social capital in Sweden: the descreet 

charm of governmental commissions, w: State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish 
Model Reconsidered, (ed.) Lars Trägårdh, Berghahn Books, New York 2007. 
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tej procedury jest jej dobrowolny charakter. Cały proces nie podlega żadnym 
wymogom normatywnym.  

Natomiast rola państwa w zakresie wspomagania procesu konsultacji między or-

ganizacjami społecznymi a rządem polega na finansowym wspieraniu działalności 

organizacji i inicjatyw społecznych biorących udział w tym procesie. Strony uczest-

niczące w konsultacjach traktują to rozwiązanie jako korzystne i zapewniające 

przejrzystość relacji między państwem a organizacjami społecznymi, stanowiące 

ważny element procedowania demokratycznego. Uważa się także, że taki przebieg 

tworzenia prawa zapewnia większą skuteczność w jego implementacji i stanowi 

ważny wymiar przestrzegania zasad demokratycznych. Zwraca się uwagę, że 

szwedzki proces polityczny z jego otwartym cyklem konsultacji (open feedback 

cycle) umożliwia komisjom zarówno uwzględnienie idei, informacji i opinii poli-

tycznych, które zostały pominięte lub niedocenione we wcześniejszych fazach prac 

komisji, jak też legitymizuje wypracowane rozwiązania lub akty prawne dzięki 

umożliwieniu wyrażenia i wysłuchania maksymalnej liczby opinii. 

Przedstawione rządowe postępowanie w kwestii formowania polityk i ustawo-

dawstwa przy udziale komisji rządowych i procesu konsultacji dowodzi istnienia  

w szwedzkim modelu ustrojowym mechanizmów zapewniających trwałe i ścisłe 

relacje między państwem a trzecim sektorem. W piśmiennictwie podkreśla się, że 

ten sposób tworzenia prawa pozwala trzeciemu sektorowi uzyskać wiedzę i po-

znać procedury niezbędne do udziału w procesie politycznym i oddziaływania  

na ten proces155. Według szwedzkich analityków156 demokratyczne przekonania  

i struktury leżące u podstaw oddolnych ruchów obywatelskich w tym kraju pozo-

staną także w przyszłości fundamentem krajowego systemu stanowienia polityki.  

Według części badaczy, jak Adalbert Evers i Annette Zimmer, istnienie poszerzonej 

przestrzeni dla partycypacji demokratycznej i rola trzeciego sektora, który pośred-

niczy między lokalnymi i centralnymi szczeblami tworzenia opinii i podejmowania 

decyzji wspierają także demokratyczny charakter szwedzkiego welfare state i za-

                                                            
155  Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt, Ola Larsson, Jeremy Kendall, Sweden: when strong third sector 

historical roots meet EU policy processes, w: Handbook on the third sector policy in Europe, (ed.) 
Jeremy Kendall, op. cit.  

156  Ibidem. 
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pewniają mu ciągłość157. Natomiast w piśmiennictwie szwedzkim zwraca się uwa-

gę na potrzebę większego udziału trzeciego sektora w realizacji publicznej polityki 

społecznej. Victor Pestoff postuluje redemokratyzację sfery społecznej w Szwecji 

przez zbudowanie jej nowej architektury przy pomocy większej funkcjonalnej 

obecności trzeciego sektora w szwedzkim systemie welfare state158. 

Drugim instrumentem służącym instytucjonalizacji relacji partnerskich (demokra-

tycznych) między trzecim sektorem a państwem jest system konsultacji (remiss 

system of report referral). Stanowi on integralny element szwedzkiego procesu 

legislacyjnego. Dzięki temu organizacje trzeciego sektora nieprzerwanie uczestni-

czą w procesie dialogu z rządem. Zdaniem części badaczy szwedzkich, w tym 

Trägårdha159, proces konsultacyjny zapewnia przejrzystość i stanowi ważny ele-

ment demokratycznego procedowania. Uważa się także, że taki proces tworzenia 

prawa zapewnia większą skuteczność w jego implementacji.  

Konkludując należy stwierdzić, że w Szwecji funkcje organizacji trzeciego sektora 

koncentrują się na reprezentowaniu interesów i praw oraz kształtowaniu procesu 

politycznego (agenda setting) i integracji politycznej. Dzięki temu przyczyniają się 

do demokratycznego charakteru ustroju politycznego.  

 

Szwedzki Compact 

Inicjatorem szwedzkiego porozumienia między państwem a trzecim sektorem160 

była organizacja Krajowe forum na rzecz aktywności obywatelskiej (National  

Forum for Voluntary Work). Szwedzki Compact uważany jest za koncepcję hybry-

                                                            
157  Adalbert Evers, Annette Zimmer, Third Sector Organizations as Service Providers and Elements of 

Social and Political Integration: Main Trends and Key Observations, w: Third Sector Organizations 
Facing Turbulent Environments. Sports, Culture and Social Services in Five European Countries, 
(eds.) Adalbert Evers, Annette Zimmer, CINEFOGO, Nomos, Baden-Baden 2010, s. 327. 

158  Victor Pestoff, A Democratic Architecture for the Welfare State, op. cit., s. 267. 
159  Lars Trägårdh, Democratic governance and the creation of social capital in Sweden: the descreet 

charm of governmental commissions, w: State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish 
Model Reconsidered, (ed.) Lars Trägårdh, op. cit. 

160  Zob. Aneks.  
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dową. Wzór stanowi zarówno brytyjski Compact, jak i koncepcja dialogu obywa-

telskiego sformułowana przez Unię Europejską161.  

Pierwsze wnioski z wdrażania porozumienia szwedzkiego mogą stanowić cenne 

źródło informacji dla strony polskiej. Realizacja Compactu podlega ocenie przez 

rząd, który w cyklu trzyletnim zleca przygotowanie trzech raportów opartych na 

badaniach naukowych. Ponadto raz w roku odbywa się ogólnokrajowa konferen-

cja oraz przedstawiany jest coroczny raport przygotowywany przez wszystkie trzy 

strony porozumienia na temat realizacji ich zobowiązań wynikających z porozu-

mienia.  

Wyniki raportu dotyczące pierwszego roku wdrażania porozumienia162 nie przyno-

szą jednoznacznych opinii w sprawie korzyści z jego realizacji dla instytucji pu-

blicznych i trzeciego sektora. Część przedstawicieli organizacji pozarządowych 

wskazywała w toku badań, że Compact poprawił ich pozycję negocjacyjną wobec 

administracji publicznej. Część była jednak zdania, że porozumienie jest zbyt ogól-

ne i nie nakłada na strony wyraźnych zobowiązań, dlatego niczego nie zmieni  

w dotychczasowych relacjach163. Ponadto reprezentanci organizacji obywatelskich 

wskazywali na niedobór funduszy na realizację ich zadań w ramach Compactu.  

W praktyce może to osłabić zdolność organizacji społecznych wypełniania zobo-

wiązań wynikających z porozumienia, gdyż wyasygnowanie czasu i funduszy na 

udział w realizacji porozumienia dla większości organizacji niedysponujących płat-

nym personelem i opierających działalność na aktywności obywatelskiej może 

okazać się barierą.  

W raporcie zwrócono też uwagę, że władze lokalne częściej włączają organizacje 

obywatelskie do udziału w procesach podejmowania decyzji na różnych szcze-

                                                            
161  Koncepcja dialogu obywatelskiego jako oficjalna aspiracja polityczna została po raz pierwszy for- 

malnie wskazana przez Komisję Europejską w Komunikacie z 1997 roku. Zabrakło jednak instru- 
mentów instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego podobnych do tych, które regulują instytucje 
dialogu społecznego, tj. fundamentów prawnych i wsparcia finansowego dla podmiotów dialogu. 
Dialog obywatelski jest postrzegany jako „miękkie” podejście do zarządzania, fakultatywne i nie- 
zobowiązujące, w którym partnerzy obywatelscy nie są zdefiniowani oraz w którym unika się kry- 
teriów dot. formalnej akredytacji czy też obligatoryjnych kryteriów dot. reprezentatywności.  

162  Karin Gavelin, wywiad. 
163  Ibidem.  
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blach164. Ma to przyczynić się do realizacji postulatów w kwestii demokratyzacji 

szwedzkiego publicznego welfare state. Jednym z postulatów w tym obszarze jest 

propozycja inkorporacji przedszkoli spółdzielczych prowadzonych przez rodziców 

do sieci lokalnych dotyczących polityk (local policy networks).  

Jak pisze Victor Pestoff 165, dotychczas rodzice prowadzący przedszkola społeczne, 

mimo że są ważnymi dostawcami wysokiej jakości usług opieki nad dzieckiem, są 

traktowani przez system szwedzkiej publicznej polityki społecznej jako outsiderzy 

pozbawieni wpływu na funkcjonowanie całości systemu edukacji przedszkolnej. 

Autor zauważa, że podjęta w ostatnim okresie inicjatywa ustawodawcza związana 

z jakością usług opieki przedszkolnej potwierdza brak zainteresowania władz cen-

tralnych dla uznania doświadczeń trzeciego sektora w tym obszarze usług czy sko-

rzystania z nich.  

Podobnie władze centralne nie wykazują inicjatywy w zapewnieniu rodzicom 

większego wpływu na usługi publiczne, nie licząc organizacji forów dyskusyjnych. 

Również stowarzyszenie szwedzkich gmin i powiatów i właściwych związków za-

wodowych zgodnie odrzuciły propozycje dotyczące zwiększenia wpływu rodziców 

w publicznych placówkach edukacji przedszkolnej. W związku z tym autor postulu-

je wprowadzenie tzw. funkcjonalnej reprezentacji trzeciego sektora w sferze usług 

społecznych na poziomie gminnym oraz dzielnic i sołectw w postaci zarządów/rad 

złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora, reprezentujących poszczególne  

sektory usług społecznych (opieka przedszkolna, opieka nad osobami starszy- 

mi, oświata, usługi dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla migrantów). Funkcjo-

nalna demokracja uzupełniałaby demokrację reprezentatywną oraz terytorialną  

i mogłaby przybierać formę sektorowych gminnych forów dyskusji i podejmo- 

wania decyzji. Pestoff argumentuje, że mogłoby to ułatwić współzarządzanie  

(co-management) sektorem usług na szczeblu gminnym, a nawet promować 

współrządzenie (co-governance) danym sektorem usług społecznych na poziomie 

krajowym.  

 

                                                            
164  Ibidem. 
165  Victor Pestoff, A Democratic Architecture for the Welfare State, op. cit.  
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5.  Wnioski i rekomendacje 
 

Od końca lat 90. zeszłego wieku w wielu państwach świata, w tym w krajach euro-

pejskich, obserwuje się wzrost zainteresowania rządów wzmocnieniem relacji  

z trzecim sektorem. Mówi się o nowej erze relacji między administracją publiczną 

i organizacjami społecznymi. Jej przyczyną jest ewolucja powojennych modeli 

społecznych. Na plan pierwszy wysuwają się kwestie funkcjonalności, skutecz- 

ności, efektywności, partycypacji, inkluzyjności, emancypacji oraz legitymizacji 

współczesnych państw opiekuńczych. Wyzwania te stanowią rezultat przekształ-

ceń społeczeństw przemysłowych w postindustrialne z towarzyszącymi im zmia-

nami struktur gospodarczych, demograficznych, społecznych politycznych.  

Większość autorów, w tym Michael Walzer, Fritz W. Scharpf, Eva Sörensen166, 

przedstawia reformujące się nowe welfare state w kontekście szerszych relacji  

z systemem politycznym i podkreśla konieczność transformacji, demokratyza-

cji/uspołecznienia zarówno samych welfare states, jak i współczesnych demokracji 

parlamentarnych. Wskazuje się na dwa wymiary systemu politycznego: decyzyjny 

i wdrożeniowy oraz zauważa, że we współczesnych demokratycznych systemach 

politycznych należy wzmacniać partycypację obywateli zarówno w sferze udziału 

w procesach decyzyjnych, jak i w realizacji polityk publicznych oraz innych funkcji 

istotnych dla interesu społecznego. Wymiar decyzyjny oznacza rozwój procedur 

systemu politycznego, umożliwiających obywatelom uczestnictwo w kształtowa-

niu poszczególnych polityk publicznych. Wymiar implementacyjny zakłada, że 

obywatele sprawują kontrolę nad administracją publiczną w zakresie celów reali-

zowanych przez władze, tj. czy są one realizowane efektywnie i nie zagrażają po-

czuciu bezpieczeństwa obywateli. Argumentuje się tutaj, że swoista demokratycz-

na socjalizacja demokracji parlamentarnej powinna polegać zarówno na ożywieniu 

demokracji reprezentatywnej, jak i jej poszerzeniu o element partycypacyjny przez 

zwiększenie aktywności obywateli w sferze społecznej. A instytucje państwa winny 

                                                            
166  Michael Walzer, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, op. cit.; idem, Socializing 

the Welfare State, w: Democracy and the Welfare State, (ed.) Amy Gutmann, op. cit.; Fritz  
W. Scharpf, Economic integration, democracy and the welfare state, op. cit.; Eva Sörensen, New 
forms of democratic empowerment: Introducing user influence in the primary school system in 
Denmark, op. cit. 
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wspierać rozwój niepaństwowych form instytucjonalnego działania w ramach tej 

sfery.  

Zatem trudności powojennego welfare state sprzyjają intensywniejszej partycypa-

cji instytucji obywatelskich w procesach decyzyjnych i w wymiarze realizacji poli-

tyk publicznych. „Kurs na” intensyfikację uczestnictwa obywateli podkreślają ko-

munitarianie. Thomas Humphrey Marshall167 wskazuje na trudności ochrony praw 

społecznych we współczesnej demokracji liberalnej. Niklas Luhmann168 wyjaśnia 

wzrost udziału trzeciego sektora w politykach publicznych ewolucją welfare state 

w kierunku państwa bezpieczeństwa społecznego z jego naczelną funkcją inkluzji 

politycznej i otwarciem instytucjonalnym na nowych aktorów życia społecznego, 

w tym trzeci sektor, zdolnych wesprzeć państwo w organizacji usług równego do-

stępu obywateli do dóbr publicznych.  

Wskazane zjawiska generują nowe potrzeby, oczekiwania i wyzwania wobec do-

tychczasowych welfare states.  

W konsekwencji instytucje obywatelskie stają się obiektem zwiększonego zain-

teresowania kół politycznych i eksperckich, jako jeden z mechanizmów udra- 

żniających architekturę publicznego państwa opiekuńczego i „juwenalizujących” 

ustrój polityczny współczesnych demokracji parlamentarnych. Sprzyja to mo- 

dyfikacji dotychczasowych form relacji państwo – trzeci sektor i tworzy nowe 

praktyki we wzajemnych kontaktach w ramach polityk publicznych. Zawarta  

w niniejszej ekspertyzie analiza zachodnich doświadczeń w tym zakresie może 

dostarczyć pomocnych argumentów gremiom odpowiedzialnym za zmiany 

ustrojowe w RP.  

Zatem nowe inicjatywy polityczne mające na celu umocnienie kontaktów pomię-

dzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora w ramach postindu-

strialnego welfare state należy traktować jako odpowiedzi na wskazane uprzednio 

wyzwania nurtujące współczesne zachodnie państwo opiekuńcze. Wskazano na 

                                                            
167  Thomas Humphrey Marshall, Class Citizenship and Social Development, w: Kazimierz W. Frieske, 

Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór i tłu- 
maczenie tekstów na prawach rękopisu, op. cit. 

168  Niklas Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, op. cit. 
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potrzeby i oczekiwania obu sektorów oraz na dylematy związane z kształtowaniem 

relacji partnerskich między administracją publiczną a trzecim sektorem. 

Przegląd doświadczeń państw europejskich reprezentujących główne i odmienne 

modele społeczne, tj. model liberalny (Wielka Brytania), model korporacjonistycz-

ny (Francja), model instytucjonalny (Szwecja), model śródziemnomorski (Włochy), 

dowodzi, że podjęto tam nowe inicjatywy polityczne i innowacje instytucjonalne  

w zakresie regulacji lub rekonstrukcji kontaktów między administracją publiczną  

a trzecim sektorem. Niejednokrotnie ich wynik stanowią porozumienia określane 

jako pakt (compact), porozumienie (accord), karta (charter), konkordat (concor-

dat), program współpracy (cooperation programme), protokół (protocol), part- 

nerstwo (partnership) i strategia (strategy)169. Istotą tych publiczno-społecznych  

porozumień jest regulacja kontaktów między administracją publiczną a trzecim 

sektorem w zakresie kształtowania polityk i świadczenia usług. Ich znaczenie pole-

ga na uwypukleniu szczególnej roli trzeciego sektora oraz na poprawie procesu  

i rezultatów kontaktów wzajemnych między administracją publiczną a organiza-

cjami społecznymi.  

Analiza wspomnianych porozumień skłania do kilku wniosków. 

Stanowienie wymogów normatywnych dotyczących relacji administracja publiczna 

– trzeci sektor stanowi rezultat szerszych inicjatyw politycznych, w szczególności 

strategii dewolucji polityki społecznej, czyli przekierowywania popytu i odpowie-

dzialności za świadczenia społeczne częściowo na trzeci sektor, oraz programów 

modernizacji administracji publicznej szczebla lokalnego w ramach nowego zarzą-

dzania publicznego.  

Protokoły o współpracy powstałe w omawianych krajach są nie do przecenienia  

z uwagi na ich znaczenie w budowaniu i poprawie kultury politycznej zarówno 

administracji publicznej, jak i organizacji oddolnych. Jednak do ich słabości zaliczyć 

należy brak mocy wiążącej paktów i to, że mimo upływu dekady (przypadek bry-

tyjski) brak jest rzeczywistego przełomu w kształtowaniu wzajemnych relacji,  

w szczególności w zakresie współdefiniowania celów polityk publicznych.  

                                                            
169  John Casey, Bronwen Dalton, Rose Melville, Jenny Onyx, Strengthening government-nonprofit 

relations: international experiences with compacts, op. cit.  
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Mimo to compacts i pokrewne rozwiązania można potraktować jako ważne inno-

wacje instytucjonalne, tym bardziej że w miejsce relacji inspirowanych koncepcją 

New Public Management z jej zasadami konkurencyjności dostawców świadczeń 

społecznych, kontraktowania usług i wąsko pojmowanej efektywności ekonomicz-

nej (value for money), tak charakterystycznych dla lat 1989–1990, ma miejsce 

powolna zmiana kursu polityki zachodnich państw Europy w kierunku nowej kul-

tury współpracy/partnerstwa obu sektorów opartej na nowym rządzeniu publicz-

nym (New Public Governance). 

W tym kontekście podkreśla się strategiczną rolę umów/protokołów współpracy  

w zakresie koordynacji sfery społecznej. Wskazuje się, że compacts są sympto-

mem wyłaniającego się nowego modelu współrządzenia tym obszarem. Ponadto 

argumentuje się, że nigdy dotąd organizacje społeczne nie odgrywały tak kluczo-

wej roli w dostarczaniu usług i stanowieniu polityki. Jednak są także opinie mniej 

entuzjastyczne, że porozumienia między administracją publiczną a trzecim sekto-

rem prowadzą do utraty autonomii przez organizacje społeczne i koncentracji 

władzy w gestii rządów.  

W obecnej fazie ewolucji zachodniego welfare state opartej na kulturze partner-

stwa publiczno-społecznego, jak dowodzą doświadczenia brytyjskie, istotne jest 

wspólne planowanie z udziałem organizacji społecznych dostarczających usługi  

i ich odbiorców w roli diagnostów lokalnych potrzeb. W Wielkiej Brytanii ta faza 

relacji obu sektorów przyczyniła się do poprawy ich współdziałania na wszystkich 

szczeblach administracji publicznej, ale przyniosła korzystne rezultaty w szczegól-

ności tam, gdzie już wcześniej były doświadczenia w zakresie wspólnego planowa-

nia polityki społecznej.  

Stąd też obecną, trzecią fazę170 relacji między państwem a trzecim sektorem 

(partnerstwo publiczno-społeczne) określa się, jako „pogodzenie napięć między 

rynkiem a demokracją, co stanowi istotę trzeciej drogi w rządzeniu”171. Jak wska-

                                                            
170  Trzecie stadium poprzedzały: faza pluralizmu instytucjonalnego (od połowy lat 70. do końca lat 

80. XX w.) i stadium pluralizmu rynkowego, kultury kontraktu i „marketyzacji” trzeciego sektora 
(od poczatku lat 90. do początku pierwszej dekady XXI w.). Szerzej na ten temt zob. Ewa Leś, Od 
filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecz- 
nych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000. 

171  Marylin Taylor, wywiad. 
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zują doświadczenia brytyjskie, kultura partnerstwa stwarza trzeciemu sektorowi 

możliwość określenia warunków, na jakich organizacje uczestniczą i kształtują 

dostarczanie świadczeń społecznych. Ewolucja od rządzenia do kierowania (from 

government to governance) stała się jednym z kluczowym paradygmatów w za-

rządzaniu sferą społeczną, wyznaczając nowe obszary zarządzania tą sferą i stan-

daryzacji wzajemnych relacji. Znalazło to swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w no-

wej koncepcji polityki lokalnej, identyfikując nowe obszary zarządzania tą sferą  

i ujednolicenia wzajemnych stosunków (przykład regionu Aosty). 

Jednakże w państwach takich jak Wielka Brytania, w związku z niepewnością co do 

perspektyw publicznych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za świad-

czenia społeczne, partnerstwo publiczno-społeczne jest często traktowane przez 

władze lokalne jako strategia przetrwania172.  

Niemniej należy stwierdzić, że podpisywanie protokołów, kart współpracy i innych 

dokumentów regulujących kontakty wzajemne państwa i zorganizowanego społe-

czeństwa obywatelskiego jest wyrazem umacniania kultury współzależności obu 

sektorów. Stąd coraz większe znaczenie ma sposób regulacji ich relacji finanso-

wych i politycznych. W konsekwencji wzrasta także znaczenie standardów współ-

pracy między państwem i inicjatywami obywatelskimi. W poniższej tabeli przed-

stawiono podobieństwa i różnice pod względem stopnia obligatoryjności standar-

dów współdziałania, zasad i modeli współdziałania oraz przedmiotu standaryzacji 

w czterech europejskich państwach zachodnich UE o odmiennych typach ustroju 

społecznego. 

 

                                                            
172  Ibidem. 
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Tabela 1.  Podobieństwa i różnice dotyczące polityki współdziałania administracji publicz-
nej i organizacji obywatelskich w modelowaniu wzajemnych relacji w czterech 
europejskich państwach zachodnich o odmiennych typach ustroju społecznego 

Kraj  
i rodzaj modelu 

Stopień  
obligatoryjności 

standardów 
współdziałania 

Zasady współdziałania 
Modele współdziałania  

i przedmiot standaryzacji 

Model liberalny 
(Wielka Brytania) 

Pierwszy krajowy 
Compact, 1998 r. 
(Anglia); brak 
charakteru obli-
gatoryjnego.  

–   orientacja na rezultaty 
–   proporcjonalność  

funduszy i czasu  
do specyfiki zlecanych 
zadań publicznych 

–   przejrzystość i odpo-
wiedzialność  

–   dyskusja i dialog 

–   przewaga modelu partycypa-
cji obywateli w realizacji poli-
tyk publicznych (silna  
demokracja funkcjonalna) 

–   koncentracja na standaryzacji 
w zakresie produkcji i dostawy 
usług niż w zakresie definio-
wania polityki i rzecznictwie in-
teresów: finansowanie i zamó-
wienia publiczne  

–   wyrównywanie pozycji  
organizacji obywatelskich 
wobec administracji  
publicznej 

Model korpora-
cjonistyczny  
(Francja) 

Narodowa  
deklaracja  
o wzajemnych 
zobowiązaniach, 
2001 r.; brak 
charakteru  
obligatoryjnego.  
 

–   niezależność i wiary-
godność organizacji 
społecznych  

–   otwartość i dialog  
z państwem podstawą 
wzajemnych relacji  

–   model mieszany partycypacji 
obywateli w procesach  
decyzyjnych i realizacji  
polityk publicznych (współist-
nienie demokracji funkcjonal-
nej i terytorialnej): wymiana in-
formacji 

–   kontrola procesu legislacyjne-
go; rzecznictwo 

–   realizacja zadań publicznych; 
rozwiązania prawne dotyczą-
ce wieloletniego finansowania 
organizacji trzeciego sektora, 
ułatwienia dla pracowników 
chcących pracować społecznie 
oraz wzrost ulg podatkowych 
dla osób wspierających cele 
społeczne 

Model  
instytucjonalny 
(Szwecja) 

Pierwszy krajowy 
Compact, 2008 r.; 
brak charakteru 
obligatoryjnego. 
 

–   autonomia, niezależ-
ność, dialog, równość, 
trwałość, przejrzy-
stość, różnorodność 

–   przewaga modelu partycypacji 
obywateli w procesach decy-
zyjnych (silna demokracja tery-
torialna i słaba demokracja 
funkcjonalna): większy wpływ 
na kształt polityk niż ich realiza-
cję, chociaż porozumienie defi-
niuje rolę aktorów społecznych 
w sferze publicznej i stwarza 
warunki konkurowania o reali-
zację zadań publicznych na 
równych prawach z podmiota-
mi publicznymi i prywatnymi, 
zapewniając jednoczesną moż-
liwość realizowania funkcji 
rzecznictwa i obrony praw 
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Kraj  
i rodzaj modelu 

Stopień  
obligatoryjności 

standardów 
współdziałania 

Zasady współdziałania 
Modele współdziałania  

i przedmiot standaryzacji 

Model  
śródziemnomor-
ski (Włochy)  

Ustawa ramowa 
nr 328, 2000 r.  
w sprawie reali-
zacji zintegrowa-
nego systemu 
działań i usług 
socjalnych (region 
Aosty); brak 
charakteru obli-
gatoryjnego.  

 –   dominacja modelu partycypa-
cji obywateli w realizacji poli-
tyk publicznych (przewaga 
demokracji funkcjonalnej):  
rola operatora zadań publicz-
nych (finansowanie i zarzą-
dzanie usługami publicznymi: 
certyfikaty ISO organizacji 
usług i gwarancji ich jakości, 
specjalne klauzule w przetar-
gach)  

–    wyłaniająca się demokracja 
terytorialna  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wnioski dla Polski  

Przykład francuski zasługuje na baczną uwagę przy modelowaniu polityki publicz-

nej wobec trzeciego sektora w Polsce. Doświadczenia francuskie wskazują na zna-

czenie uwarunkowań strukturalnych i polityk ogólnokrajowych na kształtowanie 

relacji państwa i podmiotów obywatelskich na poziomie lokalnym. Podkreśla się 

m.in. znaczenie takich czynników, jak stabilność konstytucyjna i polityczna pań-

stwa dla tworzenia przewidywalnego kontekstu dla inicjatyw obywatelskich. Nale-

żałoby więc postawić pytanie, czy młoda polska demokracja tworzy już taki prze-

widywalny kontekst dla inicjatyw oddolnych? Okazuje się, że rytualne uznanie 

polityczne a niedookreślenie przestrzeni politycznej aktywności obywatelskiej 

stanowi poważną barierę instytucjonalizacji tych podmiotów na poziomie kra- 

jowym, regionalnym i lokalnym. Dookreślenie przestrzeni politycznej to m.in.  

wybór modelu zaspokajania potrzeb zbiorowych i rozwiązywania problemów  

społecznych roli w tych obszarach trzeciego sektora. Z tym łączy się odpowiedź na 

pytanie, czy winien to być dotychczasowy model społeczny oparty na filarze pań-

stwowym i rynkowym, czy też konieczny jest nowy paradygmat społeczny? Z do-

świadczeń francuskich wynika, że klimat polityczny wokół organizacji trzeciego 

sektora, budżet na ich działalność oraz usytuowanie w strukturze rządu stanowią 

warunki wstępne pozytywnej standaryzacji.  
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Należy stwierdzić, że w Polsce przydałaby się umowa społeczna regulująca kontak-

ty administracji publicznej i inicjatyw obywatelskich nawiązująca do francuskiej 

Karty wzajemnych zobowiązań. Taki dokument byłby istotnym etapem w procesie 

instytucjonalizacji politycznej i finansowej polskich inicjatyw obywatelskich, po-

głębiającym unormowania ustawy OPP. W założeniach, w ujęciu branżowym tę 

funkcję powinien spełniać powstający dokument pod nazwą Długofalowa polityka 

rozwoju gospodarki społecznej przygotowywany przez Zespół ds. rozwiązań sys-

temowych w zakresie gospodarki społecznej funkcjonujący przy premierze rządu. 

Praktyka francuska wskazuje także na rosnącą rolę horyzontalnych instytucji poli-

tycznych grupujących reprezentantów administracji publicznej i podmiotów oby-

watelskich z wielu obszarów polityk publicznych. W polskich warunkach taką rolę 

mogłyby pełnić, gdyby działały realnie, wojewódzkie komisje dialogu społecznego.  

Podobnie włoskie rozwiązania mogą być także przydatne w Polsce dla wypraco-

wania standardów współpracy. Wskazują one, że istotnym celem formalizacji  

i standaryzacji kontaktów państwo – trzeci sektor była poprawa efektywności  

i skuteczności świadczenia usług publicznych i wprowadzenie uregulowań wymu-

szających na sektorze publicznym wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich reguł 

współpracy z sektorem prywatnym. „We Włoszech niedostatek transparentności 

we wzajemnych relacjach i istnienie patronatu są szeroko rozpowszechnione  

i utrudniają realizację usług publicznych w sposób efektywny i skuteczny”173. Po-

nadto w standaryzacji relacji państwo – trzeci sektor upatruje się narzędzia 

usprawnienia i przyspieszenia współdziałania.  

W ostatnich latach we Włoszech administracja publiczna podjęła współpracę  

z organizacjami trzeciego sektora, zlecając im w całości zarządzanie usługami spo-

łecznymi (eksternalizacja zarządzania) lub, co ma miejsce rzadziej, sektor publicz-

ny i prywatny wspólnie nimi zarządzają. W tym kontekście na uwagę zasługują 

także kontrowersyjne działania włosiej administracji publicznej, która próbuje 

scedować na organizacje społeczne część odpowiedzialności za finansowanie 

usług społecznych oraz budowę i utrzymanie infrastruktury społecznej. Stąd zacie-

śnianie relacji państwa i trzeciego sektora wiąże się z większym stopniem zaanga-

                                                            
173  Anna Merlo, wywiad. 
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żowania i ryzyka ekonomicznego dla organizacji społecznych, które musi być  

w określony sposób rekompensowane174.  

Powinno to zachęcić polskich badaczy i praktyków do traktowania rozwoju współ-

działania między administracją publiczną a organizacjami obywatelskimi jako  

szerszego ustrojowego projektu politycznego, a nie jedynie formalnego i wąsko 

technokratycznego przedsięwzięcia zgodnego z wymogami państwa prawa. Wska-

zane wyzwania nurtujące dzisiaj zachodnie systemy społeczne są przecież bardzo 

aktualne w warunkach polskich. Społeczeństwo polskie winno przyjąć odmienną 

perspektywę rozwiązywania problemów społecznych niż jedynie w ramach kon-

wencjonalnego modelu państwo – rynek. To pozwoliłoby przebijać się nowej poli-

tyce wobec inicjatyw obywatelskich przez poszczególne szczeble administracyjne  

i polityczne (poziom krajowy, regionalny, gminny) i budować wsparcie dla niej. 

Chodzi o określenie zasięgu implementacji zasady pomocniczości w politykach 

publicznych z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, o ustalenie szczebla struk-

tury ustrojowej państwa, w którym organizacje oddolne mają odgrywać aktywną 

rolę oraz diagnozę charakteru relacji instytucji obywatelskich z państwem w ra-

mach zarządzania politykami publicznymi (poziom rządzenia, zarządzania i realiza-

cji). Pozwoliłoby to na diagnozę dotychczasowego polskiego modelu relacji obu 

sektorów, wskazanie, który typ relacji dominuje (partycypacji obywateli w proce-

sach decyzyjnych czy implementacji polityk publicznych) i który model demokracji 

dotychczasowa polityka i praktyka umacnia: terytorialnej (stanowienie i konsulta-

cja celów polityk publicznych) czy funkcjonalnej (realizacja dóbr i usług).  

Dzięki temu można by wyjść poza dotychczasowy stereotyp określania relacji obu 

sektorów mylnie i na wyrost prawie wyłącznie modelem „współpracy”. Transpo-

nowanie na grunt polski zachodnich koncepcji i kategoryzacji do analizy wzajem-

nych relacji państwa i trzeciego sektora umożliwi bardziej dogłębne przyjrzenie się 

polskim realiom kontaktów obu typów instytucjonalnych. Temu celowi może słu-

żyć przedstawiony w ekspertyzie przegląd typologii relacji pomiędzy państwem  

a instytucjami obywatelskimi oraz koncepcji partnerstwa i form współprodukcji 

opartych na modelu współpracy. 

                                                            
174  Ibidem. 
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ANEKS 
 

 

 

Tłumaczenie: Monika Roćko 
 

 

I. FRANCJA 
Karta wzajemnych zobowiązań pomiędzy państwem  
a stowarzyszeniami175 

 

Podpisana 1 lipca 2001 roku przez premiera, Lionela JOSPINA, oraz przewodniczą-

cego Stałej Konferencji ds. koordynacji stowarzyszeń z okazji 100. rocznicy wyda-

nia aktu prawnego z roku 1901. 

 

 
I – Preambuła 
 

1 lipca 2001 roku, sto lat po przegłosowaniu prawa z 1901 roku, które wprowadzi-

ło wolność stowarzyszania się, przedstawiciele Państwa oraz Stałej Konferencji ds. 

koordynacji stowarzyszeń, reprezentujący ruch stowarzyszeniowy uznany za part-

nera Państwa, decydują przez złożenie podpisu na Karcie o pogłębieniu funda-

mentalnej roli życia stowarzyszeniowego w naszym kraju, intensyfikując wzajemną 

współpracę. 

Akt ten, na podstawie wzajemnych zobowiązań, pogłębia i wzmacnia relacje part-

nerstwa budowane na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu niezależności stowa-

rzyszeń; przez rozdzielone zobowiązania wskazuje on na role każdej ze stron. 

Sektor stowarzyszeniowy, z jego bogactwem różnorodności i niezależności, okazał 

się w ciągu minionych lat siłą zdolną do ostrzegania i interpelowania. Stał się fun-

damentalnym podmiotem rozwoju, wprowadzania innowacji i spójności społecz-
                                                            
175  Charte d’engagements reciproques entre l’Etat et les associations. 
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nej, jak również promotorem życia publicznego, dzięki dobrowolnemu zaangażo-

waniu i przyczynianiu się do pobudzenia wolontariatu. 

Jednocześnie Państwo nauczyło się czerpać z doświadczeń stowarzyszeń, ale 

również pomagać im w realizacji ich projektów. Poprzez ten dokument potwier-

dzono wagę wkładu stowarzyszeń na rzecz wspólnych interesów, których są one 

gwarantem. 

Zapisane w Karcie zasady partnerstwa, ustanawiają założenia przyszłych działań 

podzielonych pomiędzy stowarzyszenia i Państwo, ażeby: 

• pogłębić życie demokratyczne oraz dialog obywatelski i społeczny w celu 

zwiększenia dobrowolnego i aktywnego zaangażowania kobiet i mężczyzn ży-

jących w naszym kraju, zarówno w projekty powadzone przez stowarzyszenia, 

jak i polityki publiczne prowadzone przez Państwo; 

• rywalizować w innych niż dzielenie zysków i bogacenie się celach – społecz-

nych, kulturalnych lub ekonomicznych – aby gospodarka rynkowa nie niszczyła 

społeczeństwa rynkowego, ale raczej umożliwiała większą solidarność.  

Ufundowane na najważniejszych wartościach wolności, równości i braterstwa 

porozumienie otwiera pole do wzajemnych zobowiązań na poziomie narodowym  

i lokalnym. 

Sygnatariusze Karty zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć zapi-

sane w niej cele. 

 

 

II – Wspólne założenia 
 

Państwo, jako gwarant interesu ogółu i podmiot odpowiedzialny za prowadzenie 

polityk publicznych, opiera swoją legitymację na demokracji reprezentatywnej. 

Stowarzyszenia wnoszą całkowicie dobrowolnie wkład na rzecz interesu ogółu, 

dzięki powszechnie uznanej działalności na rzecz pożytku społecznego i obywatel-

skiego. Opierają swoją legitymację na wolnym, aktywnym i dobrowolnym zaanga-

żowaniu obywateli we wspólne projekty, na obronie praw, odkrywaniu dążeń  

i potrzeb mieszkańców naszego kraju oraz odpowiadaniu na nie. Państwo uznaje 

niezależność stowarzyszeń i respektuje ją poprzez prawo. 
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2.1.  Zaufanie i partnerstwo, czynniki odnowy demokracji  

Sygnatariusze decydują się rozwijać i zorganizować współpracę poprzez part- 

nerstwo oparte na określeniu powziętych zobowiązań i przyznanych finansów 

publicznych. Partnerstwo buduje się na wzajemnym słuchaniu, dialogu, poszano-

waniu zobowiązań. Sygnatariusze określają, za obopólną zgodą, miejsce i czas 

konsultacji.  

Państwo powierza stowarzyszeniom zadanie polegające na niezbędnym krytycz-

nym spojrzeniu na funkcjonowanie demokracji. Zaufanie i komplementarność 

działań pomiędzy Państwem a stowarzyszeniami umożliwia zwiększenie efektyw-

ności polityk publicznych i nowe formy życia demokratycznego.  

 

2.2.  Opieranie relacji na kontrakcie, trwałości, transparentności  

oraz ewaluacji 

Stowarzyszenia i Państwo traktują w sposób uprzywilejowany relacje współpracy 

oparte na celowym kontrakcie, prowadzeniu długofalowych projektów, przejrzy-

stości podejmowanych zobowiązań oraz ewaluacji wkładu na rzecz interesu ogółu 

w odniesieniu do zaangażowanych środków, zwłaszcza w przypadku wieloletniego 

publicznego finansowania.  

 

2.3.  Wolontariat i demokracja, fundamenty stowarzyszeń  

Sygnatariusze uznają dobrowolne, oddolne zaangażowanie za napędzające po-

wstawanie i rozwój stowarzyszeń. Są zgodni w tym, że należy dołożyć wszelkich 

starań, aby ułatwić, zachęcić, uznać jego wkład w rozwój społeczeństwa, więzi 

społecznych terytorium. 

Sygnatariusze są wspólnie zaangażowani w: 

• respektowanie zasad niedyskryminowania osób zaangażowanych w pracę  

w stowarzyszeniach; 

• otwarcie dostępu do czynnego obywatelstwa większej liczbie osób, zwłaszcza 

młodym oraz tym, których opinia nie jest wysłuchiwana w należytym stopniu; 

• zapewnienie komplementarności kadr; 

• zwiększenie równowagi pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie obo-

wiązków. 
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Sygnatariusze angażują się w promowanie doświadczenia stowarzyszeniowego  

w naszym społeczeństwie oraz w podniesienie wartości nabytej wiedzy wolonta-

riuszy i pracowników.  

Z tej perspektywy do władz stowarzyszeń należy zapewnienie przestrzegania de-

mokratycznego charakteru ich działania; do Państwa należy zapewnienie prze-

strzegania konstytucyjnych wartości wolności stowarzyszeń i stosowania praw 

odnoszących się do stowarzyszeń. 

 

2.4.  Wkład stowarzyszeń w rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny kraju 

Rozszerzenie ekonomicznej roli stowarzyszeń – w szczególności w odniesieniu do 

zatrudnionego oraz pracodawcy – jest zgodne z prawem z 1901 roku. Nakłada ono 

na stowarzyszenia obowiązek poszanowania regulacji prawnych, dotyczących ich 

działalności, zwłaszcza tego, co dotyczy praw społecznych podatków. Mobilizacja 

wszelkich zasobów stowarzyszeń, które są rynkowe lub też nie są rynkowe, przy-

czynia się do uznania nowej, bardziej ludzkiej koncepcji bogactwa. 

 

 

III – Zobowiązania po stronie Państwa 
 

Szanując niezależność stowarzyszeń, zwłaszcza ich funkcji opiniotwórczej oraz 

wolności prowadzenia projektów, a także postrzegając stowarzyszenia jako 

szczególnych partnerów w politykach publicznych, władze państwowe zobowią-

zują się do: 

3.1. Promocji i ułatwiania dobrowolnego społecznego i obywatelskiego zaangażo-

wania wszystkich, bez względu na wiek, płeć, społeczne pochodzenie, przez dzia-

łania wspierające:  

• rozwój, oprócz zawodowego i rodzinnego, również obywatelski i społeczny;  

• formację wolontariuszy; 

• prawne bezpieczeństwo liderów stowarzyszeń; 

• ułatwianie kontaktów między wolontariuszami a stowarzyszeniami poszukują-

cymi wolontariuszy.  



 113 

3.2. Poszanowania ducha umowy ze stowarzyszeniami zgodnego z prawem  

z 1901 roku, stopniowego zastępowania odpowiednich struktur prawnych stowa-

rzyszeniami paraadministracyjnymi. 

3.3. Pomocy w rozwoju nowych stowarzyszeń konkurujących w realizacji celów 

dobra wspólnego, aby umożliwić im lepsze prowadzenie stowarzyszeniowych pro-

jektów; przyczynienia się do wsparcia finansowego w ramach związanych z tym 

kosztów, respektowania terminów wypłacania subwencji; sprawienia, aby finanse 

publiczne były bardziej czytelne i przejrzyste oraz uprościć procedury przyznawa-

nia subwencji. Wspierania niezależności i możliwości innowacyjnych stowarzyszeń 

przez rozwój odpowiednich narzędzi fiskalnych, umożliwiając darczyńcom ofiaro-

wywanie wpłat na cele dobra wspólnego i z poczucia solidarności. Zapewnienia, że 

stowarzyszenia korzystają z zasad podatkowych, które biorą pod uwagę bezintere-

sowny charakter ich działania oraz niepodzielności zysków i ich cel niezwiązany  

z zyskiem. 

3.4. Konsultowania stowarzyszeń w sprawie opisów projektów lub decyzji  

publicznych, które ich dotyczą w planach krajowych i niższego szczebla. Dba- 

łości o to, aby partner stowarzyszeniowy dysponował potrzebnym czasem  

i środkami niezbędnymi w celu szczegółowego wyrażenia opinii. Wspierania 

reprezentacji stowarzyszeń w instytucjach doradczych i ciałach konsultacyjnych 

zgodnie z kompetencjami i ich reprezentatywnością na poziomie krajowym i lo- 

kalnym.  

3.5. Klarownego podziału zadań między Państwem a stowarzyszeniami w zakresie 

ewaluacji działań partnerskich oraz kontroli stosowania prawa i regulacji. 

3.6. Uwrażliwiania i formacji urzędników publicznych w celu zwiększenia ich wie-

dzy na temat stowarzyszeń, poprawy ich relacji ze stowarzyszeniami, ewaluacji 

prowadzonych polityk oraz obowiązujących zwyczajów i umów opierających się na 

zasadach partnerstwa.  

3.7. Wzrostu znaczenia w polityce państwa zadań promujących stowarzyszenia, 

przypisania tej polityki przestrzeni międzyministerialnej, tak na poziomie central-

nej administracji, jak i usług na niższych poziomach. Organizowania współpracy ze 
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stowarzyszeniami i dzielenia ich na grupy w ramach państwowych projektów tery-

torialnych. 

3.8. Poprawy narzędzi kontaktów ze stowarzyszeniami. Informowania na temat 

stowarzyszeń zwłaszcza w szkołach i na uniwersytetach; finansowania badań  

i studiów poświęconych wymianie opartej nie na zysku. 

3.9. Wspierania powstawania grup, związków i federacji stowarzyszeń oraz trak-

towanie ich jako centrów konsultacji, wiedzy eksperckiej i ośrodków reprezentują-

cych trzeci sektor. 

3.10. Promocji wartości i założeń aktu prawnego z 1901 roku w instytucjach  

europejskich, uproszczenia kontaktów między programami poszczególnych gmin 

i projektami stowarzyszeń, ułatwienia reprezentacji francuskich stowarzyszeń  

w instytucjach europejskich, zachęty do wymiany między organizacjami euro- 

pejskimi dzięki stworzeniu statutu stowarzyszenia europejskiego. 

3.11. Wspierania, respektując suwerenność Państwa, rozwoju stowarzyszeń i ich 

wolnych działań we wszystkich krajach, zwłaszcza w kwestii publicznej pomocy 

rozwojowej; wspierania łączonych projektów, w których współpracują ze sobą 

podmioty należące do francuskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz podmioty 

pozarządowe z państw Południa.  

 

 

IV – Zobowiązania po stronie stowarzyszeń 
 

Respektowanie oraz dbanie o poszanowanie reguł demokratycznego funkcjono-

wania oraz bezinteresowne działanie, pozostające w zgodzie z duchem prawa  

z 1901 roku przez: 

• ekspresję i partycypację uczestników w realizacji projektów;  

• dostęp dla wszystkich zainteresowanych przez regularne wybory;  

• kontrolę mandatów osób odpowiedzialnych za zagwarantowanie dostępu do 

przejrzystych i niezawodnych informacji. 
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Stowarzyszenia sygnatariusze zobowiązują się do: 
4.1. Prowadzenia projektów służących wyrażaniu potrzeb uczestników czy oczeki-
wań beneficjentów, uwzględniających zwłaszcza roszczenia obywatelskie, spo-
łeczne i kulturalne, promocję i edukację, jakość „usług relacyjnych” bardziej niż cel 
ekonomiczny. 

4.2. Realizowania etyki finansowania działań stowarzyszeń, w trosce o jak naj- 
lepsze spożytkowanie finansów publicznych przez dywersyfikację środków stowa-
rzyszeń, bezinteresowne działania oraz niedzielenie się nadwyżkami wewnątrz 
organizacji, finansową przejrzystość przed uczestnikami, fundatorami i władzą 
publiczną oraz samokontrolę działań i angażowania środków. 

4.3. Podnoszenia jakości kadr stowarzyszeń przez szanowanie praw społecznych, 
właściwą komunikację i formację pracowników i wolontariuszy oraz przez przeka-
zywanie środków małym stowarzyszeniom, oferowanie ich personelowi i wolonta-
riuszom wysokiej jakości szkoleń i perspektywy awansu społecznego. 

4.4. Rozwijania w organizacjach kultury ewaluacji i jej metod, a także przestrzega-
nia prawidłowej sprawozdawczości: 
• dotyczącej oceny zadań stowarzyszenia zrealizowanych w projektach wobec 

wyznaczonych celów; 
• związanej z satysfakcją beneficjentów z przeprowadzonych działań; 
• dotyczącej działań w partnerstwie z władzami publicznymi. 

4.5. Konstruktywnego uczestnictwa w działaniach konsultacyjnych prowadzonych 
przez władze publiczne i aktywnej roli w proponowaniu nowych rozwiązań w celu 
osiągnięcia poprawy w realizowaniu interesu ogółu we Francji i na całym świecie. 

4.6. Uproszczenia procedur kontroli, zwłaszcza wobec stowarzyszeń korzystają-
cych ze specjalnych zezwoleń i finansowania publicznego; przyczyniania się do 
zwiększania efektywności kontroli przepisów finansowych. 

4.7. Tworzenia grup i takiego sposobu reprezentacji trzeciego sektora, który  
zapewniałby władzom publicznym możliwość oparcia się na współpracy na stowa-
rzyszeniowych partnerach, których cechuje określona tożsamość, reprezentatyw-
ność i przejrzysta struktura, w celu rozwoju dialogu obywatelskiego i społecznego 
oraz konsultacji dotyczących polityk publicznych i ewentualnych negocjacji posta-
nowień umowy. 
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V – Monitorowanie, ewaluacja i zakres stosowania Karty 
 

Realizacja postanowień Karty będzie oceniana co trzy lata przez CNVA po czym 

przedstawiona Radzie ekonomicznej i społecznej oraz w parlamencie. Następnie 

Raport po uzgodnieniach między reprezentantami administracji publicznej i orga-

nizacji obywatelskich zostanie opublikowany.  

Raport umożliwia diagnozę problemów w relacjach między państwem a stowarzy-

szeniami oraz pozwala znaleźć ich rozwiązania. Ponadto Raport służy umacnianiu 

przejrzystości działań sygnatariuszy oraz stanowi wsparcie w negocjacjach i po-

dejmowaniu decyzji. 
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II.  WIELKA BRYTANIA  
Kodeks finansowy i zamówień publicznych – ramy współpracy  
w zakresie finansowania 

 

Kodeks jest zbiorem regulacji wynikających z przyjęcia zasad Compact176 przez 

obie strony – rządową oraz trzeci sektor. Stosowanie się do jego zasad jest wyni-

kiem wcześniejszego zobowiązania się stron do przeprowadzenia partnerstwa na 

zasadach Compact. Regulacje Compact dzięki rozległemu zasięgowi terytorialne-

mu stają się najpowszechniejszymi obowiązującymi w zlecaniu zadań państwa 

organizacjom trzeciego sektora standardami. 

Zobowiązania obu stron wynikające z zapisu standardów Compact: 

• weryfikacja przez obie strony możliwości realizacji zadań, o które się ubiegają; 

• właściwy harmonogram realizacji działań; 

• dostęp do narzędzi sprawnego zarządzania finansami;  

• obniżenie potencjalnie negatywnego wpływu na beneficjentów w związku  

z zakończeniem finansowania; 

• transparentność i otwartość, gotowość do wymiany informacji i przygotowy-

wania sprawozdań.  

Zasady, którymi kierują się obie strony podczas wspólnego projektu: 

• koncentracja na rezultatach;  

• proporcjonalność (środków finansowych i nakładów czasu w stosunku do 

efektów); 

• współpraca i konsekwencja; 

• właściwy harmonogram realizacji działań; 

• przejrzystość i odpowiedzialność; 

• dyskusja i dialog; 

• empatia. 

Kodeks jest zgodny z zapisami dotyczącymi obowiązków państwa w sprawie od-

powiedzialnego rozdzielania wspólnych funduszy, rządowymi przepisami dotyczą-

cymi finansowania oraz europejskim prawem dotyczącym zamówień publicznych. 

                                                            
176  The Compact on relations between Government and the Third Sector in England. 
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Kodeks dotyczy wszystkich, którzy w Anglii są zaangażowani w publiczne finanso-

wanie trzeciego sektora (włączając w to przedsiębiorstwa społeczne), niezależnie 

od tego, czy rozdzielają, aplikują czy otrzymują fundusze177. 

Kodeks nie określa tego, kto i na co powinien uzyskać fundusze, ale reguluje part-

nerstwo od projektowania programu po jego rozliczenie. 

Standardy zgodnie z etapami współpracy: 

1.  Planowanie projektu: 

• włączanie obu stron w projektowanie programu (dzięki wspólnemu pla-

nowaniu projekt jest bardziej realistyczny, lepiej odpowiada potrzebom 

społecznym, pozwala na zbudowanie porozumienia między stroną rządo-

wą i pozarządową, bezpośrednia wiedza „z terenu” na temat aktualnej sy-

tuacji mieszkańców czyni z organizacji partnerów w realizowaniu celów 

polityk publicznych, a bezpośredni kontakt z samymi organizacjami daje 

stronie rządowej pewność, że zainwestowane w ten sposób pieniądze nie 

są marnowane); podkreśla się tu korzyści dla trzeciego sektora wynikające 

                                                            
177  Standardy Compact, ustalając ramy współpracy rządu z trzecim sektorem, określają go mianem 

voluntary and community sector (organizacje zarejestrowane i nieformalne). W dokumentach 
Compact znaleźć można rozróżnienie tych dwóch rodzajów form stowarzyszania się. Mianem 
voluntary sector określa się organizacje, których pracami kieruje personel, działalność dotyczy 
szerokiego obszaru, struktury są bardziej sformalizowane, dochód wyższy, posiadają one swoich 
klientów, dla których są wsparciem w rozwoju, zapewniając pomoc specjalistów. Inaczej wygląda 
to w przypadku community sector, do którego należą mniej sformalizowane struktury, któ- 
rych działaniem kierują sami członkowie, a społeczność kontroluje kierunki i cele, o zasięgu są- 
siedzkim lub ściśle lokalnym, z bardzo niskimi lub w ogóle nieprzynoszące dochodu, oparte na 
członkostwie, dostarczające nieformalnych, autonomicznych, niezależnych usług, reprezentujące 
interesy mieszkańców, członków wspólnoty.  

 Przyjęcie tak szerokiej definicji oznacza, że zarówno sformalizowane, jak i nieformalne sąsiedzkie 
grupy mogą stać się partnerem dla władz lokalnych we wspólnym realizowaniu celów polityk 
publicznych, w dokumentach Compact wyraźnie podkreśla się, że mniejszy stopień sforma- 
lizowania nie dyskwalifikuje do ubiegania się o fundusze.  

 W standardach Compact wspomina się o instytucji małych grantów. Małe granty służą przede 
wszystkim community sector, są to fundusze rzędu ok. 10 tys. funtów lub mniejsze. Odgrywają 
one dużą rolę we wspieraniu innowacyjnych rozwiązań. Małe granty przeznaczyć można na 
pokrycie kosztów spotkań, reklamę, wyposażenie i materiały, szkolenia i tworzenie sieci, kon- 
sultacje czy opłacenie pracowników sezonowych. Są formą szybkiego reagowania na potrzeby 
małych organizacji, gdzie monitorowanie i raportowanie o wykorzystaniu środków ogranicza się 
do nieuciążliwego minimum. Rząd przygotowuje do tego celu pojedynczy, prosty formularz oraz 
Plan działania ds. małych grantów (Small Grants Action Plan). Ma to pomóc w wypromowaniu 
małych grantów pośród potrzebujących, marginalizowanych grup. 
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z ciągłości finansowania jego działań oraz długookresowe pozytywne tego 

efekty; 

• istnieją 3 rodzaje celów partnerstwa finansowego: 

 finansowanie projektu (zapłata za konkretny projekt lub usługę, zwy-

kle via grant lub kontrakt); 

 finansowanie rozwojowe (inwestowanie w nowe organizacje, aby roz- 

wijać ich możliwości użyteczne w realizowaniu celów polityk publicz-

nych, zwykle przez grant lub jeden z wielu rodzajów pożyczek z ela-

stycznym czasem spłaty, niskimi ratami itp.); 

 finansowanie strategiczne (zwykle przez grant; dotyczy to organizacji, 

które zostały uznane za szczególnie ważne). 

Udział obu stron pomaga w lepszym identyfikowaniu zagrożeń, barier w dostar-

czeniu usług, optymalnego rozmiaru grantów i kontraktów, podtrzymaniu pozy-

tywnych efektów przeprowadzonego programu, jest również pomocny w upew-

nieniu się, że fundusze przeznaczone na projekt rzeczywiście zawierają całkowite 

koszty ogólne.  

Udane programy partnerskie maksymalizują zysk z dostarczonej usługi, inwestując 

w proces współpracy.  

 

2.  Proces aplikowania i składania ofert 

Reguluje on proces zachęcania do udziału w staraniu się o publiczne finansowanie, 

aplikowania, oceniania aplikacji oraz informowania o podjętych decyzjach.  

Dobrze zarządzany proces składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

nie jest celem samym w sobie, ale ma za zadanie dotrzeć do najlepszych poten-

cjalnych wykonawców zadania.  

Zgodnie ze standardami Compact organizacje ubiegające się o przydzielenie im 

określonych zadań winny świadomie się o nie starać, mając pewność możliwości ich 

wykonania oraz tego, że są to zadania zgodne z zakresem ich działalności. Dlatego 

też po stronie państwa pozostaje obowiązek odpowiedniego sformułowania zapro-

szenia do współpracy, zawierającego wszelkie dane dotyczące zadania tak, by stwo-

rzyć organizacjom możliwość świadomego przedkładania swych propozycji.  
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Zasady Compact biorą pod uwagę bardzo ważny dla organizacji aspekt finansowa-

nia – pełny zwrot poniesionych kosztów. W zasadach finansowania porozumień 

podniesiono istotną kwestię, która wcześniej nie była brana pod uwagę. Organiza-

cje wykonujące zlecone zadania z zakresu polityk publicznych ponoszą nie tylko 

koszty bezpośrednio związane z projektem, ale również koszty organizacyjne. Aby 

umożliwić partnerstwo, fundator musi traktować organizacje trzeciego sektora 

poważnie i nie inaczej niż inne podmioty, którym zleca zadania. Partnerstwa nie 

mogą oznaczać strat dla jednej ze stron. Jednocześnie, zgodnie ze standardami 

Compact, organizacje muszą podchodzić do kwestii uczciwie i nie próbować finan-

sować tych samych wydatków z różnych projektów. 

Zgodnie z zasadami Comapct, to rząd, jako silniejsza strona, powinien – szukając 

wykonawcy – zadbać o to, by przeznaczyć na aplikowanie odpowiednio dużo cza-

su, by informacja o projekcie była właściwie rozpowszechniona oraz by dotarła  

i zachęciła do udziału także słabsze organizacje trzeciego sektora („młode” inicja-

tywy, nieaplikujące wcześniej podmioty, organizacje mniejszości etnicznych, reli-

gijne itp.). W pewnym sensie rząd powinien tu prowadzić działania afirmatywne.  

Władze rozstrzygające konkurs powinny w odpowiedni sposób poinformować  

o wyniku. Oznacza to podanie do wiadomości wybranych do realizacji zadania 

podmiotów stosownie wcześniej (są to minimum trzy miesiące przed rozpoczę-

ciem programu, ze specjalnym uwzględnieniem większej ilości czasu dla małych 

organizacji), dając im czas na rozpoczęcie przygotowań. Te podmioty, które nie 

uzyskały wsparcia, winny otrzymać uzasadnienie odmowy, by poznały swoje słabe 

strony i zwiększyły szanse w przyszłości. 

W trosce o jakość współpracy i zysk dla beneficjentów organizacje ubiegające się  

o zamówienia publiczne nie mogą być traktowane ulgowo ze względu na swoją 

specyfikę. 

 

3.  Ustalania ram czasowych  

Uwzględniające ryzyko, jasno określone ramy czasowe są korzystne dla obu stron. 

Pozwalają na rozplanowanie przewidzianych działań i określają możliwości real-

nych oczekiwań ze strony zleceniodawcy. 
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Standardy wyznaczane przez Compact kładą również nacisk na to, żeby terminy te 

były ustalane na samym początku. Zwraca się także uwagę, aby organizacje oby-

watelskie podejmujące współpracę miały poczucie odpowiedzialności za ryzyko, 

jakie wiąże się z prowadzoną działalnością. 

 

4.  Ustalanie terminu płatności 

Płatność, niezależnie od tego, czy jest to grant czy kontrakt, powinna zostać prze-

kazana tak, aby móc jak najefektywniej wykorzystać fundusze (biorąc pod uwagę 

długotrwałe efekty). Jeśli podczas ustaleń zasad finansowania projektu organizacja 

trzeciego sektora udowodni, że ze względów ekonomicznych i dla dobra projektu 

jest to konieczne, fundusze zostaną przekazane przed wykonaniem zadania. Stan-

dardy Compact są tu elastyczne, a priorytetem jest zawsze dobre zagospodarowa-

nie publicznych środków.  

Rząd podejmuje się implementacji długoterminowych planów finansowych, jeżeli 

wiąże się to z odpowiedzialnym wykorzystaniem środków finansowych. Rząd 

wprowadził trzyletni okres umów i płatności dla władz departamentów oraz władz 

lokalnych, to samo dotyczy również organizacji trzeciego sektora.  

W regulacjach Compact podkreśla się, że agendy rządowe i departamenty mają 

obowiązek przekazywać fundusze w ustalonym wcześniej czasie. 

 

5.  Uzgodnienia w sprawie monitorowania i składania raportów 

Skuteczny monitoring skupia się na wynikach i zgodnie ze standardami nie powinien 

być nadmiernym ciężarem, ale zapewniać przejrzystość i pełną informację o tym,  

w jaki sposób wykorzystywane są fundusze oraz z jakim efektem. Dzięki skupianiu 

się na wynikach, organizacje nie muszą poświęcać wiele czasu na niepotrzebne ra-

porty. Dobry przepływ i zarządzanie informacjami pozwalają na szybkie reagowanie 

organizacji na zmiany lub pojawiające się problemy, a w efekcie stwarza możliwość 

zbudowania partnerstwa opartego na zaufaniu. Prawdziwe i pełne informacje po-

chodzące z raportów i monitoringu organizacji pozwalają stronie rządowej na lepsze 

planowanie i dalsze rozwijanie polityk publicznych, przy wykorzystaniu istniejących 

programów i doświadczeń. Zasada ograniczania sprawozdawczości nie wyłącza jed-

nak sprawozdawczości finansowej i postępu w dostarczaniu usług. 
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6.  Zakończenie współpracy finansowej 

Priorytetem dobrze przeprowadzonego zakończenia finansowania, niezależnie od 

tego czy dotyczy ono terminowego końca grantu lub kontraktu, wcześniejszego 

wstrzymania środków z powodu braku realizacji ustalonych celów178, czy też za-

kończenia finansowania z powodu zmiany strategii rozwoju, jest zminimalizowanie 

negatywnych skutków. Również organizacje trzeciego sektora powinny dobrze 

przygotować się do momentu, w którym ich płynność finansowa ponownie ule-

gnie zachwianiu.  

Standardy Compact gwarantują podmiotom pozarządowym informacje o plano-

wanym zakończeniu finansowania na minimum trzy miesiące przed tym faktem. 

Taka informacja powinna też zawierać uzasadnienie tej decyzji.  

Partner rządowy, zgodnie z obowiązującymi w Compact standardami, dokłada 

wszelkich starań, żeby pomóc organizacjom w zachowaniu stabilności, co jest dzia-

łaniem nie tylko na rzecz samych organizacji. Umocnione organizacje trzeciego 

sektora, bogatsze o doświadczenie współpracy z rządem przy realizowaniu zadań  

z zakresu polityk publicznych są sprawdzonym partnerem, z którym można plano-

wać kooperację w przyszłości.  

 

 

Kodeks konsultacji i oceny polityki 
 

Konsultacje agend rządowych z sektorem pozarządowym są działaniem, które 

przynosi korzyści obu stronom. Państwo uzyskuje w ten sposób informacje o lo-

kalnych problemach oraz świeże spojrzenie na ich rozwiązywanie, a także możli-

wość przyjrzenia się potencjalnym partnerom. Organizacje trzeciego sektora mają 

niepowtarzalną szansę podniesienia kwestii, wokół których prowadzą one swoje 

działania, naświetlenia problemu i przedstawienia swoich pomysłów na to, jak 

poprawić jakość życia.  

                                                            
178  Zanim dojdzie do zerwania współpracy, zgodnie ze standardami Compact, partnerzy zobowiązani 

są podjąć działania wyjaśniające, a strona rządowa powinna upewnić się, czy można wdrożyć 
procedury pozwalające na poprawę niekorzystnej sytuacji (dzięki np. nowemu planowi dzia- 
łania). Jeśli nie uda się w ten sposób naprawić współpracy, strona rządowa może wycofać się  
z partnerstwa. 
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Regularne konsultacje i wspólne ocenianie kwestii z zakresu polityk publicznych są 

zalecane i promowane we wszystkich dokumentach formułujących standardy 

partnerstwa zgodne z ideą Compact.  

• konsultacja agend rządowych odpowiedzialnych za realizowanie poszczegól-

nych polityk publicznych na każdym poziomie z organizacjami trzeciego sekto-

ra powinny stać się stałym punktem corocznych planów; 

• zachęcanie potencjalnych uczestników do udziału w konsultacjach, zwłaszcza 

tych grup, które mogłyby być zainteresowane partycypacją ze względu na te-

matykę, którą się zajmują; 

• próby dotarcia do grup, które nie miały dotąd możliwości uczestniczenia  

w dyskusjach (małych, rozpoczynających dopiero swoją działalność); 

• poświęcenie szczególnej uwagi grupom reprezentującym wspólnoty religijne, 

jak również mniejszości (tę tematykę w ramach standardów Compact reguluje 

odrębny kodeks dotyczący kwestii mniejszości kolorowych i etnicznych – BME, 

black and minority ethnic179). 

Nie ma określonego zakresu form konsultacji: można korzystać z każdej wypracowa-

nej formy, ważne jest, żeby spełnić przy tym najważniejsze warunki: dostępności  

i otwartości konsultacji dla wszystkich zainteresowanych grup, rozpowszechnienia 

informacji o prowadzonych konsultacjach (zwykle przy pomocy Internetu i prasy), 

używania prostego języka i klarownego formułowania celów i tematów przewodnich.  

 

 

Compact – przykłady partnerstw 
 

Zgodnie z Raportem Urzędu Rady Ministrów i Ministerstwa Skarbu Wielkiej Bryta-

nii na temat przyszłej roli trzeciego sektora w procesie regeneracji społecznej  

                                                            
179  Partnerstwo pomiędzy organizacjami sektora BME objęte jest szczególną ochroną, ponieważ jest to 

grupa, która bardzo często podlega wielowymiarowemu wykluczeniu w niejednym obszarze życia 
społecznego. Zgodnie ze standardami Compact, władze lokalne powinny być bardzo wyczulone  
na inicjatywy ze strony organizacji BME i podejmować akcje zachęcające do partycypacji w dys- 
kutowaniu o potrzebach społeczności lokalnych, a także realizowaniu zadań z zakresu polityk 
publicznych na ich rzecz. Inicjatywy ze strony tej grupy powinny spotykać się z zainteresowaniem, 
entuzjazmem i docenieniem. Compact zobowiązuje władze lokalne do wspierania rozwoju i in- 
westowania w organizacje BME, pokładając nadzieję w tym, że dzięki temu łatwiej będzie po- 
konywać problemy i walczyć z ekskluzją społecznie słabszych mieszkańców. 
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i ekonomicznej z 2007 roku, przez pierwszych dziesięć lat działania partnerstw na 

zasadach zapisanych w Compact skupiano się na działaniu na poziomie całego 

kraju. W następnej dekadzie nacisk miał być położony na rozwój porozumień 

zgodnych ze standardami Compact na poziomie lokalnym. 

Nie jest to jednak praca od podstaw, ponieważ już w 2007 roku 99% władz lokal-

nych w Wielkiej Brytanii miało przynajmniej jeden lokalny pakt na swoim obsza-

rze. Akcent został więc położony na otwieranie procesu decyzyjnego, poszerzania 

rządowego partnerstwa w zakresie wypełniania zadań polityk publicznych o włą-

czenie trzeciego sektora w dyskusję i podejmowanie decyzji związanych z kierun-

kami tych działań (wypracowywanych w procesie konsultacji).  

Partnerstwa w zakresie wypełniania rządowych zadań publicznych dotyczą każdej 

objętej tym zakresem dziedziny. Jest to bardzo szeroki zbiór, od polityki opieki 

przedszkolnej i żłobkowej do tworzenia domów kultury, lokalnych miejsc spotkań; 

dotyczy to stowarzyszeń mieszkańców, działalności na rzecz środowiska natural-

nego, aktywności artystycznej, sportowej, udzielania kredytów, samopomocy oraz 

takich grup jak harcerze.  

 

Ochrona zdrowia  

Jedną z form współpracy agend rządowych z organizacjami trzeciego sektora jest 

dziedzina ochrony zdrowia. Zarówno organizacje należące do nieformalnych ini-

cjatyw, jak i zinstytucjonalizowanego trzeciego sektora pełnią istotne role jako 

lobbyści, dostawcy usług i informatorzy dysponujący bezpośrednimi informacjami 

na temat potrzeb mieszkańców i ich aktualnego stanu zdrowia. 

Współpraca odbywa się przede wszystkim pomiędzy lokalnymi oddziałami Com-

pact oraz Narodowym Funduszem Zdrowia NHS Trust – (National Health Service)  

i Funduszem Opieki Podstawowej – PCT (Primary Care Trust). Zgodnie z zale- 

ceniami Compact, oddziały NHS powinny upewnić się, czy na obszarze ich działal-

ności istnieje już lokalny oddział Compact. Jeśli tak, zaleca się zawarcie porozu-

mienia. Jeśli lokalny oddział Compact jeszcze tam nie istnieje, agendy rządowe 

powinny bezpośrednio zaangażować się we współpracę z lokalnymi organizacjami 

trzeciego sektora, by go zapoczątkować.  
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Przykładem partnerstwa w tej dziedzinie są prowadzone przez trzeci sektor hospi-

cja. Co roku w Anglii ćwierć miliona osób staje się ich pacjentami, a te bardzo 

ważne, wrażliwe usługi zapewniane są w większości przez trzeci sektor. Hospicja 

zdobywają środki na swoją działalność w dużej mierze dzięki lokalnym funduszom 

oraz z funduszy opieki podstawowej. Compact odgrywa tu bardzo ważną rolę, 

pomagając budować silne i skuteczne partnerstwa pomiędzy agendami państwa – 

Primary Care Trust i hospicjami sektora pozarządowego. 

Współpracę w ramach Compact wspiera również organizacja Help the Hospices 

(„Pomoc dla hospicjów”), działająca na szczeblu krajowym, zrzeszająca 240 lokal-

nych hospicjów w całej Anglii (w tym 195 to niezależne hospicja tworzone przez 

trzeci sektor). Help the Hospices współdziała z Komisją ds. Compact (niezależną 

organizacją nadzorującą partnerstwo między rządem a trzecim sektorem). 

 

Mniejszości  

Poza sektorem BME, któremu w całości poświęcony jest jeden z kodeksów Com-

pact, partnerstwa dotyczą działalności również na rzecz mniej licznych grup et-

nicznych.  

Przykładem działania na rzecz mniejszości imigranckich jest The South London 

Tamil Welfare Group, której działalność skupia się na pomocy i poprawie sytuacji 

tamilskich uchodźców szukających azylu w Wielkiej Brytanii. Oferują oni porady 

oraz wsparcie w zakresie edukacji, zatrudnienia, ochrony zdrowia, pracy dla mło-

dych osób, zajęcia kulturalne i przeznaczone specjalnie dla imigrantów. The South 

London Tamil Welfare Group w ramach partnerstwa na zasadach Compact otrzy-

mała w ostatnich latach 5 tys. funtów z rządowego Funduszu ds. rozwoju społecz-

ności imigrantów (Home Office Refugee Community Development Fund) na pomoc 

w prowadzeniu swoich działań. 

 

Polityka wobec rodziny, dzieci i młodzieży 

Departament ds. dzieci, szkół i rodziny – DCSF (Department for Children, Schools 

and Families) – kładzie bardzo duży nacisk na współpracę z organizacjami trzecie-

go sektora na rzecz zadań z jego zakresu. Angażuje organizacje do projektów ta-
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kich, jak „Every Child Matter” i „Change for Children”. Dysponuje również spec- 

jalnym programem grantowym „Children, Young People and Families Grant  

programme” – CYPF. Jest to projekt o zasięgu krajowym na rzecz pełniejszego 

włączenia organizacji trzeciego sektora w działalność na rzecz rodzin, dzieci i mło-

dzieży, działa od 2006 roku. Do programu zgłoszono 700 wniosków, z czego fun-

dusze przyznano 107 z nich. CYPF przeznaczył środki na działania w latach 2006– 

–2009 m.in. na rzecz: 

• rodzin imigrantów pochodzenia afrykańskiego i azjatyckiego;  

• promocji wysokiej jakości opieki nad dziećmi;  

• wsparcia kształcenia nauczycieli terapeutów; 

• kształcenia opiekunów dzieci z uzależnieniami;  

• ochrony dzieci z rodzin imigrantów przed okrutnymi tradycyjnymi okalecze-

niami; 

• wsparcia relacji dzieci i rodziców pozostających w separacji; 

• ochrony przed przemocą domową; 

• pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci dzięki uruchamianiu szkolnych 

telefonów zaufania; 

• rozwijania młodzieżowego wolontariatu itp. 

 

Środowisko wiejskie 

W ramach Compact wyróżnia się również specyfikę współpracy i partnerstw  

w środowisku wiejskim. W tym przypadku potencjalni partnerzy rządu to zwykle 

mniejsze organizacje, odpowiedzialne za dostarczanie większej liczby usług niż ich 

miejskie odpowiedniki, silniej połączone z grupami bliższymi terytorialnie niż  

z sieciami i strukturami poza ich obszarem. 

Bardzo ważną rolę odgrywa tu lokalna rada parafialna lub zbliżone forum sąsiedz-

kie, które jest miejscem rzeczywistej dyskusji, wymiany poglądów i pomysłów oraz 

reprezentantem i łącznikiem na większym forum. W celu usprawnienia ich funk-

cjonowania stworzono jakościowy plan dla parafii (Quality Parishes Scheme), który 

dodatkowo podkreśla wagę rozwoju lokalnego zaangażowania, aktywności i re-

prezentowania mieszkańców dzięki rozwijaniu kontaktów z szerszymi sieciami. 
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III.  SZWECJA 
Porozumienie pomiędzy rządem szwedzkim, trzecim sektorem  
i Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów180 

 

Wprowadzenie podsumowujące dla wersji tłumaczonej na j. angielski 

23 października 2008 roku szwedzki rząd zdecydował się na porozumienie z orga-

nizacjami trzeciego sektora, zwanymi dalej w dokumencie organizacjami oddol-

nymi, działającymi w dziedzinie polityki społecznej oraz Szwedzkim Stowarzysze-

niem Władz Lokalnych i Regionów. Uzgodniono kilka zasad, w celu rozwoju relacji  

i klarownego określenia ról poszczególnych stron.  

 Autorami porozumienia były: Ministerstwo Integracji i Równości Płci i Minister-

stwo Zdrowia oraz Spraw Społecznych. Pracom przewodził przedstawiciel rządu, 

Peter Örn. W trwającym rok dialogu udział wzięło 100 organizacji oraz Szwedzkie 

Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów. 

Najważniejszym celem umowy było potwierdzenie niezależności i autonomii orga-

nizacji oddolnych, a także ich wyjątkowej roli w szwedzkim społeczeństwie. Innym 

celem była identyfikacja przeszkód na drodze pełnego rozwoju potencjału i za- 

sięgu tych organizacji tak, aby państwo mogło te trudności usunąć. Inne ważne 

kwestie koncentrowały się na tym, jak te organizacje, będąc jednocześnie produ-

centami i aktorami rynku, mogą być wyrazicielami interesów i kształtować opinie 

– zwłaszcza w stosunku do osób podlegających ekskluzji społecznej. 

Proces dialogu charakteryzował się partycypacją, transparentnością i zaufaniem. 

Porozumienie przygotowano wspólnie w wyniku procesu uzyskiwania akceptacji 

organizacji oddolnych, rządu oraz Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych  

i Regionów. Partie opozycyjne – Partia Społeczno-Demokratyczna (the Social  

Democratic Party), Partia Zielonych (the Green Party) oraz Partia Lewicy (the Left 

Party) – były na bieżąco informowane o przebiegu procesu. Wsparły one sekcję A 

– Wspólna wizja i wspólne zasady. Na bieżąco informowano również władze pu-

bliczne oraz związki zawodowe. 

                                                            
180  Agreement between the Swedish Government, national idea-based organisations in the social 

sphere and the Swedish Association of Local Authorities and Regions. 
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Decyzja rządu z 23 października 2008 roku została podpisana przez przedstawicieli 

trzech wyżej wymienionych ministerstw. Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokal-

nych i Regionów oraz zaangażowane w dialog organizacje zostały następnie zapro-

szone do przystąpienia do porozumienia181. Przystępujące organizacje są współ-

odpowiedzialne za proces monitorowania, na który składają się coroczne plany 

działania dla poszczególnych stron, organizowanie corocznych konferencji oraz 

prowadzenie rocznych studiów tematycznych. 

Omawiane porozumienie w sferze społecznej może posłużyć jako inspiracja dla 

budowania porozumień na poziomie lokalnym pomiędzy organizacjami oddolnymi 

i lokalnymi władzami. Rząd dąży do kontynuowania dialogu z działającymi w in-

nych obszarach organizacjami oddolnymi.  

 

Z przedmowy rządowej  

Istniało wiele powodów zaproszenia rządu do wspólnego dialogu: po pierwsze 

przedstawiciele organizacji oddolnych działających w sferze społecznej od wielu 

lat wyrażali chęć jego rozpoczęcia. Po drugie rząd ma nadzieję na korzyści z wie- 

dzy i zaangażowania organizacji pozarządowych, które odgrywają ważną rolę  

w umożliwianiu ludziom wpływania na ich codzienne życie i kształt społeczeństwa. 

Przez długi czas organizacje oddolne nie mogły uzyskać należnego im uznania. 

Wzrost wiedzy na temat gospodarki społecznej w latach 90. ubiegłego stulecia 

oraz dążenia sprzyjające wzrostowi różnorodności i wolności wyboru przyczyniły 

się do tego, że ten wkład stał się widoczny. Dzięki porozumieniu dalsze ważne 

kroki zostały poczynione w kwestii lepszego poznania roli sektora non-profit oraz 

wolontariatu w szwedzkim społeczeństwie.  

Aby rozwijać porozumienie, dialog powinien być ciągły, a treść porozumienia re-

alizowana. Rząd przeznaczył na ten cel fundusze w budżecie na lata 2009–2011. 

Wypełnianie porozumienia będzie oznaczało starania i wysiłki na rzecz uzyskania 

akceptacji poszczególnych stron dla wdrożenia jego elementów.  

                                                            
181  Zob. www.regeringen.se/dialogideellsektor. 
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Organizacje trzeciego sektora, rząd oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokal-

nych i Regionów są współodpowiedzialni za wypełniania rocznych planów działa-

nia. Organizacje społeczne są odpowiedzialne za wdrożenie części prac, zainicjo-

wanych przez połączone grupy robocze. 

 

Z przedmowy organizacji 

Ci, którzy są aktywni jako wolontariusze, jako osoby odpowiedzialne i/lub  

pracownicy organizacji, dostrzegają wartość swojej pracy dla społeczeństwa  

i poszczególnych jego członków. Ta wartość nie może być dostarczona przez jakie-

gokolwiek innego aktora społecznego.  

Plan działania, na który my, środowisko organizacji, wyraziliśmy zgodę jest adre-

sowany głównie do społeczeństwa jako całości, a nie państwa. W naszym wy-

obrażeniu plan ten jest wyrazem wspólnej chęci rozwoju. Jednocześnie, my, 

organizacje podpisane pod porozumieniem, żądamy, aby polityczni decydenci 

zarówno na poziomie rządowym, jak i lokalnym przyczyniali się do umożliwienia 

i wspierania porozumienia, co może się odbywać we współpracy z sektorem 

publicznym.  

My, środowisko organizacji oddolnych o profilu społecznym, jesteśmy wewnętrz-

nie zróżnicowani w zakresie form organizacji, podejść i wizji społeczeństwa. Pro-

wadzimy nasze działania w bardzo różny sposób od oddolnego zaangażowania po 

prowadzenie wysoce specjalistycznych usług na rzecz ochrony zdrowia. Na formy 

finansowania naszych działań składają się zarówno dary, jak i własne środki oraz 

publiczne granty i kontrakty. 

Tym, co nas w tej różnorodności łączy jest dobrowolna współpraca na rzecz 

wspólnie wyznawanych wartości. Tym, co napędza nasze działanie jest dobro 

publiczne lub dobro poszczególnych członków. Uzyskane nadwyżki inwestowane 

są ponownie na rzecz działalności i w ten sposób stają się zyskiem dla społeczeń-

stwa. Dzięki takim zasadom działania uznajemy, że wolno nam nazywać się  

organizacjami oddolnymi – działającymi na rzecz idei. Jeśli sektor publiczny 

wspiera porozumienie na rzecz takich wyborów, oznacza to ogromne korzyści 

dla społeczeństwa. 
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Wstęp 
 

Wyjściowe stanowisko rządu  

Punktem wyjścia rządu w kontekście niniejszego porozumienia jest odpowiednie 

rozpoznanie, uwidocznienie i wzmocnienie nieodzownej roli organizacji oddolnych 

dla szwedzkiego społeczeństwa. Wartościami fundamentalnymi są autonomia  

i niezależność organizacji zarówno w stosunku do sektora publicznego, jak i przed-

siębiorców. 

 

W kolejnych częściach zawarto dążenia rządu respektujące sektor non-profit: 

Rząd dąży do:  

• poznania ważnej roli organizacji oddolnych respektujących demokrację i do-

bro społeczne. Setki tysięcy ludzi bierze udział w różnych działaniach społecz-

nych, a ich wkład w postaci włożonego zaangażowania i zainteresowania jest 

niezastąpiony; 

• wsparcia obywateli – organizacje działające dla idei dostarczają ludziom wie-

dzy, pewności siebie, wzmacniają wpływ na własne życie. Tworzą ścieżki pro-

wadzące do zwiększania mocy sprawczej w taki sposób, że prowadzi to do 

wzrostu zaangażowania w działania na różnych poziomach społecznych;  

• przyczynienia się do rozwoju gospodarki społecznej. Rozwój roli organizacji 

powinien być możliwy na warunkach podobnych do tych, w jakich działają po-

zostali aktorzy. W ten sposób może być zapewniona większa różnorodność 

dostawców usług; 

• zidentyfikowania przeszkód istniejących na drodze pełnego rozwoju poten- 

cjału trzeciego sektora oraz przyczynienia się do ich usunięcia. W dialogu po-

między rządem i organizacjami oddolnymi zdołano zidentyfikować niektóre 

bariery w różnych dziedzinach sfery społecznej, które zostały potwierdzone 

także przez komisje. Są to m.in.: brak wiedzy na temat roli sektora non-profit  

w usługach zdrowotnych, niekompletne dane statystyczne, deficyt w zakresie 

konsultacji pomiędzy organizacjami publicznymi a społecznymi, nieprawidło-

wości w zakresie kompetencji pomiędzy publicznymi, komercyjnymi i od- 

dolnymi podmiotami w dziedzinie usług opiekuńczych i społecznych rozwoju 
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dobrobytu. Publiczne finansowanie usług oferowanych przez innych aktorów 

nie jest zagrożeniem dla państwa dobrobytu, ale podstawowym elementem 

funkcjonowania społeczeństwa. Sektor non-profit jest źródłem służącym roz-

wijaniu dobrobytu – a nie potencjalnym celem cięcia kosztów. 

 

Wybrane bariery we wzajemnych relacjach w opinii organizacji oddolnych 

Ważnym punktem wyjścia dla rządu w analizie trudności w relacjach z organiza-

cjami stanowiło opracowanie przygotowane przez organizacje oddolne. Zwrócono 

m.in. uwagę na finansowe przeszkody, takie jak niestabilność wymogów projek-

towych wobec organizacji w Unii Europejskiej i trudności fundacji non-profit  

w dystrybuowaniu nadwyżek dla całego sektora społecznego bez obowiązku uisz-

czania podatku dochodowego. Przedstawiciele sektora wskazują również na struk-

turalne bariery utrudniające pracę nieodpłatną wolontariuszy (kwestie ubezpie-

czeń społecznych wolontariuszy). Przeszkody, o których wspomina największa 

grupa organizacji biorących udział w dialogu to różnego rodzaju procedury zakupu 

usług – zwłaszcza dotyczące stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych182. 

W Porozumieniu podkreśla się, że usunięcie przeszkód wymaga m.in. wiedzy na 

temat wpływu, jaki środki sektora biznesowego oraz fundusze rządu centralnego 

mają na sektor non-profit. Rząd dąży do wzmocnienia możliwości organizacji,  

co zostało wyrażone w porozumieniu. Cel ten znajduje również wyraz w szeregu 

innych podejmowanych środków po stronie rządu, na przykład w zakresie upraw-

nień komisji, która przedstawia swoje propozycje dotyczące możliwości działania 

sektora.  

 

Wyjściowe stanowisko organizacji trzeciego sektora 

Punktem wyjścia dla tego porozumienia ze strony organizacji obywatelskich jest 

klarowne określenie ich niezależnej roli w społeczeństwie, a także chęci rozwoju 

szczególnego charakteru ich działalności i poszczególnych projektów – dotyczą-

cych zarówno członków zaangażowanych w pracę, mieszkańców Szwecji, jak  

i innych krajów, współpracując z innymi, bez uszczerbku dla własnej niezależności. 

                                                            
182  The Public Procurement Act (1992:1528) – LOU. 
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Organizacje dążą do: 

–  przyczyniania się do rozwoju demokracji i dobrobytu – równolegle z rządem  

i samorządami odpowiedzialnymi za działanie na rzecz zwiększania dobrobytu; 

podniesienia uczestnictwa obywateli w społeczeństwie oraz pogłębienia wie-

dzy i rozumienia procesów demokratycznych zarówno na poziomie europej-

skim, jak i lokalnym; 

–  podkreślania, że zarówno władze lokalne, jak i centralne muszą w regularny  

i ustrukturyzowany sposób brać pod uwagę doświadczenia organizacji non- 

-profit w sprawach warunków życia obywateli i ich deficytów, jak również  

korzystać z tej wiedzy i doświadczeń w procesie decyzyjnym i opiniodawczym;  

–  położenia nacisku na to, że kształt porozumienia wymaga zaangażowania 

Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów na każdym etapie, 

zwłaszcza w odniesieniu do faz, w których władze miast, rady regionów oraz 

organizacje współpracują, realizując wizję, zasady i przedsięwzięcia zawarte  

w dokumencie. 

 

Stanowisko Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów 

Społeczeństwo obywatelskie jest siłą dla demokratycznego ożywienia, rozwoju 

lokalnego i regionalnego oraz odnowy opiekuńczości. Interakcja zachodząca po-

między sektorem publicznym a społeczeństwem obywatelskim jest kluczową 

sprawą dla rozwoju społeczeństwa. 

Organizacje oddolne można traktować jako miejsce będące przestrzenią społecz-

nej interakcji i współpracy pomiędzy ludźmi, rozwoju i demokratycznej socjalizacji, 

przyczyniających się do tworzenia podstaw do budowy relacji opartej na zaufaniu 

wśród ludzi oraz poczuciu przynależności do społeczności lokalnej. 

Szwedzkie połączenie zaufania do instytucji społecznych oraz społeczeństwa oby-

watelskiego było i jest przyczyną sukcesu spójności społecznej oraz rozwoju eko-

nomicznego.  

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów pozytywnie ocenia dialog 

w sferze społecznej pomiędzy rządem i społeczeństwem obywatelskim. Stąd też 

przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w dialogu na zaproszenie rządu. 
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Dialog oraz wizja sektora trzeciego opartego na wartościach wyrażona w porozu-
mieniu narodowym dobrze współgra z działalnością Szwedzkiego Stowarzyszenia 
Władz Lokalnych i Regionów, które za cel stawia sobie wspieranie wspólnot 
mieszkańców, rad miejskich i regionalnych, chcących rozwijać współpracę pomię-
dzy sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim. 

Ważne jest, aby społeczeństwo obywatelskie było i pozostało niezależną siłą  
w życiu wspólnot lokalnych, która mobilizuje, aktywuje, organizuje, stawia wy-
zwania, zachęca do debatowania, ale również jest fizycznie i społecznie obecne. 

Porozumienie narodowe może przyczynić się do wzrostu lokalnych i regionalnych 
inicjatyw, dialogu i porozumień, biorących pod uwagę zmieniające się relacje we 
władzach samorządowych. 
 
Wspólne stanowisko 

Niniejsze porozumienie formułuje wizje i priorytety dla przyszłych wspólnych dzia-
łań stron. Podstawą porozumienia jest fakt, że to głównie rady miejskie i wspólno-
ty lokalne ponoszą odpowiedzialności za dobrobyt mieszkańców. Strony znajdują 
wspólny punkt wyjścia w przekonaniu, że dobra współpraca pomiędzy sektorem 
publicznym i społeczeństwem obywatelskim ma kluczową wagę dla pożądanego 
sposobu rozwoju społeczeństwa.  

Organizacje oddolne przyczyniają się do rozwoju demokracji i dobrobytu – pod-
czas gdy władze centralne i samorządowe są odpowiedzialne za podejmowanie 
działań na rzecz polityki dobrobytu. 

Organizacje oparte na wartościach, działające w sferze społecznej, często działają 
równolegle z sektorem publicznym i często mają cele wspólne z sektorem publicz-
nym. 

Sektor społeczny i non-profit jest źródłem rozwoju dobrobytu – a nie potencjal-
nym źródłem cięć ekonomicznych. 

Porozumienie klaruje rolę aktorów obywatelskich w publicznej polityce społecz-
nej. Władze miejskie i rady decydują w ramach bieżących działań legislacyjnych, 
czy i w jakim zakresie chcą włączać w swoją działalność konkursy. To porozumie-
nie daje organizacjom oddolnym możliwość konkurowania na równych warunkach 
z innymi aktywnymi w tej sferze aktorami. 
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Wskazane zasady dostarczają wskazówek do podejmowanych przez poszczególne 

strony działań. Mogą im towarzyszyć konkretne instrumenty ze strony rządu, or-

ganizacji oraz Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów. Każda ze 

stron jest odpowiedzialna za swój własny plan działania, priorytety natomiast są 

wspólne. 

 

Wspólne zobowiązania 

Niniejsze porozumienie opiera się na wspólnym zobowiązaniu upowszechnienia 

porozumienia na poziomie krajowym i lokalnym, pracy na rzecz wspierania inicja-

tyw prowadzących do porozumienia pomiędzy stronami na poziomie lokalnym 

oraz do systematycznego i ciągłego rozwijania i wypełniania treści porozumienia. 

Aktywne w dziedzinie polityki społecznej organizacje trzeciego sektora oraz 

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów zostały zaproszone do 

przystąpienia do tego porozumienia. Organizacje te mogą przystąpić do porozu-

mienia w każdym momencie podpisując niniejszy dokument. Jednostki, które do 

niego przystąpiły są wymienione w dalszej części dokumentu. 

Organizacje sformalizowane i nieformalne struktury działające na polu polityki 

społecznej, które podjęły decyzję o niepodpisywaniu porozumienia będę także 

adresatem polityki rządu, w tym beneficjentem pomocy finansowej ze strony pań-

stwa.  

Monitoring i ewaluacja porozumienia będą prowadzone w sposób stały ze szcze-

gólnym uwzględnieniem udziału w nim organizacji obywatelskich oraz dostępnych 

organizacjom środków oraz zasobów. Te zasady powinny być weryfikowane co  

5 lat. Celem porozumienia jest stworzenie ciągle uzupełnianego, rozwijanego do-

kumentu, który byłby inspiracją dla procesu dalszego uznania kompetencji i war-

tości sektora obywatelskiego, jak i rozwój warunków umożliwiających organiza-

cjom działanie.  

 

Wspólna wizja oraz wspólne zasady 

W trakcie pracy nad tym dokumentem partie opozycyjne – socjaldemokracja,  

Zieloni oraz lewica były informowane o trwającym dialogu i miała miejsce dyskusja 
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na temat treści porozumienia. W ten sposób, strony zyskały możliwość wpływania 

na zapis wspólnej wizji oraz wspólnych zasad. Następnie strony zadeklarowały 

wsparcie sekcji Wspólna wizja i wspólne zasady – głębokiego politycznego poro-

zumienia, które w tej sekcji osiągnięto. Powyższa akceptacja ma silne poparcie 

organizacji. 

 

Metody pracy 

Jesienią 2007 roku odbyło się ok. dziesięciu spotkań poświęconych dialogowi,  

na których swoich reprezentantów miało za każdym razem dziesięć organizacji. 

Organizacje same wybierały swoich reprezentantów uczestniczących w poszcze-

gólnych spotkaniach w Grupie dialogu. To pozwoliło również wybrać określoną 

liczbę osób biorących udział w Grupie rekomendującej. Grupa rekomendująca była 

wsparciem dla Grupy dialogu, która uzyskała na posiedzeniach akceptację w kwe-

stii sformułowania dokumentu. Wszystkie organizacje, które brały udział w pierw-

szym spotkaniu dialogowym były zaproszone na posiedzenia. Grupy dialogu  

i rekomendująca zostały powołane z praktycznego powodu, aby wspólnie z przed-

stawicielami rządu oraz Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów 

stworzyć wstępną wersję porozumienia oraz wspólnie ustalić listę priorytetów. 

 

Wspólna wizja 

Porozumienie charakteryzuje się silnym przekonaniem dotyczącym istotnej roli 

organizacji oddolnych dla funkcjonowania społeczności lokalnych w przeszłości, 

obecnie i w przyszłości. 

Organizacje oddolne są warunkiem koniecznym oraz wyrazem każdego otwartego, 

demokratycznego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Organizacje te stano-

wią nieodzowną część szwedzkiej demokracji, jak również przyczyniają się poprzez 

międzynarodową współpracę do wywierania wpływu na warunki życia ludzi poza 

granicami Szwecji. Możliwość prowadzenia takich działań oparta jest na funda-

mentalnych prawach oraz wolnościach zapisanych w Konstytucji: wolności wyra-

żania się, informacji, zgromadzeń, demonstrowania oraz wyznawania wiary. 

Aktywna obrona wartości ludzkich oraz tolerancja są wspólną odpowiedzialnością. 

Organizacje oddolne oparte na wartościach demokratycznych działają zgodnie  
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z zasadą równości wszystkich ludzi. Ludzkie zaangażowanie i poświęcenie w pracy 

społecznej w ramach sektora non-profit nie jest marnowane, ale przyczynia się do 

wspólnego dobra. 

Organizacje oddolne pełnią rolę silnego i aktywnego głosu w społeczności lokalnej 

i dlatego powinny być pożądane. 

Społeczności lokalne chcą spożytkować siłę, która istnieje w organizacjach oddol-

nych. Powinno się tworzyć odpowiednie warunki dla wielu różnych aktorów,  

a rozwój samych organizacji, jako pełniących rolę wyraziciela głosu i interesów 

społecznych, powinien być wspierany. Trzeba rozwijać możliwości angażowania 

organizacji w działalność z zakresu usług społecznych. 

Kamieniem milowym demokracji jest zaufanie w wolę ludzi do przyczyniania się 

do rozwoju społeczności na różne sposoby. Organizacje oddolne oferują bardzo 

wiele ścieżek, którymi można w ten sposób kroczyć – co ma też kluczowe znacze-

nie dla rozwoju społeczeństwa. 

 

Wyjątkowa rola organizacji oddolnych 

Każda organizacja określa swoją rolę niezależnie na podstawie własnych wartości  

i zadań do zrealizowania w danej społeczności. Organizacje oddolne działają nieza-

leżnie, będąc wyrazicielem interesów oraz współpracując z sektorami publicznym  

i prywatnym. Rola wspólnotowa oznacza, że organizacje powinny móc krytycznie 

oceniać sytuację bez ryzyka straty wsparcia finansowego czy współpracy. 

Sektor non-profit nie jest jednorodny. Działa w ramach gospodarki społecznej, 

organizacji skupiających wolontariuszy, fundacji oraz innych form stowarzyszania. 

Niektóre organizacje widzą swoją rolę jedynie w ramach ruchów społecznych, 

żeby wyrażać opinie i głównie bazują na pracy członków i wolontariuszy. Inne de-

finiują się jako dostawcy usług społecznych opierający swoje działanie na zatrud-

nionym personelu, czasem z udziałem wolontariatu. Natomiast jeszcze inne for-

mułują swoją misję zarówno w kategoriach grup nacisku, jak i operatorów usług. 

Niezależnie od zadań i formy organizacji, podmioty te przyczyniają się do wzmoc-

nienia możliwości uczestnictwa jednostek w procesie demokracji oraz do ich oso-

bistego rozwoju. 
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Organizacje oddolne przyczyniają się do pogłębienia i rozwoju demokracji. Oferu- 

ją one przestrzeń do współpracy, wywierania wpływu i stowarzyszania się, co 

wzmacnia społeczeństwo obywatelskie. Aktywność obywatelska opiera się na 

chęci uczestnictwa i woli zmiany. 

Organizacje oddolne zajmują się badaniami problemów społecznych i „dawaniem 

ludziom głosu”. Przyczyniają się do rozwijania dobrobytu, poza innymi sposobami 

także dzięki zwracaniu uwagi na zaniedbywane obszary, zanim zrobią to inni wła-

ściwi do tego aktorzy np. służby społeczne. Członkowie organizacji mają często 

bezpośrednie doświadczenie w byciu użytkownikami usług społecznych, byciu 

krewnymi takich osób lub sami pozostając w niepewnej sytuacji, mierząc się ze 

społeczną ekskluzją. Tak więc organizacje reprezentują bardzo szeroką grupę ludzi 

działających na rzecz interesów wielu grup społecznych. 

Organizacje przyczyniają się do wzrostu różnorodności oraz wolności wyboru ludzi 

poprzez angażowanie w ważne działania w ramach społeczności w zakresie m.in. 

ochrony zdrowia i usług socjalnych. Zatem dobrobyt jest rozwijany poprzez stwo-

rzenie dużej liczby usługodawców oraz dzięki promowaniu nowego sposobu my-

ślenia oraz alternatywnych metod. 

W rezultacie wpływa to na zapewnienie ludziom pracy, m.in. w przedsiębior-

stwach społecznych. Dla wielu osób oznacza to przeniesienie ze stanu społecznej 

niepewności do wzmocnienia podmiotowości, a więc życiowej niezależności, rów-

nolegle z tworzeniem nowych miejsc pracy przez m.in. poszerzanie sektora przed-

siębiorstw o przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Wspólne zasady 

Zasada autonomii i niezależności: 

–  Organizacje oddolne formułują swoją misję w społeczeństwie na podstawie 

fundamentalnych wartości oraz pozostają niezależne zarówno w wyrażaniu in-

teresów, jak i we współpracy z innymi. 

–  Organizacje oddolne mogą pełnić rolę krytyka, wyraziciela interesów lub nie-

zadowolenia społecznego. Powinny móc pełnić tę rolę bez groźby ograniczenia 

współpracy lub wsparcia finansowego w stosunku do relacji z sektorem pu-

blicznym. 
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Zasada dialogu: 

–  Wszyscy zależą od publicznych decyzji i działania. Z punktu widzenia prawo-

rządności, bardzo ważne jest by ci, których dotykają konsekwencje decyzji pu-

blicznych mogli upomnieć się o swoje prawa i interesy, np. prawo do dostęp-

ności, które przyczynia się do tworzenia społeczeństwa partycypującego. 

–  Organizacje oddolne przyczyniają się do wzrostu demokracji uczestniczącej  

i wpływu ludzi na rzeczywistość. Relację pomiędzy rządem i organizacjami 

powinna scharakteryzować odpowiedzialność i wzajemność, bazowanie na ko-

rzystnych dla obu stron warunkach i branie pod uwagę perspektywy i kompe-

tencje obu stron.  

–  Dialog pomiędzy rządem a organizacjami ma na celu poszerzenie i pogłębienie 

podstawowego pola podejmowania decyzji oraz budowania zrozumienia i za-

ufania. 

–  Dialog jako forma i relacja pomiędzy stronami musi być dostosowany do bie-

żących, lokalnych i regionalnych warunków. Zasady narodowego porozumie-

nia są ważnym punktem wyjścia dla relacji na każdym poziomie. 

 

Zasada jakości: 

–  Działania w sferze społecznej są często prowadzone przez sektor publiczny, 

prywatne przedsiębiorstwa oraz organizacje oddolne cechujące się specy-

ficzną bliskością, wiedzą i jakością jaką wnoszą. 

–  Działania organizacji oferują wsparcie oraz środki charakteryzujące się wysoką 

jakością i dostępnością. Jakość tych działań będzie kontynuowana oraz ewalu-

owana, aby bardziej ją uwidocznić, rozwinąć oraz porównywać do innych 

podmiotów. 

–  Organizacje definiują jakość we własnych działaniach. To często ma miejsce na 

podstawie własnej definicji jakości użytkownika. Specyficzna jakość organizacji 

powinna być brana pod uwagę w rozwijaniu metod mierzenia i pogłębiania ja-

kości.  

–  Kiedy organizacje prowadzą działania, których przedmiotem jest prawo lub 

działanie w imieniu podmiotów sektora publicznego, organizacje powinny wy-

pełnić wymagania jakości sprecyzowane w dokumentach prawnych klienta. 

Działanie wykonywane w imieniu sektora publicznego ma poza spełnieniem 
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wymagań stawianych wszystkim dostawcom usług prezentować wyjątkowe 

cechy oraz jakość wykonanego zadania. 

 

Zasada ciągłości: 

–  Szerokie poparcie polityczne jest ważne z szacunku dla porozumień mających 

wpływ na przewidywalność oraz inne podstawowe warunki długookresowego 

planowania oraz pracy organizacji oddolnych. To jest istotne, ponieważ istnie-

nie, rola w społeczności i rozwój organizacji jest przedmiotem troski wspólno-

ty lokalnej jako całości. 

–  Organizacjom powinny być zagwarantowane korzystne warunki, które umoż-

liwiają długookresowe planowanie oparte na zrównoważonym rozwoju. 

 

Zasada transparentności: 

–  Wzajemne zaufanie pomiędzy sektorami publicznym i non-profit jest oparte 

na woli transparentności. 

–  Aby zaangażować jak najwięcej osób w istniejące i nowe działania oraz aby 

zaufanie było na jak najwyższym poziomie, niezbędne są wystarczająca infor-

macja i transparentność, zarówno w sektorze publicznym, jak i non-profit.  

–  Zasada transparentności będzie stosowana w taki sposób, że zadanie organi-

zacji może być wykonane bez uszczerbku dla użytkowników, wolontariuszy, 

pracowników, trzecich stron lub wewnętrznej demokracji organizacji. 

 

Zasada różnorodności: 

–  W demokracji jednostka ma prawo wpływać na swoją codzienną sytuację. 

Wzrost ofert graczy prezentuje różnorodne rozwiązania dla przytłaczającej 

ekskluzji społecznej – dotyczącej ich lub innych – gdzie wiele działań oddol-

nych ma przestrzeń rozwoju oraz możliwości innowacyjnego wzrostu. 

–  Koncepcja różnorodności oznacza w tym kontekście, że społeczeństwo ocze-

kuje organizacji i usługodawców w sferze społecznej, dysponujących różnymi 

zestawami fundamentalnych wartości czy podstaw metodologicznych. Wśród 

różnych organizacji działających w myśl zasad demokratycznych różnorodność 

ma być postrzegana jako atut. 
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–  W rozwijającym się społeczeństwie zakres potrzeb jest różny w zależności od 

regionu czy wspólnoty lokalnej. Sektory publiczny i non-profit dźwigają więc 

odpowiedzialność za ułatwienie wzrostu nowych organizacji oraz dostawców 

usług, na równi z różnymi formami współpracy i porozumień. 

 

 
Podsumowanie poszczególnych planów działania rządu,  
organizacji trzeciego Sektora i Szwedzkiego Stowarzyszenia  
Władz Lokalnych i Regionów 
 

Działania podejmowane przez poszczególne strony są następstwem planu działa-

nia stworzonego dla każdej ze stron. Umożliwia to wyklarowanie ról i priorytetów 

w relacjach pomiędzy stronami w ramach porozumienia nie tylko na poziomie 

najbardziej ogólnym. Konkretne środki będące elementami planów działania za-

prezentowano poniżej. Wszystkich 40 rodzajów środków nadaje działaniom kon-

kretnego charakteru. Rząd uznaje 28 z nich. 

Szwedzkie porozumienie planuje działania i środki w ramach wspólnych zasad: 

• autonomii i niezależności; 

• dialogu; 

• jakości; 

• ciągłości; 

• transparentności; 

• różnorodności. 

 

Wspólne stanowisko  

„Zasady tego porozumienia dostarczają wskazówek dla licznych ogólnych sposo-

bów działania poszczególnych stron, które mogą być w dalszej pracy uszczegóło-

wione przez rząd, Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów oraz 

przez organizacje. Te sposoby działania mogą być postrzegane jako cele w tym 

kontekście w ramach zasad. Każda ze stron jest odpowiedzialna za swój własny 

plan działania, podczas gdy zasady są wspólne”. 
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Plan działania rządu 

Rząd ogłasza metody działania w sferze społecznej w porozumieniu z organizacja-

mi oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów.  

Oto przykłady takich metod: 

–  wypracowanie form działania rozwijających bardziej systematyczną wymianę 

doświadczeń pomiędzy rządem a organizacjami; 

–  rozwijanie form komunikacji z organizacjami na szczeblu krajowym dla podej-

mowania wspólnych dyskusji o warunkach koniecznych dla ich funkcjonowa-

nia i rozwoju; 

–  praca na rzecz stworzenia przejrzystej długookresowej polityki dla sektora 

non-profit, zapewniającej mu warunki działania; 

–  praca na rzecz wolnej konkurencji, aby umożliwić organizacjom konkurowanie 

na równych zasadach z innymi podmiotami w ochronie zdrowia, usług socjal-

nych i opiekuńczych; 

–  kontynuowanie promowanie różnorodności wśród usługodawców w sektorze 

usług zdrowotnych i usług socjalnych kierowanych do osób starszych i niepeł-

nosprawnych; 

–  spożytkowanie doświadczenia wspierania różnych aktorów społecznych w ce- 

lu szerzenia wiedzy na temat rozwoju metod działania trzeciego sektora. 

 

Przykłady sposobów działania rządu: 

–  podkreślanie znaczenia opinii przedstawicieli sektora non-profit podczas po-

siedzeń komisji rządowych oraz uwypuklanie jego roli, odnosząc się do punktu 

widzenia organizacji obywatelskich; 

–  obligowanie władz lokalnych do zwracania uwagi w trakcie ich działań nadzor-

czych, w jaki sposób stosują one przepisy ustawy o służbach społecznych we 

współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami; 

–  rozwijanie wskaźników jakości mierzących działanie sektora non-profit w sfe-

rze opieki zdrowotnej; 

–  korzystanie z doświadczeń oraz ułatwianie szerzenia wiedzy przez różnych 

aktorów na temat metod rozwoju sektora non-profit; 
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–  lepsze informowanie o bieżących kwestiach dot. relacji z organizacjami, w celu 

umożliwienia uczestnictwa w procedurze konsultacyjnej większej liczbie pod-

miotów; 

–  przygotowanie projektu ekspansji przedsiębiorstw społecznych na podstawie 

propozycji programu Nutek; 

–  zaproszenie sektora non-profit do przedstawienia własnego punktu widzenia 

na temat projektu rozwoju przedsiębiorczości oraz przetargów w sferze zdro-

wia i usług społecznych; 

–  stymulowanie rozwoju metod różnorodności pracy w organizacjach oddol-

nych. 

 

Plan działania organizacji 

Organizacje oddolne działające w sferze społecznej podejmują się wielu znaczą-

cych działań. Oto przykłady: 

–  zwiększenie współpracy nad podejmowaniem wspólnych programów społecz-

nych; 

–  rozwijanie wspólnego podejścia do propozycji wychodzących z sektora obywa-

telskiego; 

–  rozwijanie metod pomiaru jakości, które odzwierciedlałyby rolę, szczególny 

charakter i wartości dodane organizacji; 

–  wspólnie ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów podej-

mowanie inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju porozumień na szczeblu lokal-

nym; 

–  zajmowanie zdecydowanego stanowiska wobec organizacji antydemokratycz-

nych, ruchów ksenofobicznych lub w sprawie takich postaw mających miejsce 

w istniejących organizacjach; 

–  stymulowanie pluralizmu i różnorodności działania organizacji; 

–  definiowanie warunków dla aktywności obywatelskiej/społecznej. 

 

Plan działania Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów 

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów wspiera wspólnie podejmo-

wane działania jak również zgłasza propozycje działania w szwedzkim porozumieniu. 
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Są to m.in.: 

–  wsparcie dla wspólnot lokalnych w rozwijaniu strategicznej współpracy  

w ramach społeczeństwa obywatelskiego; 

–  upowszechnienie informacji o wkładzie Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz 

Lokalnych i Regionów na rzecz porozumienia; 

–  promocja informacji na temat lokalnych przykładów i międzynarodowych do-

świadczeń w zakresie podobnych porozumień; 

–  kontynuacja wysiłków nad rozwijaniem porozumień i wspieranie w tym władz 

lokalnych, które chcą angażować się w takie działania.  

 

 
Wyjaśnienie pojęć zawartych w Porozumieniu pomiędzy rządem  
i organizacjami oddolnymi w sferze społecznej 
 

Opis społeczeństwa obywatelskiego i jego uczestników 

W Szwecji, w sektorze, który ciągle się zmienia, działają bardzo różne organizacje. 

Pojawia się wiele terminów opisujących sektor i jego aktorów, np. społeczeństwo 

obywatelskie, ruch społeczny, ruchy ludowe, sektor społeczny i non-profit, gospo-

darka społeczna, organizacje oddolne, oddolne działania ideowe. Inne popularne 

terminy opisują cechy indywidualnych organizacji i rolę, jaką odgrywają w szwedz-

kim społeczeństwie, np. rzecznicy interesów, producenci i dostawcy usług. Niewie-

le z koncepcji tu przedstawionych jest jasno zdefiniowanych. Funkcjonują w ra-

mach konkretnego kontekstu, a każda z organizacji określa siebie i swoją misję  

w lokalnej społeczności. Ten załącznik ma na celu jedynie wyjaśnić, jak podane 

terminy powinny być rozumiane w porozumieniu o relacjach pomiędzy rządem  

a organizacjami w sferze społecznej. 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

W tym kontekście społeczeństwo obywatelskie opisuje przestrzeń odrębną od 

państwa, rynku, indywidualnych gospodarstw domowych, w której ludzie organi-

zują się i działają razem dla wspólnego dobra. Żeby opisać to, co dzieje się w ra-
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mach tej przestrzeni można również użyć pojęć podejścia obywatelskiego oraz 

działania obywatelskiego183.  

 

Formalne i nieformalne społeczeństwo obywatelskie 

Można również rozróżnić formalne i nieformalne społeczeństwo obywatelskie184. 

Formalne społeczeństwo obywatelskie może być w tym kontekście postrzegane 

jako składające się z członkostwa, partycypacji i działań w ramach różnego rodzaju 

stowarzyszeń i zgromadzeń obywateli. Składa się ze stowarzyszeń i organizacji 

społecznych, ich działania (które czasami prowadzone jest przez zatrudniony per-

sonel) oraz osobistego poświęcenia wolontariuszy (bezpłatnego lub za symbo-

liczną opłatą)185. 

Nieformalne społeczeństwo obywatelskie może być opisane jako praca obywatel-

ska, nieprowadzona w żaden ze zorganizowanych sposobów. To uwzględnia pracę 

na rzecz krewnych, znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy poza własnym gospo-

darstwem domowym. Stanowi to ogromną część pracy społecznej wykonywanej  

w Szwecji186. 

 

Sektor społeczny i non-profit oraz gospodarka społeczna 

Poniższy rysunek, wycinek z Wijkström & Lundström, pokazuje sektor społeczny  

i non-profit jako część gospodarki społecznej187. 

 

 
                                                            
183  Lars Trägårdh, Det civila samhället som analytiskt begrepp och politiska slogan, w: Civilsamhället 

I SOU 1999:84, Fritzes, Stockholm 1991. 
184  Erik Blennberger, Begrepp och modeller, SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kart-läggning och 

kunskapsöversikt, Fritzes, Stockholm 1993. 
185  Ibidem oraz idem, Genusfrågor och civilt samhälle, Rapport från Socialstyrelsen, National Board 

of Health and Welfare, Stockholm 2004. 
186  Lars-Erik Olsson, Lars Svedberg, Eva Jeppsson Grassman, Medborgarnas insatser och engage- 

mang i civilsamhället – några grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie, Govern- 
ment commission, Ersta Sköndal University College, Stockholm 2005; Erik Blennberger, Begrepp 
och modeller, op. cit. 

187  Filip Wijkström, Tommy Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, 
Sober Förlag, Stockholm 2002. 
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Gospodarka społeczna  

Termin gospodarka społeczna odnosi się tutaj do zorganizowanej aktywności, 

która ma głównie cele społeczne. Opiera się na wartościach demokratycznych  

i jest niezależna organizacyjnie od sektora publicznego oraz od zysku publicznego 

czy indywidualnego jako siła napędowa, a nie motyw zysku188. 

 

Sektor społeczny, non-profit oraz oddolny/obywatelski  

Terminy sektor społeczny, non-profit oraz oddolny odnoszą się tu do wszystkich 

typów organizacji opierających swe działanie na różnego rodzaju ideach, tj. ruchy 

ludowe, ale również fundacje, organizacje wyznaniowe i stowarzyszenia, np. te, 

które oferują darmową edukację189. 

 
                                                            
188  Rapport från en arbetsgrupp, Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd demokrati och til- 

lväxt?, Ministry of Culture, Norstedts tryckeri, Stockholm 1999. 
189  Filip Wijkström, Torbjörn Einarsson, Från nationalstat till näringsliv? Det civila sam-hällets orga- 

nisationsliv i förändring, EFI The Economic Research Institute, Stockholm 2006. 
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Organizacje oddolne (Idea-based organisations)  

Termin organizacje oddolne oznacza zarówno stowarzyszenia i fundacje o charak-

terze non-profit, jak i organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą 

(przedsiębiorstwa społeczne), a także sektor spółdzielczy. W odróżnieniu od orga-

nizacji non-profit przedsiębiorstwa społeczne i sektor spółdzielczy mogą gene- 

rować zyski. Ich nadrzędnym celem jest realizacja misji ogólnospołecznej, organi-

zacje te są samorządne i nierzadko w części opierają się swoje funkcjonowanie na 

pracy nieodpłatnej190. 

 

Organizacje non-profit 

Termin organizacje non-profit odnosi się tu do organizacji pozostających poza 

sektorem państwowym i biznesu. Nie wypracowują one zysku, kierują się misją 

ogólnospołeczną, są samorządne, swoją działalność opierają na wartościach oraz 

na pracy wolontariuszy191.  

Działanie w ramach tych organizacji może być określone mianem społecznego lub 

ideowego192. 

 

Wyraziciele interesów  

Rola wyraziciela interesów opisuje organizacje, które działają na rzecz własnych 

idei w komunikacji z resztą społeczeństwa i/lub wewnątrz organizacji. Następie 

umożliwiają one obywatelom wspólne wyrażanie własnych poglądów. Udzielają 

głosu lub działają na zasadach organizacji interesu193. 

 

 

 

 

                                                            
190  Ibidem; Erik Blennberger, Begrepp och modeller, op. cit. 
191  Filip Wijkström, Torbjörn Einarsson, Från nationalstat till näringsliv? Det civila sam-hällets 

organisationsliv i förändring, op. cit.; Filip Wijkström, Tommy Lundström, Den ideella sektorn. 
Organisationerna i det civila samhället, op. cit.; Erik Blennberger, Begrepp och modeller, op. cit. 

192  Erik Blennberger, Begrepp och modeller, op. cit. 
193  Filip Wijkström, Tommy Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, 

op. cit.  
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Producenci usług 

Rola producenta usług to dostarczanie usług członkom lub osobom spoza organiza-

cji. Usługi są prowadzone bez pełnego wynagrodzenia za wykonane czynności194. 

 

Prowadzenie i dostarczanie usług 

Organizacje należące do tej grupy dostarczają usług, za które otrzymują pełne 

wynagrodzenie. Może się to odnosić zarówno do specyficznych zamówień kiero-

wanych do poszczególnych organizacji, jak i usług wykonywanych w wyniku prze-

targu195. 

 

Organizacje lokalne  

Nie ma jednej definicji dla scharakteryzowania organizacji lokalnych. Generalnie 

rzecz biorąc, to pojęcie może być używane do dużych, ustabilizowanych grup, 

które mogą występować na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym oraz kra-

jowym. Są to zwykle demokratycznie zorganizowane struktury, trwałe i mające na 

celu zmianę społeczną. Pod tym terminem mogą „ukrywać się” również nowsze 

ruchy oparte na sieciowości196.  

 

Praca obywatelska i bezpłatna 

W tym kontekście praca obywatelska oznacza pracę bez wynagrodzenia (lub  

za symboliczne wynagrodzenie) i odbywa się w wolnym czasie. W niektórych 

kontekstach mówi się o tym jak o pracy bezpłatnej. To może oznaczać różnego 

rodzaju wkład i czasami członkostwo w stowarzyszeniu, które koordynuje tę 

pracę197. 

 

 

                                                            
194  Ibidem. 
195  Ibidem. 
196  Ibidem; Erik Blennberger, Begrepp och modeller, op. cit. 
197  Eva Jeppsson Grassman, Frivilliga insatser i Sverige – en befolkningsstudie, I SOU 1993:82 Fri-

villigt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt, Fritzes, Stockholm 1993. 
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Praca społeczna 

W tym ujęciu, woluntarystyczna praca społeczna oznacza taką, jak opisana powy-

żej, skupioną głównie na wzroście dobrobytu grup i jednostek. Ten wkład może 

być darmowy w ramach organizacyjnych albo opłacany w ramach zatrudnienia  

w organizacji społecznej198. 

 
Stowarzyszenia  

Stowarzyszenia są otwartymi grupami, o różnej liczbie członków i gdzie członkowie 
pracują na rzecz celów statutowych. Popularne wśród stowarzyszeń jest to, że to 
członkowie kontrolują stowarzyszenie oraz że każdy z nich ma jeden głos199. 
 
Organizacje oddolne zwane czasem organizacjami dobrowolnymi (Voluntary 
organisations) 

Mają na celu promowanie wśród członków określonych wartości oraz reprezenta-
cję praw i interesów. Taka działalność może mieć charakter społeczny (non-profit) 
lub ekonomiczny. Aby założyć organizację oddolną należy przyjąć statut oraz wy-
brać radę. Nie ma ogólnego uregulowania prawnego dotyczącego organizacji spo-
łecznych, choć jeśli np. prowadzą działalność handlową, powinny być zarejestro-
wane w rejestrze handlowym200. 
 
Stowarzyszenia ekonomiczne  

Stowarzyszenie ekonomiczne istnieje, aby promować interes ekonomiczny swoich 
członków przez aktywność ekonomiczną. Członkowie biorą udział w takim dzia- 
łaniu, np. jako producenci, konsumenci lub dostawcy, a nadwyżka rozdzielana  
jest między członków, w zależności od ich udziału w zadaniu. Zgodnie w ustawą  
o stowarzyszeniach ekonomicznych, stowarzyszenia powinny być zarejestrowane 
w Rejestrze Szwedzkich Przedsiębiorstw201. 
 
 
                                                            
198  Erik Blennberger, Begrepp och modeller, op. cit. 
199  Carl Hemström, Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion, (5th edition), Norstedts juridik, 

Stockholm 2005; Filip Wijkström, Tommy Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det 
civila samhället, op. cit.  

200  Carl Hemström, Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion, op. cit.; Filip Wijkström, Tommy 
Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, op. cit.  

201  Ibidem. 
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Spółdzielnie  

Spółdzielniami określa się przedsiębiorstwa spółdzielcze, które należą do jej człon-
ków i są przez nich kierowane. Ich aktywność opiera się na wspólnym działaniu na 
rzecz poprawy warunków, które sami mogliby stworzyć. Spółdzielnie są zazwyczaj 
kierowane w formie towarzystw ekonomicznych, ale mogą być także np. spółkami 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółdzielnie konsumenckie i spółdzielnie pracy 
są różnymi przykładami spółdzielni202. 
 
Nowa spółdzielczość  

Nowa spółdzielczość jest terminem zbiorczym dla małych lokalnych towarzystw 

ekonomicznych. Małe organizacje w nowej formie kooperacji są jednymi z naj-

szybciej rozwijających się dziedzin gospodarki społecznej203. 

 

Fundacje 

Inaczej niż w przypadku stowarzyszeń, które jak opisano powyżej są prowadzone 

przez ich członków, fundacja ma specyficzny cel i kapitał na ten cel przeznaczony. 

Działanie jest podporządkowane priorytetowemu celowi fundacji204.  

 

Różnorodność 

Koncepcja różnorodności w tym kontekście opisuje różnorodność form działania  

i otwarcia na nowe pomysły i podejścia205. Różnorodność oznacza, że wspólnota 

lokalna jest otwarta na organizacje oddolne i usługodawców sfery społecznej  

o zróżnicowanym profilu wartości lub metodologicznych podejściach. Różnorod-

ność wśród organizacji, których działanie oparte jest na zasadach demokratycz-

nych, postrzegane są jako atut.  

 

 

                                                            
202  Filip Wijkström, Tommy Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, 

op. cit. 
203  Ibidem. 
204  Carl Hemström, Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion, op.cit.; Filip Wijkström, Tommy 

Lundström, Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, op. cit. 
205  Dir. 2006:42 Delegationen om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälso- och 

sjukvården.  
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Wykluczenie społeczne  

W tym kontekście ten termin używany jest do definiowania sytuacji, w których 

jednostki lub grupy są poza kluczowymi przestrzeniami społecznymi, rynkiem pra-

cy, organizacjami politycznymi, życiem kulturalnym, debatą ideologiczną. 

 

Wzmocnienie 

W tym kontekście wzmocnienie oznacza posiadanie możliwości, wiedzy, pewności 

siebie, kontroli nad codziennym życiem oraz otaczającym społeczeństwem w po-

jedynkę i w grupie z innymi. 
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Organizacje, które wzięły udział w dialogu: 

Anhörigas Riksförbund (National Association of Next-of-Kin)  

National Association against Asthma and Allergy  

BRIS – Children’s Rights in Society  

Bräcke Diakoni (Bräcke Parish Welfare Work)  

Caritas (Social NGO within the Catholic Church)  

Cesam Foundation – Centre for Community Development and Mobilization  

Convictus  

Coompanion  

DHR – Swedish Federation of Disabled Persons  

The Dementia Association  

Diakonistiftelsen Samariterhemmet (Diaconia Institution)  

EAPN – European Anti Poverty Network  

Ersta Diakoni (Non profit Hospital)  

Famna – National Organisation for Non profit Providers in Health and Social Care  

Swedish Adult Education Association  

The Swedish National Council of Adult Education  

The National Forum for Voluntary Social Work  

Forum Syd (Organisation collaborating for global justice)  

Friends  

FRII – The Swedish Fundraising Council  

Frivilligcentralerna (Volunteer Centres)  

Fryshuset (Foundation for Youth headed by the YMCA)  

FUB – The Swedish National Association for Persons with Intellectual Disability  

GFC – Göteborgs Föreningscenter (Umbrella of NGO´s in the city of Gothenburg)  
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Hassela Solidarity  

Hela Människan (Interdenominational Christian social NGO)  

Popular Movements Council for Rural Development  

The Swedish Heart and Lung Association  

HSO – The Coordination Committee for the National Associations for Disabled 

Persons  

Ideell Arena (Partnership for NGO’s targeting leadership-issues)  

IOGT-NTO  

IOGT-NTO Youth Association  

The Jewish Community  

KFO – The Cooperative Employers Association  

YMCA-YWCA  

The Cooperative Institute  

The Federation of Swedish Farmers – LRF  

LP-verksamheten (LP activity)  

L&SEK – Lokal Utveckling och Social Ekonomi (Local Development and Social Eco-

nomy)  

The National Council of Swedish Youth Organisations – LSU  

Alcoholics Anonymous  

MIP – Malmös Paraplyorganisation för ideella föreningar (Malmö Umbrella Orga-

nisation for Non profit Organisations)  

Noah’s Ark  

The SIP Network – Social Change in Practice  

The Swedish Pensioners National Organisation – PRO 

Rainbow  

RF – The Swedish Sports Confederation  
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RFHL – (The National Federation for Assistance for Drug and Pharmaceutial  
Depen-dence)  

RFS – Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (The National Association of  
Voluntary Community Workers)  

RFSL – The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights  

RFSU – The Swedish Association for Sexuality Education  

RIKSKRIS – Criminals’ Return into Society  

RIO – Association for Folk High Schools Owned by NGOs  

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (National  
Association of Women’s and Girl’s Shelters in Sweden)  

RSMH – The National Association for Social and Mental Health  

The Swedish Rheumatism Association 

The National Society of Autism in Sweden  

Save the Children Sweden  

Swedish National Association of Youth Clubs and Neighbourhood Centres  

Swedish Red Cross  

S:t Lukasförbundet (St Lucas Association)  

Sensus Study Association  

SFFF – Svensk Förening för Folkhälsoarbete (Swedish Association for Public Health 
Work)  

SIOS – The Cooperation Group for Ethnic Associations in Sweden  

SISE – Scandinavian Institute for Social Economy  

SKOOPI – Sociala Kooperativens Intresseorganisation (Social Work Cooperatives 
Interest Association)  

SKR – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (National Association of Women’s Shel-
ters)  

The Discharged Prisoners’ Aid Society  
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National Association for the Swedish Archipelago  

SLAN – Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor [Swedish National  

Council for Alcohol and Narcotics-related Issues]  

Sociala Missionen (The Social Mission)  

Sophiahemmet (Non profit Hospital)  

SPES – Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd (National Asso-

ciation for Suicide Prevention and Support to Survivors)  

The Association of Retired Persons in Sweden – SPF  

Stiftelsen Josephinahemmet (Catholic old people’s home)  

Stiftelsen Kvinnoforum (Women’s Forum Foundation)  

Studiefrämjandet – The Study Promotion Association  

Stockholms Sjukhem (Non profit Hospital for elderly people)  

SWEBLUL – Swedish Bureau for Lesser Used Languages  

The Church of Sweden  

Swedish Society for Nature Conservation  

National Association of Swedish Finns  

The Swedish Finnish Delegation  

Sverigefinska Synskadeförbundet (Swedish Finn Association of the Visually Impa-

ired)  

Swedish Fountain House  

The Swedish Consumers’ Association 
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